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A hatalom , – keresztyén szabadság, - vallásszabadság  értelmezései bibliai és 

teológiatörténeti kontextusban 

 

 

„Az éremnek két oldala van ”, - alkalmazhatjuk ,akár szó szerint is, a közmondásos igazságot 

témánkra. Már a múlt század ötvenes éveiben a numizmatikával is foglalkozó újszövetséges, - 

Ethelbert Stauffer – rámutatott arra, hogy a szinoptikus evangéliumokban szereplő adópénz 

jelenetben
1
 Jézus valójában a Tiberius császár képével ellátott dénárra utal, amelynek ezen az 

oldalán még ez a felirat is olvasható: „ Tiberius császár az isteni Augustus fia fenséges, ”,míg 

a másikon a Pontfex Maximus, azaz  a Főpap. 
2
 Az érem két oldalának olvasata világítja meg 

tehát a jézusi mondás értelmét : „Adjátok meg/vissza a császárnak, ami a császáré, ”- vagyis 

az adót, - de a vallásos tisztelet nem őt illeti meg, hanem egyedül Istent. Ez a kettős magatar-

tás határozta meg később is az apostoli kor és a hellén őskeresztyén gyülekezetek felfogását. 

A földi hatalom gondviselés-szerű funkciója, - amint azt Pál a Róma 13-ban bemutatja, - a 

gondoskodó és rend fenntartó szolga szerepe (diakonosz, leiturgosz ), aminek a keresztyének 

szabadon alávethetik magukat, hiszen az az ő javukat is szolgálja. Ezen túl azonban nem igé-

nyelhet tekintélyt, és különösen nem a hit és vallási meggyőződés dolgaiban. Lényegében a 

reformátorok is ehhez a hatalom értelmezéshez tértek vissza , amikor az államot a bűn miatti 

szükség rendnek (Notordnung ) tekintették, szakítva ezzel a középkori arisztoteliánus termé-

szetjogi felfogással, amely abból az antropológiai premisszából indult ki, hogy az ember 

dzoon politikon, vagyis természeténél fogva polisz, azaz állam alkotó lény.
3
  

 

Közismert egyháztörténeti tény, hogy a Krisztus utáni első századokban a keresztyén állam-

polgárok lojalitását komolyan próbára tette az a tény, hogy vallásuk nem volt religio licita, 

ezen felül pedig az etnikai és szociológiai határokat átlépő gyülekezeteket, vagy mint a csá-

szárkultusz megtagadóit, a hatalom a társadalmi rend felforgatóinak tekintette és így az üldö-

zés célkeresztjébe kerültek. Erre a helyzetre a korabeli teológia háromféle választ adott. 

 

A mártír teológia válasza már a késői apostoli levelekben is olvasható: „Amennyiben részetek 

van a Krisztus szenvedésében, örüljetek, hogy az Ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva 

örülhessetek ”(1Pét 4,13.).Hozzáteszi még az apostol, hogy senki se szenvedjen „mint gyil-

kos, mint tolvaj, mint gonosztevő (15.v). A per crucem ad lucem szemlélet tehát a Krisztus-

test, az egyház történeti szenvedéseiben magának a Krisztusnak a meghosszabbított szenvedé-

sét látta, amelyben az a reménység és vigasztalás is megjelenik, hogy csak a kereszt vállalása 

útján lehet részük a Krisztus dicsőségében. A keresztyének kettős állampolgárok: egyrészt alá 

vannak vetve a földi baszileia-nak, másrészt örökkévaló állampolgárságuk (polytheüma) a 

mennyben van.
4
 

 

Ebből következik a keresztyén szabadságnak az etikája, amely relativizálja a mindenkori jelen 

külső körülményeit. Ezt a feszültséget legvilágosabban a páli etika hósz mé – „mintha nem ” 

paradoxonja fejezi ki. „Akik élnek is a világgal, mintha nem élnének..” (1Kor  7,31). Ez a 
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szemlélet egyszerre tud távolságot tartani a földi élet javainak birtoklásától és annak hiányá-

tól. Mivel ezt a belső szabadságot ők nem e világtól kapják, nem is lehet elvenni tőlük. To-

vábbá, ez a Krisztusban nyert szabadság lebontotta a hagyományos vallási és társadalmi kor-

látokat a gyülekezeten belül is. „A Krisztusban tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, sem 

szolga, sem szabad, nincs sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jé-

zusban (Gal 3,28). Nyilvánvaló, hogy itt nem a tényleges helyzet, vagy a nemi identitás taga-

dásáról van szó, hanem  arról, hogy ezek sem privilégiumot, sem kizáró akadályt nem jelent-

hetnek a gyülekezet egysége szempontjából. Noha ez a magatartás nem vezetett radikális és 

közvetlen társadalmi felszabadítási mozgalmakhoz, indirekt módon mégis az ilyen módon 

szerveződött keresztyén közösség felfogható olyan kontraszt szociológiai csoportként, amely 

alapvetően az emberi jogok és társadalmi emancipáció későbbi kiteljesedése irányába mutat.
5
  

 

Az üldözésekre adott harmadik típusú válasz , amely a korai apologétéknál jelenik meg, már 

explicit módon is foglalkozik a vallásszabadsággal. Néha csak amellett érvelnek, hogy a ke-

resztyének nem veszélyesek a társadalomra, de pl. Tertullianusnál, - aki jogász is volt, - meg-

jelenik a római jog számonkérése is . Eszerint nem azt kellene bizonyítani, hogy valaki ke-

resztyén, hanem azt, hogy köztörvényes bűnt követett el. Más szóval , a prejudikálás elutasítá-

sa  a keresztyének vallásszabadságának indirekt követelése is egyben. 
6
 Ugyanakkor már Ter-

tullianusnál megjelenik egy olyan keresztyén római császár ideálja, aki megszabadulva a bál-

ványimádástól , a keresztyének védelmezője is lesz. 
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Alig száz esztendő múlva az üldözött egyháznak az az álma, hogy a világ is elismeri  Krisztus 

egyetemes uralmát, megvalósulni látszott Nagy Konstantin császár személyében. Az arianiz-

mus által megosztott egyházban egyértelmű elfogadásra talált egy olyan uralkodó, aki az or-

todox tan védelmében egyetemes zsinatot hív egybe és annak határozatait a dogma korábbi 

politikai jelentésének megfelelően 
8
 császári rendeletként érvényesíti az egész birodalomban. 

A keresztyének privilégizálásának eufóriájában csupán keveseknek tűnhetett fel, hogy a világi 

hatalom a pontifex maximus új jogkörét gyakorolva keményen avatkozott bele a pusztán egy-

házi ügyekbe , és az udvari történetíró Eusebius panegírikuszaiban a „püspökök püspökének ” 

nevezett császár ekkor még meg sem volt keresztelve.
9
 A hatalom váltás nyilvánvalóan egyet 

jelentett mind a pogányság lassú háttérbe szorításával, mind az eretnekek üldözésével. Ha 

Madách Tragédiájának Bizánci színe tartalmaz is némi anakronizmust a máglyákat illetően, 

az egyszerű száműzetés valóban mindennapos büntetésnek számított. Erre jó példa lehet az 

egyébként ortodox Athanásziosz egyházatya sorsa, aki maga is többször élte át a száműzetés 

és visszahívás viszontagságait, aszerint, hogy éppen melyik párt nyerte meg az aktuális ural-

kodó kegyeit. A vallásszabadság ezzel újra csak egyoldalú értelmezést kapott.  

 

A Nyugat-Római Birodalom későbbi egyház-állam kapcsolatában és monarchia értelmezésé-

ben azonban számos ponton  eltérést látunk a keleti modellhez képest. Ennek teológiai gyöke-

reit újabban Augustinus Szentháromság tanával hozzák kapcsolatba. 
10

 Augustinus ugyanis 

nem a görög filozófia vertikális monarchia értelmezését követte magyarázatában, hanem a 

szeretet relációjaként értelmezte a Szentháromság személyeinek kapcsolatát. A relácionalitás 

nyilvánvalóan korlátozó jellegű is, vagyis olyan hatalmat tételez fel, amelynek tekintettel kell 
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lennie a közösségre. Ezért jelenik meg nála egy pontos különbségtétel is az egyház és állam 

közt, amikor a test-lélek platonista antropológiájának analógiáját alkalmazza a kettő kapcsola-

tára. Ennek a különbségtételnek a radikális megjelenése látható majd Luther „két birodalom ” 

elméletében, a trón és az oltár szétválasztásában, amelyet ezért többen az újkori állam és egy-

ház kapcsolat korai modelljének tekintenek.  

 

A vallásszabadság újkori problémája kétségtelenül a protestantizmussal került előtérbe. A 

Wesztfáliai Béke (1648) a vallásháborúkba belefáradt Európa számára azt a tanulságot tette 

nyilvánvalóvá, hogy a hit , lelkiismeret és vallás dolgaiban hatalmi szóval nem lehet rendet 

teremteni: Ezzel természetesen korántsem oldódott meg a vallásszabadság valamennyi prob-

lémája, de tapasztalati ténnyé vált , hogy Európa vallási homogenitása megszűnt és úgy a kul-

túrában  , mint a társadalom egészében a felekezeti sokszínűséggel kell számolni. A vallás-

szabadságért folytatott küzdelmek pedig legtöbbször a nemzeti függetlenségért folytatott har-

cok is voltak, így azt erősítették meg, hogy nincs külön vallásszabadság, hanem csak szabad-

ság van, a maga teljességében. Jól érzékelte és költői emelkedettséggel foglalta ezt versbe 

Illyés Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt c. versében, amikor éppen  a reformátorok 

semmitől vissza nem riadó szellemi szabadságharcában fedezte fel azt a forrást, amelyből az 

újkor szabadságeszménye is táplálkozik. Ebbe a tudomány szabadsága éppúgy beletartozik, 

mint a politikai szabadságjogok megléte. Sajnos, ezt sokszor éppen a maguk vallásszabadsá-

gáért küzdő protestáns felekezetek sem tudták többségi helyzetükben kisebb testvéreik iránt 

gyakorolni, amint ezt számos 19. századi és 20. század eleji szomorú példa bizonyítja. A ius 

advocatiae állami egyházjogát sok esetben éppen a nagy protestáns felekezetek  vették igény-

be az általuk szektáknak minősített keresztyén csoportok üldözésére. Ennek beismeréséről 

tanúskodik az a bocsánatkérés, amely Bereczky Albert református püspök szájából hangzott el 

a Nap utcai baptista imaházban a II. világháború után. 

 

Természetesen az ilyen megnyilatkozásoknak már csak szimbolikus  jelentőségük lehet, épp-

úgy mint a pápa főhajtásának a gályarabok debreceni emlékműve előtt. A szimbolikus tettek 

azonban figyelmeztetések: még a vallásszabadságot is ki lehet sajátítani, ha azt csak a magunk 

számára igényeljük, de mi magunk nem kívánjuk biztosítani azt mások számára is.  

 

Ma már közhelynek számít, hogy a nyugati értelemben vett szabadság jogok a zsidó-

keresztyén tradícióból , így valójában a Szentírásból eredeztethetőek. Az ember Isten képmás-

ára teremtetett és ez az állítás egyszerre jelenti az emberi méltóságot , de  egyben azt az isteni 

védjegyet is, amely az életet közvetlenül  Isten oltalma alá helyezi (1Móz 9,6). Ez az alapja 

annak, hogy minden ember szabadnak és egyenlőnek születik és ezt a jogot nem valamely 

hatalom ajándékozza az egyénnek, hanem maga a Teremtő. Az istenképűséghez kapcsolódó 

személyes felelősségből következik a lelkiismereti szabadság, amely elválaszthatatlan a val-

lásszabadságtól is. Luther Wormsi Birodalmi Gyűlésen (1521) elhangzott szavai : „nem he-

lyes a lelkiismeret ellen cselekedni ”  egyben nyitánya is az újkori vallásszabadság felfogás-

nak, hiszen itt az egyén áll szemben az intézmény és tradíció által meghatározott vallás felfo-

gással. Az individualitásnak még nagyobb hangsúlyt adnak a reformáció balszárnyán megje-

lenő újra keresztelő mozgalmak, amelyekben az egyháztagság a felnőtt hit önkéntes megval-

lásával jön létre. Hozzátehetjük, hogy az a vita, amelyet a kálvinizmus az arminiánizmussal 

folytatott a 17. századtól kezdődően , nem  a hit személyessége körül folyt, hanem alapvetően 

egy emberközpontú világszemléletnek próbált gátat szabni az isteni szuverén döntés elsőbb-

ségének hangsúlyozásával. 

 

Ebbe beletartozott az is, hogy a vallás nyilvános gyakorlásának közösségi jogait elébe helyez-

te az egyénének. Ebben azután nagyjából minden keresztyén közösség is egyetértett, hiszen itt 
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alapvetően az evangélium nyilvánosságának és a keresztyénség közösségi jellegének bibliai 

igénye  jutott kifejezésre. A keresztyén vallás nyilvános gyakorlása eredendően biblia igény. 

Egyenesen következik az evangélium hirdetésének szabadságából és Krisztus nyilvános meg-

vallásának parancsából. Isten országának titka a nyilvánosság felé tör. Ezt olyan evangéliumi 

metaforák fejezik ki világosan, mint a vékával le nem takart lámpa, vagy a hegyen épített vá-

ros.
11

  Ez a hitnek és az általa létrejött közösségnek a láthatóságát fejezi ki. Az apostoli bi-

zonyságtétel is azt hangsúlyozza, hogy „nem valami zugolyában lett dolog ez ” (ApCsel 

26,26). A keresztyénség nem religio privata, hanem religio publica. Az apostoli szolgálat jel-

lemzésére nem véletlenül használja Pál a  theatron – látványosság, színház – kifejezést (1Kor 

4,9).  

 

Az egyháznak ez a külső megnyilvánulási joga ugyanakkor magában foglalja azt a jogot is, 

hogy az egyháznak nem minden tevékenysége folyik szükségképpen a világ nyilvánossága 

előtt. A korai keresztyénségben gyakorolt un. disciplina arcana-nak – a titoktartás kötelezett-

ségének a parancsát a 20. század olyan jelentős teológusa fedezte fel újra, mint Dietrich 

Bonhoeffer.
12

 Ez az egyház és világ közötti határra is mutat, amelyet a kívülállóknak is illik 

tiszteletben tartani. Ezt a különbséget, de egyben kommunikációt , jól szemlélteti a János 

evangéliuma pásztor igéiben szereplő ajtó képe, amely egyszerre szól az egyház belső identi-

tásának védelméről , de arról is, hogy éppen Krisztuson keresztül van lehetőség a ki-és bejá-

rásra egyaránt (Jn 10, 9).  

 

 A vallási közösségeknek lehet olyan belső szabály rendje, amely korlátozóbb, mint a világi 

jog, ill. hitéletük belső intimitásához tartozik. Ez nyilvánvalóan nem mentesít a polgári köte-

lezettségek alól, de tartalmazhat olyan eltérő elemeket, amelyeket a polgári szabadságjogok 

tágabban biztosítanak.  Az európai joggyakorlatban ezek mellett felvetődik még, hogy a 

multikulturalitás eme eltéréseit és a polgári életben való megjelenését távolról sem egyformán 

fogadja el minden állam. A vallásos jelképek explicit megjelenését sokan támadónak tekintik 

és a megbékélést csak azon az úton tartják lehetségesnek, hogy a vallási másságot senki nem 

viszi a nyilvánosság elé. Másfelől azonban ez értelmezhető úgy is, mint a szekuláris társadal-

mak igen alacsony tolerancia küszöbe, amely többféle mércével méri a szabadságjogokat. 

 

Ha a szabadságot Bibó István nyomán úgy értelmezzük, mint  „ az idegen törvényszerűségek-

től való mentességet ” 
13

, akkor az is nyilvánvaló, hogy minden szabadságjognak megvannak 

a maga sajátos törvényszerűségei is, - így a vallásszabadságnak is. A vallás lényegétől idegen 

törvényszerűségnek kell tekintenünk minden kényszerítést, intoleráns fundamentalizmust, 

amely bármely eszközt felhasznál saját térnyerése érdekében. A polgári hatalomnak ezért 

természetesen nemcsak joga, hanem kötelessége is nemcsak a fizikai, de lelki terror cselek-

mények kényszerű visszaszorítása is. A teológus vallás fogalmát ezen kívül pedig a prófétai 

és jézusi valláskritika is meg kell, hogy határozza. A vallás önmagában még ambivalens je-

lenség is lehet, amelynek a nevében szörnyűségeket is el lehetett követni. Talán a józan ész 

belátásával is megegyező jézusi mérce lehet itt is az irányadó: az, ami embertelen, istentelen 

is egyben, tehát a vallás lényegétől alapvetően idegen.  
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