
Az orthodox egyházak

Aki figyelemmel kiséri a ker. világsajtót, újra és újra olvas az 
orthodox egyházakról, a keresztyénség harmadik legnagyobb csoportjá
ról, amellyel a protestantizmusnak mind több és több kapcsolata van 
az utóbbi időben. Mintegy 150 millió ker. tartozik az orthodox egyhá
zakhoz. Kik ezek a testvéreink? Mi jellemző rájuk? Hol élnek? Mit 
tanulhatunk tőlük? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések vetődnek fel 
bennünk, ha róluk hallunk és olvasunk.

Amint egyik ökumenikus hiradónkban már beszámoltunk arról,  
XXIII. János pápa nagy világzsinatra szóló felhivása elsősorban hoz
zájuk szólt a hirmagyarázók szerint. - Ez év januárjában jelent meg 
Londonban az 1956-ban Moszkvában tartott orthodox és anglikán tár
gyalások jegyzőkönyvé angol nyelven. A fontosságát mutatja, hogy a 
yorki érsek irt előszót hozzá. Tavasszal orthodox küldöttség járt 
Genfben az Egyházak Világtanácsa központjában, hogy az orthodox egy
házak kapcsolatát javitsa a Világtanáccsal. - Nyáron az EVT központi 
Bizottságának ülését Rhodosban, orthodox területen tartották. - Most 
járt Németországban orthodox küldöttség, hogy a német egyház hat hi
vatalos tagjának 1958-as látogatását viszonozza. - A német Evangé- 
liumi egyhazak küldöttsége szeptember 2-16 között ismét a Szovjet
unióban volt, hogy az orthodox egyházak életét tanulmányozza. - A 
Student World /a legnagyobb keresztyén főiskolás lap/ 1958. első 
negyedévi teljes szama az orthodox egyházakkal foglalkozik. A Luthe- 
rische Rundschau 1959.szeptemberi szama egészében az orthodox egy
házakról szól. Az Ecumenical Rewiew minden számában irnak orthodox 
teológusok, vagy van cikk az orthodox egyházakról évek óta. Tehát 
római katolikus, protestáns, anglikán és ökumenikus körökben e g y -  
aránt nagy érdeklődés kiséri ezt az egyháztestet, illő, hogy leg
alább valamit tudjunk róla.

Az orthodox szó "igazhitűt”, "igaztani tásút" jelent. Ez a meg
különböztető jelző eredetileg Rómával szemben határolta el ezt az 
egyházat. Az orthodoxok 1054 óta, az ú.n. nagy skizma /szakadás/ óta 
élnek külön Rómától. Nagy részük feje a konstantinápolyi pátriárka, 
önálló, ú.n. autokephal egyházakra tagozódik, mégis van közöttük

kb úgy mint a protestantizmuson belül az egyes felekezetek 
között. /Az u.n. görög katolikusokat nem szabad ide számitanunk, ők 
Róma fennhatóságát ismerik el és a római egyháztól való különbségük 
csak annyiban áll, hogy anyanyelven tartják istentiszteleteiket, sa
ját liturgiájuk van éa lelkészeik házasodhatnak./ Szervezetük nem
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János evangéliuma az első könyv, amit azon a nyelven nyomtattak. A 
legtöbb mai fordi tás afrikai nyelveken készül, de igen sok az indiai 
forditás is. 

Ma problémák: 1. Sok helyen veszik szivesen a Bibliát importként 
külföldről, azért helyi társulatok, tanácsok alakulnak, mint pl a 
nairobi /Kelet-Afrika/ bibliai ház 1956-ban, vagy Port Moresby /Uj- 
Guinea/ 1955-ben. 

2. Nagyon drága még sok helyen a Biblia, úgy mint valamikor Euró- 
pában is volt. Egyes helyeken égy hétnél is többet kell dolgozni 
azért az összegért, ami egy Biblia ára.

3. Nemzeti irodalmi termékként és nem keresztyén könyvként olvass
4. Uj és úi fordi tások kellenek. Minél egyszerűbben, világosabban,

mai nyelven forditani, ez az örök cél. 
A Biblia számokban: egész kis tudomány. Csak belekóstoltunk, mégis 

mennyi iz maradt meg. Ö sszbenyomásként azt szeretnénk, ha kialakulna 
az a vélemény: még jobban megbecsüljük Bibliánkat, amiért annyi em
ber fárad, hogy átültesse szavait más nyelvekre, hogy terjedjen az 
evangéliom.
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egyszerű, sok orthodox egyházról kell beszélnünk, pl az ú.n. ciprusi 
egyházról, a Földközi tenger közepén, a hasonló nevű szigeten él az a 
450.000 ember, aki ehhez az egyházhoz tartozik, a görög orthodox egvház 
egyik legerősebb fellegvárához; A kopt egyházról, ez mintegy 850 ezer 
kopt keresztyént számláló egyiptomi orthodox egyház, az egykor virág
zó egyiptomi egyház maradéka. Felső-és Közép-Egyiptomban ülnek mohame- 
dán tenger közepén keresztyén testvéreink. Egyházi nyelvük a kopt.Irá
suk még ma is az ógörög irás. Az alexandriai patriarcha az egyiptomi 
kopt egyház feje. Etiópiában is élnek nagy számban kopt keresztyének, 
abesszinek. Külön tanulmányt igényelne az orosz orthodox egyház tanul
mányozása, melynek patriarchának Moszkvában él. /Patriarcha a görög és 
latin pater^szüból van, eredetileg a püspökök neve volt, később csak a 
római, konstantinápolyi, alexandriai, antiochiai és jeruzsalemi püspö
köt nevezték patriarcnanak, majd egészen az orthodox egyházak szóhasz
nálatába ment át ez a kifejezés. Ökumenikus patriarchának hivjak a kon
stantinápolyit. /Orthodoxnak nevezi még magát a szir egyház, az ör
mény egyház, az indiai Mar Toma, az arab damaszkuszi egyház, a görög, 
román, jugoszláv, bolgár nemzeti orthodox egyház is./ Végeredményben 
három csoportot Különböztethetünk meg: 1. A keleti orthodox egyházat, 
/görög, nemzeti, orosz/; 2. a monofüzita orthodox egyházat /egyiptomi, 
sziriai/;3. Nestorianus egyház.

Jellemző orthodox testvéreinkre, hogy tanbeli kérdésekben nem bo
csátkoznak vitába. Egyik teológusuk /Kovalevszky/ ezt irja: A keleti 
orthodox egyház az isteni igazság teljes birtokában levőnek tudja ma
gát és ezért el van kötelezve az egész világ felé. Az orthodox egyház 
nem egy formája a keresztyénségnek. nem egy tipus a sok között, az or
thodox egyház az egyház. Krisztus leste.” Hogy egymástól tanulhatunk, 
azt hűvösen elutasitják. Csak tőlük tanulhatunk, mondják. "Csak egy 
mód  van az orthodoxia megértéséhez: a közvetlen átélés”, - mondja 
egyik másik teológusuk, ami  más szavakkal azt jelenti ;betérés, be
lülről átélése az orthodoxiának. /A gyakorlatban azonban nem mutatkoz
nak ilyen mereveknek. Az orthodox egyházak az orosz és balkáni egyhá
zak kivételével szoros kapcsolatban vannak az ökumenével már 1925 
óta /Stockholm/, hol megfigyelőket, hol  hivatalos küldötteket delegál
nak egy-egy keresztyén világgyülésre.  

Mi jellemző még r á j u k ?  I. Az istentiszteleti élet gazdag liturgiá- 
ja, ahol dramatizált formában, az egész üdvösség-történet lejátszódik. 
Ennek a misztériumszerű istenti s z teletnek átélése a keresztyénség lé- 

nyege, - mondják.2 . Az elev e n  hús v é t i  hit. Nem a nagy pénteki kereszt, 
hanem az üres húsveti sir áll hitük középpontjában. 3. Hagyomány és 
tradició-tisztelet; nagyon erős, legalább egyenértékű a Szentirás te
kintélyének elfogadásával. 4. Kevés kapcsolat az egyházonkivüli élet— 
tel; kolostoraik, szép templomaik vannak, de iskolájuk, sajtójuk alig 
van.5 .  A hierarchia, a papság a rómaiakhoz hasonlóan náluk is külön rend.

A Lutheren Worldban Eduard Steinwand német lelkész irja, hogy az 
evangélikusság mindig kapcsolatban állt története folyamán az ortho- 
doxiaval. Érdekes adatunk van pl arról, hogy Melanchton leforditotta 
az Ágostai Hitvallást görögre /egy Demetrius nevű, délszláv tanársegéd- 
jével együtt/, hogy, a konstantinápolyi pátriarchához eljuttassák. Ké
sőbb orthodox diakok járták Halléban. Francke iratait, Arndt "Igaz ke- 
resztyénség”-et forditották oroszra, görögre, s ezek az irások igen is
meretesek voltak az orthodox keresztyének között egyházfőhatósági ti-lalmak 

ellenére is. Steinwand kimutatja, hogy a 16. századtól a mai na- 
pig mindig volt kapcsolat a lutheranizmus és az orthodoxia között.

Végül két érdekes közeledést emli tek meg: német teológ usok tanul- 
hatnak Athénban, görög orthodoxok pedig német egyetemeken az idei tan-
évtől kezdődően a kölcsönös diákcsere keretében. Egy másik: Zander 
párizsi orthodox professzor liturgiai szemináriumot tart minden évben 
h u svét idején nem-orthodox keresztyén diákok számára, hogy a görög



orthodox liturgiába betekintést engedjen. Ez az egyhetes bevezetés 
a nagyhéten és húsvétkor az orthodox egyház istentiszteleti életenek 
legszebb darabjait mutatja meg. Hirek szerint rengeteg protestáns 
teológus érdeklődik ez iránt a kezdeményezes iránt. Magyarországon 
kicsiny egyház az orhodox egyház, a moszkvai patriarchatus alá tarto
zik szerb , román, orosz, rutén származásúak a nivei jórészt.

S ok mindenben nagyon nehéz megértenünk nekünk protestánsoknak or
thodox testvéreinket, mégis mindenképpen keresztyén testvéreknek keli 
tartanunk őket, akiktől tanulhatunk is, akikért imádkozhatunk is, és 
akikkel együtt imádhatjuk Urunkat.

IX.
Valamit Indiáról...

Valamikor csak a mesés, kincses Indiáról tudtak Európában, ahol 
 elefántcsont, arany és drágakő annyi van, mint sehol másutt ezen 

a világon.  Azután már hallottunk többet a Janus-arcú Indiáról is. 
A kettős arc egyike a hihetetlen gazdagság és pompa, a másik arc a 
szörnyű, nyomor képe. Indiában még nem is olyan régen évente millió
számra haltak emberek éhen, pusztultak el árviztől vagy szörnyű jár
ványoktól. India mint önálló állam, csak a második világháború után 
született meg; 1947-ben, addig a Brit Birodalom gyarmata, majd később 
a Brit nemzetköziség egyik tagállama volt. - India a föld egyik leg
sűrűbben  lakott területe, amint talán ez közismert tény. Évezre
dek népvándorlásai alakitották itt ki a lakosságot. Minden népvándor
lási hullám hagyott valami nyomot. Ezért nem lehet India lakosságát 
egységesen jellemezni, néhány szóval leirni, itt igazán a legkülönbö
zőbb eredetű népek maradékaival találkozunk. A mai Indiára is jellem
ző, hogy több száz nyelven beszélnek, de nemcsak a nyelv, hanem a 
gondolkodásmód, életfelfogás és a vallásos hit is rendkivül sokrétű, 
különböző, azt a sokféle embert azelőtt szomorú kapocsként fogta ösz— 
sze a valóban sorsszerűnek számitó. szörnyű kasztrendszer, amely hála 
Istennek az utóbbi években széttört, s kezdenek ma máshogyan gondol- 
kodni az emberek Indiában. 

A háromszázmillió indiai lakos között 10 millió keresztyén él, 
valamivel több mint 3 %. A keresztyénség minden nagyobb ága képviselve 
van: r.k. , prot., anglikán és orhodox keresztyénség. Ez utóbbinak 
nagy része a mu ltkor is emlitett Mar Thoma egyház, magyarul Szent Ta- 
mas egyház, vagy Tamás keresztyének egyháza, akik a hagyomány szerint 
Tamás apostol missziói munkájának gyümölcsei. Van azután egy ma már 
több mint 1 millió tagot számláló speciális egyház Indiában, amelyet 
nem lehet egyszerűen besorolni egyik  megszokott történelmi egyház

keretébe sem: ez az ú.n. Dél-India Egyháza,/CSI/ . Ez az egyház arány-
lag fiatal, mindössze 12 eves multra tekinthet vissza, mert 1947-ben 
született sok, jórészt protestánsnak számitó ker. gyülekezet egyesü
léséből. Az ökumenikus köröket egészen lázba hozta annak idején a hir, 
hogy az 1946-ban kezdődött tárgyalásokat siker koronázta. Az 1947-es

 osloi ker. világiifjúsági konferencián valósággal főtémaként szerepelt
ez az akkor friss hir. Valóban páratlan esemény az egyháztörténetben,
hogy ennyi különböző felekezetű ker. elhatározza, egy egyházban élezentúl.

     Sokfelé találunk Indiában evangélikus gyülekezeteket is, egészenkülönböző népek között, egymástól nagyon távol eső helyeken. Az evan-gélikusok száma egész Indiában 600.000. A legrégibb templomuk Tranke-bárban van 253. éve. Itt szállt partra annak idején 1706 júl. 9-énHeinrich Plüttschau és Bartholomeus Ziegenbalg, két hallei evangélikusmisszionárius. Mindketten a dán király engedély és a dán egyház
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