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Az állam és az egyházak viszonya Magyarországon

manapság elsôsorban a lelkiismereti és vallásszabad-

ságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tör-

vény (Ltv.) módosítása körüli viták során került ref-

lektorfénybe. Az alábbiakban azokra a sarkalatos pon-

tokra próbálom felhívni a figyelmet, amelyek e tör-

vény módosítása kapcsán merültek fel ebben a ké-

nyes kérdéskörben s amelyek arról tanúskodnak,

hogy a magyar egyházügyi szabályozás – a nemzetkö-

zi normák figyelmen kívül hagyásával – lényegében

a polgári átalakulás elôtti állapotokat kívánja visszaál-

lítani. A törvény vitatott – az egyházak bejegyzésével

foglalkozó – része nyilvánvalóan a vallásos meggyôzô-

dés közösségben történô gyakorlásának jogával foglal-

kozik. Így nézôpontomat e jog központi jelentôsége

és a nemzetközi emberi jogi normákban adott ponto-

sabb értelmezése határozza meg.

„A vallás »másokkal közösségben« történô meg-

vallásának szabadsága nem az állam által adományo-

zott ajándék. Ez egy emberi jog és létezése nem függ

formális elôfeltételek meglététôl” – írja az EBESZ

égisze alatt készült tanulmány (a továbbiakban:

ODIHR-tanulmány).1 Olyan mondat ez, amelyet saj-

nos nem lehet elégszer ismételni akkor, amikor ha-

zánkban a legilletékesebb kormánytisztviselôk is „ki-

érdemlendô rangnak” tekintik az egyházi státuszt, az

Ltv.-t pedig a „történelmi” egyházak és a „szekták”

közötti különbségtétel eszközének.2 A törvény mó-

dosításának kudarca után ismét elôtérbe kerültek

azok a korábbi ötletek is, amelyek a taglétszám, illet-

ve a honosság drasztikus emelésével kívánnak a val-

lási kisközösségek „szaporodásának” gátat szabni.3

A módosítás kérdése szokatlanul nagy port vert fel, po-

litikai és választási szavazatszerzô manôverek tere-

pévé vált. Az egyházak regisztrációját azonban Magyar-

ország mellett sajnos még számos országban tekintik

olyan kontroll-mechanizmusnak, amellyel a vallási

közösségek létrejötte és tevékenysége fölött kíván ôr-

ködni az állam. A törvényi rendelkezések szigorításá-

nak ígérete – elsôsorban a keresztény-jobboldali kor-

mányzatokkal rendelkezô országokban – jól fizetô vá-

lasztási fogássá is válik, amellyel az új és kisközössé-

gektôl idegenkedô polgárok és a domináns egyházak

szimpátiáját egyaránt meg lehet nyerni. Az Európai

Unió nem véletlenül intette meg hivatalos állásfogla-

lásában ezen országokat4 – köztük név szerint Ma-

gyarországot is –, kijelentve, hogy az Európa több or-

szágában megfigyelhetô kormányzati szándék mögött

a domináns egyházaknak a történelembôl jól ismert

sajnálatos törekvését lehet megfigyelni, amely a min-

denkori politikai hatalom segítségével kívánta margi-

nalizálni az ideológiai ellenfeleknek tartott vallási kö-

zösségeket. Az állásfoglalás fölhívja a figyelmet arra a

párhuzamra, mely szerint az új vallási mozgalmak

megjelenése az európai történelem folyamán sajnála-

tos módon mindig együtt járt az „eretnekség eszmé-

jének megfogalmazódásával, a keresztes hadjáratok,

az inkvizíció és a mártírok történetével”. Az állásfog-

lalás utal arra is, hogy sok esetben azok a „saját múlt-

jukról és a vallási tolerancia elvérôl megfeledkezô”

közösségek állnak a jelenkori diszkriminációs törek-

vések mögött, amelyek egykor „szintén hasonló meg-

különböztetés áldozatai voltak”.5

Mindezek fényében – az Ltv. beharangozott,

újabb ostroma elôtt – különösen idôszerû felidézni

azokat az alapelveket, amelyeket a nemzetközi em-

beri jogi normák az alapvetô egyházi státusz (base-le-

vel entity status) megszerzésének jogával kapcsolat-

ban egyértelmûen megállapítanak.6 A következôk-

ben tehát elôször röviden a vallásszabadság közösség-
ben való gyakorlásának jogáról szóló nemzetközi nor-

mákat és azoknak a regisztrációs feltételeket illetô

gyakorlati következményeit foglalom össze, majd rö-

viden összevetem e szempontokat az Ltv. módosító

javaslatával, végül egy frissen kínálkozó példa kap-

csán említést teszek az állam és az egyházak viszo-

nyát érintô múlt századi polgári átalakulás és a jelen-

leg megfigyelhetô hazai törekvések ellentétes irányú

mozgásának jelenségérôl.
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A tárgyalt kérdéssel kapcsolatban az alábbi nemzet-

közi okmányokat, illetve dokumentumokat kell min-

denképpen megemlíteni:7 az ENSZ Emberi jogok

egyetemes nyilatkozata, a Polgári és politikai jogok

nemzetközi egyezségokmánya, Nyilatkozat a vallás

vagy meggyôzôdés alapján történô türelmetlenség és

megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszö-
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bölésérôl, az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága által kia-

dott General Comment, amely a fenti nyilatkozat 18.

cikkelyét értelmezi,8 az ENSZ Emberi Jogi Bizottsá-

ga által kiadott General Comment, No. 22.,9 az Emberi

jogok európai egyezménye, az EBESZ helsinki és

madridi záróokmánya, az EBESZ bécsi záródoku-

mentuma (1989), az EBESZ Human Dimension szemi-

náriuma „A vallásszabadság alkotmányos, jogi és ad-

minisztratív szempontjairól”,10 Preliminary Report of

the ODIHR Advisory Panel of Experts on Freedom

of Religion (1997. október 1.).

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata fogal-

mazza meg legelôször azt az elvet, amely majd min-

den késôbbi dokumentum és egyben témánk alapjá-

ul is szolgál: „Mindenkinek joga van a gondolat-, a lel-

kiismereti és vallásszabadsághoz; ez a jog magában

foglalja a vallás vagy meggyôzôdés megváltoztatásá-

nak szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyô-

zôdésnek mind egyénileg, mind közösségben, mind

nyilvánosan, mind a magánéletben tanítás, életmód, is-
tentisztelet és szertartások végzése útján való kifejezésre

juttatásának jogát.” (Kiemelés tôlem.)
A nyilatkozat többi cikkelye rendelkezik még az

egyesülési szabadságról, a vallási alapon történô diszkri-
mináció tilalmáról és a törvény elôtti egyenlôségrôl. A nyi-

latkozatban megfogalmazott normák mindegyike vé-

delemre talál a többi okmányban is. Noha a tanítás,
életmód, istentisztelet és szertartások közösségben történô

kinyilvánításának elve eleve feltételezi azt, hogy min-

dehhez megfelelô jogi státusz is kívántatik, a „nyilat-

kozat a vallás vagy meggyôzôdés alapján történô tü-

relmetlenség és megkülönböztetés valamennyi for-

májának kiküszöbölésérôl” 6. cikkelye még konkré-

tabb támpontokat ad e tekintetben.

A gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyôzô-

dés szabadsága többek között a következô szabadsá-

gokat tartalmazza:

(a) istentiszteleten való részvétel vagy gyülekezés

szabadsága a vallás, illetve meggyôzôdés ügyében, és

helyiségek kialakítása és fenntartása e célra;

(b) megfelelô karitatív vagy humanitárius intézmé-

nyek létrehozása és fenntartása;

(c) a vallás vagy meggyôzôdés szertartásaihoz és

szokásaihoz kapcsolódó tárgyak megfelelô mennyi-

ségben történô elôállítása, birtoklása és használata;

(d) a vonatkozó publikációk megírása, kiadása és

terjesztése;

(e) e célra alkalmas helyeken vallás vagy meggyô-

zôdés tanítása;

(f) önkéntes adományokért és egyéb hozzájárulá-

sokért való folyamodás és ezek elfogadása egyének-

tôl és intézményektôl;

(g) bármilyen vallás vagy meggyôzôdés elôírásai és

szabályai által megkövetelt megfelelô vezetôk képzé-

se, kinevezése, választása vagy utódlás útján történô

kijelölése;

(h) pihenônapok megtartása és a vallás vagy

meggyôzôdés elôírásai szerinti ünnepnapok és szer-

tartások megtartása;

(i) kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás egyénekkel

és közösségekkel nemzeti és nemzetközi szinten a

vallás és meggyôzôdés tárgyában.

Világos, hogy az itt felsoroltak mindegyike szüksé-

gessé teszi egy megfelelô, korporatív jogi státusz

megszerzését. Az istentisztelethez való jog például

helyiség bérlését vagy tulajdonlását feltételezi. Eb-

ben az esetben meglehetôsen körülményes helyzet

állna elô akkor, ha például az adott vallási közös-

ség valamely tagjának magántulajdonában lenne

az épület. Ebben az esetben ugyanis a tulajdonos ha-

lálával vagy a közösségbôl való távozásával a helyiség

közösségi célra történô felhasználása is ellehetetlenül-

hetne. (Ugyanúgy problémás, ha többen tulajdonol-

ják a helyiséget, hiszen valamelyik tulajdonostárs ha-

lálával vagy a közösségbôl való távozásával hasonló

helyzet idézôdhet elô.) Nem jelent megoldást az

sem, ha egy vallási közösség egyszerû egyesületi for-

mában mûködik, hiszen az egyesületekre vonatkozó

jogszabályok teljesen más rendelkezéseket írnak elô

arra vonatkozólag, hogy miként kell a közösség belsô

ügyeit, döntéseit intézni, mint amit az adott közösség

hitvallása egyébként megkívánhat. Ebben az esetben

például egy helyiség bérlésére, illetve tulajdonlásá-

ra, vagy bármilyen intézmény fenntartására egészen

más, egy vallási közösség jogos belsô autonómiájába

adott esetben beavatkozó szabályozás vonatkozna.

(Demokratikus döntéshozatali szabályok, döntések

peresíthetôsége stb.)

Nyilvánvaló az is, hogy a közösségi mûködés anya-

gi hátteret kíván meg. A közösségnek rendelkeznie

kell olyan jogi képességgel, amelynek alapján adomá-

nyokat fogadhat el, s azokat a közösség hitelveivel és bel-
sô rendelkezéseivel összhangban használhatja fel. Nagyon

sok esetben ugyanis egy vallási közösség szervezeti

struktúrája maga is a hitvallás része. (Gondoljunk

csak arra, hogy míg például a római katolikus egyház

felépítésére vonatkozó teológiai tanítás a hitvallás

fontos eleme, az ebbôl fakadó szervezeti felépítés és

döntéshozatali elôírások nyilvánvalóan nem állnak

összhangban az egyesületi törvényben az egyesületek

mûködésével kapcsolatban elôírtakkal.) Mindebbôl

az következik, hogy a vallási jogi státusznak megfele-

lôen tág teret kell adni a különbözô „egyházfelfogá-

sok” számára. Azaz, a rendelkezésre álló státusznak

lehetôvé kell tennie azt, hogy az adott közösség – az

alkotmányos keretek között – minden állami beavat-

kozástól, elôírástól mentesen rendelkezhessen saját

belsô ügymenetét, vallási tevékenységét és harmadik
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személyekkel való kapcsolatait illetôen. Ezt az elvet

támasztja alá az EBESZ bécsi záródokumentuma is,

amely arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak tiszte-

letben kell tartaniuk a vallási közösségek azon jogát,

hogy

– szabadon hozzáférhetô istentiszteleti vagy gyüle-

kezeti helyeket hozzanak létre és tartsanak fenn;

– saját hierarchikus és intézményi struktúrájuk

szerint szervezôdjenek;

– vallási és világi személyzetüket megfelelô igé-

nyeik és normáik szerint, valamint az államuk és köz-

tük levô, általuk szabadon elfogadott megállapodá-

soknak megfelelôen válasszák ki, nevezzék ki és he-

lyettesítsék;

– kérjenek és kapjanak önkéntes pénzbeli és más

hozzájárulásokat.11

Ezeknek az elveknek megfelelôen az ODIHR-ta-

nulmány is kimondja, hogy az egyházi jogi státusz

megszerzését – vagy olyan jogi státusz biztosítását,

amely a vallási státusz adta jogokat biztosítja – auto-
matikussá kell tenni, és minimálissá kell csökkenteni,

illetve a legkedvezôbbé kell tenni a regisztrációhoz

szükséges feltételeket. A tanulmány ezzel kapcsolat-

ban egyenesen azt hangsúlyozza, hogy a regisztrációs

szabályozásnak a vallási közösségek strukturálódását

kell elôsegítenie! Az egyházi regisztrációval kapcsola-

tos szabályozások paradigmája tehát, hogy a nemzet-

közi normák szerint a vallási meggyôzôdés közösségi

formában történô kinyilvánításának joga nem csupán

azt írja elô, hogy mindenkinek szabad társulnia a hoz-

zá hasonló hitbeli meggyôzôdést vallókkal, hanem

azt, hogy az államnak automatikusan kell egy olyan jo-

gi státuszt biztosítania, amely lehetôvé teszi a vallási

tevékenység teljes körû, állami elôírásoktól mentes,

a saját hitbeli meggyôzôdéssel összhangban történô

gyakorlását. Ez a forma lehet akár az egyesületi stá-

tusz is, abban az esetben, ha az megfelel a fenti fel-

tételeknek. Az esetek egy részében azonban – így

például Magyarországon is – az egyesületi forma több

tekintetben is korlátozza ezt a jogot, így nem tekint-

hetô a vallási meggyôzôdés közösségi formában törté-

nô gyakorlása jogi keretének.

E paradigma alkalmazása a következô regisztráci-

ós kérdéseket, illetve feltételeket érinti: az alapítók

létszáma, honosság, külföldi állampolgárságú alapítók,

jogi személyiséggel rendelkezô alapítók, szervezeti

struktúra, hitvallás vizsgálata, regisztrációs hatóság, re-

gisztrációs folyamat, fellebbezési jog, visszamenôle-

ges hatályúság.

A fenti elv alkalmazása természetszerûleg olyan

feltételrendszert eredményez, amely radikálisan kü-

lönbözik attól, amihez a magyar fül hozzá van szokva.

A regisztrációs feltételrendszer ugyanis ebben az

esetben nem a vallási közösségek strukturálódását

kontrolláló és regulázó, hanem éppenséggel azt segí-

tô, támogató célú felfogást szolgál.

A létszámbeli kritérium megállapítása ennek meg-

felelôen nem állhat szolgálatában semmiféle olyan tö-

rekvésnek, amely ezáltal a közösség társadalmi beá-

gyazottságát, tényleges szerepét, támogatottságát kí-

vánja lemérni. A lehetô legminimálisabb létszám az,

amely a leginkább összhangban van a vallásszabadság

elvével. Amennyiben valóban fennáll a vallási

meggyôzôdés közösségben történô gyakorlásának igé-

nye – azaz vannak néhányan, akik erre igényt formál-

nak –, az államnak nincs joga megtagadni tôlük ezt a

jogot. A létszámbeli „kritérium” tehát pusztán telje-

sen formális feltétel, amely nem küszöbként szolgál,

hanem a miheztartás és a kiszámíthatóság végett rög-

zíti azt a számot, amelyet a jogalkalmazó a közösségi

igény meglétének megállapításához minimális felté-

telként elfogad.

Mindezeknek megfelelôen nem meglepô, hogy az

ODIHR-tanulmány is az USA tagállamaiban átlagos

három fôt tartja ideális megoldásnak. A tanulmány

példaként említi még Lengyelországot (tizenöt fô) és

Görögországot (húsz fô).12 A magyarországi száz és a

csehországi háromszáz fôs küszöb már magasnak szá-

mít a tanulmány szerint is. A tízezer fôs létszámbeli

küszöbrôl szóló egykori – s most ismét felmerült –

magyar törekvésekrôl a következôket olvashatjuk

ugyanitt: „Különösen elképesztôk azok az elképzelé-

sek, mint például amelyet Magyarországon 1993-ban

vetettek fel és jelenleg újra meggondolás tárgyává

tettek: ez minimum 10.000 fôt tenne szükségessé a

bejegyzéshez. Egy ilyen kívánalom a már bejegyzett

egyházak mintegy kétharmadának bejegyzésbôl va-

ló törlését eredményezné Magyarországon.”

A honosságbeli feltétel – a létszámbeli példájára –

megint csak egészen más szerepet játszik, mint aho-

gyan azt sokan megszokhattuk. Célja nem egy közös-

ség meghonosodásának, „tartósságának”, „életben

maradási” képességének „tesztelése”. Ez a kérdés

ugyanis egyszerûen nem jöhet szóba a bejegyzési ké-

relem elbírálásánál. A vallásszabadság közösségben

történô gyakorlásának jogát nem korlátozhatja az,

hogy állampolgárok egy csoportja akár csupán az

adott pillanatban határozta el magát vallási élete in-

tézményes keretek között történô folytatására. Ez a

jog abban a pillanatban megilleti ôket, mivel nem az

államtól függô ajándékként jár nekik. A történelmi

„rangnak”, a „nemzet felemelkedésében játszott sze-

repnek” és a hasonló elveknek semmi köze nincsen

a bejegyzéshez való alanyi joghoz. Ilyenformán tehát

honossági feltételrôl nem is beszélhetünk, hiszen az

egyetlen idôbeli feltétel, ami felmerülhet a bejegyzé-

si kérelem elbírálásakor, az az eljárás lefolytatásához

elkerülhetetlenül szükséges hivatali idô. Ez azonban
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az állammal és nem a közösséggel szemben áll fenn,

és mûködô jogállamban csupán néhány hónap lehet.

Az ODIHR-tanulmány az Oroszországban 1997-ben

életbe lépett szabályozás által megkívánt tizenöt éves

várakozási idôszakot már elrettentô példaként hozza

fel, megemlítve azt is, hogy az alternatív megoldás-

ként kínált korlátozott jogkörû státusz szintén elfo-

gadhatatlan. A tanulmány kimondja:  „Az ehhez ha-

sonló kívánalmak nyilvánvaló ellentétben állnak azon

EBESZ-elvekkel, amelyek kijelentik, hogy a vallási

közösségek számára legalább az alapvetô jogi státuszt

[base-level entity status] meg kell adni.” Egyértelmû,

hogy a Magyarországon jelenleg ismét felmerült 100

éves honosság kívánalma egyenesen horrorisztikus je-

lenségnek minôsülne e tekintetben.13

A hitvallás vizsgálatának kérdése ismét egy igen

kényes elem. Több országban erre egyáltalán nem is

kerül sor. Mindenesetre a hitelvi alapon történô kü-

lönbségtételt tiltó nemzetközi normák kizárják azt,

hogy az elbíráló hatóság a hitelveket lényegi, tartalmi

szempontból vizsgálja. Az államnak nyilvánvalóan

nem feladata dönteni vallási meggyôzôdés tárgyában.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága által az egyetemes

nyilatkozat 18. cikkelyérôl kiadott értelmezés irány-

mutató ezzel kapcsolatban.

A 18. cikkely egyaránt védelmébe veszi a teista,

non-teista és ateista meggyôzôdést, és hasonlóan azt

is, ha valaki semmilyen vallást vagy meggyôzôdést

nem vall. A meggyôzôdés és vallás kifejezések tág

értelemben értendôk. A 18. cikkely alkalmazását

nem lehet a hagyományos vallásokra vagy az intéz-

ményes jelleggel, illetve a hagyományos vallásokéra

emlékeztetô gyakorlattal bíró vallásokra és meggyô-

zôdésekre korlátozni. A bizottság ezért aggodalom-

mal tekint minden olyan tendenciára, amely bármely

vallás vagy meggyôzôdés bármi oknál fogva történô

diszkriminálására irányul, beleértve azok újszerûsé-

gét, vagy azt, hogy olyan kisebbséget alkotnak,

amelyre a dominanciával bíró vallási közösségek el-

lenségesen tekinthetnek.14

Nyilvánvaló ebbôl a szakaszból, hogy a vallási és

hitbeli meggyôzôdés védelmét képviselô nemzetkö-

zi emberi jogi normák tiltanak mindenfajta törekvést,

amely a vallás vagy hit meghatározásával a hitvallás

vizsgálatát a bejegyzést korlátozó, megnehezítô krité-

riumként kívánja felhasználni. Az egyedül elfogadha-

tó megoldás a hitelvek formális áttekintése lehet,

amely pusztán megállapítja azok létezését.

Szokásos felvetés ezzel kapcsolatban az, hogy eb-

ben az esetben nincs garancia arra, hogy valójában

nem profitorientált tevékenységet folytató vállalko-

zás bújik-e az egyházi státusz mezébe, ily módon él-

ve vissza az ezáltal biztosított adókedvezménnyel. Az

elsô ellenvetés ezzel kapcsolatban az, hogy ezzel

szemben a hitvallás mélyreható vizsgálata sem fegy-

ver. Az állítólagos gazdasági vállalkozás ugyanis min-

den bizonnyal kerülni fogja azt, hogy a benyújtott

hitvallásban említést tegyen tervezett tényleges tevé-

kenységérôl. Ebben az esetben tehát implicite az vár-

ná el a törvényalkotó a regisztrációs hatóságtól, hogy

azt állapítsa meg elôre a hitvallás alapján, hogy az va-

lódi-e, tényleges vallási, hitbeli meggyôzôdést tükröz-

e. Erre azonban a hatóságnak nincsen joga, hiszen ez

a hitelvek tartalmi, tényleges kontrollját jelentené és

megengedhetetlen diszkrecionális jogkört biztosítana

az elbírálást végzô szervnek. Van azonban egy kézen-

fekvô és sokkal kevésbé „ingoványos” módszer is e

jelenség kiszûrésére, amivel teljes mértékben elke-

rülhetô a hitelvek elbírálása: mégpedig annak utóla-

gos vizsgálata, hogy a közösség valóban nonprofit te-

vékenységet végez-e. Ez a lehetôség teljes mérték-

ben indokolatlanná tesz minden kísértést a hitvallás

tartalmi kontrolljára. Nem kell hangsúlyozni, hogy a

fentiek eleve alapjaiban kérdôjeleznek meg minden

olyan kísérletet, amely meg kívánja határozni azt,

hogy a regisztrációs hatóság mit tekint elfogadható

tartalmi elemnek egy hitvallásban, azaz valamilyen

formában megadja a vallási meggyôzôdés definícióját.

Szintén az eddigiekbôl következik, hogy a re-

gisztrációs kérelem elutasítását megalapozó, tör-

vényben szabályozott esetleges feltételeknek kerül-

niük kell a homályos, nehezen meghatározható

megfogalmazásokat, amelyek lehetôvé teszik azt,

hogy a regisztrációs hatóság aránytalan szubjektivi-

tást alkalmazzon a kérelem elbírálásakor. A regiszt-

rációs hatóság kérdésében az ODIHR-tanulmány

egyébként a minél alacsonyabb szintû szervezeti

szintet tartja követendônek.

A regisztrációs rendelkezések esetleges visszame-

nôleges hatálya alapvetô jogi elvekkel áll szemben.

Ezt az ODIHR-tanulmány is egyértelmûen leszöge-

zi, kijelentve, hogy a regisztrációs rendelkezések

visszamenôleges hatálya „nemzetközi normák sere-

gét szegné meg”.

Tény, hogy mindezek meglehetôsen radikálisan

hangzó elvek a jelenlegi hazai viszonyok közepette.

Ennek oka azonban alapvetôen az, hogy Magyaror-

szágon nem tudatosodott kellôképpen egyfelôl, hogy

a vallási meggyôzôdés közösségben történô gyakorlá-

sa nem „rang”, hanem alanyi jog, másfelôl pedig az,

hogy az egyházi státusz hozzáférhetôvé tétele nem je-

lent egyet az így bejegyzett közösségek állami finan-

szírozásának, illetve anyagi kedvezményekben való

részesítésének kötelezettségével. A nemzetközi nor-

mák az alapvetô egyházi státusz (base-level entity)

automatikus megadását teszik az állam kötelezettsé-

gévé. A nonprofit vagy közhasznú tevékenység után

járó különbözô anyagi természetû kedvezmények
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megadása – természetesen a hitbeli meggyôzôdésre

alapuló diszkrimináció tilalmával – külön szabályo-

zandó feltételek alapján történik.

A nemzetközi egyezmények ezen túlmenôen tu-

domásul veszik az eltérô történelmi és kulturális fej-

lôdésbôl származó különbözôségeket is az állam és az

egyház viszonyának területén. A fôbb emberi jogi ok-

mányokat aláíró országokon belül nagyon különbözô

az állam és az egyház viszonyának szabályozása.

Több országban létezik olyan modell, amely különb-

séget tesz elismert és el nem ismert felekezetek kö-

zött, illetve kategóriákat állít fel a vallási közösségek

számára (multi-tiered systems). E sajátos rendszerek

lehetôvé teszik, hogy a felsôbb kategóriába tartozó

közösségek olyan „extra” privilégiumokra is szert te-

gyenek, amelyekkel a többi egyház nem rendelkez-

het. A nemzetközi egyezmények a kialakult helyze-

tet elfogadhatónak tartják abban az esetben,

amennyiben ezek biztosítják azt, hogy az alsóbb ka-

tegóriákba tartozó közösségek is rendelkezhessenek

azzal a jogi státusszal, amely – a fentiek szellemében

– lehetôvé teszi számukra vallási meggyôzôdésük ál-

lami beavatkozástól mentes teljes körû gyakorlását,

azaz a „base-level entity” státusz problémamentes

megszerzését.

A  L E L K I I S M E R E T I  É S  
V A L L Á S S Z A B A D S Á G R Ó L  É S  A Z

E G Y H Á Z A K R Ó L  S Z Ó L Ó  T Ö R V É N Y
M Ó D O S Í T Ó  J A V A S L A T A

Mondani sem kell, hogy az Ltv. módosításával kap-

csolatban eredetileg – s most ismét – felmerült elkép-

zelések (100 év/10 000 fô/visszamenôleges hatály) tel-

jes inkonzisztenciában állnak ezekkel az elvekkel.

Ahogy az a fentiekbôl kiderül, ezek a feltételek olyan

szemléletet juttatnak érvényre, amely az egyházak

bejegyzését kiérdemlendô állami adománynak tekin-

ti. A honosság és a létszám kritériuma által a törvény

módosítására törekvôk a bejegyzendô közösség társa-

dalmi elfogadottságát, meggyökerezettségét és a

„nemzet történelmében játszott szerepét” hivatottak

tesztelni, noha a vallási meggyôzôdés közösségben

történô gyakorlása olyan alanyi jog, amelyet az állam

nem tehet függôvé mindezen kritériumoktól. Olyan

félreértése ez az egyházak bejegyzésével kapcsolatos

állami kötelezettségnek, amelynek nyomai még a je-

lenleg hatályos egyházügyi törvényben is megtalálha-

tók. A törvény preambuluma például az egyházakról

mint „értékhordozó és közösségteremtô tényezôkrôl”

beszél, amelyek „jelentôs szerepet játszanak az or-

szág életében kulturális, oktatási, szociális és egész-

ségügyi tevékenységük által”, s amelyek ezen felül

„erôsítik a nemzeti identitást” is. Nyilvánvaló, hogy

a törvénynek ez a passzusa alapvetôen a kommunis-

ta egyházpolitika „megbánását” volt hivatott de-

monstrálni. Mégis könnyen keltheti azt a félreértést,

hogy a regisztráció valamilyen módon az egyházak

társadalmi szerepét „jutalmazza”.15 Ahogyan azt lát-

hattuk, errôl szó sincs.

Noha a törvény módosító javaslata a szavazáskor

végül is elbukott, rövid, összefoglalásszerû kritikáját

mégis indokoltnak tartom a fenti szempontok alap-

ján, mivel a törvény körüli vita egyáltalán nem ült el,

csupán egyelôre lecsendesült, s a hivatalos bejelenté-

sek szerint újabb, hasonló módosító javaslat benyúj-

tására készülnek a jelenlegi koalíciós pártok.

Az Ltv. módosítására irányuló eddigi törekvések

sajnálatos módon teljes mértékben figyelmen kívül

hagyták az eddigiekben összefoglalt elveket. A „ba-

se-level entity” státusz biztosítására hivatott egyház-

ügyi törvényt a gyakorlatban egy „multi-tiered sys-

tem” bevezetésére kívánták felhasználni, vegyítve

ezt a törekvést azzal a szándékkal, hogy a regisztrá-

ciós törvényt a vallási meggyôzôdések közötti diszk-

rimináció lehetôségét magában rejtô kontrollmecha-

nizmusként alkalmazzák. Természetesen jókora kü-

lönbség van e tekintetben az eredeti – 100 éves ho-

nosságot vagy 10 000 fôs támogatottságot visszamenô-

leges hatállyal megkívánó – elképzelés,16 és a végül

benyújtásra került javaslat között, azonban ez utóbbi

sem volt képes megszabadulni ettôl a tévedéstôl.

A javaslat ebbôl a szempontból leginkább proble-

matikus elemei a következôk. 1. A törvény alkalma-

zása szempontjából vallásnak minôsülô világnézet de-
finíciójának megadása, a nem vallási jellegû tevékeny-

ségek felsorolásával és a hitvallás csatolásának kívá-

nalmával. 2. Az egyházak közötti, „tényleges társadalmi

szerepre” alapuló különbségtétel elvének bevezetése.

A „vallás” definíciója. A vallás definícióját a követ-

kezôképpen adja meg a javaslat: „E törvény alkalma-

zása szempontjából vallásnak olyan világnézet minô-

sül, amely természetfelettire irányuló tanokkal ren-

delkezik, a valóság egészére irányul, valamint a jó er-

kölcsöt és az emberi méltóságot nem sértô sajátos

magatartás-követelményekkel az emberi személyiség

egészét átfogja.” 

E meghatározásnak sem sikerült kikerülnie azokat

a buktatókat, amelyek miatt a nemzetközi gyakorlat

általában tartózkodik hasonló célú definíciók alkotá-

sától. Olyan feltételeket rögzít ugyanis, amelyek ér-

telmezése nagymértékben az általánosan uralkodó

vallási és kulturális idiómák által meghatározott, ezért

eleve lehetôséget nyújt az ettôl eltérô felfogások

diszkriminálására. Sajnos nem tarthatjuk teljesen

alaptalannak azt a feltételezést sem, hogy a definíció

a történelmi egyházak hitvallását szem elôtt tartva ké-
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szült, azaz úgy, hogy ezen hitvallások eleve megfelel-

jenek a meghatározásnak. Az ENSZ Emberi Jogi Bi-

zottsága által kiadott, fentebb már idézett értelmezés

mindenesetre sokkal szélesebb kereteket állapít meg

a lelkiismereti és hitbeli meggyôzôdés fogalma szá-

mára, mint a javaslat által megfogalmazott definíció.

A bizottság értelmezésének tiszteletben tartásával el-

kerülhetô lett volna annak a látszata is, hogy a tör-

vényalkotó a hitvallások esetleges lényegi kontrollját

is lehetôvé kívánja tenni. Ismeretes a német alkot-

mánybíróságnak az a véleménye, amely szerint szük-

séges volna a vallás definíciójának megalkotása.

A magyar szakértôk vélhetôleg e példa alapján kötelez-

ték el magukat e meghatározás törvénybe iktatására.

Úgy gondolom azonban, hogy egy ilyen súlyú kérdés-

ben, amely óhatatlanul felveti a különbözô hitbeli

meggyôzôdések közötti diszkrimináció veszélyét, a

hasonló „egyéni” kezdeményezések semmiképpen

sem üdvözlendôk, és az sem biztos, hogy éppen az

egyházpolitikáját illetôen többször is elítélt magyar

kormánynak kellene úttörô munkát végeznie e tekin-

tetben.

A vallási tevékenység meghatározásával kapcsola-

tos további problematikus elem a módosító javaslat

azon része, amely tételes felsorolást ad arról, hogy mi

nem tekinthetô „különösen” vallási tevékenységnek.

A „különösen” kitétel arra enged következtetni, hogy

a felsorolás – a taxatív megfogalmazásbeli jelleg ellené-

re – mégsem teljes, azaz nem kizárólagos jellegû,

nem tükrözi pontosan a törvényalkotó azon szándékát,

hogy milyen jellegû tevékenységi formákat kíván ki-

szûrni a definíció alkalmazásával.

Ez a kétség tovább fokozódik azzal, hogy a javas-

lat a felsorolt tevékenységi formákat „elsôdlegesen”

folytató közösségekrôl beszél. Azaz további szubjek-

tív elem kerül be a meghatározásba, hiszen számos,

az adott politikai-társadalmi helyzet által meghatáro-

zott szempont érvényesülhet annak elbírálásakor,

hogy egy közösség vajon elsôdlegesen ûzi-e a felsorolt

tevékenységek valamelyikét. A jelenlegi egyházpoli-

tikai tapasztalatok alapján különösen joggal feltéte-

lezhetô, hogy igen sok szubjektív elem érvényesül-

het például annak elbírálásakor, hogy a Krisna-tuda-

tú hívôk elsôdlegesen kultúraközvetítést vagy vallá-

si tevékenységet végeznek-e. A politikai tevékeny-

ségre utaló kitétel szintén nem egyértelmû, hiszen az

ez ügyben Magyarországon sokat emlegetett – és a

törvényjavaslat egyik feltételezett célpontjának szá-

mító –, egyetlen parlamenti képviselôvel „rendelke-

zô” Hit Gyülekezetével kapcsolatban különös hang-

súlyt szokott kapni az egyik politikai párttal való kap-

csolatuk, de arról nem esik szó, hogy az úgynevezett

történelmi egyházaknak egyenesen lelkészei ülnek a

parlamenti padsorokban, nem beszélve arról, hogy

több magas rangú közjogi méltóság minden alkalmat

meg szokott ragadni arra, hogy ezen egyházak ren-

dezvényein szerepeljen. (Tegyük még mindehhez

hozzá, hogy némelyik koalíciós politikai párt kifeje-

zetten világnézeti alapon szervezôdik, bírva bizonyos

„történelmi” egyházak feltétlen támogatását.)
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Ilyen háttérrel a legfôbb hitelvek benyújtásának

kívánalma szintén problematikus elem, mivel nyil-

vánvalóan a vallási tanítások lényegi, tartalmi kont-

rolljára irányul. (Más okot nem is igen lehetne felhoz-

ni mellette, hiszen a nyilvánvalóan negatív jelensé-

gek kiszûrésére az önkéntes vallomástétel – itt ezzel

van ugyanis dolgunk – nem alkalmas. Senki sem gon-

dolhatja komolyan, hogy bármely közösség szándéko-

san a definícióval ellentétes hitvallást terjeszt be re-

gisztrációs kérelmében.) A hitvallás összevetése a meg-

adott definícióval nyilvánvalóan nem történhet meg

a vallási tanítás pusztán formai, néhány percen belül

elvégezhetô elbírálásával. A javaslat által megadott

definíció mindezekbôl fakadóan abba az elvbe is be-

leütközik, amely szerint a regisztrációs kérelem elu-

tasításához alapot szolgáltató feltételeknek kerülniük

kell a homályos, a regisztrációs hatóságnak gyakorla-

tilag korlátlan diszkrecionális jogot biztosító megfo-

galmazásokat, illetve meghatározásokat.

Külön problémát jelent az, hogy az egyházakra

visszamenôleges hatállyal érvényes a hitvallás csato-

lását és azoknak a definícióval való összevetését elô-

író rendelkezés. Ezzel elôállhat az a helyzet, hogy a

törvény eredeti rendelkezései szerint egyházi státusz-

ra szert tett, s ennek nyomán ingatlanokat, intézmé-

nyeket szerzô, fenntartó közösségek egyszerre eles-

nek attól a státusztól, amelynek alapján tevékenysé-

güket, vagyonukat addig menedzselték. A szerzett jo-

gaikban ilyen módon törvényes ok nélkül háborgatott

közösségek tevékenysége ezáltal ellehetetlenülhetne,

s ez ráadásul a jogbiztonság intézményét is súlyosan

veszélyeztetné.

Összegezve tehát, a törvényjavaslat által adott de-

finíció nem áll összhangban azzal a nemzetközi elvá-

rással, miszerint a regisztrációs eljárásnak a vallási kö-

zösségek strukturálódását kell segítenie, hanem el-

lenkezôleg, a kisegyházak vallási tevékenységének

kontrollját szolgálja és elôsegíti a hitbeli meggyôzô-

dések alapján történô diszkriminációt.

Az egyházak közötti különbségtétel elve. A követ-

kezô problematikus elem, amely idegen egy olyan

törvényben, amelynek a „base-level entity” státuszt

kell elérhetôvé tennie, az egyházak közötti különb-

ségtétel elve. A javaslat kimondja, hogy „az egyházak

jogai és kötelezettségei tekintetében a tényleges tár-

sadalmi szerep alapján különbség tehetô”. Az ÁFA-

törvény és az egyházfinanszírozási törvény korábbi

módosítása alapján nyilvánvaló, hogy a törvényalkotó

a „tényleges társadalmi szerepet” az egyházak honos-

sága alapján számítja. (A két módosítás ugyanis gya-

korlatilag teljes egészében a történelmi honossághoz

kötötte bizonyos, a társadalmi szerepvállalás után já-

ró anyagi kedvezmények egyházaknak való juttatá-

sát.) Az eljárás szokásos, kormánytisztviselôk által

hangoztatott indoklása, miszerint „nem az állam tesz

különbséget egyház és egyház között, hanem a törté-

nelem és a társadalom”, nyilvánvalóan nem állja meg

a helyét.17 Egyfelôl ugyanis a történelmi honosság

nyilvánvalóan nem garanciája egy közösség társadal-

mi szerepvállalásának, illetve támogatottságának,
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és emberi jogok”, „Észak-Korea”. A szolgáltatásnak ma már több ezer elôfizetôje van, tudományos intézmé-

nyeken, egyetemeken, újságírókon kívül a híreket kapják az Európa Parlament képviselôi, az Egyesült Álla-

mok Kongresszusának tagjai és az Egyesült Királyság Lordok Házának és Képviselôházának tagjai is.

Az évek során a HRWF külön képviseletet tudott nyitni Washingtonban, New Yorkban és Düsseldorf-

ban és társult tagként csatlakozott a szervezethez a bulgáriai Tolerancia Alapítvány is. A Nemzetközi Hel-

sinki Szövetség  (International Helsinki Federation, IHF) brüsszeli képviseletét szintén a HRWF látja el.

A szervezet tanácsadói munkáját rendszeresen igénybe veszi az EU, az Európa Tanács, az EBESZ,

az USA Külügyminisztériuma és a Kongresszus Helsinki Bizottsága, az ENSZ Emberi Jogi Fôbizto-

sa és az IHF is.

A tanácsadói munkán kívül a HRWF emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban szükségessé vált lob-

bi, illetve érdekérvényesítô tevékenységet is végez az említett szervezeteknél. Emellett a következô

területek tartoznak a szervezet profiljába: tényfeltáró tevékenység (legutóbb Grúziában, Örményor-

szágban és Azerbajdzsánban), szemináriumok és intern-programok szervezése egyetemi, illetve poszt-

graduális hallgatók részére, sajtótájékoztatók és tudományos konferenciák szervezése, nemzetközi em-

beri jogi tudósítói hálózat kiépítése. A HRWF 1998-tól saját honlapot tart fenn (www.hrwf.net), me-

lyen az e-mail hírszolgáltatás útján kiküldött híranyag ország szerinti és kronologikus elrendezés alap-

ján történô tárolásán kívül tudományos munkák, jelentések, felhívások és más emberi jogi szerveze-

tekhez utaló linkek találhatók. Mára a honlap a vallásszabadsággal foglalkozó információk legteljesebb

online gyûjteményévé nôtte ki magát.

1999-ben jelent meg a HRWF elsô Magyarországgal kapcsolatos éves jelentése Freedom of Conscience
in Hungary címmel. A jelentés elkészítésekor fontos szempont volt az, hogy azt azok is könnyen átte-

kinthessék és megérthessék, akik nem kifejezetten az adott szakterülettel foglalkoznak. Az anyag elô-



másfelôl azonban egy regisztrációs törvénynek nem is

lehet feladata az, hogy ilyen, a „multi-tiered system”

irányába mutató megfontolásoknak teret adjon. 

Az a tény, hogy a javaslat a különbségtétel elve ál-

tal valójában a domináns egyházak társadalmi pozíci-

ójának megôrzéséhez kíván jogi segítséget nyújtani,

nyilvánvaló magából a törvényjavaslat indokolásából is.

Az indokolás kifejezetten elismeri, hogy a módosítás

szükségessége egyfelôl éppen abból a „feszültség-

bôl” fakad, hogy „a nagyon is különbözô egyházak

egy jogi kategóriába helyezése visszásságokat ered-

ményez a szimbolikus, társadalmi státusz vonatkozásá-

ban”. Az új törvény következésképpen célul tûzi ki

egyes egyházak „szimbolikus, társadalmi státuszá-

nak” védelmét is. Ez az indíték végigvonul a lelkiis-

mereti és vallásszabadságról szóló törvény módosítá-

sára irányuló törekvések történetén. Az egyházügyi

helyettes államtitkár egy korábbi megfogalmazása

szerint „…az »egyház« kifejezés nem tetszés szerint

használható, azt ki kell érdemelni. Megköveteli ezt a

tényleges egyházak, a társadalom védelme.”18 Az ál-

lam világnézeti semlegességével teljes mértékben

összeférhetetlen elv az, amely „érdemként” kívánja

megadni a regisztráció lehetôségét. A már idézett

nemzetközi normák is leszögezik, hogy az egyházak

bejegyzésére vonatkozó szabályozás semmilyen kö-

rülmények között sem használható fel bizonyos val-

lások társadalmi státuszának, dominanciájának bizto-

sítására vagy fenntartására. Egy adott egyház „szim-

bolikus státusza” a világnézeti semlegesség elvén

nyugvó állam számára egyébként is teljes mértékben

közömbös kell hogy legyen. A tény, hogy egy adott

vallási világnézet valamilyen módon dominanciára

tett szert egy társadalomban, nem csökkenti, hanem

éppenséggel növeli ennek az elvnek a jelentôségét.

A javaslat emellett a vallási státusszal való vissza-
éléssel indokolja a törvény módosításának szükséges-

ségét, mivel „olyan csoportok is nyilvántartásba ve-

tették magukat, amelyek alapvetôen nem vallási te-

vékenységet folytatnak”. Az indokolás leszögezi,

hogy „kiszûrésükre a törvény jelenlegi rendelkezései

nem biztosítanak megfelelô eszközöket”. Különös

módon ez a megállapítás ellentmondani látszik a tör-

vény ôsszel elkészült szakmai koncepciójában mon-

dottaknak, amely szerint Magyarországon egyfelôl

nem jellemzô az egyházi státusszal való visszaélés,

másfelôl pedig „a vallásszabadsággal való visszaélés

az egyházi státusz újraszabályozásával nem elôzhetô

meg”. A szakmai koncepció emellett még azt is meg-

említi, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás is haté-

kony kereteket ad a visszaélések kiszûrésére. A kon-

cepció készítôje ezt személyesen is megerôsítette egy

interjúban, amely szerint „a jelenleg hatályos hazai

jogszabályok alapján is lenne lehetôség – indokolt

esetben – beavatkozásra, hiszen az ügyészség felosz-

lathatja a törvénnyel ellentétes tevékenységet folyta-

tó közösségeket, erre azonban idáig nem volt prece-

dens”.19 Sejthetô, hogy ezeket az ellentmondásos ki-

jelentéseket a törvényjavaslat körüli politikai viták és

alkuk is befolyásolták, azonban tény, hogy a törvény-
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ször angolul készült el és eljuttatták a megfelelô nemzetközi fórumokra is. Ennek nyomán az 1999-ben

megrendezésre került EBESZ Human Dimension Review Conference alkalmával mind az Európai Unió, mind

az Egyesült Államok hivatalos állásfoglalásban ítélte el a magyar kormányzat törekvéseit. A jelentést ezután

kiküldték az Országgyûlés képviselôi, az egyházak, a média és közéleti személyiségek részére is. 

Az ezt követô idôszakban a HRWF több kisebb sajtóanyagot készített a lelkiismereti és vallássza-

badságot érintô magyarországi fejleményekkel kapcsolatban. 2000-ben megjelent a szervezet máso-

dik éves jelentése Magyarországról, melyet novemberben sajtótájékoztató keretében Willy Fautré, a

HRWF igazgatója mutatott be. E jelentések hatására az USA ismételten hivatalos állásfoglalásban ítél-

te el a magyar kormány diszkriminatív egyházpolitikáját 2000-ben, a EBESZ Human Dimension Re-

view Conference alkalmával. Ezután a Kongresszus Helsinki Bizottsága ugyanebben a kérdésben be-

hívatta a washingtoni magyar nagykövetet és aggodalmának adott hangot a magyarországi vallási diszkri-

minációval kapcsolatban. Az USA Külügyminisztériuma által legutóbb megjelentett éves emberi jogi

világjelentés szintén arra figyelmeztetett a HRWF jelentései nyomán, hogy Magyarországon a vallási

kisebbségeket a domináns egyházak javára diszkrimináló kormányzati politika van jelen. Legfrissebb

fejleményként az IHF ez év júniusában megjelent, az EBESZ vallásszabadsági szemináriumára készült

éves jelentése ítélte el a magyar kormányzat egyházpolitikai törekvéseit – szintén a HRWF munkájá-

ra alapozva kijelentéseit.

Az egyházügyi törvény vitája során a HRWF tevékeny részt vállalt a törvény módosítása ellen tiltakozó

sikeres aláírásgyûjtés megszervezésében, amelyhez mintegy 150 000 állampolgár és ötven neves közéleti

személyiség csatlakozott.

Jelenleg a HRWF budapesti székhelyû kelet-európai irodájának kiépítésén dolgozik – ennek csupán

a szükséges anyagi források megtalálása szab határt.



javaslat készítôi a vita folyamán egyetlen alkalommal

sem voltak hajlandók konkrétumokba bocsátkozni az

állítólagos visszaélésekkel kapcsolatban. Számos hi-

potézis elhangzott különbözô extrém hitvallású egy-

házak bejegyzésének esetleges lehetôségérôl, azon-

ban a mesterségesen, bulváreszközökkel gerjesztett

szekta-kampány által elôidézett hangulaton kívül té-

nyekkel nem találkozhattunk. (A közszolgálati médi-

ában elôszeretettel emlegetett kisközösségek – horri-
bile dictu sátánista szekták – érdekessége az, hogy

többségükben nem bejegyzett egyházak, tehát a ha-

tályos egyházügyi törvény, következésképpen annak

módosítása sem vonatkozik rájuk.)

A jelenlegi törvényjavaslat által hangoztatott érv

valótlanságát bizonyítja például az az ügyészségi vizs-

gálat, amely a hatályos törvény alapján az Egyetemes

Szeretet Egyháza tevékenységével kapcsolatban folyt

az elmúlt években, s amelynek során a közelmúltban

hirdettek ítéletet. A vizsgálat elôször megállapította,

hogy az egyház alapszabálya elsôsorban nevelési, szo-

ciális és egészségügyi munkát jelöl meg, ezért a ható-

ság az alapszabály módosítására kötelezte a közössé-

get úgy, hogy az elsôsorban hitéleti tevékenységre

irányuljon. A közösség tevékenysége a vizsgálat sze-

rint azonban nem felelt meg a már módosított alap-

szabályban kijelentetteknek, így egy további vizsgá-

lat nyomán a bíróság felszólította az egyházat arra,

hogy a jogszabályokban és az alapszabályban rögzítet-

tekkel összhangban folytassa tevékenységét. Ez az

eset is bizonyítja, hogy a jelenlegi törvényi rendelke-

zések is lehetôvé teszik az esetleges visszaélések el-

leni fellépést. Nehézségek természetesen minden bi-

zonnyal e törvény alkalmazásánál is felléphetnek,

ebben az egyházügyi törvény nem áll egyedül. Nincs

olyan törvény, amelyet ne lehetne kijátszani, de ez a

tény semmiképpen sem olyan módon orvoslandó,

hogy ezáltal aránytalan lehetôség nyíljon az ideológi-

ai célzatú megkülönböztetésre. Alapvetô jogi elv

ugyanis, hogy inkább „fusson egy bûnös, mint vesz-

szen egy ártatlan”.

A pszichikai befolyásolással kapcsolatos, érzelmi

húrok pengetésére igencsak alkalmas érv – agymo-

sás, családok szétszakítása stb. – úgyszintén nélkülö-

zött minden tudományos alapot. Amellett, hogy a ja-

vaslat egy jottányival sem adott volna több eszközt

az állam kezébe ezen állítólagos jelenségek kiszûré-

sére, semmifajta ismérv és tényleges bizonyíték nem

állt a törvényelôkészítôk rendelkezésére annak el-

döntésére, hogy mi számít „agymosásnak”, „csalá-

dok szétszakításának.” A franciaországi szekta-tör-

vény egyik sarkalatos és nemzetközi fórumokon is

támadott eleme az, amely a mentális manipulációt
büntethetôvé kívánta tenni. Érdekes megemlíteni,

hogy ezt még a katolikus hierarchia magas rangú

képviselôi is kifogásolták, mondván, hogy adott eset-

ben – például gyónás, szentek imádata, eucharisztia

stb. – ez a kitétel akár a katolikus egyházzal is szem-

befordítható lenne. Ez a példa igen szemléletesen

bizonyítja, hogy egy vallási jelenség igencsak relatív

elbírálás alá eshet a kívülállók részérôl. Egy ateista

számára a transzcendenciában való feltétlen hit álta-

lában „agymosásnak” minôsülhet, s fordítva, egy hí-

vô számára a transzcendens valóságának fel nem is-

merése minôsül gondolkodásbeli „defektnek”. Nem

szabad elfelejteni azt sem, hogy a különbözô keresz-

tény felekezetek közötti teológiai eltérések sok eset-

ben arra alapozódnak, hogy a másik teológiája „sátá-

ni” vagy „démoni” eredetû. (Így például a reformá-

ció korában a katolicizmust mint antikrisztusi bálvány-

imádást támadták a protestánsok, és vice versa, a
katolikus teológia ördögi mesterkedésnek tartotta a

protestáns teológiát.) Mindezek az elôzmények és a

napjainkban is meglévô különbözôségek meglehetô-

sen ingoványos területté teszik ezt a kérdést. (Prob-

lémává a fent említett ellentétek ugyanis akkor vál-

nak, amikor az állam kíván állást foglalni a különbö-

zô hitvallások természetét illetôen. Az „agymosásról”

folyó vita könnyen vezethet ide egy, a keresztény ál-

lamiság megteremtésén munkálkodó országban.)

A családok szétszakításával kapcsolatos érv szintén

meglehetôsen gyönge alapokon áll. Egy olyan ország-

ban, ahol a tinédzserek közötti öngyilkosság, az alko-

holizmus, a válások aránya nemzetközi mértékben is

rendkívül magas, nem biztos, hogy minden alapot

nélkülöz az, ha sokan új érzelmi kötelékekben pró-

bálnak segítséget keresni az eredeti rokoni kötelékek

által kínált esetleges érzelmi sivárság, megoldatlan

élethelyzetek ellen. Természetesen minden ilyen

változás fájdalmakkal is járhat, mégis alapvetôen egy

felnôtt kori, tudatos döntésén alapul, amelyet az ál-

lamnak nem lehet feladata bírálni és szabályozni. (Ne

felejtsük el itt azt sem, hogy a „történelmi” népegy-

házak, a kisközösségek zömével ellentétben, már cse-

csemô, illetve gyermekkorban elvégeztetik a „beava-

tási szertartást” – keresztség, elsô áldozás, bérmálko-

zás, konfirmáció –, amelyben a dolgok természeténél

fogva az érett gondolkodásból fakadó tudatosság igen

kis szerepet játszhat.) Mindent egybevetve azonban,

egyetlen itt említett esettel kapcsolatban sem állnak

rendelkezésünkre egzakt tudományos vizsgálati

szempontok (kérdéses, hogy egyáltalán léteznek-e

ilyenek), következésképpen adatok sem. A regisztrá-

ciós törvény ilyenformán teljesen inadekvát eszköz e

probléma kezelésére.

Az állítólagos visszaélések kiküszöbölésére való hi-

vatkozás mindig is hatásos és kedvelt érv volt az Ltv.

módosítása mellett. Az eredeti elképzelés ezen az ala-

pon a bejegyzett egyházak mintegy 80–90 százalékát
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fosztotta volna meg jogi státuszától, minden törvé-

nyes ok nélkül. Az egymásnak ellentmondó kijelen-

tések és a minden valóságos alapot nélkülözô elkép-

zelések arról tanúskodnak, hogy az állítólagos vissza-

élésekre való hivatkozás nem fedi a törvénymódosí-

tás mögötti valódi szándékokat.

Az európai jogharmonizációs kívánalmakra történô

hivatkozás. A törvény módosításával kapcsolatban

mind ez ideig érvként hangoztatott európai joghar-

monizációs kívánalmakra történô hivatkozás szintén

megjelenik az indokolásban. Sajnos, ebben a tekin-

tetben csupán az úgynevezett „szekta-kérdésben”

megfogalmazott európai ajánlások keltették fel a tör-

vénykészítôk figyelmét, a korábban vázolt normák

nem. Noha az Európai Unió valójában nem fogalma-

zott meg semmiféle európai jogharmonizációs elvá-

rást ezen a téren, létezik két jelentôsebb európai

ajánlás, amely az úgynevezett „szekta-kérdéssel” fog-

lalkozik. Ahogy azonban látni fogjuk, ezek sajnálatos

módon nem jelentésükkel összhangban kerültek

„felhasználásra” a törvénytervezet készítésekor.

1. Az Európai Unió Parlamentjének 
1996. február 29-i határozata

Az állásfoglalást a javaslat szó szerint idézi a módosí-

tás melletti érvként. Eszerint az állásfoglalás „arra

szólítja fel a tagállamok kormányait, hogy »kellô

megfontoltsággal adományozzák az adókedvezményt

és jogi védelmet biztosító vallási szervezeti státuszt,

illetve indokolt esetben vonják azt meg a titkos vagy

büntetendô gyakorlatot folytató csoportosulások-

tól«”. Az EP idézett állásfoglalása egy franciaországi

„vallási” szervezet 16 halálos áldozattal járó tettének

apropójából született. Erre a tényre maga a doku-

mentum kifejezetten hivatkozik is. Az állásfoglalás

mindenekelôtt leszögezi, hogy a vallási és egyéb

szekták (nem pejoratív értelemben használva a kife-

jezést) többsége teljesen törvényes tevékenységet

folytat, és egyformán jogosult az Emberi jogok euró-

pai egyezménye által biztosított vallásszabadságra.

Fenntartásait a dokumentum kizárólag azon csopor-

tosulásokkal szemben hangoztatja, amelyek „tiltott

vagy az emberi jogokat sértô tevékenységet folytat-

nak vagy bûncselekményeket követnek el”. Ezen

címszó alatt az állásfoglalás a következô bûncselek-

ményeket említi: „bántalmazás, kínzás, szexuális

visszaélés, jogellenes fogva tartás, rabszolgaság, ag-

resszív magatartásra vagy fajgyûlöletre való bátorítás,

adócsalás, törvénytelen pénzügyi tranzakciók, fegy-

ver- és kábítószer-kereskedelem, a munkajog meg-

sértése, törvénytelen gyógyászat stb.”

Az a tény, hogy ez az állásfoglalás semmiképpen

nem használható a hatályos magyar törvény szigorítá-

sánál hivatkozási alapként, nyilvánvaló egyfelôl abból,

hogy Magyarországon gyakorlatilag nem létezik olyan

bejegyzett közösség, amely az említett bûncselekmé-

nyek elkövetésével gyanúsítható lenne. Erre történt

már említés a törvénytervezet szakmai koncepciójá-

ban is. Emellett a hatályos törvény és a létezô bünte-

tô- és polgári jogi eszközök – hiszen itt nyilvánvaló

bûncselekmények elkövetésérôl van szó – egyértel-

mûen biztosítják az EP-állásfoglalásban említett le-

hetôséget az ezen tevékenységet folytató csoportosu-

lások kiszûrésére.

Ennek tükrében az a tény, hogy az ajánlás különö-

sen hangsúlyozza a kisközösségek („sects”, „cults”)

és a nagyobb egyházak közötti teljes egyenlôséget,

éppen arra világít rá, hogy a vallási mezben elkövetett

egyes szélsôséges jelenségeket – még ha ténylegesen

vannak is ilyenek – nem lehet fölhasználni az egyhá-

zak közötti diszkrimináció erôsítésére.20

2. Az Európa Tanács 1999. június 22-i ajánlása

Az egyéb európai normákat leszögezô állásfoglalások,

illetve jelentések – ahogy arról már korábban említés

történt – szintén egyértelmûvé teszik, hogy az EP-ha-

tározat semmiképpen sem a magyarországi módosító

törekvések megerôsítéseként olvasandó, hanem ép-

pen azokkal szemben. Ezt erôsíti meg az Európa Ta-

nács 1999. június 22-i ajánlása is. Az ajánlás – hangsú-

lyozva azt, hogy tudatában van az EP-határozatban is

említett bûncselekményeket elkövetô csoportosulá-

sok által felvetett problémáknak – kifejezetten leszö-

gezi, hogy „szükségtelen meghatározni azt, hogy mi

a »szekta«, illetve eldönteni, hogy egy szektának tar-

tott csoportosulás vallás-e vagy sem”. Ebbôl követke-

zôen a dokumentum is mindvégig a meghatározás tág

kereteit nyújtó „vallási, ezoterikus vagy spirituális” ter-

mészetû csoportosulásokként beszél ezekrôl a közös-

ségekrôl. (E meghatározások figyelemre méltók ab-

ból a szempontból is, hogy milyen ingoványos terep-

re merészkedik az, aki törvényben kívánja szabályoz-

ni a vallás fogalmát.)

Egyetlen számon kérendô kívánalomként az aján-

lás azt jelenti ki, hogy minden közösségnek a demok-

ratikus társadalmak elveivel összhangban kell tevé-

kenykednie és tisztelniük kell a törvényt. Mindezek

foganatosításaként az ajánlás az általános büntetô- és

polgári jogi rendelkezések következetes használatára

hívja fel a tagállamok kormányait.

Az ajánlás távolról sem ad tehát ösztönzést diszkri-

minatív törvénykezésre, ellenkezôleg: az „új vallási

csoportosulások iránti olyan viszony” ápolására hívja

fel a kormányokat, amely „megértést, toleranciát, pár-

beszédet és konfliktusmegoldást idéz elô”. Emellett

kifejezetten figyelmeztet arra, hogy az egyes kormá-
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nyoknak „határozott lépéseket kell tenniük minden

olyan jelenséggel szemben, amely a vallási vagy spi-

rituális csoportok diszkriminációjához vagy margina-

lizációjához vezet”. Az ajánlás nem véletlenül hasz-

nálja a „marginalizáció” kifejezést is, hiszen sok eset-

ben a bevettôl eltérô világnézetet valló állampolgárok

csoportját a nyilvánvaló diszkriminációnál enyhébb

módon jelentkezô marginalizálással, a társadalom pe-

rifériájára szorítással is fokozatosan megbélyegzett

helyzetbe lehet hozni.

Amellett, hogy a törvénymódosítás sürgetôi az eu-

rópai normákat jelentésükkel ellentétben használják

fel törekvésük alátámasztására, említést érdemel az is,

hogy az ET-ajánlás azon része viszont, amely a kiskö-

zösségek marginalizációját és az esetleges visszaélé-

seket információs központok létrehozásával tekinti

megközelíthetônek, eleddig nem kapott figyelmet a

kormányzat részérôl. Az ajánlás olyan központokról

beszél, amelyek az információkat semleges módon,

kormányzattól és egyházaktól függetlenül gyûjtik, és

csak azután terjesztik, miután az érintett feleknek le-

hetôségük volt arra, hogy véleményt nyilvánítsanak

azok objektivitásáról. A törvény módosítására eddig

fordított rengeteg energiát ilyen információs központ

felállításába kellene fektetni – összhangban az euró-

pai ajánlásokkal.

Az az eddigiekben vázolt tény, hogy az Ltv. módo-

sító javaslata mennyire ellentétes a létezô nemzetkö-

zi normákkal, diplomáciai megerôsítést is kapott az

EBESZ 2000 októberi konferenciáján. Ez alkalom-

mal az Egyesült Államok küldöttségének hivatalos ál-

lásfoglalása felszólította a magyar kormányt arra, hogy

ne térjen el az EBESZ-tagállamok által elfogadott el-

vektôl az egyházak bejegyzését szigorító törekvései-

vel. Az állásfoglalás kijelenti, hogy a magyar javaslat

korlátozná a vallásszabadságot, alapot adva bizonyos

privilegizált egyházak körének kialakulásához. Noha

a dokumentum elismeri, hogy szükség van az olyan

csoportok elleni védekezésre, amelyek a vallássza-

badsággal visszaélve illegális tevékenységet folytat-

nak, egyben kijelenti azt is, hogy mindez a már jól

bevált büntetôjogi és polgári jogi eszközök hatékony

alkalmazásával, nem pedig a regisztrációs eljárásnak a

kisegyházakat diszkrimináló szigorításával érendô el.21

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által ki-

adott éves emberi jogi világjelentésnek a diszkrimi-

natív magyar egyházpolitikát elítélô kitétele, s az a

média-visszhangot kiváltó tény, amely szerint az

Egyesült Államok Kongresszusának EBESZ Helsin-

ki Bizottsága bekérette a magyar nagykövetet, szem-

léletesen világít rá arra a tényre, hogy a magyar kor-

mány messzire eltért a vallásszabadság gyakorlásával

kapcsolatos, nemzetközi egyezményekben is szabá-

lyozott normáktól.

Ahogyan azt fentebb említettem, az Ltv. módosí-

tása körüli zavar egyik legfôbb oka az, hogy a „base-

level entity” státusz elérhetôvé tételét szabályozó

rendelkezések keverednek a „multi-tiered system”

irányába mutató elvekkel. Tény, hogy az egyházak

központi költségvetésbôl történô támogatása, a kü-

lönbözô adó- és vámkedvezmények stb. felveti a kér-

dést, hogy vajon minden „újszülött” közösségnek jut-

tatni kell-e ezen kedvezményekbôl, nem volna-e he-

lyesebb többlépcsôssé tenni az egyházak és az állam

közötti viszonyt. A kérdéssel véleményem szerint is

szóba kell állni.22 Ami az egyházak központi költség-

vetésbôl történô hitéleti támogatását illeti – a jelenle-

gi egy százalékos felajánlás rendszere is tartalmazza

még ezt az elemet –, az állam és egyház szétválasz-

tásának a magyar nemzeti liberalizmus által is vallott

elvébôl az következik, hogy a lelkiismereti meggyô-

zôdés közösségi formában történô gyakorlását a kö-

zösség tagjainak vagy szimpatizánsainak önkéntes

adományai tartsák fenn, ne pedig az állam. Az Ltv.

hatályban lévô rendelkezése egyébként ugyanezt

mondja ki. Érdekes módon azt a tényt, hogy az egy-

házfinanszírozási gyakorlat egy évtizede ellentétben

áll az Ltv. ezen rendelkezésével, még senkinek sem

jutott eszébe kifogásolni a törvény szigorításáért küz-

dôk táborából. Sajnálatos, hogy egy ilyen felvetés au-

tomatikusan az egyházellenesség vádját vonja maga

után, noha jó néhány, komoly demokratikus hagyo-

mányokkal rendelkezô európai országban létezik

ilyen gyakorlat. Amennyiben azonban – különbözô

politikai megfontolásokból – nem kíván az állam le-

mondani errôl, úgy a vallási meggyôzôdések közötti

diszkrimináció elvét sértené az, ha az egyházaknak

csak egy bizonyos köre részesülne hitéleti célú támo-

gatásban.

Az egyházak nonprofit, közcélú tevékenységét

méltányló anyagi kedvezmények egy másik problé-

mát jelentenek. Ebben az esetben valóban fölme-

rülhet az, hogy csak azon egyházak kaphassanak bi-

zonyos anyagi kedvezményeket, amelyek valóban

végeznek ilyen jellegû tevékenységet. Természete-

sen itt is nagyon körültekintôen kell eljárni, hiszen

a szervezet nonprofit volta után járó kedvezmények

az egyház súlyától, szerepétôl, tevékenységétôl füg-

getlenül minden közösséget meg kell hogy illesse-

nek, ahogyan arról például a holland szabályozás is

rendelkezik.

A közhasznú tevékenység után járó esetleges ked-

vezmények esetében viszont nagyon alapos, egzakt

vizsgálat nyomán lehet csak megállapítani azokat az

ismérveket, amelyek alapján az állam, a diszkriminá-

ció veszélye nélkül, különbséget tehet az egyházak

között. A kormányzat eddigi gyakorlata e tekintetben

– mely a történelmi honosság alapján állapított meg

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 1 .  2 .  S Z Á M    J O G V É D Ô K  /  1 3 7



rangsort az egyházak között –, mondanom sem kell,

mennyire nem felel meg ennek a kívánalomnak.23

A figyelmen kívül hagyott tény azonban minde-

nekelôtt az, hogy az Ltv.-nek semmi köze az egyhá-

zak anyagi támogatásához. A „base-level entity” stá-

tusz hozzáférhetôségét szabályozó törvénynek nem is

lehet ehhez köze. A két dolgot, az egyházak finanszí-

rozásának kérdését és a regisztrációt teljesen el kelle-

ne választani egymástól a fentiek szellemében. Eb-

ben az esetben nem járna megbotránkozással a re-

gisztráció automatizmussá tétele, hiszen az nem fel-

tétlenül vonna pénzügyi konzekvenciákat is maga

után. Ezáltal részben el lehetne kerülni a „multi-tie-

red system” felé való kacsingatás kísértését is.

Sajnos azonban, csak részben. Ahogy az a kor-

mányjavaslat indokolásában és a módosítást kísérô

polémiában is jól látható volt, a törvény szigorításának

szimbolikus, a „történelmi” egyházak tekintélyi stá-

tuszát megerôsítendô oka is volt.24 Gyakran történik

utalás ezzel kapcsolatban a némely európai ország ál-

tal követett modellre, amelyben többlépcsôs az állam

és az egyházak viszonya, létezik az elismert, bevett

egyházak kategóriája. Amellett, hogy a regisztrációs

törvényt – ahogy a fentiekben láthattuk – egy ilyen

jellegû változtatás bevezetésére egyszerûen nem sza-

bad igénybe venni, ez a törekvés nyilvánvaló ellen-

tétben áll a magyar jogfejlôdés hagyományával is.

(Amellett, hogy számos európai ország viszont egyál-

talán nem ismeri az egyházak közötti kategóriák

rendszerét.)

A magyar polgári átalakulás sarokköve az állam és

egyház teljes szétválasztásának eszméje volt. Jól is-

mert Eötvös József, Kossuth Lajos és Deák Ferenc

véleménye ezzel kapcsolatban, akik egyenesen az

amerikai modell átvételét tartották kívánatosnak. Az

egyházak közötti különbségtétel megszüntetése

1947-ben az 1848-as és 1895-ös rendelkezések szer-

ves folytatása, a nemzeti liberális gondolat gyümölcse.

Független tehát a késôbb gyökeret vert kommunis-

ta diktatúrától. Az, hogy a hivatalosan ateista diktatú-

ra természeténél fogva nem ismerte el az egyházak

közötti különbségtételt, mivel ideológiája – a koráb-

bi „keresztény Magyarországgal” ellentétben – nem

valamelyik egyházra támaszkodott, nem változtat

ezen a tényen. A magyar egyházügyi szabályozás en-

nek megfelelôen – szerencse a szerencsétlenségben

– radikálisan szakított a korábbi idôk gyakorlatával, és

nem járta be – nem kellett immár bejárnia – azt az

utat, amelyet számos más, példaként emlegetett ál-

lam megtett a középkorból örökölt, a huszadik száza-

di emberi jogi normákkal szöges ellentétben álló egy-

házpolitikai normák leépítésében.

Történelmietlen és mesterkélt dolog lenne most

visszaforgatni az idô kerekét és felépíteni egy olyan

modellt, amely már több európai országban is telje-

sen lebomlott. Ez éppen ellentétes folyamat lenne

azzal, ami az európai országokban az elmúlt évszázad-

ban végbement. Még az ebben a tekintetben konzer-

vatívnak számító – és az Ltv. módosításáért küzdôk

által bevallottan modellnek tekintett – Ausztriában is

megfigyelhetô ez a tendencia, az eleinte csak a kato-

likus egyház számára fenntartott privilegizált egyházi

státusz hozzáférhetôségének fokozatos kitágításával.

Ugyanilyen szemléletes példa Spanyolország is, ahol

csak az 1970-es évek derekán szûnt meg annak a Va-

tikánnal kötött konkordátumnak az érvényessége,

amely még állami kötelezettséggé tette a katolikus

egyházi testületek döntéseinek és az egyházi ünne-

peknek a betartatását, valamint az egyházi tanítások-

kal ellentétes sajtótermékek betiltását. Az 1970-es

évek végén megszavazott alkotmány és az ekkortájt

életbe lépett új konkordátum ugyan még mindig pri-

vilegizált helyzetet biztosít a katolikus egyház számá-

ra, azonban már messze nem olyan mértékben, mint

a Franco-rezsim alatt. E két példából is nyilvánvaló,

hogy a némely európai országban jelenleg fennálló

„multi-tiered system” az állam világnézeti semleges-

ségéért folytatott évszázados küzdelem sajátos kultu-

rális és történelmi adottságok által meghatározott stá-

diumának számít. Vitán felül áll, hogy egy ilyen mo-

dell az állam világnézeti semlegességének elvével

kompromisszumos viszonyban áll, vagy legalábbis

nem az ideális forma ennek biztosításához. Annak

csak örülhetünk, ha bizonyos európai országoknak si-

került ezt a kompromisszumot az évtizedek során

többé-kevésbé körülbástyázni a semlegességet bizto-

sító rendelkezésekkel, és így is biztosítani tudják jog-

rendjük kompatibilitását az emberi jogi egyezmé-

nyekben kinyilvánított normákkal. (Nem mellékes az

sem, hogy a nyugat-európai országok politikai és egy-

házi tényezôi kétségkívül sokkal mélyebb demokra-

tikus hagyománnyal és érzékenységgel rendelkez-

nek, mint hazai „társaik”.) Mindezek mellett azon-

ban az állam semlegességének elve szempontjából

teljesen ésszerûtlen és inkonzisztens lépés volna

visszanyúlni egy olyan modellhez, amelyet az ország

– és számos európai ország – társadalma és jogfejlôdé-

se szerencsés módon már régen túlhaladott.

Annál is inkább, mivel semmilyen ok nincs, amely

egy ilyen törekvést alátámasztana. Az egyházak te-

kintélye, szerepe és valódi támogatottsága a lakosság

egészét véve minimális.25 (A várható népszámlálási

– „virtuális” – eredmények ezen a tényen nyilvánva-

lóan nem változtatnak.) Megállapítható az is, hogy az

állampárttal való összefonódottság és a beépítettség

az egyházak – nem csupán a „történelmiek” – erköl-

csi hitelét is erôteljesen megtépázta.26 A múlttal va-

ló – eddig be nem következett – elszámolás nélkül
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erkölcsileg is meglehetôsen kétes dolog volna né-

mely egyház számára privilegizált státuszt biztosíta-

ni. A tények nem igazolják azt a történelemszemlé-

letet sem, amely az egyházak múltbéli tevékenysé-

gét minden kritika nélkül kezeli. Igazán alapos, elfo-

gulatlan kutatás nem született ebben a témában a

közelmúltban, ehelyett politikai és hatalmi megfon-

tolások alapján kreált, rózsaszín felhôbe burkolt,

nosztalgikus hangulatkeltés határozza meg sokak

hozzáállását. Közismert tény ugyanakkor, hogy az el-

múlt évszázadok során a ma „történelminek” aposzt-

rofált egyházak közül kerültek ki a lelkiismereti és

vallásszabadság legfôbb ellenzôi, s az sem képezi vi-

ta tárgyát, hogy a polgári átalakulással szemben

ugyancsak ezen egyházak némelyike igen komoly

ellenállást fejtett ki, ahogy az egyházi nagybirtokok-

hoz való ragaszkodás tragikus szerepe megint csak is-

mert tényezô a „hárommillió koldus országának”

fenntartásában. Történelmietlensége mellett tehát

teljesen indokolatlan és visszás is minden olyan kí-

sérlet, amely mesterségesen ismét kitüntetett stá-

tusszal ruház fel bizonyos egyházakat és a „multi-ti-

ered system” visszaállítását tartja kívánatosnak.

Á L L A M  É S  E G Y H Á Z  E S K Ü V Ô J E :
Ú T B A N  

A  P O L G Á R I  Á T A L A K U L Á S  F E L É

Sajnálatos, hogy az egyházak bejegyzésének tisztán

szakmai kérdése politikai megfontolások terepévé

vált. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kisközösségek és a

társadalmi béke megháborításával járó fenti törekvés

mögött nem szakmai, hanem politikai és ideológiai

indokok húzódnak meg. „Egész Európa egy nagysza-

bású történelmi és szellemi kiigazítás elôtt áll”, jelen-

tette ki nemrégiben a magyar miniszterelnök, majd

világossá tette, mit is ért ezen: „Semmi szükség arra,

hogy Magyarországon új erkölcsi rendszereket fabri-

káljanak, mert a személyes felelôsségre épülô kétezer

éves keresztény erkölcsiség elegendô a jó erôinek

mozgósítására.” Ennek jegyében szögezte le ugyanô,

hogy az „egyházak és a kormány között egy közös

meggyôzôdésen alapuló szövetség áll fönn”,27 s ugyan-

ezért vette Semjén Zsolt védelmébe azt az egyházi

fôméltóságot, aki a katolikus magyar államiság vissza-

állítását hirdette meg.28 „Kísértet járja be Európát” –

a „keresztény államiság” kísértete. Nemrégiben Jo-

seph Ratzinger, a Hittani Kongregáció nagy befolyá-

sú prefektusa az Alapvetô jogok európai kartáját val-

lási semlegessége miatt kritizálta, mert úgymond az

európai kultúrának olyan sajátos vallási jegyei van-

nak, amelyeket szerinte a jog segítségével is ôrizni

kell.29 Ugyanô korábban azt kárhoztatta, hogy „»a

szentnek«, a vallási tekintélynek nincs többé szerepe

a jogban, az Isten iránti tisztelet nem jogi érték töb-

bé, ehelyett a társadalmak teret adtak a korlátlan szó-

lás- és véleményszabadságnak”. Megállapította, hogy

a politika és a jog jelenlegi válságának az az oka, hogy

a társadalmak föladták azt az elvet, amely szerint a

vallás a jog forrása, és eltûntek a jog keresztény ha-

gyomány által ihletett alapjai (például a vasárnap in-

tézményének megtartása).30 Miután az ellenzéki pár-

tok – az egyházügyi törvény módosításának bukása

után – a kormány részérôl szó szerint abban a kritiká-

ban részesültek, hogy a Vatikánnak már beígért mó-

dosítást tettek lehetetlenné, s miután a kormánypárt

elnöke rögvest hivatalba lépése után sajnálkozását fe-

jezte ki a kudarc miatt a legnagyobb hazai egyház fô-

méltóságnál, nem alaptalan a feltételezés, hogy az

egyházügyi törvény módosítása valójában a történel-

mi egyházakkal kötött szövetség egyik tárgya. Ezt a

feltételezést megerôsíti a „történelmi” egyházaknak

a módosítás kudarca feletti sajnálkozása is. 

Az egyházügyi törvény szigorítása Magyarország

„történelmi és szellemi kiigazításának” képezi részét.

Egy olyan programnak, amely a „jog keresztény ha-

gyomány által ihletett alapjainak” visszaállítására, a

magyar polgári átalakulás eredményeinek visszaépí-

tésére törekszik. Ennek legszemléletesebb bizonysá-

gaként a vezetô kormánypárt legújabb egyházpoliti-

kai tervezetében a törvény szigorításának változatlan

szándéka már kéz a kézben található az egyházi eskü-

vô polgári érvényességének bevezetésével. Attól tar-

tok, nem minden tudatosság nélkül. Az egyházak kö-

zötti egyenlôség – az állam világnézeti semlegességé-

nek egyik próbaköve – elismerése felé vezetô út

egyik mérföldkövének tartott, az 1947. évi XXXIII.

törvénycikk által betetôzött, 1895. évi XLII. törvény-

cikket ugyanis éppen a kötelezô polgári házasságról

szóló, a polgári átalakulás sarokkövének minôsülô

(lásd például Deák, Eötvös és Kossuth véleményét),

1894. évi XXXI. törvény megszületése elôzte meg!

A kormány azzal, hogy most a modern, liberális állam-

nak ezt a pillérét is fel kívánja számolni, e történelmi

analógia segítségével egyértelmûen megrajzolhatóvá

tette „repülési” irányát.

A kormányzat által kvázi bevettként kezelt egyhá-

zak és a kisközösségek közötti különbségtétel újabb

eleme ebbe a javaslatba is be van kódolva. Azt olvas-

hatjuk ugyanis, hogy az állam csupán a „megfelelô

szervezeti és intézményes struktúrával rendelkezô”

egyházak „templomi esküvôit fogja érvényesnek te-

kinteni”. Nincs válasz arra, hogy ki és mi alapján fog-

ja azt eldönteni, mely egyházak tartoznak majd ebbe

a kategóriába, azonban ha a kormányzat által eddig al-

kalmazott gyakorlatot vesszük alapul – amely a fele-

kezetek történelmi honossága alapján rangsorolta a
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közösségeket –, nyilván a kisegyházak tömegei lesz-

nek kiszorítva ebbôl a kiváltságból is.

Nyilvánvaló, hogy a tervezett változtatással az

anyakönyvezési rendszert és számos vonatkozó jog-

szabályt is át kellene alakítani, ami óriási munkával és

pénzkiadással járna. Mindezek indokaként a terve-

zetben csupán az olvasható, hogy a változásra azért

van szükség, mert a „vallásos polgárok számára mára

anakronizmussá vált az anyakönyvvezetô elôtti házas-

ságkötés kötelezôen ünnepélyes jellege”. Emellett

pedig az „állam semlegességével sem egyeztethetô

össze egy családi esemény kötelezô ünnepeltetése”.

Világos, hogy ezeknek az érveknek nem sok közük

van a valósághoz. Egyrészt, ma már a polgári esküvô

ünnepélyes keretei – zene, szónoklat – csupán fakul-

tatív jellegûek. Arról sincs szó, hogy az állam kívánná

valamilyen módon kisajátítatni a két ember közötti

lelki közösség létrejöttének megállapítását. Aki úgy

gondolta, eddig is az egyházi – vagy éppenséggel a

saját elgondolása szerinti – esküvôt tartotta az igazi-

nak. Mindenki elôtt ismert azonban, hogy a házasság-

kötés az állam polgári jogi rendje szempontjából is

változást eredményez. A házasságkötés ténye az ál-

lam szempontjából emiatt a változás miatt bír jelen-

tôséggel. Ezért van szükség arra, hogy az állam ezt a

tényt – és ennek esetleges megszûntét – regisztrálja.

Azzal, hogy egy, az állami jogrend szempontjából re-

levanciával bíró állapot létrejöttének és megszûnté-

nek megállapítását az állam kiadja a kezébôl és az

egyházakra bízza, semlegességének egy fontos ele-

mérôl mond le. Nem véletlen tehát, hogy a múlt szá-

zad polgári átalakulásának során oly fontosnak tartot-

ták ezt a kérdést.

A tervezet készítôi természetesen ebben az eset-

ben is hivatkoznak európai példákra. Ez azonban csu-

pán azt a célt szolgálja, hogy a kérdés valódi termé-

szetérôl elterelje a figyelmet. Egyfelôl ugyanis szá-

mos ellenkezô európai példát is fel lehetne hozni,

másfelôl pedig a hivatkozott államokban – Anglia,

Dánia – államegyház van, ami a magyar jogfejlôdés-

tôl és az alkotmány felfogásától teljesen idegen. Az

USA államainak sokat emlegetett házasságjogi szabá-

lyozása pedig, amely állítólag szintén elfogadja az

egyházi esküvô érvényességét, gyakorlatilag nem je-

lent mást, mint a jelenleg hatályos magyar processzus

pusztán praktikusabb intézését. Vagyis itt sincsen há-

zasság a polgári hatóságok elôzetes engedélye és utó-

lagos jóváhagyása nélkül.

Az intézmény „újraegyháziasítása” számos gyakor-

lati problémát is felvet. A katolikus egyházjog példá-

ul nôknél már 14, a fiúknál pedig 16 éves kortól en-

gedélyezi a házasságot, szemben a magyar házasság-

jogi rendelkezésekkel. Az egyházjogi rendelkezések

szellemével azonban nem állna összhangban az, ha az

állam csak felemás módon, bizonyos kérdésekben

igen, bizonyosakban pedig nem ismerné el az egyhá-

zi rendelkezéseket.31 Azaz, egyéb jogszabályokat is

az egyházi rendelkezésekhez kellene igazítani. Ha-

sonlóan problémás eset állhat elô a katolikus házasfe-

lek válási szándéka esetén. A katolikus teológia és

egyházjog csak nagyon szigorú feltételek esetén is-

meri el a válást. A házasság egyike a vallott szentsé-

geknek, így nem bontható fel és nem ismételhetô

meg. Azaz, ha egy házaspár az egyházi tanítás ellené-

re felbontja házasságát, az az egyház szemében nem

jelent semmit, a szentség továbbra is fennmarad. Mi

lesz a szentséggel ez esetben szükségszerûen együtt

járó polgári jogi következményekkel? Vajon azoktól

sem szabadulhatnak meg a házasfelek? Mivel a fenti-

ekbôl következôen az esetleges újraházasodást sem

ismeri el az egyház, így a mégis ezt az utat választók

az egyház mellett az állam szemében is a törvényte-

len többnejûség állapotába kerülhetnek. Valóban óri-

ási lépést tenne ezáltal a kormány az egyházjog és a

polgári jog, a szakrális és a világi jog összekapcsolása,

egymással való szankcionálásuk lehetôségének meg-

teremtése felé.

Ez a lépés kétségkívül teljes összhangban áll Eu-

rópa és az ország „történelmi és szellemi kiigazításá-

nak” kísértetével. (Nem minden jelentôség nélküli a

tény, hogy a Szentszék sietett támogatásáról biztosí-

tani ezt a javaslatot is.) Az egyházügyi törvény terve-

zett átalakítása, az állam és az egyház közötti viszony

– lényegében – többlépcsôssé tételére irányuló törek-

vés illeszkedik a polgári átalakulás eredményeinek

leépítését célzó folyamatba. Sajnálatos, hogy miköz-

ben a rendszerváltozás idôszaka példátlan lehetôséget

nyújtana a magyar nemzeti liberalizmus hagyományá-

nak újraélesztésére, az „ezeréves magyar államiság”

tragikus tetteinek jóvátételére, addig sokan éppen

ezeket a hibákat akarják piedesztálra emelni. Pedig

csak néhány éve volt, hogy hallottuk: az „állam világ-

nézeti semlegességét a vallásszabadság elôfeltétele-

ként tekintjük: az állam nem azonosulhat egyetlen vi-

lágnézettel és nem fonódhat össze intézményes világ-

nézetet hordozó szervezettel sem”.32
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niumi „zászlólengetések”, a kormány és a „Párt” által az

egyházak felé tett demonstratív és szimbolikus gesztu-

sok stb. stb., mind-mind az egyházak társadalmi presztí-

zsét hivatottak növelni. Mindez azonban éppen olyan

mesterkélt és felszínes, mint az a folyamat, ahogyan az

ország krisztianizálása ezer éve végbement.
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halmi fôapát a Lengyel Lászlóval készített Beszélgetô-
könyvecskében, kijelentve, hogy a rendszerváltás küszö-
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32. A mondat a Fidesz 1996-ban készült vitairatában talál-

ható. Ekkor még éreztette hatását az a felfogás, amelyet

a párt 1994-es programja tartalmazott, s amely szerint a

„keresztény alapelvekre hivatkozó politikai alakulatok

részérôl erôs az igény, hogy a nemzeti érzés mellett a

vallással, az egyházakkal igazoljanak egy olyan politikát,
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