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SÁRI MIHÁLY 

Vallásos szervezetek és kultúra 

Vallás-filozófia-kultúra 

Az európai filozófia, a pedagógia a felvilágosodás korától folyamatosan kutatja a 
kultúra fogalmát, tartalmát. A XIX–XXI. században a filozófia és a pedagógia mel-
lett a szociológia, a művelődéstudományok, az antropológia és számos más tudo-
mányterület és azok interdiszciplínái is keresik a választ az ember és kultúra viszo-
nyait felvető kérdésekre. A XVIII. századi tudományok rendszerében azonban a 
„szakterületi” specifikáció is jellemző folyamat.  

Noha a tudomány és a vallás is az emberre, az emberi lét végső kérdéseire ref-
lektál, egymás ellentétjei is. „Az ész alapelve és a hité teljesen különbözők, ha 
ugyan nem ellenségek… A philosophiának különben komoly okai vannak a vallást 
tisztelni, habár magát alája nem veti is… Nincs intézmény, mely régisége által tisz-
teletre méltóbb volna, mint a vallás;” (1) – írja 1890-ben Barthélemy - Saint Hilaire. 
Azt sem tagadhatjuk, hogy a mára mindkét tudati rendszer új interdiszciplínákat, új 
tudományterületi integrációkat hozott létre. (Vallásfilozófia, művelődésfilozófia). A 
felvilágosodás korának ember-fogalma a vallás–filozófia–kultúra egységét és néző-
pontjait impliciten magában hordta, a tudományterületek szétválása gazdagította az 
emberre vonatkozó megismerési dimenziókat. J.W. Goethe Das Göttliche (Isteni 
lényeg a szerzőfordításában) c. 1783-ban írott versében az ember isteni lényeg hor-
dozója, amely forrása a természettől elválasztó kultúra. 

 

 Ami isteni bennünk 
Edel sei der Mensch, Legyen jó és nemes, 
Hülfreich und gut! Segíteni kész az ember! 
Denn das allein Mert csak ezáltal 
Unterscheidet ihn Különbözik a többi 
Von allen Wesen, Eleven lénytől, 
Die wir kennen. Melyet megismert” 
 (Garai Gábor fordítása) 

 

A „Tiermenschen” „Edelmenschentum” és a „Gottmenschentum” az ember fej-
lődésében bekövetkező fokozatok, a két utóbbi fokra egy új kultúra vezethet.(2) 
Jonas Cohn, a Freiburgi Egyetem professzora a „Der Sinn der gegenwärtigen 
Kultur” című munkájában külön fejezetet szentel az ember-Isten és kultúra össze-
függésének bemutatására: hangsúlyozza a vallás megismerési, etikai, esztétikai, 
értékelméleti, életmódbeli, jogi aspektusait, s a szabad emberi szellem új kihívásá-
nak tartja a „Kulturreligio”-t. (3) 

A művelődési szakembernek a tudományos megismerés fokán ismernie kell az 
emberi lényeg vallási–filozófiai–kulturális dimenzióit, a vallás kultúraközvetítő 
szervezeteit, a fontosabb szervezetek tanait, értékrendjét, a cselekvések mozgató 
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rugóit és mechanizmusait. Mindezeket összefüggésben kell látni más rendszerkör-
nyezeti elemekkel, az emberi vallásosság ugyanis nem egyéni attitűd, viselkedés, 
emóció. Forrása nem a szubjektum, hanem a vallás egy közösség kulturális konfigu-
rációja, amely egy adott kor gazdasági, politikai, jogi, filozófiai, tudományos, művé-
szeti rendszere, (mint maguk is kulturális konfigurációk)stb. által is meghatározott 
kultúra része. 

A kultúrát úgy értelmezzük, mint integrált dimenziórendszert, amelynek elemeit 
az ember által megteremtett kulturális objektivációknak fogjuk fel, amelyek között 
valósul meg az ember létezési módja. Tárgyi objektivációk, intézményrendszerek, 
társadalmi hierarchiák, viszonyok, emocionális kapcsolatok, hiedelmek, attitűdök, 
szokások, magatartások, viselkedési és érintkezési módok, jelrendszerek, tudás-
objektiváció rendszerösszefüggéseiben él az ember. 

A vallásos szervezetekkel való kapcsolat fontosságát hangsúlyozhatjuk a min-
dennapi ismereteink alapján is. Több, mint hatmilliárd ember él a Földön, s az embe-
riség töredéke, 5–6%-a az, amely nem tartozik valamely egyházhoz, vallási csoport-
hoz vagy életét nem határozza meg vallásos értékrend. A vallási csoportok polifunk-
cionális szervezetek: a szociális tanulás, a mentálhigiénés problémák kezelésének, a 
társadalmi identifikációnak, a biztonsági szükségletek megoldásának, az önmegvaló-
sítás színterei. Tapasztalhatjuk azt is, hogy rohamosan nő a vallásos közösségek 
száma, s tudjuk azt is, hogy az egyházak gyakran évezredes, sok évszázados tapasz-
talatokkal rendelkeznek a közösségi munka irányításában, a „konfliktusmenedzs-
ment” terén. Mindezeket alábecsülni nem szabad, s a vallásos szervezetekkel való 
együttműködés éppúgy nélkülözhetetlen a településmenedzsment folyamatában, 
mint a kulturális intézményrendszer regionális kiépítésénél, vagy egy nemzetet érin-
tő sorskérdés megvitatásánál. 

Arra a kérdésre: mi a vallás, sokféle válasz létezik, a fogalom tartalmát mi az 
európai és történelmi vallási szervezetek struktúrája-funkciói aspektusából fejtjük ki. 

A vallás a társadalom kulturális konfigurációja, amely az „egyház” intézmé-
nyében szervesül, amelyen belül sajátos professzionális papi hierarchia, attól elkü-
lönült vallási közösség (templomi gyülekezet) és kapcsolódó polifunkcionális közös-
ségek fedezhetők fel. A vallás feltételezi a transzcendenst, az iránta kialakított beál-
lítódást (hit), a földön túli létet. A földi világ keletkezésére és a megismerhetőségére 
vonatkozó mítoszon, hittételeken, normarendszeren, normatív viselkedésen alapszik. 
Mindezeket rend szerint a vallás közössége által egységesen elfogadott szent iratok 
rögzítik, amelyek a vallásos közösség vallásgyakorlatában (rítusok), a mindennapi 
életében egyaránt tükröződnek. 

A szekta is vallásos szervezet, amely vagy egyházból kiszakadt kisebb közösség, 
vagy egy-egy karizmatikus személyiség körül kialakult, közös vallási élményt kere-
ső – más vallásos szervezetek hitelemeiből, dogmáiból is építkező – csoport. 

A magyarországi vallásos szervezetek rendszerezésében használjuk a felekezet 
fogalmat is, amely hosszabb ideje fennálló, kisebb hívő-számmal rendelkező, más vallá-
sokkal, egyházakkal együtt élő, papi hierarchiát is magába foglaló struktúrát jelent. 

A kultusz lehet vallásos elemeket használó, egyetemes érték- és normarendszer-
rel nem rendelkező szervezet is, de nem szükségszerű, hogy a közös hit kösse össze 
a kultikus szervezet tagjait. Az ilyen laza, diffúz szervezetben a rituálé szerepe fon-
tossá válhat, s gyakran nem vallásos funkciót tölt be a rituálé követőinek köre. Az 
egészségkultusz, a bio-kultusz, a természetkultusz (4) a holisztikus szemlélet erősö-
dését jelzi (vegetarianizmus, írisz-diagnosztika, bio-árammal gyógyítás, reiki – 
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makrokozmosz-energia bekapcsolása a gyógyításba, Feng Shui, agykontroll, sámán-
gyógyítás stb.). 

A szociológia megkülönbözteti az új vallási mozgalmakat is, amelyek gyakran 
szektaszerűen, mozgalomként, olykor politikai szervezetként funkcionálnak. (UFO-
hit – Erich von Däniken: Istenek ivadékai vagyunk; New Age; természetvallású 
zöldek, stb.) 

A vallás megélésének többféle módja-mélysége lehet. Andorka Rudolf (5) az 
alábbi dimenziókat különíti el: 

• hit bizonyos vallási tételekben 
• bizonyos rituálék gyakorlása (istentisztelet, imádság) 
• vallási ismeretek 
• vallási élmények (Istennel való személyes kapcsolat) 
• vallási erkölcsi normák betartása 
Az egyes dimenziók is széles skálán jelenhetnek meg, de egyszerre aligha jel-

lemzik a vallásos embert, sőt a hívő ismerheti a vallásos tételeket, miközben nem jár 
templomba, vagy épp a valláserkölcsi normákat sérti. Noha a vallásosság dimenziói 
befolyásolják a vallásos közösségbe tartozás megválasztását, inkább azt tapasztaljuk, 
hogy a normatív vallásos közösségek a vérségi kötelékek, a lokális-regionális téri 
struktúrák rendező elve, az etnikai-kulturális vagy generációs meghatározottság 
mentében is teremtődnek s működnek. 

 

A vallások keletkezésére vonatkozóan eltérő magyarázatokat adnak a materialis-
ta és nem materialista nézőpontot képviselő tudományok. L. Feuerbach a vallás 
ismeretelméleti gyökereit vizsgálva a félelmet és a tudatlanságot jelöli meg, mint 
keletkezés okát. (6) K. Marx és F. Engels a vallást a kizsákmányoló társadalom 
releváns jegyének, osztálykonfliktusokban a kizsákmányoló osztály szövetségesének 
tartja. Nem a vallással szembeni harcot tartják fontosnak, sokkal inkább a tőkés 
tulajdonviszonyok megszüntetésében látják a vallás elhalását, vagyis a vallást az 
egyenlőtlen osztályviszonyok termékének tekintik.(7) 

Kozma Tamás (8) a vallásos szükséglet eredetét kutatva négy elmélet-csoportot 
különít el: 

1. A szociálantropológiai elméletek csoportja a természeti kihívásokkal, a kö-
zösségi élmények megélésének szükségleteivel, vagy az álomból és az ab-
ból eredeztethető másik világ elemeiből vezeti le. (Pl.: Leo Frobenius 
kulturmorfológiai elmélete, E. Durkheim „önmagára reflektáló társadalom 
elmélete”, stb.) 

2. A szociológiai magyarázatban a vallás a társadalmi-hatalmi viszonyok 
anyagi világtól független, transzcendens tükröződése, vagy a társadalmi 
munkamegosztásból, (M. Eliade: A szent és a profán: A vallás lényegéről; 
E. Durkheim) származik, illetve a vallás, mint „ópium” (K. Marx) jelenhet 
meg. (Marx itt a vallást, mint az egyént szociálpszichológiai aspektusból 
megerősítő tényt kezeli, amely révén elviselni és kezelni képes a társadalmi 
terheket, konfliktusokat. Az a vulgármaterialista értelmezés, mely szerint 
Marx itt az egyház tudatkorlátozó magatartására utal, nem igaz.) 

3. A szerző a filozófiai elméletek csoportját az emberi megismerő tevékenység 
folyamatával, annak kudarcaival kapcsolja össze, a vallást egyetemes embe-
ri szükségletként nevezi meg, amelynek része a transzcendens egyéni meg-
tapasztalása, a feltétlen függés. (Skolasztika, reformáció, egzisztencializmus.) 
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4. A pszichológiai megközelítés a félelmet, a személyiség pszichikumának tu-
datalatti és tudatelőttes rétegeit (freudizmus),a tudat sajátos szerkezetét (G. 
W. Allport) tekinti a vallás keletkezésének okaként. 

 

A vallásos szervezetek tipizálása rendkívül nehéz, több nézőpontból értékelhet-
jük azokat. A természeti népek körében kialakult vallások sokféle módon jelenhet-
nek meg (animizmus, totemizmus, fétisizmus stb.). Ismerünk többisten-hitet (ókori 
görög, római, egyiptomi vallási rendszerek), egyistenhitet (keresztény, iszlám, zsidó 
vallás). Ismerünk nemzeti vallásokat (sintoizmus, konfucianizmus), s más összefüg-
gésben beszélhetünk államalkotó egyházról (István kori Magyarország római katoli-
kus egyháza). Helmuth von Glasenapp nyolc etikailag fejlett vallást különít el: a 
hinduizmust, jainizmust, buddhizmust, a kínai univerzizmust, a párszizmust, a zsidó 
vallást, a kereszténységet és az iszlámot. A szerző az utóbbi két kiemelt vallást „tör-
téneti isten-kinyilatkoztatás vallásai”-nak, az előbbi hármat „örök világtörvény val-
lásai”-nak nevezi. (9) 

Vallási rendszerek konfliktusai 
Az örök világtörvény vallásai nem térítő jellegű szervezetek, nem építettek ki vilá-
got átfogó egyházi rendszert, az egyes vallások földrajzilag jól elkülönült téri és 
társadalmi rendszerek sajátja. Tanításaik egy-egy eleme azonban modern szekták, 
kultuszok új vallási mozgalmak hittételeiben Európában, az amerikai kontinensen, 
Ausztráliában is előfordulnak, a hazai és európai művelődési szakemberek mind-
ezekkel találkozhatnak a helyi társadalomban. 

A kereszténység és az iszlám hitterjesztő vallások, amelyek a Földközi tenger 
medencéjének környezetében fejtették ki hatásukat. A kereszténység – kiszakadva a 
zsidó vallásból – az időszámítás utáni 1. században terjed el a kelet-római provinci-
ák területén. Tanaiba a görög, római, egyiptomi, iráni vallások mítosz-elemei is 
beleszövődnek. Időszámítás után 313-ban Nagy Constantinus a milánói ediktumban 
biztosította a keresztény vallásgyakorlat szabadságát, s 323-ig államvallássá tette a 
kereszténységet, majd 325-ben a niceai zsinaton megfogalmazták a keresztény vallás 
hittételeit. A Krisztus után fél évezreddel később született a kurejs délarab törzsből 
származó Mohamed arab próféta (i. u. 570 vagy 571- 632) 40 évesen írta meg a 
Koránt, alapította meg az iszlám vallást. A tanaira a zsidó és keresztény vallások 
hatottak. A középkori kalifátusokért folytatott harcban alakult ki a síita és szunnita 
felekezet, az előbbiből szakadtak ki a szekták (haridzsiták, iszmailiták). Az iszlám 
rendkívül gyorsan terjedt el Délnyugat-Ázsiában, Észak-Afrikában, a középkorban 
pedig jelentős európai területeken nyert teret. A kereszténység és az iszlám kapcso-
latára kezdetektől máig a konfliktuózusos viszony jellemző: keresztes háborúk, a 
Dzsihád (szent háború, hittérítés, európai térhódítás), s a legutóbb etnikai - vallási- 
politikai-gazdasági konfliktusok (Nagy-Jugoszlávia szétesése a XX. század végén, 
az öböl-konfliktus, Afganisztán). A korai konfliktusok hátterében gazdasági és poli-
tikai okok, az élettér biztosítása álltak.(10) 

„…Allahé a Napkelet és Napnyugat…”(11) – olvashatjuk a Koránban. Máshol 
így ír Mohamed: „Nincs kényszer a vallásban!” (12) „Még a vallás terjesztésében is 
tilos bármiféle erőszakot alkalmazni, csakis békés módszereket szabad használ-
ni.”(13) Az iszlám hit tudósai szerint a vallásuk békés, háború ellenes. „…a keresz-
ténység általánosan mozgósítható volt az iszlám elleni keresztes hadjáratok idején a 
középkorban, és még a huszadik század első negyedében is. Tehát, amikor Róma 
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szentesítette az iszlám elleni háborút, akkor a muszlinoknak tagadhatatlan joga volt 
visszaütni bármelyik harcmezőn – akár Palesztinában vagy a Termékeny Félholdon, 
Olaszországban, vagy Magyarországon. Ez vitte őket Spanyolországba és Dél-
Franciaországba.”(14) Samuel P. Huntington nézete (15) szerint az ázsiai gazdasági 
fejlődés, a nyersanyagok és energiahordozók feletti rendelkezés, demográfiai robba-
nás és migráció okozza az agresszív civilizációk megjelenését. A modernizációt az 
„Iszlám Újjászületés” keretében, ám a Nyugat kultúrája nélkül képzelik el, mindez 
alapot ad a vallási fundamentalizmus megerősödésének, a terrorizmusnak. A moder-
nizáció jegyében az iszlám a kultúra: vallás, nyelv, iskola, viselkedésformák, élet-
mód, iszlám tradíciók, törvények erősödését szeretné elérni, s az ezredfordulón az 
iszlám országokban sikerült is teret nyerni. A „Nyugat”-ot reprezentáló Amerikai 
Egyesült Államokkal szembeni terrorizmus, a háború Afganisztánnal, a keresztény 
és iszlám országok között bekövetkező konfliktusok Huntington okfejtésével magya-
rázhatók, s az iszlám kultúra terjeszkedése alighanem további meglepetéseket tarto-
gat az európai és a világ kereszténysége számára. 

Muszlim közösségek Magyarországon is léteznek, az iszlám hazai terjedése 
azonban nem jelent veszélyforrást a helyi társadalmakra, a magyar nemzetre. A 
Német Szövetségi Köztársaságban 4 millió tényleges vagy quasi muzulmán állam-
polgár él, a fejlett tőkés államokban hasonlóan nagy tömegben élnek a gazdasági 
vagy háborús menekült iszlám-hívők, így korunk egyik globális konfliktusa az isz-
lám és keresztény kultúra „háborúja”. 

A magyarországi egyházak 
A magyarországi egyházak két nagy csoportját különítjük el. Történelmi egyházak-
nak nevezzük a keresztény egyházakat (római katolikus egyház, görög katolikus 
egyház, ortodox (keleti) egyház, protestáns egyházak), amelyek társadalom-fenntartó 
struktúrák. A kisegyházak a nagyegyházak testéből kiszakadt, eredetileg szektaként 
működő szervezetek, amelyek több évszázad óta együtt élnek a történelmi nagyegy-
házakkal és kisegyházi szervezetekkel, s az Egyházi Világtanácsban megfigyelői 
státussal vehetnek részt. Van saját ernyőszervezetük is, a Szabadegyházak Tanácsa. 
Ide tartozik például az adventista egyház, baptista egyház, a nazarénus egyház. A 
kisegyházak csoportját el kell különíteni a történelmi és újabb szektáktól és más 
vallásos szervezetektől. Az izraelita felekezet külön egyházat képez. 

Magyarországon a római katolikus egyház és a keleti, bizánci egyház a XIII. 
századig kemény harcot folytattak a vallásuk térnyeréséért. Jézus születés utáni 
harmadik évezred bekövetkeztének idején a lakosság kétharmada, 70–73%-a követi 
a római katolikus egyház tanításait, a reformátusok 18-22%-os arányban, az evangé-
likusok 3%-ban képviselik egyházukat, közli a TÁRKI. (Az adatokat kritikával kell 
kezelni, a legutóbbi népszámlálásnál a lakosság háromnegyede jelölt meg vallásos 
szervezetet, amelyhez tartozik, s ez alapján 69%-uk római katolikus, 24% reformá-
tus, 4% evangélikus. Az egyházakhoz tartozó állampolgárok szűkebb része él aktív 
hitéletet, a katolikusok 15–22%-a jár rendszeresen templomba.) 

Amennyiben a kisebb mutatókat vesszük figyelembe, 9% lakossági csoporton 
osztozhatnak az ortodox egyházak, a kisegyházak, az izraelita felekezet, a szekták. 

A XX. század közepéig még fellelhettük a vallások-egyházak téri elrendeződé-
sét, a vallásgyakorló közösségek dominanciáját. Mára talán csak rekonstruálhatjuk 
az egykori vallási területi súlypontokat: döntően katolikus Eger-Gyöngyös térsége, a 
Székelyföld, a püspökségi és érsekségi központok körzete. Kálvinista erővonalak 
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jellemzik a Közép-Alföldet, a Partiumot és a Felső-Tisza vidéket, (ennek központja 
Debrecen, a „kálvinista Róma”), Pápa körzetét, az Ormánságot. Az evangélikus 
egyház tagjai döntően Békéscsaba környékén (betelepült szlovákok leszármazottjai), 
Szlovákiával határos térségekben jelennek meg, illetve az egykori „Schwäbische 
Türkei”, a Dél-Dunántúl németek lakta településein fordul elő. Görög katolikusok 
nagyobb csoportjai Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 
megyékben lelhetők fel. Ez a terület része a Kárpátalját, Szlovákia keleti részét, 
Lengyelország dél-keleti részét, Ukrajna dél-nyugati részét átfogó görög-katolikus 
egyház territóriumának. A szerb ortodox egyház tagjai Budapest-Szentendre város-
okban nagyobb létszámban élnek, Békés és Hajdú-Bihar megyék és a román határ 
mentében román nemzetiségű ortodox lakossági csoportot konstatálhatunk Gyula 
központtal. 

Az európai és világméretű emigrációs hullámok, a lakosság országon belüli mig-
rációja, politikai elgondolások szerint megvalósult lakosságcsere elmosta, illetve 
egyre inkább elmossa a vallások téri határait, mára az a jellemző, hogy különböző 
vallásokhoz, felekezethez, kisegyházhoz tartozó lakossági csoportok konfliktus 
nélkül együtt élnek. Családokon belül, vérségi kötelékben még érvényesül az egy-
nemű vallásosság, azonban a házasságkötések szempontjából már sokadrangú, hogy 
ki melyik vallás követője. 

A katolikus egyház monarchikus világszervezet, amelynek a csúcsszervezete az 
Apostoli Szentszék, amely Vatikán egyházi államban működik. Szent István korában 
– parallel a királyi vármegyékkel, de azzal nem azonos területi egységekként – for-
málódtak meg a magyar érsekségek és egyházmegyék (püspökségek), amely rend-
szerében történelmünk során sokat változott. 

Magyarországon négy főegyházmegye (érseki tartomány) és 13 egyházmegye 
vallási-igazgatási területi egységeit ismerjük, amelyek összességét magyar katolikus 
egyházi impériumnak tekintjük, amely vezetője az esztergom-budapesti érsek, a 
hercegprímás. Az egyházmegyék élén a megyéspüspök, a főegyházmegye élén az 
érsek áll, a püspökségek közvetlenül az Apostoli Szentszékkel is közvetlen aláren-
deltségi viszonyban vannak. 

 

Katolikus püspökségeink: 
Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye Győri Egyházmegye 
Kaposvári Egyházmegye Pécsi Egyházmegye 
Szeged-Csanádi Egyházmegye Székesfehérvári Egyházmegye 
Szombathelyi Egyházmegye Váci Egyházmegye 
Egri Egyházmegye Esztergom-Budapest Egyházmegye 
Veszprémi Egyházmegye Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye 
Hajdúdorogi Egyházmegye (görögkatolikus) 
 

Az egyházmegyék további területi egységekre bomlanak: főesperességekre, es-
perességekre, amelyek az egyházmegyei döntéseket hajtják végre. Az egyházi szer-
vezet lokális alapegysége a plébánia, amely saját templommal, az anyakönyvezés, 
igehirdetés, szentségek kiszolgálása jogával rendelkezik, s közvetlen kapcsolatban 
áll a vallásos közösséggel. A püspökségek vallásos tartalmi munkáját a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar koordinálja. 

A római katolikus egyháztól – ugyanúgy a többi egyháztól is – 1946-ban a ma-
gyar állam elvette vagyonának csaknem egészét, 1948-ban az iskoláit államosította, 
néhány helyen maradt meg egyházi fenntartású középiskola. Az 1989-es rendszer-
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váltás után a katolikus egyház is részben visszakapta elkobzott javait, s ma óvodá-
kat, elemi és középiskolákat (pl. a szentendrei Ferences Gimnázium, Svetits Katoli-
kus Elemi Iskola és Gimnázium Debrecenben), felsőfokú hittudományi intézménye-
ket (pl. Pázmány Péter Katolikus Egyetem) működtet, saját könyv- és lapkiadói 
vannak, közülük ismertebb a Szent István Társulat, a Vigília Kiadó. A magyarorszá-
gi újságstandokon ott találjuk a katolikus lapjait, folyóiratait (pl. Új ember, Vigília, 
Katolikus Szó, stb.) 

A római katolikus egyház papi hierarchiája mellett elkülönítünk egy sajátos 
egyházi szervezetet, amely életmódjában, a világhoz kialakított viszonyában specifi-
kus magatartással rendelkező, misszionáló vallásos közösségeket fog össze, ezek a 
szerzetesrendek. 

1950. előtt 23 férfi és 40 női rend működött Magyarországon, amelyeket a 
34/1950-es tvr. megszüntetett. A piaristák, a ferencesek, bencések és a Miasszo-
nyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek megtarthattak néhány iskolát. 1989. ápri-
lis 12-én Takács Nándor és Várszegi Asztrik találkozóra hívta az egykori férfi és női 
rendek vezetőit. Ez a dátum fordulópont volt a szerzetesrendek történetében, újra-
szerveződtek. Az 1989. évi II. törvény feloldotta a törvényi korlátokat, s 1991-ben 
már 21 férfirend és 42 női rend működött Magyarországon. Nem szerveződött újra 
az örmény bencések rendje és a kalazantinusok kongregációja és a Krisztus Király 
Népművelő Nővérek, a Szent Lélek Missziós Nővérek rendje, de 2002-ben a szerze-
tesrendek száma 71. 

A szerzetesrendeket tevékenységük, történetiségük alapján négy csoportba fog-
lalhatjuk. 

 

1. Remeterendek ( pl. pálosok, karmeliták) 
2. Monachális rendek ( pl. Benedek-rend, ciszterciek) 
3. Koldulórendek (pl. ferencesek, domonkosok) 
4. Újabb (tanító) rendek: jezsuiták, piaristák 

 

Egy másik felosztás szerint a szerzetesrendek lehetnek valódi, „regulák” szerint 
működő szerzetesrendek, kongregációk, világi intézmények, apostoli társaságok. A 
szerzetesrendek főként egészségügyi, gyermekgondozási, szociális gondozási, okta-
tási feladatokat látnak el. (Betegápoló Irgalmas rend, Jézus Kistestvérei rend, Feren-
ces Szegénygondozó Nővérek, Angolkisasszonyok Szerzetesrend stb.) 

A magyarság Európában, Ausztráliában, Amerikában szórványokban is él, a kül-
földi magyarságnak külön püspöke van, aki Magyarországon, Budapesten működik. 
Sajátos helyzete van a katolikus tábori püspökségnek, amely 1994-től szerveződött 
újjá, s az Apostoli Szentszéknek tartozik engedelmességgel, ugyanúgy, mint a ma-
gyar kultúra és egyháztörténet kiemelkedő szervezete, a Magyar Bencés Kongregá-
ció Pannonhalmi Területi Apátság. 

Az egyház hitéletét törvények szabályozzák, amelyeket a pápa elnökletével ülé-
sező zsinat hozhat, s az egyházi törvényeket (kánonokat) a Codex Iuris Canonici 
foglalja össze. (16) A pápa enciklikákat ad ki, amelyek a katolikus egyház egészé-
nek működésével, értékrendszereivel, a társadalomhoz való viszonyaival, ideológiai 
kérdésekkel foglalkoznak, tartalmi irányultságát befolyásolják.(17) A pápai encikli-
kák sorában kiemelkedő szerepű az 1891-ben XIII. Leó pápa által kihirdetett Rerum 
novarum, amely az egyház modernizációját indította el. 
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1961 óta megjelent fontosabb enciklikák: 
Mater et Magistra 1961 Laborem exercens 1981 
Pacem in terris 1963 Sollicitudo rei socialis 1987 
Populorum progressio 1967 Centesimus annus 1991 
 

Vannak olyan enciklikák, amelyek a papi szervezeteknek ad útmutatást, ilyen a 
Rerum novarum, az 1931. évi enciklika, a Quadragesimo anno pedig minden keresz-
tényhez szól. 

A katolikus egyház az enciklikáiban a társadalom gondjait körvonalazza, s ad ar-
ra sajátos vallásos megoldási koncepciót. 

A római katolikus egyháznak van egy „útitárs” szervezete, a görög katolikus 
egyház. 1054-ben a keresztény egyház római katolikus és bizánci (ortodox keresz-
tény) egyházra szakadt, az utóbbiból vált ki a későbbi unitusok közössége, amely a 
XVII. században az ortodox görög-keleti vallás megnevezéssel magyar, rutén, ro-
mán, szlovák nemzetiségű lakossági csoportokat fogott össze vallási közösség-
be.(18) Az Ungvári Unió szentesítette ezen egyházi szervezete egyesülését a római 
katolikus egyházzal 1646. április 24-én, s kialakult a görögkatolikus munkácsi egy-
házmegye, amelynek központja 1775-ben Ungvárra, 1912-ben Hajdúdorogra került. 
Ez az egyház elismeri a pápaság intézményét és a dogmarendszerét, de megőrizte a 
bizánci liturgia hagyományait. 

Két fontos egyházszervezete van: a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye, 
amely nyíregyházi székhelyű, s a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus, 
amely Mucsony községben lelhető fel. Nyíregyházán felsőfokú oktatási intézménye 
van a görög katolikusoknak, s négy egyházi periodikájuk, heti lapjuk van. (Pl. 
Görögkatolikus Élet, Görögkatolikus Szemle) 

Az ortodox keresztény egyházakat gyakran „óhitűek”-nek említik. Közös jegyük, 
hogy bizánci liturgiát követnek, nem ismerik el a pápaság intézményének fennható-
ságát, a pápa tévedhetetlenségét, a római katolikus dogmákat, a Codex Iuris 
Canonici tartalmát. A magyarországi ortodox egyházak nemzetiség szerint szerve-
ződnek, s az anyanemzet patriarchátusához tartoznak. A Magyar Ortodox 
Adminisztratúra fogja át a hazai orosz és magyar ortodoxok közösségeit, s azok az 
Orosz Ortodox Egyház Moszkvai Patriarchátusához tartoznak. (5-6 ezer fő) A Budai 
Szerb Egyház tagjai a Szerb Ortodox Egyház Belgrádi Patriarchátusához (7000 
hívő), a Magyarországi Román Ortodox Egyház (16.000 fő) a Román Ortodox Egy-
ház Bukaresti Patriarchátusához kötődik.(19) 

A protestáns egyházak három alapvető változatát ismerjük, nevezetesen az 
evangélikus-lutheránus egyházat, a zwingliánus-kálvinista reformált egyházat és az 
anglikán egyházat ( Church of England). Az utóbbi egyházzal nincs dolgunk Ma-
gyarországon, ezért csak megjegyezzük, hogy az az angol állam egyháza, amely a 
Brit Nemzetközösségben Episcopal Church, Észak-Amerikában Protestant Episcopal 
Church elnevezést kapta. VIII. Henrik király döntése – szakítás a katolikus egyház-
zal 1534. november 3-án – hozta létre az egyházat, amely államvallássá vált. 

A protestáns egyház alaptételei konvergálják az érintett egyházakat: 
1. A Biblia (Ó- és Újszövetség, Írás, sola Scriptura ) abszolút norma ( norma 

normans) 
2. Üdvösség Isten kegyelme által történik. Az ember bűnös, egyedül a hit ré-

vén, Krisztus személyében üdvözül. (Papi- szentségi hierarchia közvetítésé-
hez nem kötődik.) 
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3. Predesztináció elve: Isten kegyelméből az universalis vocatio (általános el-
hívás) aktív elhivatottsággá válik 

4. A reformáció etikája a szabadság etikája 
 

Mind az evangélikus-lutheránus, mind a zwingliánus - kálvinista reformált egy-
házak egymás között és önmaguk struktúrájában is divergálódnak. Az előbbi egyház 
alapnormáit, hitvallási és doktrinális iratgyűjteményét a Konkordia könyve foglalja 
össze, a Schmalkaldeni artikulusok (Luther) elmélyítik a lutheránus tanokat. 
Melanchton a Confessio Augustana (Ágostai hitvallás) és a Confessio Augustana 
variata című munkáiban megpróbálja megteremteni a különféle országok protestáns 
egyházainak alapvető összhangját. 

A kálvinizmust megelőző korszakban már felleljük a reformált egyház nézet-
rendszerének heterogenitását. Zürich város tanácsa kötelezte a város egyházát az 
Articuli 67 Hulderici Zwingli-i tételek elfogadására. Bernben a Theses Bernenses 
szabta meg a hittételeket, Strasburg, Konstanz, Memmingen és Lindau a Confessio 
tetrapolitana hitvallását használta, a basel-i hitvallás alapdokumentuma a Confessio 
Basiliensis. Az első helvét hitvallást (Confessio Helvetica prior) már Zürich, Bern, 
Bázel, Schaffhausen, Sankt Gallen, Mühlhausen és Biel városok tekintik mértékadó-
nak. Kálvin igyekszik ugyan valamilyen közös vallásetikai középutat találni a pro-
testáns egyházak számára (Consensus Genevensis), de a nemzeti reformált egyházak 
saját confessio-kat állítanak össze. (Confessio Gallicana; Confesio Scotica; 
Confessio Belgica). Ebből a sorból Magyarország sem marad ki, 1557-ben a csenge-
ri szinóduson 11 cikkelyben rögzítették a magyar reformált egyház hitelveit.(20) A 
protestáns egyházak szervezeteiből váltak ki az antitrinitárius egyház, a presbiteriá-
nusok, a baptisták, a metodisták, a quakerek, a kongregacionalisták. 

Max Weber „A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme” c. munkájának záró 
részében felhívja a figyelmet, hogy a protestantizmus (aszketikus racionalizmus) 
szociálpolitikai etikai nézőpontjára. „A protestánsok, (különösen bizonyos irányaik), 
úgyis, mint uralkodó, úgyis, mint alávetett réteg, úgyis, mint többség, úgy is, mint 
kisebbség, olyan különleges hajlamot mutattak a gazdasági racionalizmusra, ami-
lyent a katolikusoknál sem az egyik, sem a másik helyzetben ilyen módon nem ta-
pasztaltunk és nem tapasztalunk.”(21) Máshol így ír: „A világban maradó protestáns 
aszkézis teljes súllyal ellene működött a vagyon elfogulatlan élvezésének… Ellen-
ben lélektani hatásában megszabadította a javak szerzését a tradicionista etika gátjai-
tól, széttöri a nyereségre való törekvés bilincseit, amennyiben azt nemcsak törvénye-
sítette, hanem… egyenesen Isten akaratának tekintette.”(22) 

A reformáció szabadság-fogalma felszabadítja az embert, s az aktív elhivatottsá-
ga a társadalmiságát hangsúlyozza. A reformáció tanainak rendszerét – Luther és 
Kálvin, mint vallás és egyházalapítók szándéka nélkül – a polgárosodó társadalmak 
gazdasági racionalitást, szabadságot magában hordó vallásos burokban megjelenő 
tőkés társadalmi ideológiának tarthatjuk. 

A protestáns egyházak nem építenek fel kemény hierarchikus papi rendszert, a 
vallásos szervezeteket nem a pap (lelkész), hanem a presbitérium, az egyházközség 
választott vezetősége irányítja. A presbitérium kéri fel a lelkészt a szolgálatra, szük-
ség esetén elbocsátja. A protestáns egyház is létre hoz vallási közigazgatási területi 
egységeket, az egyházmegyéket, amelyeket a püspökség irányítja, de országos vagy 
nemzetközi egyházigazgató csúcsszerveket nem épít ki. Az egyházmegyék meghatá-
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rozott időközökben szinódust (zsinat) hívhatnak össze, amelyet a püspök lelkész-
elnök és világi elnök vezet. 

A protestáns egyházaknak is van felsőfokú tanintézete, középfokú és elemi okta-
tása, könyvkiadói és folyóiratai, vallásos lapjai. (Károli Gáspár Egyetem, Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem; Debreceni Református Gimnázium, Magyaror-
szági Református Egyház Kálvin Kiadó; Református Egyház, Teológiai Szemle, stb.) 

A Magyarországi Református Egyház négy egyházmegyére tagolódik: 
Dunántúli Egyházmegye Tiszáninneni Egyházmegye 
Dunamelléki Egyházmegye Tiszántúli Egyházmegye 

 

Az izraelita felekezet 1950 óta létezik újra hivatalosan Magyarországon, a vilá-
gon több mint száz országban találjuk meg a zsidó vallást és egyházát. A zsidó nép 
egy szűkebb csoportja a magyar-kazár együttélés korától, a népvándorlás záró kor-
szakától történelmét együtt éli meg a magyar többséggel.(23) Közösségeik (a több-
ségi társadalomba és kultúrájába történő ) asszimilálódási folyamata megállíthatat-
lannak tűnik, a nyolcvanas években végzett identitás-kutatások (24) eredményei 
jelezték, hogy a magyarországi zsidó származású állampolgárok alig ismerik és 
gyakorolják a zsidó közösségi és vallási tradíciókat, Izrael állam vagy a nyugat-
európai, amerikai diaszpórák kulturális értékeit nem ismerik, vagy alig használják. 

Az izraelita felekezet – hasonlóan a protestáns egyházakhoz – nem hoz létre hie-
rarchikusan tagolt egyházat, a hitközségei egyenrangúak, s választott közösségi 
vezetők testületként vezetik a vallásos szervezetet. A zsidó vallás ortodox irányzata 
követi a tradicionális zsidó vallás értékrendjét és rituáléját, a neológ zsidó hitközös-
ségek a Talmud és a Tóra, Mózes öt könyvének alaptételeit tekintik irányadónak, s a 
magyar társadalom kultúrájához kötődnek. 

Az egyes hitközségek vallásos tevékenységének koordinációját a Magyar Izrae-
liták Országos Képviselete végzi, a hitélet sarkalatos kérdéseiben a Magyar Izraeli-
ták Országos Rabbitanácsa fejti ki a véleményét. A MAZSIHISZ (Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsége) tagja a World Jewish Congress szervezetének. A 
vallásos közösség vezetőit az Országos Rabbiképző Intézetben képezik, ez egyben 
az egyetlen közép-kelet-európai felsőfokú képző intézmény is.(25) 

A művelődés települési menedzsere gyakran találkozik szokatlan, a történelmi 
egyházak szervezeteitől, értékrendjeitől kisebb-nagyobb mértékben eltérő vallási 
közösségekkel. Ezek a vallásos szervezetek is részei a helyi társadalom vallási met-
szetének, autonóm szisztémáinak, s tudomásul kell venni, hogy a magyar állampol-
gár szabadon választhatja meg hitét, egyházát. (Alkotmány 60.§ ) Az „1990. évi IV. 
törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról” lehetővé 
teszi, hogy 100 természetes személy – amennyiben egy egyház alapszabályát elfo-
gadta, ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta, az alapítók nyilatkoznak a 
szervezet céljáról, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes - egyházat alapíthat. Az 
egyházalapítás és megszüntetés jogi eljárása azonos, mint a non-profit szervezeteké, 
s az egyházak a civil társadalom szervezeteiként gazdasági-vállalkozási tevékenysé-
get végezhetnek, vállalatot alapíthatnak, gazdasági társaságot hozhatnak létre. 

Adataink szerint a nagy történelmi egyházakon túl ma Magyarországon további 
57 bejegyzett egyházi szervezete, kisegyház (szabadegyház), szekta, új vallási moz-
galom működik, s rendkívül nehéz mindezekben rendszert találni. Ennek legfőbb 
oka az, hogy a vallásos szervezetek megítélését eltérő vallási-politikai-kulturális 
aspektusból szemlélik a kutatók, másrészt a vallásszociológusok rendkívül nehéz 
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feladat előtt állnak, ha a vallásos szervezetek tagjairól képet szeretnének kapni. Az 
1990. évi IV. törvény tiltja a vallási meggyőződésre vonatkozó adatok gyűjtését az 
állami (hatósági) nyilvántartás számára, ugyanakkor nem ismerjük belülről a kelet-
kező régebbi és újabb szervezeteket, amelyek egy egyházon belül is településenként 
eltérő arculatúak lehetnek. 

A kisegyházak, szekták, kultuszok és vallási mozgalmak keletkezése okaként 
több magyarázat szolgál, alighanem a magyarázatok egésze együtt igaz. 

 

1. Az egyházak képviselői szerint a szektagyökér a tudatlanság: primitív 
transzcendencia-igény. Zavaros misztika, tisztázatlanság, műveletlenség, 
ideológiai és értékzavar okozzák a szekták keletkezését. 

2. A XIX–XX. század pozitivista filozófiájának csődje: a tudomány és a tech-
nika nem oldotta meg a világméretű társadalmi problémákat 

3. A nagy egyházak elvesztették hitelüket kompromisszumaik miatt, elsze-
mélytelenedtek, közösségi élményeket nem nyújtanak. 

4. Generációs és kulturális konfliktusok 
5. Elidegenedés a társadalom rendszereitől 
6. Psychoboom (26) 
7. A globalizáció 
8. A tér és idő relativizmusa. A „newtoni korszak” vége.(27) 
 

Ryan R. Wilson kisegyház-tipológiája a hatvanas évek szervezeteire érvényes 
modellt kínál, amely szerint elkülöníthetünk térítő, forradalmi, befelé forduló, befo-
lyásoló, megtapasztaló, reformista és utópista szektákat. A tipológia eklektikus, 
hiszen egyrészt a szekta szándéka és célzott közege viszonyt teszi rendező elve 
alapjául, másrészt ideológiai tartalmakat. (28) 

Horváth Zsuzsa „Hitek és emberek” c. kötete a Magyarországon működő egyhá-
zak teljesebb rendszereit körvonalazza. (29) 

 

A szekták (kisegyházak, vallásos mozgalmak) fontosabb kategóriái: 
1. Egyházakból kiszakadt mozgalmak 
2. Ázsiai vallási tradíciókból keletkezett szervezetek 
3. Human potential alapján álló mozgalmak 
4. Régi tanítások megújítását vállaló szervezetek 
5. A fenti rendszerbe besorolhatatlanok 
 

A szerző az egyház-szekta-mozgalom ismeretelméleti szempontú rendszerezését 
kínálja, a forrásra mutat rá, s alighanem a gyakorlatban leginkább használatos tipo-
lógiát teremt. 

A kisebb vallásos szervezetek egy részével huzamosabb ideje együtt él a társa-
dalmunk, megismertük azokat, felfedeztük értékeiket, a veszélyforrásokat. A Sza-
badegyházak Tanácsában megjelenő kisegyházak (szabadegyházak) legitimációjukat 
korábban elnyerték, mint a rendszerváltás korszaka, ide sorolhatjuk a baptista (kb. 
25 ezer fő), a nazarénus (kb. 3200 fő) és az adventista egyházakat (kb. 10 ezer fő). A 
római katolikus egyház templomi közösségéből szakadtak ki a bázisközösségek. (A 
fogalmat a szaksajtó olykor pontatlanul használja, a római katolikus egyházhoz 
kötődő, a hívők gyülekezetében elkülönült kulturális, szociális és más karitatív tevé-
kenységet végző csoportokra is értik.) A bázisközösség szervezete elszakad az egy-
háztól, „egyháztalanított” szervezetében nincs hierarchia, tagjai egyenrangúak. Min-
den szervezet autonóm módon működik, egymás irányában átjárhatóak, a csoportel-
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hagyást és belépést nem formalizálják és nem szankcionálják, céljuk a közös ima, a 
karitatív tevékenység. A mozgalom legismertebb személyisége Bulányi György 
páter, piarista szerzetes, aki a Bokor-mozgalmat szervezte meg. Egyéb fontosabb 
hazai bázisközösségeink a Regnum Marianum, a karizmatikus katolikusok, a 
Focolare, az „Éljük az Igét” és a Taizé mozgalmak. 

VI. Pál pápa az Evangelii nuntiandi kezdetű nyilatkozatával elfogadja a báziskö-
zösségeket a keresztény egyházak szövetségeseként, ennek ellenére az 1980-as évek 
elején is konfliktusok vannak a katolikus egyház vezetői és a bázisközösségek között. 

Vannak olyan vallásos szervezetek, mozgalmak, amelyek huzamosabb ideje 
együtt élnek a magyar társadalommal az okkultizmus, a spiritizmus, a Jehova Tanúi 
(kb. 5-6 ezer fő), nevezhetnénk mindezeket „megszokottak”-nak. 

Eklektikus vallási tételek és modernizáció jegyében is számos vallásos szervezet 
születik. A hindu és buddhista vallások alapvetően nem misszionálnak. A keleti 
vallások tanításának elemei kisebb társadalmi csoportok világról alkotott nézeteivel 
ötvöződnek, s olyan szektákkal találkozunk Európában és Magyarországon, amelyek 
gyökerei kettős tartalmúak: ázsiaiak és európaiak, a „bevett” valláshoz és vallási 
kezdeményezéshez egyaránt kötődnek. (pl. a Bhagván Srí Rádzsnis-mozgalom a 
buddhizmus, a hinduizmus, dzsanaizmusból nyeri vallási alaptételeit, s a modern 
ember vallástalan vallása; a Haré Krisna a hinduizmusból meríti a hittételeit, s a 
„Nyugat” értékrendjével szemben ajánl új alternatívákat.) Ezektől a szektáktól el 
kell választani azokat a vallási közösségeket, amelyek valamely keleti egyház tanait 
változatlanul elfogadják, pl. Magyar Iszlám Közösség. 

A keresztény egyházakból (leggyakrabban a protestáns egyházakból, olykor a 
kivált szektából is kilépett és új szervezetet létre hozó vallásos közösségek) kivált, a 
keresztény tanokat kisebb mértékben másként értelmező, modernizáló szektacsoport 
külön kategóriát képez. Ezek a közösségek hasznosan működnek a társadalmunkban, 
döntően szociális munkával foglalkoznak, börtönökben misszionálnak, kórházakban 
adnak hitbeli segítséget, antialkoholista csoportokat szerveznek. (Evangéliumi Test-
vérközösség, Keresztyén Testvér Gyülekezet, Salom bibliai gyülekezet, Szent Mar-
git Anglikán Episzkopális Egyház stb.) 

Vannak olyan szekták, amelyek konfrontálnak a társadalommal, bezárkóznak 
szervezeti keretükbe, saját elvű normákat teremtenek, ezeket destruktív szekták-nak 
nevezzük. A „Család” (Szeretet Családja, Isten Gyermekei) szekta ma hivatalosan 
nem működik Magyarországon, szervezete illegális. Ez az a szekta, amelyhez a 
quyanai vallásos tömeghalál kötődik. A tagjai az apokalipszist várják, a társadalmi 
rendszereket elutasítják, sok egyéb negatívum mellett az antiszemitizmus, a szabad 
szerelem elfogadása, a „Jézusért való prostitúció” jellemzi. A destruktív szekták 
között találjuk az álvallásokat is: a sátánizmus az egyik legrombolóbb, az emberi 
értékeket eltipró, gátlástalan, erőszak-kultuszt valló, aberrált szekta. A Szcientológia 
Egyház a világ reklám- és ingatlanpiacán, a menedzserképzés területén nagy befo-
lyással rendelkezik. Önmagát „alkalmazott vallásos filozófiá”-nak nevezi, jellemzői 
a gnoszticizmus, az ezoterikus tudományosság, az agykontroll, világbirodalomat 
kíván létrehozni. 

A New Age mozgalom több, mint 2000 éves, perzsa eredetű álvallás, amely régi 
és új mítoszokra, vallások hit-alapelemeire épül, s a modern világ problémáira keresi 
a választ. A keresztény egyházak a destruktív jellegét emelik ki, de pozitív értelme-
zésével is találkozunk. Két definíciót állítunk szembe, amelyekről – mélyebb kutatá-
si ismeretek hiányában – ezen a helyen nem foglalunk állást. 



Vallásos szervezetek és kultúra 

 73 

A New Age mozgalom egyik legjobb magyarországi ismerője és korrekt bíráló-
ja, Gál Péter így ír. „A New Age a monizmus, a panteizmus, a reinkarnáció és gyak-
ran az evolúció világnézetén felépülő modern áltudományos keverékjellegű álvallási 
mozgalom… amely a gnoszticizmus ókori eszméinek a felelevenítésével, az okkul-
tizmusnak és a mágiának korunkhoz szabott felélesztésével és gyakoroltatásával, 
valamint a keleti vallások elméleteinek és technikáinak importálásával alakult ki és 
terjed divatszerűen, burkolt vagy nyílt keresztényellenességgel és utópisztikus, vi-
lágvallási igényekkel.”(30) 

Eric Pement szerint „A New Age-mozgalom az egyesülések, szervezetek és 
egyének polimorf áramlata, amely arra törekszik, hogy a megvilágosítás és harmónia 
új korszakát („new age”) vezesse be társadalmunkba. Az egyesítő kötelék közöttük a 
szándék, egy új világnézet támogatása a humanisztikus etika, a teljes gyógyulás 
eszménye, a humán – potentiál – mozgalom és a hagyományos keleti vallások (hin-
duizmus, zen, sufizmus, tibeti buddhizmus) bázisán, hogy mindezek által az emberi-
ség új életerőhöz jusson.”(31) 

A történelmi nagyegyházak a második-harmadik évezred fordulóján kettős szorí-
tásba kerültek. Kívülről az iszlám térnyerését kell megállítaniuk, a keresztény orszá-
gokon belül a vallásos mozgalmak, szekták a vetélytársak. A protestáns egyházak 
már 1910-től kezdeményezték a keresztény egyházak közeledését, ökumenikus moz-
galom indult el, amely eredményeként 1938-ban a hollandiai Utrechtben létre jött az 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa, amelyhez a római és görög katolikus egyházak nem 
csatlakoztak. Ezt követte 1948-ban az Egyházak Világtanácsának megalakulása 
Amszterdamban, a protestáns egyházak világszervezetének székhelye ma Genf. 

1891. május 15-én adta ki XIII. Leó pápa a Rerum Novarum c. enciklikáját, 
amelyre fentebb már hivatkoztunk. Újabb száz esztendő múlt el, amíg a nagy törté-
nelmi egyházak egységesen felismerték közös érdekeiket. Magyarországon az „Igaz-
ságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a 
hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról” című körlevél már 
jelezte az összefogás szándékát, a nyitottságát a párbeszédre. 

1999. október 31-én, a reformáció ünnepén Augsburgban a Katolikus Egyház és 
a Lutheránus Világszövetség aláírta a „Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról” 
című dokumentumot, amely a protestáns egyház katolikus egyházból való kiválása 
óta a hitelveket közelítette. Sajnos a magyar társadalom, gyakran az egyházak papi 
szervezeteinek tagsága sem kap elég tájékoztatást a történtekről.(33) Az ökumenikus 
közeledés másik fontos dokumentuma a vatikáni Hittani Kongregáció 2000 szept-
emberében kiadott nyilatkozata a „Dominus Jesus”, amelyben a katolikus egyház 
tisztázza más egyházakhoz való viszonyát. 

Egyház és állam 
A Magyar Köztársaságban plurális demokrácia van, ennek megfelelően a vallási, az 
ideológiai, a politikai pluralizmus a társadalmi élet természetes jelensége. Az állam 
1948-ban elvált az egyháztól, 1989. június 26-án megszűnt az Állami Egyházügyi 
Hivatal, az állam hatalmi eszközökkel nem befolyásolja az egyházak működését. Az 
állampolgárok szabad vallásválasztását és a vallásos szervezetek szabadságát a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmánya 60. §-a és az 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és 
vallásszabadságról, valamint az egyházakról biztosítják. 

Az egyház és az állam ugyan sajátos funkcióiban független egymástól, de a tár-
sadalom nélkülözhetetlen struktúrái is egyben, amelyek az állampolgárok lelki-
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gondozói feladatain túl kulturális, oktatási, szociális, kórházi tevékenységet végez-
nek. Az állam a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának keretében hozta létre 
az egyházakkal együttműködő, azok munkáját segítő Egyházi Kapcsolatok Helyettes 
Államtitkárságát. Három főosztálya az egyházakkal kapcsolatos állami feladatokat 
látja el. (Egyházi Kapcsolatok Főosztálya; Tulajdonrendezési Főosztály, Tájékozta-
tási és Koordinációs Főosztály.) 

A helyettes államtitkárság feladata az egyházakkal kapcsolatos törvényelőkészí-
tő munka, a parlamenti interpellációkra adandó válaszokhoz adatszolgáltatás, a tör-
vényekből következő feladatok végzése, ellenőrzése, együttműködés segítése, nem-
zetközi ügyek intézése, az 1991. évi XXXII. törvény szerint az egyházi ingatlanok 
tulajdoni rendezése, oktatási, kulturális és más szervezetek állami támogatásának 
szervezése stb. 

Hazánkban a törvények toleránsak a vallások sokféle értékeket hordozó struktú-
rái iránt, az állam anyagilag támogatja a működésüket, a vallási tradíciókat azonban 
figyelembe veszi. A magyar állampolgár – mint a magyarság kárpát-medencei törté-
netében általában tapasztalhattuk – elfogadó-befogadó magatartásával, a társadalom 
a „befogadó-tagoló kultúrá”-jával lehetővé teszi a vallások multikulturális jelenlétét. 
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40. Magyarországi Ökumenikus Vaisnava 

Egyház 
41. Egyesítő Egyház 
42. Erdélyi Gyülekezet Megbékélés Közös-

sége 
43. Keresztény Advent Közösség 
44. Rendtartomány 
45. Evangéliumi Szabad Eklézsia 
46. Karma Decsel Özel Ling Tibeti Buddhis-

ta Közösség 
47. Keresztény Testvéri Közösség 
48. Magyar Iszlám Közösség 
49. Magyarországi Csan Buddhista Közös-

ség 
50. Magyarországi Karma-Kagyüpa Közös-

ség 
51. Nyolc Boldogság Katolikus Közösség 
52. Regina Pacis Közösség 
53. Rime Tenzin Sedrup Ling, Rime Budd-

hista Centrum 
54. Sdzangye Menlai Gedün-A Gyógyító 

Buddha Közössége 
55. Szent Margit Anglikán Episzkopális 

Egyház 
56. Tan Kapuja Buddhista Egyház 
57. Független Keresztény Misszionárius 

Közösségek 
 

 


