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Témánknak van egy teológiatörténeti és egy társadalomtörténeti aspektusa. A teológiai aspek-

tus arról szól, hogy az egyes felekezetek önértelmezésében és másokról alkotott felfogásában 

hogyan jelenik meg mindaz, ahogyan ők magukat, ill. másokat egyházként látnak és definiál-

nak. A társadalomtörténeti egyházképek pedig arról szólnak, ahogyan az állam, és  a társada-

lom látja és értelmezi az egyházakat. Ez utóbbiak természetesen különböző módon érinthetik 

magukat az egyházakat is. Az államhatalom a jog eszközeivel jelzi vissza, mely közösségeket 

tekint egyháznak, vallási közösségnek,és ezekhez közömbösen viszonyul, hasznosnak, meg-

tűrtnek ,netalán üldözendőnek tekinti őket. Mindegyikre volt példa a történelem során.   

A társadalom szociális tükre szintén különböző módon működik, legtöbbször azonban felüle-

tesen, külsőséges megnyilvánulások alapján alakít ki sztereotípiákat. Minél zártabb egy vallá-

si közösség, annál valószínűbb, hogy torz képek alakulnak ki róla az egzakt ismeretek hiányá-

ban. Erre példa a korai kereszténység a Római Birodalomban , vagy a zsidóság megítélése 

Európában. Itt a konfliktus forrása valójában az előítélet és a valóság ütközése. A nyilvános-

ság, a média,  sokat segíthet a téves képzetek eloszlatásában ,sőt a most bevezetendő etika 

tárgytól is elvárható, hogy a vallások tárgyszerű, deskriptív bemutatásával egyre inkább korri-

gálják a félrevezető, vagy éppen bántó címkézést. Azt már mindenesetre örömmel üdvözöl-

hetjük, hogy a társadalmi közbeszédből eltűnt , - legalábbis hivatalosan, - az egyház-szekta 

tipológia, amelyet a korábbi állami egyházjog a „bevett,elismert, vagy bejegyzett felekezet ” 

kategóriákkal címkézett. Máig figyelemre méltó a két világháború között élt jeles református 

egyházjogásznak, Szentpéteri Kun Bélának az a megállapítása, hogy az állam csak felekeze-

tekről beszélhet, mert arra nem illetékes, hogy egyházként minősítsen bármely közösséget. 

Ezt ő kizárólag az egyházak belső , teológiai indíttatású jogának, öndefiníciójának tekintette.
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A ragadványnevek azonban néha találó módon jellemeztek egy-egy vallási közösséget. Felté-

telezések szerint ilyen lehetett maga a chisztianosz /keresztyén/ Krisztus követő elnevezés is, 

amelyet az Ap.Csel 11-ben olvasunk, és amelyet talán nem is maguk az antióchiai hívők al-

kalmaztak magukra,hanem a környezetük ragasztotta rájuk. Hasonló volt a helyzet a 16. szá-

zadban kialakult protestáns felekezetek mellékneveivel is. A lutheránus, vagy kálvinista elne-

vezések miatt, - noha nem voltak bántóak, - feltehetően maguk a névadók tiltakoztak vol-

na,hiszen mindegyiktől távol állt, hogy róluk egyházat nevezzenek el. A pápista elnevezésnek 

már volt némi ironikus felhangja,de a pápára történt puszta utalást maguk a római katolikusok 

sem tekintik sértőnek.  

Ami az egyházak önelnevezését illeti, itt a közös gyökér az újszövetségi ekklesia  , amely a 

hellénizmus korában, a LXX (az Ószövetség görög fordítása) nyomán  már a kereszténységet 
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megelőzően  Izrael gyülekezetére vonatkozott a káhál héber szó fordításaként. Ha az első szá-

zadban  egyáltalán konfliktusról beszélhetünk, akkor ez talán a görög elnevezés kisajátítása-

ként érhető tetten. Az eredendően Izrael gyülekezetére vonatkozó szót a korai kereszténység 

kizárólag önmagára kezdte alkalmazni, szemben a zsinagóga, vagy a zsidók megnevezéssel.
2
   

A gyülekezetre és az egyház tágabb fogalmára egyaránt használt közös kifejezés ugyanakkor 

korántsem jelentette azt, hogy a korai egyházképek teljesen azonosak lettek volna. Eduard 

Schweizer újszövetséges professzor találóan nevezte már az apostoli kor egyházát olyan öku-

menikus közösségnek, amelyet a sokféleségben megmutatkozó egység jellemzett.
3
 Ez a felis-

merés vigasztaló is lehet egy olyan korban, amelyben a magukat  keresztény egyházaknak és 

közösségeknek nevezők szinte megszámlálhatatlan sokaságával szembesülve kérdezzük: mit 

jelent az egy ,szent ,egyetemes/katolikus és apostoli egyházban hinni. Vajon ez a hit nem azt 

az egyetlen , szinte a földi valóság felett álló képet vetíti elénk, amelyet mi csak széttöredezett 

formájában láthatunk ? Az egyháztörténet szomorú fejezeteihez tartozik, amikor elvitattuk 

egymástól az egyház jelleget,mert az nem a mi képünkre és hasonlatosságunkra formáltatott. 

A konfliktus  modellel szemben azonban mindig létezett egyfajta komplementáris szemlélet is 

az egyházban. A 17. század végének egyik egyháztörténésze, Gottfied Arnold pl. arra a me-

rész következtetésre jutott, hogy az egyház történetébe még a herezisek , tévtanítások történe-

te is beletartozik.
4
 Az ökumenikus mozgalom pedig éppen abból indult ki, hogy a konfliktu-

sok helyett felfedezhetjük a konvergenciát is mind a tan-mind a szervezetbeli különbségek 

ellenére is.     

Nem véletlen , hogy a legújabb egyháztan identitás keresése magát az egyházat tekinti kép-

másnak. A tükörkép metafora mutatja, hogy az egyház maga sem lehet egy statikus állókép, 

hanem csak egy dinamikus visszatükröződése a Szentháromság hármas egységének. Ezt az 

izgalmas és újszerű önértelmezést végzi el Miroslav Volf ,a napokban magyarul is megjelent 

Képünkre és hasonlatosságunkra c. könyvében. A könyv újszerűsége éppen abban van, hogy 

szabadegyházi teológusként folytat párbeszédet két nagy tradicionális egyház teológusával, a 

római katolikus Ratzingerrel (ekkor még nem XVI. Benedek) és az ortodox Zizioulassal.
5
 A 

könyvet éppen az teszi izgalmassá, hogy az individuum és a közösségi identitás összefüggé-

sében azt mutatja be, hogy korunknak ezt a két ellentétes irányát a keresztény egyház hogyan 

tudja integrálni. A jövő és megmaradás hatalmas kérdése feszül ebben az ekkléziológiában, 

hiszen sem a laza homokszemekként széteső individualizmus, sem az autoriter kollektivizmus 

nem tartható fenn. A koinónia képében az egyház egy olyan társadalmi modellt tud felmutat-

ni, amely a legszemélyesebb közösségben képes meghaladni a konzervativizmus és progresz-

szió ellentmondásait is.
6
 

Témánk szempontjából még azt a kérdést is felveti indirekt módon Volf könyve, hogy miért 

nem sorolhatók be egyszerűen az egyházak és a vallási közösségek  a modern egyesülések ka-

tegóriáiba. Jogi szempontból az egyházakat, vallási csoportokat a civil szférától talán az kü-

lönbözteti meg leginkább, hogy itt az egész életet átfogó, világnézeti, etikai szemléletet képvi-
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selő közösségről van szó, amely legtöbb esetben felette áll az etnikai, nyelvi,gazdasági hatá-

roknak. Ugyanakkor történetileg szorosan kötődhet is ezek valamelyikéhez. Alapvetően mégis 

az különbözteti meg az egyházi és vallási közösséget a többiektől, hogy eredetét és céljait 

tekintve nem e világból valónak tekinti magát, még ha intézményi formájában egy is a társa-

dalmi intézmények közül és humanitárius tevékenysége igen hasznos lehet a közszférában. 

Elvileg mind a szociális, mind az oktatás területén a hitelességéről és megbízhatóságáról ki-

alakult kép  lehet a vonzó a társadalomban, bár ezt a képet folyamatosan rombolja méltatlan 

képviselőinek magatartása ,továbbá a szekularizált társadalomban egyre inkább tapasztalható 

relevancia krízise. Ez azt is jelenti, hogy transzcendens elveinek (Isten Igéjének) tükrébe épp-

úgy folyamatosan bele kell néznie, mint a társadalmi visszajelzések tükrébe. Ez utóbbinak 

egyik alkalma éppen a legutóbbi népszámlálás lehet, bár ennek reakcióiban is tükröződnek az 

egyházképek konfliktusai. Vajon a számok és a mennyiségek alakítják-e önképünket? Más-

részt a fogyás megideologizálása nem vezet-e ahhoz a hamis önmegnyugtatáshoz, hogy ez 

egyfajta minőségi javulás jelzése. Protestáns egyházi körökben egy időben divatossá vált a 

szekularizáció teológiája, amely ünnepelte a népegyház felbomlását. Valójában azonban in-

kább missziói tehetetlenségét.  

Az a  kérdés,mi az a kép, aminek az egyház képmása akar lenni. Az állami, társadalmi elvárá-

soknak megfelelni akarás m,mindig tévútra vitte az egyházakat és saját identitásuk torzulásá-

hoz vezetett. Ettől csak belső, hitvallási önértelmezésük óvhatja meg. A keresztény egyházak 

önképét mindig is az határozta meg, hogy létüket nem a társadalmi igényeknek köszönhetik, 

hanem isteni küldetésüknek. Ehhez egy nem túl gyakori egyházképet hadd idézzek fel: a földi 

Jézus körüli gyülekezetnek az evangéliumokban  megjelenő ősképét. Gyakran elfelejtjük, 

hogy nem pünkösd az abszolút kezdet, hanem azok az asztalközösségek, amelyek a Názáreti 

Jézus körül gyermekekből, nőkből és férfiakból alakultak. Az ötezer /vagy négyezer ember 

csak addig sokaság, amíg nem figyelnek egy valakire és nem ültetik le őket százas és ötvenes 

csoportokba. Innentől kezdve már közösség. Jézus ezt az igére,- kenyérre éhező, legnagyobb 

sugarú kört  soha nem korholta, hanem szánta. A koncentrikus körök elve szerint volt azután 

hetven, tizenkettő és három. Velük már keményebben bánt, „hitetlen és elfajult nemzetségnek 

is nevezte ” (Máté 17,17).  (Mi ehhez képest a mai sajtó egyházkritikája !)  Ez az egyház szű-

kebb és tágabb körének legősibb képe. Kiegészíthető ez az identitás egy másik képével , az 

ajtóval is a János evangéliumából (10, 7). Az akol körül nemcsak kerítés van, hanem ajtó is, 

amely a kapcsolat, a kommunikáció metaforája. Amikor önmagát nevezi a ki és bejárás lehe-

tőségének ,akkor ezzel megszabja az egyház és világ kapcsolatának rendjét. Rajta keresztül 

van csatlakozás és küldetés, tehát élő, dinamikus kapcsolat. Amikor Ő áll az ajtó előtt, az in-

kább arra utal, hogy az egyház nem birtokolja Őt,mivel abból él, hogy meghallja a hangot és 

befogadja azt az egészen mást, akitől az egyház egyedül egyház lehet. Az ecclesia semper 

reformanda parancsa arról szól, hogy kinek, milyen lelkületnek engedünk teret az egyházban.   

Konferenciánk témájához csatlakozva vissza kell térnünk Szentpéteri Kun Béla kérdéséhez. 

Az egyház jelleget meghatározhatja-e valaki kívülről? Amikor erre egyértelmű nemmel kell 

felelnünk, akkor jogi oldalról már csak az a kérdés,ki rendelkezik azzal a judíciummal amely 

egy adott felekezet , vallási közösség státusát  meghatározza, ill. amennyiben az önmagát 

egyházként definiálja, ezt bejegyezze. Úgy gondolom, itt csupán a visszaélések , megtéveszté-
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sek és a közre veszélyes csoportok kizárása lehet az egyetlen negatív szűrő, amelyet az állam-

nak alkalmaznia szabad és kell. Az egyházak pedig a maguk belső hitrendszere szerint és a 

fenti kritériumok alapján ,meghatározhatják azt az egyházképet, amit önmaguk elé tűznek, de 

nem vitathatják el másoktól ugyanazt a jogot. A széttöredezett egyházkép mindnyájunkat arra 

az alázatra késztet, hogy komolyan vegyük a szeretet himnuszának záró sorait: „most tükör 

által és homályosan látunk…és rész szerint van bennünk az ismeret ”(1Kor 13, 12 ) Egyedül 

annak a szeretete teljes, aki egészen ismer bennünket, mert „ismertek vagyunk”- cogniti 

sumus.      

      


