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dr. R ü syF oga ra s i E n ik ő (BBTE, Történelem  Fakultás) 
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ban a  dok tori do lgoza t össz efoga la lá sá t és dr. H éz ser  
G ábor k iérték elésén ek  sz erk esz tett vá ltoza tá t közöljük.

Lukács Olga:
K öz eled és i leh etőségek  a z  erd é ly i egyházak  gyak or la tá b an

Bevezetés
Erdélyben évszázadok óta rom ánok, m agyarok, szászok, zsidók és m ellettük 

más kisebb etn ikum ok éltek és élnek együtt. Az elm últ évezred alatt E rdély kü
lönböző állam alakulatokhoz tartozott, s ebből k ifo lyó lag a különböző etn iku
m ok és felekezetek évszázados kapcsolatait egyrészt a tartós együttm űködés, 
m ásrészt ped ig  gyakori ellentétek, kölcsönös m egtorlások és háborús feszültsé
gek  jellem ezték. Az együttm űködést a gazdasági-társadalm i fejlődés közös ér
dekei és a keresztyéni összetartozás táplálta, m íg az ellentéteket kulturális és 
társadalm i hátrányhelyzetek, illetve vallási elnyom ás okozta.

Az eltérő érdekek eredm ényeképpen születtek m eg az ellentm ondásos törté
nelem szem léletek és -m agyarázatok, s ebből k ifo lyó lag a különböző felekezetek 
történetírása sajátosan foglal állást a m últ esem ényeinek m egítélésében és érté
kelésében. A  h istoriográfia nem  kis m értékben járu lt hozzá az ellentétek és ösz- 
szetűzések kialakulásához. Így Erdélyben közvetlenül alkalm azható az európai 
egyházak kötelezettségválla lásaként az Ö kumenikus Charta 3. pontjában m egfo
galm azott gondolat:

„Az egyházak történetét az evangélium szellemében közösen kell feldolgozzuk.
Ezt a történelmet sok jó tapasztalat jellemzi, de nem hiányoznak belőle a fe
szültségek, az ellenségeskedések, sőt a háborús összecsapások sem.”1

1 Ökumenikus Charta. Irányelvek ag európai egyházak bővülő együttműködéséhez Európai Egyházak 
Konferenciája (CEC), Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). Ld. http://www.cec-kek. 
orgjcontentlcharta.shtml.

http://www.cec-kek
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A  m ások történelm i látásm ódjának m egértéséhez v iszont (a hozzá tartozó 
pozitív , illetve fájdalm as esem ényekkel együtt) legalább annyira fontos a külön
bözőképpen m egélt és értelm ezett helyi történetek m egism erése, m int az összes 
együttélő nem zetre kiterjedő történelem szem lélettel való foglalkozás.

Ebben a dolgozatban szem élyes m eggyőződésem et követve és a hétéves 
H ealing o f M em ories (HoM  — E m lékek gyógyítása) projekt keretében és tudo
m ányos m unkatársként szerzett tapasztalataim  alap ján arra törekedtem , hogy a 
tudom ányosság kritérium át alkalm azva m utassam  be az E rdélyben együttélő fe
lekezeteket, a közöttük évszázadokon át jelentkezett ellenségeskedéseket, az el
szenvedett sérelm ek folytonos felelevenítését.

A  dolgozat m egírásakor elsősorban a H oM  által propagandált m unkam ód
szerrel v izsgáltam  a középkori egyházi viszonyokat, kapcsolatokat és az egyes 
felekezetek történeti fejlődésének szakaszait, kiem elve a felekezeti erőviszo
nyok alakulását, versengését, és különös hangsúlyt fektettem  annak bem utatásá
ra, hogy m ilyen történések állnak az egym áson ejtett „sebek” m ögött. U gyan
akkor koronként m utattam  be azokat a kezdem ényezéseket is, am elyek az 
elszakadás okozta sebeket igyekeztek gyógyítan i, és keresték az összekötő, kö 
zeledést elősegítő pontokat.

A  tém ára vonatkozó irodalm at igyekeztem  szintézisbe hozni, az esem énye
ket pedig újabb m egvilágításba helyeztem . Jó l m egfontoltan igyekeztem  bem u
tatni a „m ásik”, a „m egbántott” fél történelem szem léletét, hogy ezáltal is „osz
tozzunk” egymás fájdalm ában, olyan form ában, hogy „együtt sétálunk vég ig” 
egymás történelem szem léletén.

A  tézisben sor kerü lt a H oM  pro jekt bem utatására, az elért eredm ények is
m ertetésére. Adatgyűjtés során a jövőbeni együttélés lehetőségeit kém lelve 283 
jelen legi, különböző felekezetű teológiai hallgatót kérdeztem  m eg az egyházak 
együttm űködésének, összefogásának lehetőségéről, m ikéntjéről, ennek eredm é
nyét ped ig  a dolgozat utolsó fejezetében értékeltem  ki.

K ísérje áldás e m unkát, és legyen hasznos tudom ányos-hitbeli és ökum eni
kus közeledést nyújtó segítség az olvasó szám ára.

1. fe jez et. A z  erdélyi k eresztyén egyházak a reform áció koráig
Fontosnak tartottam  felvázolni azokat az esem ényeket, am elyek hozzájáru l

tak a m agyarok döntésében: „Róm a vagy B izánc” . Szükségesnek tartottam  ki
em elni, hogy a 10. században a két irány m ég az egységes egyházhoz tartozott 
annak ellenére, hogy akkor m ár két évszázada egyértelm űen körvonalazódott, 
hogy a két rítus között előbb-utóbb szakadás állhat be. A  m agyarok keresztyén- 
ségre térését ebben a kontextusban nézve egyértelm ű lett szám om ra, hogy a két 
irány közötti végső döntés politikai indíttatású volt, de az állam alapítást követő 
első századokban m indkét rítus jelen vo lt a m agyar egyház gyakorlatában.

A  történettudom ány G éza fejedelem hez és Szent Istvánhoz köti a nyugati 
keresztyénség felvételét, s a nyugati keresztyén állam ok közösségéhez való csat
lakozást. A  Szent Istvánról és koráról alkotott kép gyakran egyoldalúan tárgyal
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ja a nyugati hatást, és kevéssé figyel azokra az adatokra, am elyek a keleti egyház 
és kultúra továbbélését m utatják a m agyarok között.

E  korszak összegzéseként megállapítjuk, hogy érdekes módon éppen az Árpád
kori görög m onostorok m egszűnésével s a m agyarországi görög kultúra hanyat
lásával párhuzam osan indult m eg egyes keleti szertartású néptöm egek, például a 
rom ánok, a ruszinok, később ped ig a szerbek, sőt a görögök beáram lása és lete
lepedése az ország keleti és déli perem vidékén , am i a keleti ortodox keresztyén- 
ség továbbélését b iztosíto tta legalábbis az általuk lakott területeken A  politikai 
célkitűzések m iatt egyre inkább a latin szertartás került előtérbe. E nnek ellenére 
az Á rpád-házi k irályok nagyvonalúan viszonyultak ahhoz, hogy a keleti szertar
tású keresztyéneknek a történelm i körülm ények során bekövetkező v isszaszo
ru lását ne siettessék erőszakkal. A  fennm aradt szórványos adatok azt m utatják, 
hogy B izánc és az általa nyújtott vallás és kultúra szám ottevő tényező vo lt a 
középkori m agyarországi és erdélyi fejlődésben, de ezeknek hatását sem  alu lér
tékeln i, sem  túlbecsülni nem  szabad.

Az Anjou-házi királyok idején elkezdődött az adminisztráció kiépítése. Ez 
előbb András király uradalm i területein következett be. I. Lajos király határozot
tan egyházi érdekeltségű uralkodó volt, és a keleti vallású rom ánok katolizálására 
törekedett. A m ikor a városok egyre fontosabb szerepet kezdtek játszani, a 
patriciusi szászok körében egy új politikai vezető réteg alakult ki, am ely hozzájá
ru lt a szász telepesek közötti egység létrejöttéhez. Bakócz Tamás érsek idején tört 
ki a D ózsa György-féle parasztfelkelés. Ebben az időben a két dekánátus és az 
esztergom i érsekség közötti kapcsolat patthelyzetbe jutott. 1521-től a reformáció 
elterjedése nem csak a szebeni és barcasági dékánátusok, hanem  az összes többi 
szász káptalan önállóságának kérdését más irányba terelte.

A  14. századtól kezdve jelentősen m egnövekedett a rom án lakosság szám a 
Erdélyben, de ez nem  rendelkezett saját politikai képviselettel, am inek okait az 
elit h iányával m agyarázzuk. A  M agyar K irályság pedig m eggáto lta a kiváltságos 
rom án ortodox réteg kialakulását.

A  rendek un ió jában a m agyar nem zet (natio hungarica) b írt a legfontosabb 
szereppel. Ez a rend  a m agyar nem ességből, a fö ldbirtokosokból és E rdély hét 
várm egyéjének hadseregéből épült fel. A  székely székekben m agyar ajkú népes
ség lakott, elő jogaik ped ig  a határvédő szerepüknek vo ltak köszönhetőek.
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2. fe jez et. A  reform áció szellem isége és ú jabb egyházak létrejötte
A  reform átus—lutheránus ellentét nem  választható el a reform ációtól. A  re

form átorok úrvacsoravitái kiváltképpen tükrözik a reform áció korának teológiai 
gondolkozását, de ugyanakkor azokat a középkorból átörökölt korlátokat is, 
am elyeket m ég nem  sikerült teljesen m ellőzniük.

Am i a h itéletet illeti, a 16. században csupán néhány évtizedre vo lt szükség, 
hogy a legfontosabb erdélyi városok szinte teljesen protestánssá váljanak. A  
szász városok a L uther irányához csatlakoztak; K olozsvár előbb lutheránus, 
m ajd kálv in ista és végül unitárius lett. G yulafehérvár kálvinista, illetve unitárius 
központtá vált. Küküllő vidéke pedig unitáriussá. A  korabeli jezsuita feljegyzé
sek alapján a N agyvárad és Szilágysom lyó közötti területen, K olozsvár és 
Torda, Enyed és G yulafehérvár környékén m ár alig  vo lt katolikus. A  falvak, a 
cu ius regio eius religio alap ján rendszerin t a főurak vallásváltoztatását követték. Ez 
m agyarázza azt, hogy egész v idékek tértek át egy adott felekezetre.

Erdélyben a lutheri, a svájci (ezen belől előbb a zw ingliánus, m ajd a kálvinista) 
és az unitárius irányzat harcolt a régi vallás ellen, de ugyanakkor egymás ellen is. 
M aga a fejedelem , János Zsigm ond volt kénytelen irányítása alá venni a vallásos 
ellentétek rendezését. A  fejedelm i rendezés az 1564. januári segesvári országgyű
lés határozatával kezdődött. M ind a reform áció egysége, m ind a 16. századi er
délyi vallásbéke szempontjából a legsúlyosabb felekezeti ellentét a trinitáriusok és 
az antitrinitáriusok közötti küzdelem  okozta. A  három  1566-os erdélyi v ita és 
zsinat belekerült annak a két európai teológiai frontnak a küzdelm ébe, am elyek 
Servet m unkásságától kezdve Genftől Lengyelországig terjedtek.

Az 1568-as tordai országgyűlés elism erte Erdélyben a felekezeti szabadsá
got. A  négy elism ert vallás, a róm ai katolikus, a lutheránus, a kálv in ista és az 
unitárius m ellett az ortodoxia m egtűrt irányzat lett. A  helyzet csak a 17. század 
elején kerü lt v iszonylagos nyugvópontra, éspedig o lyanform án, hogy a m agyar 
nem esség és a városi polgárság zöm m el a kálvini reform átus h itvalláshoz csat
lakozott, és ezt — szilárd egyházi keretekbe szervezve és saját köréből választott 
fejedelm ek közrem űködésével — lassan privilegizált vallássá tette. Az erdélyi 
rom ánok bevonása a reform áció keretei közé egy nagyobb tervnek vo lt a része, 
am ely az egész keleti, ortodox egyházat célozta meg. M íg a m agyarság és a 
szászság között három  új felekezet jö tt létre, add ig  a 16. század utolsó évtizedei 
az ortodox egyház szám ára a fejlődés kezdetét jelentette. 1571-től kezdve be
szélhetünk erdélyi ortodox egyházról, am elynek saját identitása lett, így nem  
függött a külföldi ortodox főpapságtól. A  16. század utolsó évtizede pedig a ka
tolicizm us m egerősödésével is járt.

M egállapíthatjuk, hogy a 16. századi erdélyi egyházak együttélésében olyan 
rend alakult ki, am elyet egyes protestáns történetírók úgy értékelnek, hogy az 
annak a türelem nek előfutára, am elyet a felvilágosodás kora idézett elő. E zt el
sősorban nem  a felvilágosodás kori gondolkozás korai jelentkezésével m agya
rázzák, hanem  török uralom  fenyegetésével, am elyben az erdélyi fejedelem ség 
létrejö tt és élt. Az Erdélyben kialakult felekezetek létrehozói, sokszínűségük el
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lenére is vallásbékére törekedtek. Így a 16. századi E rdélyben a h it nem csak az 
egyház m egújító ja lett, hanem  az egyházak együttélésének m agyarázója is.

3. fe jez et. A z  erdélyi egyházak kapcsolata a  fe jed e lem ség  időszakában
Ö sszehasonlítva a 16. századi E rdélyre jellem ző vallási to leranciát az akkori

európai helyzettel, egyértelm űnek tűnik, hogy a 17. századi vallási to lerancia 
előrehaladottabb szellem iségűnek bizonyult, m in t a cu ius regio ejus religio kollektív 
elve. Ugyanis a 17. századot végigkísérte az a két törvény, am ely az ellenrefor
m áció védekezésében jö tt létre, s am elyek a felekezetek közötti feszültséget 
próbálták enyhíteni.

II. Rákóczi G yörgy uralkodása alatt az A pprobata e Constitutiones (1653), nem 
csak a főnem esi rangot viselő laikusok részvételét szabályozta az egyház kor
m ányzásában, hanem  a vallásokra vonatkozó törvényeket is. Így betiltották a 
katolikus püspök tevékenységét, elűztek egyes jezsuita udvari papokat, illetve 
csökkentették a róm ai katolikus vallásgyakorlás szabadságát. Ső t a legtöbb ka
tolikus településen m egtiltották a tem plom építést is. A  17. században az úgyne
vezett Status Catholicus képviselte a róm ai kato likusok érdekeit az erdélyi kor
m ányzásban. A  reform átus fejedelem ség idején a katolikus h itélet jelentősen 
hanyatlott, s ennek oka elsősorban a súlyos paphiány volt.

A  protestáns irányzatok teológiai v itái és po larizáció ja a 17. század elejére 
lezárultak. A  17. századi vallási v iták  fő leg a protestantizm uson belül alakultak 
ki: 1. fo lytatódtak a v iták  a reform átusok és evangélikusok között; 2. Erdélyben 
fo lytatódott az unitárius és reform átusok közötti küzdelem ; 3. a század köze
pén, am ikor a reform átus egyház intézm énye m egszilárduln i látszik, új jelenség
kén t pattan ki egy belső harc a puritanizm us és coccejanizm us hatására; 4. m eg
indult egy irénikus m ozgalom , am elynek célja a protestáns egyházak közötti 
m egbékélés, illetve a katolikus egyházzal kapcsolatos reuniós tervek voltak.

Ö sszegzésként m egállap ítható , hogy az erdélyi és m agyarországi irénizm us- 
nak az a szakasza, am elyet elsősorban vizsgáltunk, körülbelül 1604-től az 1630- 
as évek elejé ig terjedt. Ebben az időszakban egy társadalm ilag, szocio lógiailag 
jól körülhatárolható csoport, a heidelbergi egyetem en végzett reform átus pré
dikátorok nem zedéke tartotta kezében a reform átus egyház vezető pozíció it, s 
ez szerzett döntő ideológiai befo lyást az erdélyi fejedelm i és a m agyar főúri ud
varokban. Az unió szándéka vágy szintjén vo lt jelen, de a törekvés eredm ényte
len m aradt a történelm i esem ények, valam int a harm incéves háború m iatt.

4. fe jez et. A  H absburg korm ányzás és a  felv ilá go sodá s következm énye az  erdélyi 
egyházak kapcsolatára

A  17. század végétő l a 19. század elejéig látványos változások következtek 
be E rdély egyházi életében. Az egyházpolitikai változások eredm ényeként új 
form át és egyes esetekben új tartalm at nyert az ország társadalm i, politikai, va
lam in t vallási és kulturális in tézm ényeinek tevékenysége. Ezeknek a változá
soknak az előidézésében döntő szerepe vo lt azoknak a nem zetközi átalakulá
soknak, am elyeknek eredm ényeként radikálisan m ódosultak a délkelet-európai
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térség eddigi v iszonyai. A  jelzett változások döntő tényezőjének a H absburg B i
rodalom  1683—1699 között fo lytatott törökellenes harcát tekintjük. Az ezeket 
lezáró karlócai béke (1699) határozatai nyom án ú jrarajzolódik a közép- és dél
kelet-európai hatalm i rendszer. Az addigi török befo lyást a kor követelm ényei
nek inkább m egfelelő H absburg-törekvések váltják  fel. A  visszavonuló török 
hatalom  helyét a m ár jelentős erőt képviselő császári abszolutizm us foglalja el a 
K árpátok vonulatáig.

A  H absburgok felekezetpolitikájának fontos egyháztörténeti szerepe volt, 
különösen erdélyi v iszonylatban. Ennek a politikának első erdélyi m egnyilvánu
lása egy olyan felekezet m egszületése volt, am ely napjainkig heves viták közép
pontjában áll. Ez ped ig  a görögkatolikus egyház. Ahhoz, hogy a többvallású és 
soknem zetiségű H absburg B irodalom  17—18. századi történetét m egérthessük, 
igen fontos m egism ernünk egyházpolitikáját. A  16—17. századi katolikus ter
jeszkedés új lendületet kap a császári seregek győzelm ei nyom án. A  rom ánok 
egyházi un ió ja a kor állam - és egyházpolitikájának alapelveiben gyökerezik.

Az ellenreform ációs po litika egyfelől a keleti egyházra tekintő, a pápai kú
riától ösztönzött katolikus egyesülési m ozgalm ak része, m ásfelől a H absburg 
po litikának az erdélyi állapotokkal kapcsolatos igényeiből fakad. Az udvarnak 
kezdetben jól m eg kellett gondoln ia azt, hogy bevetheti-e a hadsereget is egy
házpolitikája érvényesítése érdekében. A  későbbiekben viszont óvatosabb m ód
szerek használatára kényszerült.

M egállapíthatjuk, hogy a H absburgok erdélyi valláspolitikájának első szaka
sza sikerrel zárult: bár a Főkorm ányszék hevesen tiltakozott ezellen, létrejö tt a 
rom án görögkatolikus egyház. A  zsinatokon azt az eszm ét terjesztették, am ely 
szerint az egyesülés a rom án egyház a Róm ával egykor m eglevő egységét á llíto t
ta helyre. A  korábbi századokban m egszilárdult katolikus, ortodox, lutheránus, 
kálvin ista, unitárius egyházaknak im m ár egy újabb egyházzal kellett szám olniuk, 
s a köztük fennálló egyensúlyt az állam nak kellett b iztosítania.

Az erdélyi rom án ortodoxok új helyzetbe kerültek az ú jonnan létrejö tt gö 
rögkatolikus egyházzal. Ez elsősorban abban nyilvánult m eg, hogy a H absburg 
birodalm i in tézm ények az ú jonnan m egalapított egyház h íveinek tekintették az 
erdélyi összrom ánságot. K ivételt csupán a Brassó környéki ortodox gyü leke
zetek képeztek. Ő k m ár az unióval kapcsolatos eljárások kezdetétő l hevesen til
takoztak az egyházi egyesülés ellen, és akiknek hivatalosan engedélyezték, hogy 
továbbra is az ortodox egyházhoz tartozóknak vallják m agukat.

Az objektív szem pontok és Inochenţiu M icu K leinnal beinduló m ozgalom  
arra m utatnak, hogy a törekvések a D iplom ában  összefoglaltaknak tiszteletben 
tartása végett kezdődtek el, m ajd ezek a nem zetiségére eszm élt nép politikai el
ism ertségért fo lytatott harcává alakultak át. Így nem  csoda, hogy a két egyház 
vezető i félretették a korábbi ellenségeskedést a közös cél érdekében, egym ásra 
találtak, és egységes erővel indították m eg a rom án nem zeti m ozgalm at. Az E r
délyi Iskola egyik jelentős m om entum a a II. L ipót császárhoz in tézett bead
vány: a S upp lex L ib ellu s V alachorum (E rdélyi Románok Kérvénye) (1791, 1792).
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A  dokum entum ból kiviláglik, hogy a két felekezet közti együttm űködés 
gondolata közvetlenül kapcsolódik a rom án nem zet elism eréséhez a fejedelem 
ség politikai és egyházi rendszere által. A  közös nem zeti harcnak köszönhetően, 
m ég ha nem  is sok időre, de a két rom án egyház képviselete is közeledett egy
m áshoz, azonban az általános széthúzás és a rom án felekezetek közti tö résvo
nal nem  tűnt el a közös program  során.

Az 1848-as forradalm i program  érsekségre vonatkozó célját előbb az uniós 
egyház érte el. Az E gyesült Rom án É rsekség körvonalazódása m ár 1850 m áju
sában elkezdődött Bécsben.

A  19. század az élet m inden területén jelentős fejlődést hozott. Az új korszak 
beköszöntével a keresztyén felekezetek is a megújulás korszakába léptek. A  fel
világosodás korában a m odern em ber szám ára az önálló gondolkozás vált fon
tossá, és ezáltal olyan világkultúrát épített fel, am ely igyekezett m egszabadulni az 
egyházi gyám kodástól. Párhuzam osan és erre való válaszként a teológusok és a 
filozófusok a hitéletet, illetve a keresztyén vallásgyakorlatot törekedtek m egm en
teni, am inek következtében új filozófiai és teológiai felfogások jelentkeztek, 
m integy ellensúlyozva a felvilágosodás jól m eghatározott filozófiáját.

Az uniós törekvések kudarcba fulladtak, és az egységtörekvés képviselői be
látták, hogy vannak olyan akadályok, am elyek áth idalhatatlanok, s m indezek 
m egpecsételték a következő századok közeledési tendenciáit is.

5. fe jez et. A  19. század  k ihívásai a z  egyházak együttélésében

A  19. század folyam án N ém etországban sok változás történt egyházi téren. 
Az egyik m ozgásban lévő erő az ébredési m ozgalom  volt, am ely a m ár kései 18. 
században m egelevenedő p ietizm usra épült. E m ellett a ném et idealizm us is je
len volt. Így tehát a nem zeti ébredéssel együtt járt a vallási m egújulás. M egszü
letett az az elhatározás, hogy el kell tüntetni a felekezeti és a szertartások közöt
ti különbségeket. III. Frigyes V ilm os rendelkezésére 1817-ben létrejö tt a P ro 
testáns Uniós Egyház, s ennek m intájára közvetlenül az 1848-as forradalom  
előtt a m agyar reform átus és evangélikus egyházak is nagy lendülettel haladtak 
az unió útján. A  két egyháznak 1855-ben sikerült m egvalósítan iuk a pesti közös 
teológiát, a rim aszom bati közös főgim názium ot, és közösen szerveztek m eg és 
tartottak fenn néhány egyházközséget. U gyanakkor egyezség született arról is, 
hogy kölcsönösen lelkigondozzák a szórványban élő protestánsokat.

A  liberalizm usnak az a nagy érdem e, hogy a m odern em ber szám ára is lehe
tővé tette az egyházhoz tartozást, v iszont k iszolgáltatta az egyházat a m odern 
em bernek. N em  az evangélium  irányította az em bert, hanem  a liberális em ber 
az evangélium ot. A  liberalizm us bebizonyította, hogy a tradíció csak addig érté
kes, am eddig a jelenben is élik a m últ értékeit.

6. fe jez et. A  20. század, az  ökumenikus mozgalmak intézm ényesedése
A  20. század jelentős lépést je lentett az egyetem es egyház egységtörekvésé

ben. A  korábbi századokban inkább csak egyéni vagy elszigetelt m ozgalm i szin-
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ten lehet nyom on követni az egységtörekvést, illetve állam i intézkedés nyom án 
jöttek létre uniós egyházak. A  20. századi ökum enikus m ozgalm ak v iszont az 
összkeresztyénségre váltak jellem zővé. Ebben az egységtörekvésben m inden 
egyháznak k ialaku lt a m aga stratégiája, am ely elfogadó vagy tagadó m agatartás
ban tükröződött a feltartóztathatatlanul m egindult ökum enikus m ozgalom  
iránt.

A  protestáns egyházak kezdem ényezéséből indu lt egységm ozgalom  nagy 
lendületet kapott az egész világon. A  Róm ai K atolikus Egyház visszafogottan 
v iszonyu lt ezekhez a m ozgalm akhoz, de az érdeklődés elsősorban „alu lró l” 
kezdődött, s ennek a karizm atikus egyén iségek és kisközösségek vo ltak az ú ttö 
rői. A  II. vatikáni zsinat jóváhagyta az ilyen jellegű m ozgalm akat, s hivatalosan 
is elkötelezte m agát az ökum ené ügye m ellett.

7. fe jez et. A z  erdélyi egyházak az  ú j államkeretek  k özött

Az első v ilágháborút követően és az O sztrák -M agyar M onarchia bukásával 
M agyarország és E rdély térképe radikálisan m egváltozott politikai és egyházi 
vonatkozásban. 1918. decem ber 1-jén E rdélyt Rom ániához csatolták, s ennek 
következm ényeként az egyházak szervezetének, adm inisztráció jának a határvo
nala is m ódosult. E ttől kezdve a róm ai kato likusok és a protestánsok vallási és 
etnikai k isebbségekké lettek. A  trianoni békeszerződéssel új korszak kezdődött 
a kisebbségi egyházak történetében. A  m agyar egyházak nehezen illeszkedtek 
be az új állam rendbe és a kisebbségi helyzetbe.

Az 1948-ban hatalom ra került ateista-m arxista ideológia képviselői szovjet 
m intára kezdték megszervezni az ország gazdasági-kulturális életét. Ez azt is jelen
tette, hogy ellenségnek tekintettek mindenkit, aki nem  vallotta nézeteiket. A  kom 
m unista rendszer súlyosan korlátozta a vallásszabadságot, és elkezdődött az 
egyházak ü ldözésének korszaka. A  terrorra épülő rendszer idején a félelem  és a 
b izalm atlanság tette lehetetlenné az ökum enikus kapcso latokat m ind az orto
dox egyház, m ind a protestáns egyházak felé. Az 1960-as és 70-es években az 
egyházak hivatalos együttm űködése a békem ozgalom  keretében szervezett fe- 
lekezetközi konferenciákban és a protokolláris ökum enizm usban m erü lt ki. Az 
előbbiek bizonyos szem pontból az ökum enikus m ozgalom  karikatúrájának te 
k inthetők, mégis ez vo lt az egyetlen fórum , am elyen ortodox és protestáns, 
m ajd később katolikus teo lógusok is valam ilyen eszm ecserét folytathattak.

8. fe jez et. H ealing o f  M em ories (HoM ) — E m lékek  gyógyítása.
P ro jek t E rdélyben m in t h íd  az  egyházak, kultúrák és vallások k özött

Az Egyházak V ilágtanácsának H it és Egyházszervezet B izottsága m egjelentet
te a m egbékélés útjaira vonatkozó évtizedes tapasztalatainak gyűjtem ényét. Az 
összefoglalóban A z  emlékek megbékélése bekezdés a következő m ondattal indít:

„Az emberi fejlődés és minden megszerzett tudomány egy emlékezetrendszer
széles körű lehetőségein alapszik. Emlékezés nélkül az ember nem használhatná



462 VARIA

fel mindazt, amit megtanul, amit megtapasztal [...]. Az emlékezet lehetővé teszi,
hogy az ember eredményesen alakítsa az életét.”

M inden em beri társadalom  az em lékek útján őrzi m eg identitását a történe
lem  és kultúrtörténet folyam án. Az em lékezés összeköt a m ost élőkkel és az 
előttünk élő generációkkal is, m ivel „am i elm últ, az nem  halott; m ég el sem  
m últ” .

A  keresztyén egyházak közötti konkrét m egbékélési fo lyam at m agában fog
lalja a m ásik fél történelem ről, kultúráról, etnikum ról, nyelvről alkotott s a m i
enktől különböző nézőpontjának a m eghallgatását is, m ivel „bizalm unk a m ásik 
történetének m eghallgatása által növekedhet” .

Az erdélyi H oM -m ódszer m intáját Johnston M cM aster dolgozta ki: 1. lépcső 
(rész): közös séta a  történelemben;  2. lépcső (rész): oszţozâs mások fá jda lm ában ; 3. lép
cső (rész): fe lk észü lés a  közös jövőre. 2004-től kezdődően 9 konferencia került m eg
szervezésre Rom ánia nyolc történelm i régiójában. A  H oM -folyam atban 16 teo
lógiai kutató- és tanintézmény, 7 történelem  és 2 szociológia kar vett részt. Ezen 
kívül további 6 intézm ényt vontak be a kutatásba, és több m int 300 munkatárs 
vett részt a szervezett m űhelym unkákban és konferenciákon. A  H oM -projekt 
nagy sikernek örvendett. M i sem  bizonyítja jobban, m int az, hogy 2007-re egész 
Rom ániára kiterjedt. K iadványok jelentek m eg az erdélyi egyházakról. A  kötete
ket nyilvánosam  m eg is vitatták. Egy m unkacsoport belső konfliktuselem zést állí
tott össze. A  projektben részt vevő szakem berek arra kötelezték m agukat a kiér
tékelések során, hogy a konferenciaköteteket felekezetközi szem inárium okon 
fogják felhasználni egymás jobb m egism erése érdekében.

A  tanácskozáson részt vevő szem élyek többsége valam ilyen egyházi tan in té
zetben dogozik, s így jelentősen hozzájáru lhatnak a jövő nem zedék történelem 
szem léletének alakításához. Ez a szem lélet dualisztikus lehet: 1. tovább folytatja 
az esem ények szubjektív tárgyalását, és így ú jra felszaggatja a sebeket; 2. O bjek
tív  m ódon szem benéz a m últtal, vállalja annak esem ényeit, s ezzel a m ódszerrel 
a közös pozitív  jövőt segíti elő.

A  H oM -projekt m ásodik része: osztozás m ások fájdalm ában a m egbékélés 
felé vezető úton. Ennek kivitelezése regionális felekezetek közti szem inárium o
kon, továbbképzőkön történt.

Ö sszegzésként a H oM -projektről azt állap ítjuk m eg, hogy az egyéni életta
pasztalatok traum áinak leküzdése akkor történ ik m eg, ha a felekezetek tagjai 
aktívan részt vesznek a történelm i és egyéni sebeket gyógyító , történelm i és 
pasztorális folyam atokon. A  sérelm ek okozta sebek csak úgy gyógyulnak be, ha 
tudom ásul vesszük, feldolgozzuk és hatásosan elhárítjuk őket.

A  H oM -folyam atban bebizonyosodott, hogy létezik nyito ttság egymás m eg
ism erésére, elfogadására és a közös jövőre, s ennek továbbfejlesztése a több 
m int 300 résztvevőre vár, akik valam ilyen szinten bekapcsolódtak ebbe a m un
kába.
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9. fe jez et. Q uo vadis? K özös ú tk eresés és az  együttélés k ilátásai
A  H oM -projektben olyan m unkatársak dolgoztak együtt, akik egyházi aka

dém iai körökben fejtik ki tevékenységüket. Szerepkörüknél fogva is prim er ha
tással vannak a jövendő nem zedékre. Különböző v iselkedési attitűdöket adnak 
át, és m ind a gondolkodásban, m ind az érvelésben jelentősen befolyásolhatják a 
jövendő egyházának alkalm azottait, és m eghatározó fontossággal b írnak az 
egyházak közeledésében, a m ásság elfogadásában. E zt a cé lt szolgálták a H oM  
tudom ányos tanácskozásai, k iadványai és a továbbképzők.

A  kutatás azzal zárult, hogy 283 különböző felekezethez tartozó teológiai 
hallgatónak tettünk fel huszonégy kérdést, am elyek az ökum enikus együttélés 
m ai, illetve jövő helyzetére vonatkoznak. A  kérdőív alapján m egállapíthatjuk, 
hogy a 283 m egkérdezett felekezeti hovatartozását az apák vallása határozta 
meg. Ebből kitűnik, hogy a klasszikus családm odelljüket a férfi/apa dom inan
cia jellem zi. Ez feltételezhetően nem  releváns Edélyre nézve, ha figyelem be 
vesszük azt a tényt, hogy a m egkérdezettek 68,73% -a férfi.

A  m egkérdezettek 1/3-a tudatosan készült pályájára, ugyanis m ár a közép is
ko lát egyházi tan intézm ényben végezte. Ebben a form ában szinte m agától 
adódott a barátok m egválasztása, hisz a m egkérdezettek túlnyom ó többségének 
hasonló felekezetű a barátja. V annak kivételek, például az ortodox legjobb ba
rátja pünkösdista, a róm ai kato likusnak ped ig reform átus vagy ortodox. A zt v i
szont m egállapítjuk, hogy a nem zeti hovatartozás nagy szerepet játszik, m ivel a 
kisebbségi egyházhoz, azaz m agyar kultúrához tartozó, nem  barátkozik orto
doxszal, azaz rom án nem zetiségűvel. A  nem zeti hovatartozás ilyen jellegű hatá
rai elm osódottabbak a róm ai kato likusok esetében.

Am i az egymás m egism erését is szolgáló ökum ené tantárgy oktatását illeti, a 
m egkérdezettek 50% -a azt szeretné, hogy ez a tárgy nagyobb hangsúlyt kapjon, 
és ez a párbeszéd iránti igényre és nyito ttságra utal.

A  válaszok alapján úgy tűnik, hogy a m egkérdezettek jelentős hányada nem  
ism eri a többi felekezet liturgiáját, nem  járt más felekezetek tem plom ában, il
letve nem  vett részt más felekezet liturgikus alkalm ain, de m indenképp nyito tt
ságot m utatnak egymás iránt. Ennél a pontnál m egjegyezzük, hogy a k isebbsé
gek  jobban ism erik egymás liturgiáját — m inden b izonnyal az ökum enikus im a
hetek m iatt —, habár a m egkérdezettek m ég nem  aktív „gyülekezeti m unkások” . 
D e feltehetően csupán ebben a keretben találkoztak más egyházak liturgiájával. 
Az is m egfigyelhető, hogy a „történelm i egyházak” elzárkóznak a neoprotes- 
táns egyházak ilyen jellegű m egism erésétől, valam int azt, hogy m inden keresz
tyén felekezet elzárkózik a zsidó, m uszlim  vagy más vallásoktól. H ogy ez u tób
bi m iért van így, m ár nem  tartozik e dolgozat keretébe.

A  felm érés alapján 216-an tartanak igényt a karitatív együttm űködésre, s 
m indössze 9-en zárkóznak el az ilyen közös tevékenységtől. Az oktatásban tö r
ténő együttm űködést csak a m egkérdezettek fele tartaná fontosnak, s 52-en te l
jesen elzárkóznak az ilyen közeledéstől.



464 VARIA

Az együttm űködés aránya fokozatosan csökken az adm inisztrációban: 87-en 
élesen elzárkóznának ettől. Am i az egyház po litizálását illeti, a nagy többség azt 
szeretné, hogy az egyházak ne vállaljanak politikai szerepet.

Az adatokból is k itűnik, hogy igény van az együttm űködésre, egymás m eg
ism erésére. A zokra az oktatókra, tanárokra, akikben elindult a HoM -folyamat, 
csupán a m egism erés m ódja vár. N ekik arra kell törekedniük, hogy m egterem t
sék a gyöm ölcsözés feltételeit.

Lukács Olga

Lukács Olga: K öz eled és i leh etőségek  a z  erd ély i egyházak  gyak or la tá b an  
című doktori tézisének kiértékelése

A  tém aválasztás aktualitása, célja, k iindulási hipotéz ise és sa játosságai

A  tém aválasztás örökké aktuális. A  közeledés éppúgy, m int a m egbékélés, a 
keresztyén elh ivatottság egyik alapelem e. N em rég közvetlen közelünkben, a Ju 
goszláv ia felbom lását követő katasztrófa során kellett m egtapasztalnunk, hogy 
a feldolgozatlan közeli és távoli m últ m ilyen borzalm as pusztításhoz vezet a je
lenben. A hhoz, hogy E urópa ma sikeresen tudja kezelni a hatalm as szociális k i
h ívásokat, m inden téren összefogásra és együttm űködésre van szükség. E zt az 
egyházak akkor segíthetik , ha m aguk is példát adnak a közeledésre, vagy ha leg 
alábbis m ennél kevésbé akadályozzák azt. Ehhez a történelm i ellentétek feldol
gozása és új kapcsolati form ák keresése szükséges.

A  disszertáció célja egyértelm ű. A  szerző az erdélyi egyházak közös történe
tének évszázadokon át ellenségeskedéshez vezető gócpontjait felkutatva kívánja 
v izsgáln i a kapcsolat konszolidáció jára irányuló nem zetközi, ökum enikus prog
ram  effektivitását.

A  történelm i krízispontok valam ennyi érintett nézete szerint történő bem u
tatása, annak kölcsönös elfogadása, az egymás fájdalm ában való kölcsönös 
részt vállalás közeledéshez vezet. Az EV T és a K E K  E m lékek gyógyítása 
(H ealing o f M em ories, H oM ) elnevezésű projektje m ár más, hasonló prob lé
m ákkal küzdő országokban sem  vo lt eredm énytelen, és feltételezhető, hogy az 
Erdélyben is jól alkalm azható.

A  tém afeldolgozás meghatározó szempontjai tisztázottak. A  disszertáció rész
letesen kívánja feldolgozni a történelmi összefüggéseket, s ehhez a H oM -program  
szem pontjait alkalmazza. A  témafeldolgozás struktúrája meggyőző és logikus.

N éhány m egjegyzés az egyes fejezetekhez
M ár a Bevezetés m utatja, hogy a szerző objektiv itásra törekszik: a m agyarok 

krisztian izálása bizánci és nem  róm ai eredetű:

„A Szent Istvánról és koráról alkotott kép gyakran egyoldalúan tárgyalja a nyu
gati hatást, és kevéssé figyel azokra az adatokra, amelyek a keleti egyház és kul
túra továbbélését mutatják a magyarok között.” (6. old.)


