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EkkJézla és szünagogé

Egyház egyházak
szekták

A hitét gyakorló keresztény ember jól ismeri és nehézség nélkül
elfogadja az egyetemesen elterjedt hitvallások (Apostoli Hitvallás és
az ún. Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás) egybehangzó kijelentését:
Hiszem a Katolikus Anyaszentegyházat; így, egyes számban vagy
kiemelve jelzőként az "egy"-et. Ugyanakkor a mindennapi szó
használatban történelmi és kisegyházakról hallunk, sőt egyes kö
zösségekre használják a szekta kifejezést is. Nagyon sok keresztény
ember bizonyos feszültséget érez, mikor egy-egy keresztény közös
ség esetében nem tudja, hova helyezze el a többi között, Többnyire
érzi azt is, hogy teológiai szakemberhez kell fordulnia, de ezt vi
szonylag kevesen teszik meg; és a tapasztalat szerint inkább csak
egy-két információt kémek. Ezért tartottam érdemesnek - sine ira
et studio, vagyis harag és részrehajlás nélkül - ezeknek a kifejezé
seknek a teológiai szóhasználatára rávilágítani.

A magyar szóhasználatban meglehetősen nagy a bizonytalan
ság. Ha az értelmező szótárt fellapozzuk az egyház címszónál,
akkor annak irodalmunkban fellelhető szóhasználatával szembe
sülünk, de a szö helyes vagy helytelen alkalmazásáról kritikát
vagy útmutatást nem találunk. Az egyház kifejezés a magyar
nyelv történelmi használata szerint a vallás kifejezéssel lett többé
kevésbé azonos, mert nyelvi emlékeink beszélnek a keresztény
egyházak mellett zsidó egyházról vagy mohamedán egyházról,
másrészt ennek ellentéte is tapasztalható: a hívekkel szemben a
papságot, a hierarchiát jelölik vele.

Hogy mikor használjuk az "egyház" kifejezést, annak újszövet
ségi szentírásbeli alapja, dogmatikai "szabályozói" vannak. Míg
az Ószövetségi Szentírás görög fordításaiban - így a Septuagintá
ban - az "ekklésia" szó bármilyen gyülekezetet jelölhet, még a
gonoszokét is (Zsolt 1,1), addig az újszövetségi iratokban a Krisz
tus hitében összegyűlt közösséget jelöli; elsősorban Szent Pál le
veleiben. Az apostoli nemzedék szóhasználatában megvolt a tö
rekvés arra, hogy megkülönböztessék magukat a zsidó gyüleke
zetektől. amelyeket Jézus korában is a "szünagógé", vagyis a zsi
nagóga szöval jelöltek. Megjegyezzük, hogy az újszövetségi iratok
közül egyetlen helyen, mégpedig a zsidósággal leginkább együtt
gondolkodó írásban: Szent Jakab apostol levelében találhatjuk a
zsinagóga szót keresztény közösség jelölésére Gak 2,2). Ahogyan
a zsinagóga szö jelölte magát a zsidó gyülekezetet és a gyüleke
zetnek helyet adó épületet, úgy alakult az "ekklézia" szó haszná-
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Egyház és templom

(Histoire derEg/ise,
Paris, 1906, 182.)

Az egyházhoz való
tartozás

lata is. Európa számos nyelvében a keresztény közösséget és a
templomépületet ugyanaz a szó jelöli. így volt ez a nyelvújítás
előtti magyarban is, amikor a "templom" szó kiszorította a "szent
egyházat". A magyar "egyház" szó eredeti alakja az "üdvház" le
hetett.

Az egyház kifejezés megszilárdulását a 2. század első felében
segítette az a jelenség is, hogy olyan személyek, akik az aposto
lokra csak mint hithirdető tanítókra hivatkoztak, de az egyházak
felfogását, berendezkedését és vezetését nem ismerték el, nem is
tartottak igényt az "egyház" megjelölésre. A gnoszticizmus meg
annyi irányzata ismert források szerint elegendő anyagot szolgál
tat ennek tanulmányozására. Ök például inkább iskoláknak tar
tották magukat, és filozófiának (bölcsességnek, tudásnak) nevez
ték tanításukat, nem pedig apostoli hitletéteménynek (depositum
fidei). A pontuszi (Kisázsia) származású Markion volt az, aki 140
körül Rómában prédikálva az egyház ellen, egy ellenegyház igé
nyével lépett fel. Erről a jelenségről szemléletesen írt századunk
elején Duchesne francia dogmatörténész: Amíg a szíriai sarlatánok
a keleti gnózist propagálták; amíg a kifinomult gondolkodású tanítók
mulatságos tételeiket filozófiai sh1us1:a öltöztették és alexandriai ízlés
szerint ékesítették; amíg egyesek nem akartak mást, mint a beavatottak
számára páholyokat alapítani, fellépett egy ember, aki megkísérelte a
zagyvaságokból kihámozni az egyszertIbb, értékesebb gondolatokat, a lel
kek egyesítésének szándékával. Egy olyan keresztény ország megalapítá
sárói beszélt, amely zsidóellenes és dualista, és nem a titkos társaság el
nevezést használta, hanem az egyház elnevezést. Ez az ember Markion
volt.

A 3. század volt valójában az olyan egyházszakadások kora,
különböző hitbeli felfogáson, eltérő egyházfegyelmi normákon és
összeegyeztethetetlen hierarchikus berendezkedésen alapultak.
Nem véletlen, hogy ebben a században születnek olyan művek,

melyek az egyház önértelmezését fogalmazzák meg. Közülük is
kiemelkedik Szent Cipriánnak (t258), Karthagó püspökének Az
egyház egységérffl írt munkája.

Feltehetjük a kérdést, hogy melyek az egyháznak azon lénye
ges tulajdonságai, amelyek hiányában egy közösség nem nevez
hető annak, még ha Jézusra vagy a Szentírásra hivatkozik is. Az
egyházhoz tartozásnak alapvető feltétele, hogy az első keresztény
közösségben, az apostoloktól vezetett jeruzsálemi közösségben ta
pasztalt jellemvonásokat felmutassák. Különleges nyomatékot ad
ennek az elvárásnak, hogy a Szentírás, a Szeritlélektől sugallt irat
fontosnak tartja ezeket "összegezni". A hitújítás egyházai - külö
nösen az evangélikusok - alapvetőert ebben látják az egyházhoz
tartozás jeleit. Az Apostolok Cselekedeteinek egy mondata tárja
elénk a jeruzsálemi ősegyház jellemvonásait: Allhatatosan kitartot
tak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban (ApCsel 2,42). Természetesen a közösséghez tartozás-
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nak kezdete és jele a keresztség, melyet az apostoli iratok egyér
telmúen tanúsítanak. A keresztség érvényessége pedig azon mú
lik, hogy annak felvételét akarják (tehát beleegyezés nélkül nem
valósul meg), a Szentháromság nevére történjék (tehát az Atyát, a
Fiút és a Szentlelket mint egy Isten három személyét vallják
meg), és vízzel történjen (bemerítéssel vagy leöntéssel, az egyes
részegyházak elfogadott szabálya szerint). Ezért nem tartják egy
háznak - a kifejezés teológiai használata szerint - a Szenthá
romságot nem valló hívők közösségeit. Ennek megfelelően jár el
az Egyházak Világtanácsa, mely tagjai közé csak olyan, magukat
kereszténynek tartó közösségeket fogad, melyek hisznek a Szent
háromságban, és Krisztust megváltó Istennek tartják. Ha a földi
egyházhoz, az ún. látható szervezethez nem is tartoznak a ke
resztségre készülök, vagyis a katekumenek, az egyház mégis min
denkor a magáénak tekintette őket. Ezért beszéltek az egyház-

Vágy- és vérkeresztség atyák a váratlanul elhunyt katekumen esetében vágykeresztség
ről, vagy a katekumen vértanú esetében vérkeresztségről. A meg
kereszteletlen gyermekek sorsát illetően is irányt mutat ez a taní
tás. A csecsemő keresztségét a szülö (keresztszülő) kéri, ő teszi
meg a felvételéhez szükséges hitvallást, és ezt az egyház elfogad
ja az érvényes keresztséghez. A keresztség nélkül váratlanul meg
halt csecsemő szülei szándékában, vágyában Ifa keresztség előtt

állt".
Az Apostolok Cselekedetelben felsorolt jellemzőket az egyházias

gondolkodás mindig is elengedhetetlennek tartotta, s kateketikai
célból új meg új formában megfogalmazva tárta a hívek elé. A

Szent Ágoston tanítása középkorban mértékadó lett Szent Ágoston tanítása a hármas kö
zösségröl (communio). E szerint az egyház élete hármas közössé
get mutat fel: közös hitet vallanak meg (communio fidei), közösek
az imáik és szentségeik (communio sacramentorum), és mint egy
közösség tagjai tesznek tanúságot a világban (communio sancto
rum). Ez a patrisztikus örökség a középkorban különféle megvilá
gításba helyeződött; nőtt a papság szerepe, amely jele lett nem
csak az egyházhoz tartozásnak, hanem magának az egyháznak is.
A hagyomány öröksége és a tapasztalat azt mutatta, hogy papság
nélkül nincs egyház, hiszen a papság őrzi a hitletéteményt az
apostoloktól eredően és a megbízatás átadása révén; a papság
szolgáltatja ki a szentségeket, ő a kegyelmi rend eszközeinek esz
közlője. a keresztény közösség nélküle nem kapja meg a megszen
telődés eszközeit, és így nem lehet kegyelmi közösség, a "szentek
közössége". A püspöknek mint az apostolok utódának a szerepe
különösen fontos volt. A 2. századtól nyomon követhető annak
megfogalmazása, hogy a püspök vezetése nélkül nincs egyház, az
adott városban ő az egyház egységének a jele. Mivel ez a tanítás
alapvetőert közös volt mind a keleti, mind a nyugati keresz
ténységben, ezért a nagy egyházszakadás nem vonta és nem is
vonhatta maga után azt, hogy az egyik a másiktól megtagadja az
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Bellarmin Szent Róbert
egyházmeghatározása

A II. Vatikáni zsinat
tanítása az egyházról

egyház mivolt elismerését. A hitújítók elutasították az ún. szolgá
lati papságra illetőleg a hierarchiára építő egyház eszméjét, he
lyette az általános papságra építettek (sacerdotium universale). így
az egyház vezetése nem az apostoli vezetőktől elfogadott és kü
lön erre a tisztségre kiválasztott és sajátos kegyelemmel felruhá
zott személyeken történik, hanem a választott újszövetségi nép
mint maga a királyi papság részesít valakit ebben a szolgálatban,
lelki hatalomban. Az áthidalhatatlan különbség éles megfogalma
zására törekedtek mindkét oldalon. A katolikus egyház részéről

Bellarmin Szent Róbert fogalmazta meg a kor szellemének radi
kalizmusában - építve az ágostoni alapokra - a látható földi
egyházhoz tartozás kritériumait, feltételeit. Az ő fogalmazása
nyomán erősödött meg a hármas kötelékről (vinculum) szóló taní
tás. Ennek megfelelően az egyház tagjai azok, akiket összeköt a
közös hitvallás köteléke (oinculum symbolicum), vagyis tartalma
teljességében egyazon hitet vallják, a liturgia köteléke (vinculum
liiurgicum), vagyis egyazon szentségi liturgia szolgálata (itt nem a
szentségek rituális azonosságára esik a hangsúly, hanem kegyelmi
tartalmának az elfogadására) és végül a hierarchia köteléke (vin
culum hierarchicum), vagyis törvényes pásztorok, konkrétan a püs
pökök vezetésének az elfogadása, akik a római pápával közösség
ben vannak. Ez a megfogalmazás oda vezethetett volna, hogy a
keleti egyházaktól megvonja az egyház megjelölést, de erre soha
sem került sor.

A II. Vatikáni zsinat újrafogalmazta ezt a hagyományban for
mált eszmét az egyházról, de nem az elkülönítést, hanem a más
keresztény közösségekkel való összeköttetés lehetőségeit keresve.
"Az egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus lelkét
hordozva magukba fogadják az egyház egész rendjét és az üdvösségnek
az egyházban létesített minden eszközét, és a hitvallás, a szentségek, az
egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis a látha-
tó szervezettségen át kapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egyházat a
pápán és a püspökökön át kormányozza" (Lumen Gentium 14). A zsi
nat ugyanakkor kendőzés nélkül kiemeli, hogy "az egyház ebben a
világban mint alkotmányos és rendezett társaság, a katolikus egyházban
áll fenn (subsisiit), vagyis Péter utóda meg a vele közösségben élő püs
pökök által kormányzott egyházban (Lumen Gentium 8). Az ilyen tisz
tázó megfogalmazásoknak megfelelően maguk a zsinati szövegek _
az egyház kifejezést a katolikus egyház mellett a keleti egyházak-
ra is alkalmazzák, tekintettel arra, hogy bennük fellelhető a közös
hit teljessége, mindegyik szentség jelenléte és az apostoli utódlás
ként elismert püspöki (és papi) rend: az ökumenéről. a keresz
tények egységre törekvéséről szóló határozat (Unitatis Redintegra
tio) ennek kiemelkedő példája, kiváltképpen a 14. fejezet tükrözi
ezt. Elég a kezdő mondatát idézni: "Kelet és Nyugat egyházai több
száz éven át saját külön útjukat járták, bár a hit és a szentségek testvéri
közössége kapcsolta össze őket egymással."

245



1 (Unitatis Redintegratio
3, vö.: Augustinus, ln Ps

32 Enarralio 11,29).
2 VÖ.: Unitatis

Redintegratio 23).

Történelmi egyházak

Kisegyházak

A hit teljességének és a szentségek meglétének (benne az egy
házi rend szentségének) hiányában élő, de az érvényes kereszt
ségre épülő keresztény közösségekre a zsinat előszeretettel alkal
mazza a "krisztushívők" (christifideles) megjelölést, és ezt Szent
Ágoston teológiáját figyelembe véve teszi. Hippó püspöke így be
szélt a donatista keresztényekről (a zsinat konkrétan őt idézi):
"Jogosan díszíti tehát 6ket (ti. azokat, "akik hitbffl megigazultak a ke
resztségben") a krisztushívff megjelölés, a katolikus egyház gyermekei
pedig méltán ismerik el 6ket testvéreiknek az Úrban,,1 A zsinat emel
lett hangsúlyozza az egyház jellegű közösség mivoltukat.f

Az általános teológiai szóhasználat nem annyira zárt és követ
kezetes, mint a dogmatikai. Megszokottan beszélünk történelmi
egyházakról, kisegyházakról és szektákról. Történelmi egyházak
azok a keresztény felekezetek, hitvallásokhoz (confessiókhoz) ra
gaszkodó közösségek, amelyek az Újszövetségi Szentírás tanításá
hoz úgy ragaszkodnak, hogy az első keresztény nemzedékek hit
beli állásfoglalásait - dogmáit - meghatározónak vagy irányta
dónak tartják. A kora keresztény hagyomány megnyilatkozásait,
ha nem is a Szentíráshoz szorosan kötödően, de valamilyen for
mában mégis útmutatónak tartják. így tettek a nagy reformátorok
is. Ök az ókori egyetemes zsinatok hitbeli állásfoglalását az apos
toli igehirdetés megértéséhez figyelembe veendőnek tartották. En
nek megfelelőerr a Szentírás helyes megértéséhez hozzátartozik az
ősegyház krisztológiai felfogása, illetve a Szentháromságba vetett
hite. Ilyenképpen a történelmi egyházak megjelöléshez nemcsak a
történelmi viharokat túlélő keresztény felekezetek tartoznak, ha
nem az apostoli igehirdetés történelmi sorsára odafigyelő keresz
tény közösségek is Mondhatjuk, hogy mindegyik számára fontos
az ún. dogmatörténet, csak nem egyforma elvek és értékrend sze
rint mérlegelik azt. A katolikus dogmatörténet például az apostoli
hitletétemény kibontakozásának útját vizsgálja, míg az evangéli
kus annak elhalványulását vagy torzulását figyeli. Be nem skatu
lyázható kivételek természetesen vannak, mint például az unitári
us egyház, mely korát illetően történelmi, de felfogását illetően

még a reformáció egyházaival is feszültségbe került. Vallástörté
neti szempontból történelmi egyházaknak a felvilágosodás előtt

létrejött felekezeteket mondjuk.
Az ókeresztény, pontosabban az óegyházi (ez a konstantini for

dulat előtti egyházat jelöli) örökséget elfogadó felekezetek mellett
ismerjük a kisegyházak megjelölést is. A kisegyház megjelölés első

sorban nem a kereszténység világstatisztikája szerinti kevés vagy
éppen töredék százalékot jelenti; a baptisták ugyanis vannak
annyian, mint a reformátusok (mindkettő az összkereszténység
mintegy hat százalékát mondhatja magáénak). Figyelemreméltó,
hogy a kisegyházak többnyire a múlt században szerveződtek és
váltak önálló keresztény felekezetekké. Emellett fontos ismérvük,
hogy a Szentírás értelmezésében nem veszik figyelembe az óegy-
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Aszekták Ismérvel

A szekták destruktfv
jellege

házi hagyományt, a Biblíát történelmietlenül magyarázzák. Az
"írás és En" szoros egységéhez ragaszkodnak. Szerintük a Szent
lélek ehhez a közvetlen kapcsolathoz ad erőt. Náluk megmutat
kozik már a történelmi egyházak történelmi értékeinek leértékelé
se, sőt a vele való szembehelyezkedés is. Ugyanakkor a Szentírás
mellé vagy elé nem állitanak idegen és új kinyilatkoztatási anya
got. Ha új kinyilatkoztatásra hivatkoznak is, az az apostoloknak
adottat akarja megvilágítani, sürgetően aktualizálni vagy konkre
tizálni. Szabad keresztények ők, a történelmi egyházak hagyomá
nyaitól vagy a történelmi egyházak apostoli hagyományaitól tet
ték szabaddá magukat "a Lélek ösztönzésére". Közösségi életük
berendezkedése, felépítése és rítusai sokszor tudatosan szembehe
lyezkedik a történelmi egyházakéval. Túlnyomó többségük az
Egyesült Államok hagyományokhoz nem kötődö szabadságesz
méjének világában és útkeresésében keletkezett.

A szekták szelleme gyökereiben különbözik akisegyházakétól,
és ez kibontakozásukban is megmutatkozik, még ha missziós te
vékenységük sokszor azonos formákat mutat is. A szekták kez
dettől fogva kísérőjelenségei voltak az egyházak életének. Jelentő

ségük és számuk akkor erősödött meg, amikor az egyházak társa
dalmi és kulturális válságokat éltek át. A szekta kifejezés a sequor,
sequi latin szóból ered, ami annyit jelent: követni. Olyan mozgal
makat jelölt, amelyek az egyházak tagjait az apostoli hitletéte
ménytől idegen, összeférhetetlen tanítással akarták "kivinni, kive
zetni" az egyházi közösségből. Nem nyilvánosság előtt léptek fel
az egyházi vezetés és tanítás ellen, hanem zárt ezoterikus közös
ségekben. Nemegyszer olyan kinyilatkoztatásokra hivatkoznak,
mely az apostoli hitletétemény számára képtelenség, sőt saját ki
nyilatkoztatásaikat az apostoli tanítás fölé rendelik, és ezt mint
egy előfutárnak, előkészületnek jelölik meg. Az első keresztény
nemzedékek hamis prófétáknak nevezték azokat a tanítókat, akik
"sarokban prófétálnak" és "a tudatlanokat tévesztik meg, a hitben
járatlanokat". Nem az egyház zárta ki, "vágta le" őket (téves ma
gyarázat a seco, secare levágni szó), hanem az ő térítési módszerük
az, hogy az egyháztól elzárják híveiket. Nemegyszer erős pszichi
kai befolyással feltétlen engedelmességet követelnek, és a szemé
lyi döntés szabadságát korlátozzák.

A szektákat illetően mindig is felmerült a destruktív jelleg kér
dése. A destruktív, a romboló jelleg három oldalról mutatkozhat
meg. A szekták az egyházak hitét illetően doktrinálisan (tanítás
szempontjából) és diszciplinárisan (fegyelmi téren) rombolóak, hi
szen érvelési alternatívák nélkül vetik el azt, vagy gúnyolják. Az
emberi szabadsághoz ez a lehetőség hozzátartozik, így csak az
ilyen magatartás méltányossága az, ami megkérdőjelezhető. A
szekták lehetnek etikailag rombolóak, amikor az emberi személyi
ség értékeit károsítják, például pszichikai leépülést okoznak, de
személyiségkárosító vagy akár egészségromboló eszközt is igény-

247



be vehetnek, bár a társadalomnak éppen az ellenkezője az érdeke.
A szekták lehetnek jogilag is destruktívak, amikor bűntényeket

okoznak hitelveikkel. Ezt a társadalom már nem tűrheti. Az egyes
destruktív formák sokszor nem különíthetők el, és kimenetelüket
illetően sem mindig időben felismerhetők. A nyilvánosság előtt

élő és az emberi értékek kibontakozását segítő vallások és egyhá
zak szomorúan tapasztalják, hogy a hit felemelő élménye mellé
odatelepedhet az emberi életet romboló hitbeli felfogás, meggyő

ződés és közösségformálás is. A hitre közömbös, szekularizált vi
lágban sokan nem is akarnak a kettő között különbséget tenni; és
ez aggasztó.

Az árnyoldal tudomásulvétele és ismerete a komolyan hívő

embert nem teszi pesszimistává. Az ember bűntől sebzettsége,
gyarlósága folytán mindig is szolgáltat példát arra, hogy a jót
nem akarja igazán, vagy a jót nem jól akarja. így van ez a legna
gyobb jó elfogadásával, Isten megváltó szeretetének a befogadésa
val is. Az Evangélium kovász, és ez minden emberi helyzetben is
megmutatkozik. A felelős keresztény arra törekszik, hogy Krisz
tus kovásza átjárja az emberi élet egészét: az egyén adottságai
ban, a kultúrák eszközeiben, a történelem folyamatában egyaránt.
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