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Az elmúlt másfél évszázad a totális diktatúrák és ideoló-
giák korszakával az emberi történelem, benne az egyház-
történet egyik legnagyobb megpróbáltatását hozta magá-
val. Ez a küzdelem kiterjedt az élet minden lehetséges
területére. Az emberek lelkének és lelkiismeretének be-
folyás és uralom alá hajtására tett erõszakos kísérletekkel
összeroppanni látszott a belsõ, egyben végsõ menedék, s
vele az emberi méltóság tisztelete is. Ennek a lelki pusztí-
tásnak nem csupán a nyomai maradtak meg mindennap-
jainkban, hanem ma is világosan felismerhetõk hasonló
törekvések. Mivel ezek a diktatúrák és ideológiák – min-
den gyakorlati hasonlóságuk ellenére, vagy talán éppen
ezek miatt – egymással is küzdelemben álltak és állnak, az
emberi közösségekben sokszoros sebeket tudtak ejteni
azzal az illúzióval, hogy orvosolni tudják a másik okozta se-
beket és szakadásokat. Ezzel természetesen maradandó fo-
gyatékosságokat hagytak és hagynak hátra az individuális
és közösségi etika területén is.

Az egyházak számára ez az emberöltõk óta fennálló
etikai nyomás és általános válság fokozott tehertételt je-
lent. Nem csupán a társadalom külsõ számonkérése mi-
att, hanem belül mérlegelve is meg kell szólalnia a bûn-
bánat hangjának éppúgy, mint a példaadó személyek vagy

Elõszó

„Ha az állami felsõbbség nyomást gyakorol a lelkekre,
az egyház a lelkiismeret õrzõjévé válik.”



8 közösségek méltatásának. A norvég evangélikus egyház
harca a német megszállók és a helyi nemzetiszocialisták
ellen a második világháború idején a szélsõjobboldali esz-
mék és erõk elleni keresztény* küzdelem egyik legfeleme-
lõbb példája. Ennek a harcnak a dokumentumaiból válo-
gattuk össze e kötet anyagát, amelyben az ellenállás gya-
korlati problémái és szervezeti kérdései mellett gyakran
találunk mélyreható, általános érvényû teológiai és erköl-
csi felismeréseket is. A hagyományosan – részben jogosan,
részben felületesen – lojálisnak minõsített lutheri-evan-
gélikus hozzáállás a világi felsõbbség iránt éppen refor-
mátori alapokon dõlt meg ekkor Norvégiában, amelynek
nyomán – a német példával ellentétben – lényegében az
egész evangélikus egyház felsorakozott. Berggrav oslói prí-
más vezetésével fedezhette fel az egyház, hogy a keresz-
tény teológia, a felelõs és következetes helytállás szilárd
alapot nyújt a pusztító eszmékkel szembeni ellenálláshoz.

A dokumentumok történeti hátterét és összefüggéseit
mutatja be a kötet bevezetõ tanulmánya, majd az egyházi
harc meghatározó személyiségének, Eivind Berggrav püs-
pöknek a teológiáját elemzõ írás tárja fel a háttérben
meghúzódó rendszeres teológiai és a keresztény gondol-
kodásban rejlõ felismeréseket. A dokumentumkötet így
nemcsak azoknak az érdeklõdésére tarthat számot, akik az
evangélikusság vagy Skandinávia történelmét tanulmá-
nyozzák, hanem azokéra is, akiket általában is foglalkoz-
tat a modern kori totalitarizmus és az azzal szembeni kri-
tika, ellenállás lehetõsége, a modern Európán ejtett etikai,
lelkiismereti és közéleti sebek gyógyítása.

A kötettel kapcsolatos munka nagy részét a Magyar Tu-
dományos Akadémia és az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoportja

* A magyarországi protestantizmusban használatos „keresztyén” alak
helyett a kiadó kívánságára a továbbiakban a „keresztény” alakot hasz-
náltuk.



9mûködésének keretében 2003 és 2006 között elvégeztük.
Azonban a fordítások és a tanulmányok végsõ ellenõrzé-
sét és összehangolását a kutatócsoport fennállása idején
sajnos nem sikerült befejezni. Annál nagyobb örömünk,
hogy az elkészült munkát most átnyújthatjuk az érdeklõ-
dõknek.

2007. pünkösdjén

KORÁNYI ANDRÁS OROSZ GÁBOR VIKTOR

REUSS ANDRÁS
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TANULMÁNYOK







FÜGGETLENSÉG ÉS SEMLEGESSÉG (1905–1940)

Norvégia történetét már az 1300-as évek óta a svédek és
a dánok közötti vetélkedésben elvesztett függetlenség ha-
tározta meg. Végül a dán befolyás kerekedett felül a 15.
század közepétõl, amelynek következtében az ország hi-
vatalos nyelve a dán lett, s a dán törvényeket juttatták ér-
vényre az elfoglalt országban. Szintén egy dán uralkodó,
III. Keresztély vezette be 1537-ben az ötszáz éves norvég
kereszténység lutheri szellemû reformációját. A 17. szá-
zad kiújult ellentéteket és háborúkat hozott a svédekkel,
de a fennálló status quót csak a napóleoni háborúkba ke-
veredett Dánia veresége változtatta meg a térségben: 1814-
ben a svéd hadak benyomulása után választotta meg a
rendkívüli norvég országgyûlés XIII. Károly (1814–1818)
svéd királyt Norvégia uralkodójának, s ezzel hívta életre
az 1905-ig fennálló svéd-norvég perszonáluniót.

A svédek norvégiai uralma kezdettõl fogva nagy feszült-
séget váltott ki. Az uralkodók és a norvég országgyûlés
(Storting) között állandósult a politikai ellentét. Az önál-
ló norvég címer- és lobogóhasználat kérdésében éppúgy
engedni kényszerült a svéd udvar, mint a helytartók kine-

A norvég egyházi harc*

KORÁNYI ANDRÁS

*  Köszönet illeti D. Terray Lászlót, a norvég egyház ny. lelkészét, aki a
kéziratot átnézve számos pontosító észrevételt tett.



14 vezése, illetve végül a helytartói méltóság eltörlése (1873) 
ügyében. A helyzetet végképp elmérgesítette a norvég 
alkotmányos reform svéd akadályozása, majd az 1892-ben 
hozott norvég országgyûlési döntés arról, hogy Norvégia 
önálló konzuli képviseleteket létesít. Ez utóbbi kérdés, 
amely mélyen érintette a norvég függetlenséget, végül a 
szakadásig vitte az ügyet. A kiélezett légkörben mindkét 
oldalon demonstratív ellenlépések sorozata történt, Nor-
végia végül 1905-ben egyoldalúan felmondta az uniót 
Svédországgal, amely ezt tiltakozás és katonai fenyegetés 
mellett, de tényleges erõszak alkalmazása nélkül vette tu-
domásul. 1905. augusztus 13-án népszavazás erõsítette 
meg az önállósulást 368200 igen szavazattal mindössze 
184 nem szavazat ellenében. A így megüresedett trónra 
végül nagy szavazattöbbséggel a dán Károly herceget hív-
ták meg, aki VII. Håkon (1905–1957) néven lett Norvé-
gia királya.

A függetlenség gyors változásokat hozott a körülbelül 
2,4 millió lakosú országban: kiépítették az önálló diplomá-
ciai hálózatot, hozzáfogtak a norvég haderõ reformjához, 
demokratizálták a választójogot (1907-tõl nõk is részt ve-
hettek az országgyûlési választásokon), és éles vita után a 
norvég nyelvet tették hivatalossá. 1908-ban nemzetközi 
szerzõdést írtak alá Angliával, Franciaországgal, Németor-
szággal és Oroszországgal, amelyben Norvégia semleges-
séget vállalt magára, ezért cserébe a nevezett európai nagy-
hatalmak garantálták az ország függetlenségét és területi 
épségét. Ez a vállalt semlegesség komoly elõnyt hozott az 
elsõ világháború idején, amelytõl így az egyébként sem 
haderejében, sem gazdaságában nem erõs Norvégiának 
sikerült távol maradnia. A világháború elsõ két esztende-
je még valamelyes fellendülést is hozott a skandináv tér-
ség kereskedelmében, amibõl Svédország mellett – kisebb 
mértékben ugyan – a norvégok is részesültek. A világ-
háború második felétõl azonban komoly gazdasági válság 
bontakozott ki, amely lassanként fölemésztette a tartalé-
kokat is. Az 1920-as évek elején komoly szociális feszült-



15ségek mutatkoztak, s a kilábalás lendületét derékba törte
a nagy gazdasági világválság. A konzervatív és liberális erõk,
valamint a parasztpárt mellett ekkor erõsödött meg a po-
litikai baloldal az 1930-as években – a munkáspárt 1935-
ben alakíthatott elõször kormányt, s a szakszervezetek
is jelentõs tagságot tudhattak maguk mögött. A Vidkun
Quisling által 1933. május 17-én alapított nemzetiszo-
cialista párt (Nasjonal Samling) azonban nem jutott jelen-
tõsebb tömegtámogatáshoz, az 1936-os választásokon a
szavazatoknak mindössze 1,8%-át tudta megszerezni.

A külpolitikai realitások szûkre szabták az ország moz-
gásterét. A második világháború közeledtével a skandináv
államok igyekeztek megerõsíteni semlegességüket, az eh-
hez szükséges önvédelmi erõket azonban csupán Svédor-
szág tudta megteremteni. Amíg Finnország a szomszédos
Szovjetunió agressziójának esett áldozatul, Dánia pedig a
Harmadik Birodalom nyomása alatt állt, Norvégia számára
– földrajzi fekvése következtében – két stratégiai partner
adódott: Anglia és Németország.

SODRÓDÁS A HÁBORÚ FELÉ (1939–1940)

1939. szeptember 1-jén elkezdõdött a „furcsa háború” –
Lengyelország német lerohanása után a szövetséges Fran-
ciaország és Anglia a hadüzenet utáni kivárás álláspontjá-
ra helyezkedett. A látszólagos tétlenség azonban inkább
feszült várakozást takart: a háború ugyan megkezdõdött,
de eltértek az álláspontok azt illetõen, hogy terjedésének
miként lehetne elejét venni. Hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy két stratégiai terület áll a középpontban: Nyugat- és
Észak-Európa.

Az északi térség kérdése egyszerre foglalkoztatta Ang-
liát, Németországot és a Szovjetuniót. Ez utóbbi a Balti-
kum és Finnország rovására igyekezett megerõsíteni vé-
delmi övezetét, s ennek megfelelõen 1939. november 30-
án hosszas fenyegetõzés után megtámadta a finneket.



16 A védelmi vonalak erõssége és a finn hadsereg hõsies el-
lenállása azonban megtörte a Vörös Hadsereg lendületét,
kiváltva a nyugati világ elismerését. Anglia és Franciaország
egyaránt arra készült, hogy utánpótlási támogatást küld a
finneknek, s ehhez a norvég Narvik kikötõje tûnt az opti-
mális útvonalnak. Az akciót azonban a semlegességéhez ra-
gaszkodó Norvégia ellenében csak megszállással lehetett
volna végrehajtani. A Szovjetunió 1940. február 1-jén in-
duló támadása a finn fronton végül mégis megérlelte ezt
a döntést, de mire a gyakorlati megvalósítás feltételeit
megteremtették Angliában, Finnország fegyverszünetet
kért Moszkvában (március 12.).

A nyugati szövetségeseket nem csupán a Szovjetunió
aggasztotta. Tisztában voltak azzal, hogy a Harmadik Bi-
rodalom hadigépezetének két nagy létszükségleti terméke
a kõolaj és az acél. Nyílt titok volt az is, hogy a németek
éppen Svédországból jutnak hozzá vasérc- és acélszük-
ségletük közel feléhez, s hogy a szállítások lebonyolítá-
sában a norvég kikötõk, különösen is az északi Narvik dön-
tõ fontosságú. A Németország elleni angol kereskedelmi
blokád gyûrûjén a norvég partok elõtt húzódó szigetvilág
takarásában állandó rés tátongott. Churchill visszaemléke-
zéseiben arról ír, hogy az admiralitás egyik vezetõjeként
már 1939 szeptemberében javaslatot tett arra, hogy Anglia
aknásítsa el a németek elõtt a tengeri utat a norvég vize-
ken, és szükség esetére készítsen elõ katonai megszállást
Norvégiában. Chamberlain és a franciák sem rendelkez-
tek azonban kellõ politikai akarattal egy ilyen lépéshez,
amelynek az elõkészítése végül 1940 áprilisáig elhúzódott.

Norvégia stratégiai jelentõségével természetesen Hitler
is tisztában volt. 1939. október 3-án Raeder tengernagy,
a német haditengerészet fõparancsnoka egy feljegyzést
adott át Hitlernek „Támaszpontok szervezése Norvégiá-
ban” címmel, amelyben meggyõzõ érvekkel bizonyítja a
katonai megszállás célszerûségét. Ezzel ugyanis nemcsak
biztosítani lehetne Németország számára a skandináv ás-



17ványok és ércek további zavartalan szállítását, de északi ki-
járathoz is jutnának az Atlanti-óceánon, és elejét vehetnék
egy esetleges brit aknazár telepítésének is, amire már volt
példa az elsõ világháborúban. Ugyanakkor megakadályoz-
hatnák, hogy Anglia ellenõrzése alá vonja a Balti-tengert
vagy átkaroló hadmûveletet hajthasson végre Németország
ellen északon. Egyben biztosítani lehetne a semleges Svéd-
ország zavartalan jóindulatát is.

Politikai téren a német nemzetiszocialista párt (NSDAP)
külügyi szakértõje – egyben Quisling példaképe –, Alfred
Rosenberg1  készítette elõ a norvég terepet: 1939 elején
felvette a kapcsolatot Quislinggel,2  akit decemberben
Berlinbe is meghívtak, hogy tárgyaljon a Führerrel. Hitler
ezután adott utasítást a megszállás hadmûveleti elõkészí-
tésére.

1 Alfred Rosenberg 1940 júliusában az „északi sorsközösségrõl” beszélt
újságírók elõtt: „Még ha Németország politikai fejlõdése forradalma
következtében el is tért, ennek ellenére mindenkori mély meggyõzõdé-
sünk, hogy a kor szabta feltételeken túlmenõen a fajrokon népek jellem-
és sorsfelfogása lényegében megegyezett, és csak azokat az új utakat és
módszereket kell megtalálnunk, melyek révén néhány eltemetett, mé-
lyen rejlõ érzésen és gondolaton keresztül ismét új életre kelthetõk az
eredetileg egy tõrõl fakadó õsi erõk. A nemzetiszocialista mozgalom igye-
kezett Skandinávia minél szélesebb köreit megismertetni az új Német-
országgal, és viszont: sok német mûvész és tudós utazta be Skandinávia
tájait, hogy ismeretségeket, érdemi kapcsolatokat teremtsen.” In: A má-
sodik világháború krónikája, 1999. 51. o. Nem lehetnek tehát kétsége-
ink afelõl, milyen alapon kereste a kapcsolatot Rosenberg Quisling párt-
jával.

2 Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling 1887. július 18-án szüle-
tett egy elismert evangélikus lelkész-tudós gyermekeként. A norvég
hadseregben futott be jelentõsebb pályát, ahol végül õrnagyi rangot szer-
zett. Az 1920-as években együtt dolgozott az éhínség enyhítésén Fridtjof
Nansennel a Szovjetunióban, majd 1931–1933 között hadügyminiszte-
ri posztot kapott a parasztpárt kormányában. 1933. május 17-én alapí-
totta meg a norvég nemzetiszocialista pártot Nasjonal Samling néven,
amelyben õ töltötte be a „Forer” szerepét. Amikor 1935 után a párt, val-
lásos alapjait elhagyva, egyre inkább pángermán és antiszemita jelleget
öltött, nem tudott tovább terjeszkedni – 1940-ben 2000 tagja volt, ez
az 1945-ig tartó német megszállás alatt is mindössze 45000-re emelke-



18 A FÜGGETLENSÉG VÉGE:
A NÉMET MEGSZÁLLÁS (1940–1945)

1940 áprilisában Anglia és Németország egyszerre lépett
akcióba a norvég kérdésben. Április 8-án hajnalban az an-
gol haditengerészet megkezdte Narvik tengeri bejáratai-
nak elaknásítását, ami ellen természetesen Norvégia tilta-
kozását fejezte ki. Ugyanazon a napon azonban feltûntek
a norvég partoknál a német hadihajók is, amelyek legény-
ségének a tervek szerint hat ponton kellett partra szállnia.
Másnap kezdetét vette a megszállást kivitelezõ Weserübung
hadmûvelet, miután Hitler lerohanta Dániát. Quisling
azonban – tömegbázis hiányában – nem tudta elõkészíte-
ni a norvég nácik hatalomátvételét, így egyre erõsebb ka-
tonai ellenállás szervezõdött az országban. Oslo védõinek
hõsies, de reménytelen küzdelme alkalmat adott a király-
nak és a kormánynak, hogy a fõvárosból észak felé mene-
küljön, s elkezdje a mozgósítást. A német haderõt azon-
ban nem lehetett megállítani. Anglia ugyan most elszánta
magát a katonai intervencióra, ez azonban elkésettnek bi-
zonyult. Habár a Dietl tábornok által vezetett megszálló
erõket északon átmenetileg sarokba tudták szorítani, és a
német hadiflottának is érzékeny veszteségeket okoztak a
norvég vizeken, Narvik kikötõjén kívül sehol sem tudták
tartósan megvetni a lábukat, s végül május végén azt is fel
kellett adniuk. Június 10-én befejezõdött az ekkor körül-

dett. 1940. április 9-én rádiónyilatkozatban jelentette be kormányala-
kítását, remélve, hogy a megszálló németek ezt támogatni fogják. Hitler
azonban nem bízott Quislingben, és Josef Terbovent nevezte ki Norvé-
gia birodalmi biztosává (Reichskommissar). Csupán 1942-ben ítélte úgy
Terboven, hogy hasznos lehet egy Quisling vezette norvég bábkormányt
is létrehozni. Quisling 1942. február 1. és 1945. május 9. között volt
hivatalban mint a megszállt Norvégia miniszterelnöke, ebben az idõben
lényegében ütközés nélkül szolgálta ki a hitlerista rezsimet. A háború
után a Nasjonal Samling másik két vezetõjével, Hagelinnel és Skanckéval
együtt háborús bûnösként elítélték és kivégezték. http://
en.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling



19belül hárommilliós királyság teljes okkupációja, a király és
a kormány pedig június 7-én Londonba távozott.

A német megszállás napján, 1940. április 9-én lépett
színre elõször népvezéri ambícióival Vidkun Quisling: a
rádióban bejelentette kabinetjének megalakulását, és le-
tartóztatási parancsot adott ki az uralkodó és a kormány
tagjai ellen. Fellépésének fogadtatása súlyos politikai vere-
séget hozott: a norvégok szinte teljes egyetértésben utasí-
tották el hatalomátvételét, s mivel Hitler bizalma is meg-
ingott benne, kabinetjét öt nap után feloszlatták. Április
24-én az idõközben Oslóba érkezett Josef Terboven3  lett
Norvégia német birodalmi biztosa (Reichskommissar), aki
egészen az 1945. májusi német kapitulációig – közvetle-
nül Hitler irányítása alatt – teljhatalommal rendelkezett
a megszállt országban. Quisling – miután a sikertelen ha-
talomátvétel után távozott az országból, majd 1940 szep-
temberében Németországból visszatért Norvégiába – csu-
pán 1942. február 1-jén jutott hivatalosan is újra jelentõs
pozícióhoz, amikor Terboventõl miniszterelnöki kineve-

3 Josef Terboven egy esseni gazdálkodó gyermekeként született 1898.
május 23-án. Önkéntesként vett részt az elsõ világháborúban, majd tar-
talékos hadnagyként szerelt le. Jog- és államtudományokat hallgatott,
anyagi okokból azonban tanulmányait nem tudta befejezni. 1923-ban lé-
pett be a Német Nemzetiszocialista Pártba (NSDAP), Essenben vezetõ
pozícióhoz jutott, majd részt vett Hitler 1923-as müncheni puccskísér-
letében. 1925-ben banktisztviselõként helyezkedett el, majd a náci párt
újjáalapításakor (1925) ismét belépett, tagja lett az SA-nak is. Számos
náci lapot adott ki Essenben, ezzel bizalmi kapcsolatba került Hitlerrel.
1928 augusztusában a Ruhr-vidék körletvezetõje, innen választották a
Reichstagba 1930-ban. Az 1933-as hatalomátvétel után az SA-ban ka-
pott feladatot, majd 1935-tõl Göring bizalmasaként a Rajna-vidék tar-
tományfõnöke lett. 1940 áprilisában a megszállt Norvégia kinevezett
vezetõje – közvetlenül Hitler, s nem a katonai parancsnokság alá rendel-
ve. Az SS-re és a Gestapóra alapozva teljhatalommal rendelkezett a
megszállt országban. Feladatai közé tartozott a német szempontból je-
lentõs gazdasági kérdések intézése éppúgy, mint Quisling bábkormányá-
nak a felügyelete. 1945. május 7-én Hitler utódja, Karl Dönitz leváltot-
ta, s másnap, a német kapituláció után öngyilkosságot követett el egy oslói
bunkerban. http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/TerbovenJosef



20 zést kapott. Pártja, a Nasjonal Samling azonban a megszál-
lást követõen hamarosan az egyetlen engedélyezett poli-
tikai erõ lett, így személyes és közvetlen befolyása a nor-
vég ügyekre 1940 õszétõl rendkívül megnõtt. Quisling te-
vékenységét már ekkor, de miniszterelnöki kinevezését
követõen is a birodalmi biztos és a megszállók felügyelték.
Tömegbázist több év alatt sem tudott teremteni a náci
pártnak, így végül 1943 augusztusában rendkívüli állapo-
tot hirdetett ki, amivel végképp a német hatóságok füg-
gésébe került. Mindeközben a norvég kormány az uralko-
dó vezetésével tovább folytatta tevékenységét a londoni
emigrációban, a szövetséges hatalmak továbbra is e testü-
letet tekintették legitim tárgyalópartnernek a háború be-
fejezéséig.

Norvégia német megszállásának stratégiai jelentõségét
hamarosan bizonyították a történések. A Harmadik Biro-
dalomnak nem csupán a vasérc- és acélszállítmányok biz-
tosítását sikerült elérnie, hanem a tengeren folytatott küz-
delem egyik kulcsterületéhez is hozzájutott. Miután 1941.
június 22-én Hitler megtámadta Sztálin birodalmát, a nyu-
gati szövetségesek és a Szovjetunió közötti együttmûkö-
dés egyre élénkebb lett. Anglia és az Egyesült Államok
jelentõs és rendszeres támogatást ígért a szovjeteknek (ha-
dianyagokat, nyersanyagokat és egyéb cikkeket), azzal a
feltétellel, hogy a szállítást a szovjetek oldják meg. Hamar
bebizonyosodott azonban, hogy erre Moszkva nem képes,
így az angolszász erõk egyre inkább kivették a részüket
ebbõl a feladatból, amely nem csupán a transzatlanti és
tengeri szállítást, hanem annak biztosítását is magában
foglalta a német hadiflotta és a tengeralattjárók támadá-
sai ellen. Sztálin a finnek elleni háborúban nem csupán
Leningrád védelmét igyekezett megerõsíteni, hanem
megpróbált újabb kikötõkhöz is jutni – a németek a Kola-
félsziget elleni sikertelen szárazföldi támadásukkal ezt pró-
bálták megakadályozni –, ugyanis az északi kikötõk, Ar-
hangelszk és Murmanszk jelentették a természetes össze-



21kötõ kapcsot a nyugati szövetségesek szállítási útvonalai-
val. Ezek a kikötõk lényegében csak a Jeges-tengeren, Nor-
végia megkerülésével voltak elérhetõk. A német hadi- és
tengeralattjáró-flotta, valamint a légierõ így norvég terü-
letrõl hatékonyan akadályozhatta a nyugati segítség célba
juttatását. 1942 márciusától egyre érzékenyebb vesztesé-
gek érték az angolszászokat – és a norvégok jelentõs civil
hajóflottáját, amelyet a londoni norvég kormány a szövet-
ségesek rendelkezésére bocsátott – ebben a térségben, s
persze azért is, mert a jeges-tengeri szállítás biztosításához
az Atlanti-óceánról kellett elvonni erejüket, ami viszont
ott sebezhetõbbé tette õket a német támadásokkal szem-
ben. A német katonai akciók hatékonysága következtében
a szövetségesek már 1942-ben kénytelenek voltak leállí-
tani a Szovjetunió segélyezését az északi vizeken.4

MEGSZÁLLÁS ÉS ELLENÁLLÁS

Norvégiában a megszálló hatalom intézkedései nyomán a
társadalom legkülönbözõbb rétegeiben támadt ellenállás,
amely a háború végéig megõrizte elsõdlegesen békés, pol-
gári jellegét.5  Már 1940 nyarán és õszén világossá vált, hogy

4 Churchill 1942. július 17-én a következõket írta Sztálinnak: „Ezért a
legnagyobb sajnálattal arra a megállapításra jutottunk [Churchill és Roo-
sevelt], hogy amennyiben kísérletet tennénk a következõ […] konvoj út-
nak indítására, ez Önöknek nem válna hasznára, és csak pótolhatatlan
kárt okozna a közös ügynek. Ugyanakkor biztosíthatom Önt arról, hogy
ha sikerül találnunk olyan módokat, amelyek nem alaptalanul remélni
engedik a konvojhoz tartozó hajók legalább jelentõs részének eljutását
az Önök országába, akkor haladéktalanul újra megkezdjük útnak indítá-
sukat. A feladat az, hogy a Barents-tengert ugyanolyan veszélyessé te-
gyük a német hadihajók számára, mint a németek a mi számunkra…”
Churchill 1995, 45. o.

5 A norvég ellenállási mozgalom lényegében egyszerre jött létre a né-
met invázió elleni harccal. A teljes megszállás után 1940 õszétõl kezdõ-
dött szervezkedés békés jellege akkor is megmaradt, amikor az ellenál-
lás 1941–1942-ben szélesebb társadalmi alapokra helyezõdött. Mivel



22 a norvég nép képviselõi a németek kifejezett elvárása el-
lenére sem fognak hozzájárulni az elûzött király trónfosz-
tásához és a törvényes kormány megbuktatásának legali-
zálásához – így Terboven ezt erõszakkal vitte keresztül
szeptember végén. A norvég rohamosztagosok6  brutális
fellépésébe a rendõrség kezdetben nem avatkozott be,
majd azt az utasítást kapta, hogy maga is tevékenyen támo-
gassa azt, ami további felháborodást váltott ki. A jogtalan-
ság elleni tiltakozásul decemberben lemondtak a norvég
Legfelsõbb Bíróság tagjai is. Ebben az ügyben konfrontá-
lódott elõször a norvég evangélikus egyház is a nemzeti-
szocialista vezetéssel. 1941-ben azután kibontakozott a
sajtó cenzúrája, és támadást intéztek az egyesületek, szak-
szervezetek és társadalmi szervezetek ellen. Ezek egyön-
tetû tiltakozó fellépését letartóztatásokkal, betiltással és
adminisztratív ellehetetlenítéssel torolta meg a hatalom.

1942 februárja, Quisling kollaboráns kormányának ki-
nevezése után jelent meg az ifjúság nevelésére vonatkozó
három rendelet, amelyek a gyermekeket és a fiatalokat
a nemzetiszocialista eszmék alapján álló szervezetekbe
kényszerítették volna. Ekkor tömeges társadalmi ellenál-
lás támadt a szülõk és a pedagógusok körében, az evangé-
likus egyház pedig élesen ütközött a kormányzattal. Az
ezután kibontakozó egyházi harc a jogállamiságért és az
egyház szabadságáért az evangélikus egyházat a norvég el-
lenállás egyik legjelentõsebb szereplõjévé avatta. Az inter-
nálás, deportálás és bebörtönzés a leszámolás egyre gya-
koribb eszközévé vált – ekkor nagy számban a tanárok és
az egyházi vezetõk ellen alkalmazták. 1943-ban került sor
az úgynevezett nemzeti munkamozgósításra, amely min-

Norvégia a 18. század óta lényegében nem vívott háborút, fegyveres el-
lenálló hagyománya nem volt, még ha a norvég nép többsége nem is
utasította el ezt az önvédelmi formát az 1940–1945 közötti idõben. Lásd
Austad 1999, 395–397. o.

6 Ez a szervezet a német SA-hoz hasonló pártosztag volt.



23den ellenkezés ellenére 1944-ig az állami elképzelések
szerint ment végbe. Ugyanebben az évben történt a fõis-
kolai-egyetemi oktatással való leszámolás is, amelynek
során 1943 õszén bezárták az oslói egyetemet, az oktatók
és hallgatók jelentõs részét internálták, 1944 januárjában
közel 700 egyetemistát Németországba deportáltak. Az
állami megtorlás 1943–1944 folyamán egyre nagyobb mé-
reteket öltött, szaporodott a drasztikus állami intézke-
dések és eljárások száma. Mindennek ellenére Norvégiá-
ban nem szervezõdött a franciaországihoz hasonlóan szé-
les fegyveres ellenállási mozgalom, ilyen csoportok csupán
az 1944–1945-ös észak-norvégiai felszabadító harcok ide-
jén jöttek létre kis számban.

FELSZABADULÁS (1944–1945)

A Vörös Hadsereg 1944. október 25-én, a Finnország el-
len indított szovjet offenzíva befejezéseként lépte át észa-
kon a norvég határt, s elfoglalta Finmark megyében Kir-
kenes települést. Ezzel kezdõdött meg Norvégia felszaba-
dulása, amelyben a szovjet katonai jelenlét lényegében erre
a szûkre szabott északi térségre korlátozódott. Innen dél-
nek tovább haladva indultak ugyan kisebb erejû, sikeres
norvég katonai mûveletek, a hadi erõviszonyok valóságát
azonban jól érzékelteti, hogy a háború befejezésekor még
körülbelül 357000 német katona állomásozott Norvégia
területén. A visszavonulás során a németek a felperzselt
föld taktikáját választották a legészakibb norvég területe-
ken, hatalmas pusztítást hagyva maguk után katonai, pol-
gári és egyházi létesítményekben egyaránt. A háború be-
fejezését végül a május 5-ei német kapituláció hozta el,
amelyet német részrõl Hans-Georg von Friedenburg és
Karl Dönitz tengernagy, a szövetségesek oldalán pedig Ber-
nard Law Montgomery brit tábornagy írt alá.

A háború utáni számonkérés során körülbelül 18000



24 norvégot ítéltek el a bíróságok háborús bûnök elkövetésé-
ért. A 45 halálos ítéletbõl végül 37-et hajtottak végre, 
közöttük Vidkun Quislingét és Ragnar Skancke kultusz-
miniszterét. Josef Terboven május 11-én öngyilkosságot 
követett el egy oslói bunkerben. VII. Håkon király és 
a londoni emigráns kormány a kapituláció után azonnal 
visszatért Norvégiába, és helyreállította az alkotmányos 
viszonyokat.

ÁLLAMEGYHÁZ ÉS ÁLLAM:
ÚT AZ ÖSSZEÜTKÖZÉSIG

„Ha az állami felsõbbség engedélyezi az erõ-
szakot és a jogtalanságot, és nyomást gyako-
rol a lelkekre, akkor az egyház válik a lelki-
ismeret õrévé.”7

A norvég evangélikus egyház államegyházi jellege a dánok
uralma alatt bekövetkezett reformációra vezethetõ vissza;
a norvégok ez idõtõl szinte teljes egészében az evangéli-
kus felekezethez tartoztak.8  Állam és egyház szoros viszo-
nyát jól érzékelteti, hogy még az 1905 után függetlenné
vált Norvégiában is az uralkodó nevezte ki mind a püspö-
köket, mind a lelkészeket, mivel ezek nem csupán egyházi
szolgálatot végeztek az egyházi rendtartás (az úgynevezett
Oltárkönyv) szerint, hanem egyben állami köztisztviselõk
is voltak (például az anyakönyvezés terén, esketésnél stb.).
Az egyházi ügyek és a kapcsolattartás állami oldalról a
kultuszminisztérium hatáskörében volt. Az egyházszerve-

7 A püspökök emlékeztetõje egy Skancke kultuszminiszterrel folyta-
tott megbeszélésrõl, 1941. január 29. Vö. 116–118. o.

8 1940-ben a lakosság 96%-a volt evangélikus, bár az egyház életében
mindössze körülbelül 10-15% vett részt rendszeresen. Austad 1988,
81. o.



25zet területileg hét püspökségre tagolódott, a püspökök
között az oslói püspök volt a rangelsõ prímási címmel.9

A második világháború 1939 szeptemberi kitörése után
Eivind Berggrav – aki 1937 óta töltötte be az oslói püs-
pök hivatalát – aktív szerepet vállalt a Norvégiát egyre
közvetlenebbül érintõ krízis kezelésében. Nemzetközi ta-
pasztalatra elsõsorban az ökumenikus mozgalomban tett
szert, ahol éppen ebben az idõben érett meg a helyzet a
nemzetközi szervezetek megalakítására, amit végül éppen
a világháború eszkalációja miatt kellett elnapolni. Berggrav
ezeken a konferenciákon hamar befolyásos szerephez ju-
tott, s a Világszövetség a Keresztények Közötti Barátság
Elõmozdítására nemzetközi szervezet10  – amelynek vég-
rehajtó bizottságában Berggrav elnöki tisztet töltött be –
1939 januárjában éppen az õ kezdeményezésére hozott ál-
lásfoglalást a béke megõrzésére Londonban. Ennek foly-
tatásaként 1939 novemberében – többszöri tanácskozás
után – a skandináv államok és Finnország evangélikus egy-
házai tettek közzé felhívást a háború kérdésében Oslóban.
A norvég prímás ezután egész Észak-Európa egyházainak
bizalmát bírta békeközvetítéseiben. Befolyásos norvég köz-
életi szereplõkkel és az udvarral összefogva diplomáciai
küldetést vállalt magára 1939 decemberében és 1940 ja-
nuárjában, amelynek célja a brit és a német háborús felek
tárgyalóasztalhoz ültetése volt. Az angol egyház támoga-
tásával elõször Lord Halifax brit külügyminiszterrel foly-
tatott megbeszéléseket, majd német kapcsolatai útján si-
került kieszközölnie egy személyes találkozót Hermann
Göringgel. A talán túlzottan naiv kezdeményezés megbu-
kott mindkét fél bizalmatlanságán.11  Mai ismereteink bir-

9 A norvég egyházi harc (1940–1945) idején a hét püspök: Eivind Berg-
grav (Oslo), James Maroni, Johan Støren, Andreas Fleischer, Gabriel
Skagestad, Henrik Hille, Wollert Krohn-Hansen.
10 Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen, illetve World Alliance

for Promoting International Friendship through the Churches.
11 Berggrav helyzetértékelése különösen is figyelemre méltó: a tárgya-



26 tokában még az is irreális elképzelés lett volna, hogy a 
norvég semlegességet tehernek tartó britek és az egyre 
agresszívebben terjeszkedõ Németország között Norvégia 
biztosítani tudja saját függetlenségét.

Azonban a megszálló hatalommal folytatott egyezteté-
sek sem kecsegtettek jobb kilátásokkal 1940 áprilisa után. 
A norvég állam képviselõi mellett Berggrav püspök is he-
lyet kapott a tárgyalódelegációban. A Terboven birodalmi 
biztos által képviselt német elvárásokkal kapcsolatban nem 
lehetett kétség: Berlin teljes hatalomváltást akart a király 
és a kormány távozásával. A Quisling öt napig tartó hata-
lomátvételét követõ zûrzavaros helyzetnek végül a norvég 
javaslatra összeállított úgynevezett Adminisztrációs Tanács 
létrehozása vetett véget, amely azonban nem volt hajlan-
dó legitimálni a király elûzését és a törvényes kormányzat 
megbuktatását, márpedig Németország ezt elõfeltétel-
ként állította a további tárgyalásokhoz. Berggrav ezután 
megpróbálta rábírni a királyt, hogy az alkotmányos álla-
potok védelmére térjen vissza Oslóba, ezt a javaslatot vi-
szont az uralkodó nem fogadta el. A június közepi fordulat, 
amikor Håkon a britek veresége után végül a kormánnyal 
együtt elhagyta az országot, megerõsítette a németek hely-
zetét: június 13-án a kormányt felváltó úgynevezett ál-
lamtanács felállítására tettek javaslatot. A tárgyalásokba

lások során mindvégig igyekezett mindkét felet megbízhatónak tekinte-
ni és egyenrangúként kezelni. A német viszonyokat illetõen természete-
sen jól tájékozott volt mind korábbi ösztöndíjas kapcsolatai, mind köz-
életi ismeretségei révén, például Weizsäcker német külügyi államtitkár
útján, akit még oslói német követként ismert meg. Korai véleménye,
amely Hitlerben még pozitív vonásokat fedezett fel – habár „Bismarck,
Kant, Goethe és Luther akar lenni egyszerre”, jegyzi meg róla kritiku-
san (Heiene 1997, 94. o.) –, 1935-ben megváltozott, amikor személye-
sen megismerkedett a német Hitvalló Egyház markáns személyiségeivel.
Az 1939–1940-es közvetítési kísérlet persze nagyfokú diplomáciai és po-
litikai naivitásról tanúskodik, mégsem lehet kétségbe vonni jó szándé-
kát. Igaz, súlyos támadások érték Berggravot emiatt mind a németek fe-
lõl, mind a szövetségesek táborából, különösen a franciák részérõl.



27Berggrav püspököt – a nemzetgyûlés és az Adminisztrációs
Tanács elnöksége mellett, az egyház képviseletében – csu-
pán e lépésig vonták be, amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy
a monarchia eltörlésében, s ezzel a norvég nácik hatalomra
juttatásában már nem hajlandó részt venni. A norvég egy-
ház támogatásának a megszerzését szolgálta volna a meg-
elõzõ napokban Terboven beszédeiben többször megismé-
telt ígéret a vallásszabadság biztosítására, a hatalmi köve-
telések azonban nyilvánvalóan vállalhatatlanok voltak az
egyházvezetõk számára.

Június végén Terboven megpróbálta színvallásra kény-
szeríteni az egyházat: a rádiós istentiszteleteken többé
nem engedélyezték az uralkodó megemlítését az õsi szo-
kás szerint minden vasárnapra elõírt oltár elõtti imádság-
ban.12  Berggrav püspök gyors intézkedésekkel igyekezett
elkerülni az összeütközést: új egyházi imádságot adott ki,
amelybõl kihagyta a felsõbbségre vonatkozó részt, de vál-
tozatlanul imádkoztak – ugyancsak az õsi hagyomány sze-
rint – a tengeren levõ és idegen országokban élõ norvégo-
kért…

Az imádság ügyében történt német provokációra adott
egyfajta nyilvános válasznak is tekinthetõ az a felhívás,
amely 1940. július 18-án jelent meg Berggrav püspök és
az egyházon belüli és kívüli szabadegyháziak képviselõinek
az aláírásával a norvég újságokban:

„Felhívás imádságra
Norvég keresztények! E sorsdöntõ idõben legyünk egyek

a bûnbánatban és az imádságban. Bánjuk meg õszintén bû-
neinket és vétkeinket. Vállaljuk magunkra keresztény fe-
lelõsségünket. Legyünk egyek az imádságban, amelyet az
országért és a népért s különösen azokért mondunk, akik
jövõnkért a felelõsséget hordozzák.”13

12 Heiene 1997, 130–131. o.
13 Lásd e kötetben, 105. o.



28 Az egyház itt gondolhatott a külhonba távozott uralko-
dóra, az emigráció tagjai azonban a királyság védelmében
tett nyílt állásfoglalásokat hiányolták, és felháborodtak
Berggrav taktikus konfliktuskerülésén. Az 1940. szeptem-
ber végén kialakult feszült helyzet viszont éppen azt bi-
zonyította, hogy a megszálló hatalom elszánt ebben a kér-
désben, az egyház pedig könnyen harcba kerülhet, holott
Berggrav megítélése szerint erre még nem volt felkészül-
ve. A német hatóság ugyanis ekkor látta elérkezettnek az
idõt arra, hogy a norvég képviselõkkel folytatott egyezte-
tés megszakadása ellenére is kinevezze a már júniusban
javasolt úgynevezett államtanácsot, azaz a norvég nemze-
tiszocialista vezetést,14  és ezzel egy idõben bejelentse –
hamisan és álságosan a törvényhozásra hivatkozva – a ki-
rály trónfosztását. Bár a norvég alkotmány – legalábbis
formálisan – érvényben maradt az egész háború idején, az
új norvég hatalom képviselõi, a náci Nasjonal Samling
vezetõi hozhattak döntést – német felügyelet mellett –
minden kérdésben. Az egyházi ügyekben megbízott kul-
tuszminiszterként a párt egyik legfõbb vezetõje, Ragnar
Skancke fõiskolai tanár lett az illetékes.15

1940 októberében az új norvég hatalom széles körben
nyilatkozatra kötelezte a norvég tisztviselõket, hogy fejez-

14 Az úgynevezett Norvég Államtanács nem kabinetként mûködött,
hanem a minisztériumok vezetésével megbízott, egymástól függetlenül
ténykedõ személyekbõl állt. Hivatalos megnevezésük ezért megbízott
miniszter volt. Quisling kollaboráns kormányának létrehozásával szûnt
meg a megbízottak kinevezése.

15 Ragnar Sigvald Skancke 1890-ben született, a második világháború
elõtt elismert elektromérnök-professzor volt, a Norvég Tudományos
Akadémia tagja. Quisling pártjának, majd kormányának is tagja mint
egyházi és oktatási ügyekért felelõs miniszter. 1945-ben mint háborús
bûnöst életfogytig tartó börtönre ítélték, majd az ítéletet megváltoztat-
va 1948. augusztus 28-án kivégezték. Skancke volt az utolsó személy Nor-
végiában, akin halálos ítéletet hajtottak végre. http://en.wikipedia.org/
wiki/Ragnar_Skancke



29zék ki lojalitásukat. Berggrav püspök ebben a helyzetben
október 23-án körlevélben adott útmutatást a lelkészek-
nek. A lojalitás kérdéséhez, írja, „természetes, hogy az
egyházi emberek nem negatíve viszonyulnak”. „Nekünk,
lelkészeknek ebben világos az álláspontunk, amelynek
adott esetben hangot is adhatunk. Elõször és mindenek-
elõtt lelkészi eskünk alapján állunk, amelyet ordinációnk
alkalmával mondtunk el, és amelyet megerõsít számunk-
ra a parókusi jog, amellyel beiktatásunkkor ruháztak fel
[…] Közülünk mindenki pozitívan kijelentheti: lojális vol-
tam és akarok maradni a fölém helyezett felsõbbség iránt
Róm 13,1–5 értelmében; hivatali kötelességeim iránt lel-
kiismeretem szerint, Isten igéjének (ApCsel 5,29) meg-
felelõen; valamint hazám iránt, amelyet Isten adott ne-
kem.”16  Arra a kérdésre, hogy lelkészek beléphetnek-e a
náci pártba, a Nasjonal Samlingba, a következõket írja:
„Ebben mindenkinek a lelkiismeretét és meggyõzõdését
kell követnie. Az egyház az evangélium szolgálója népünk
körében. Ez kell, hogy vezérfonalunk legyen, amint min-
den dologban ez a legmélyebb elkötelezettségünk is.” Eb-
ben az érvelésben ugyan már megjelennek azok a bibliai
és egyházjogi érvek, amelyek késõbb majd az egyházi el-
lenállás lelkiismereti alapját is jelentik, az állásfoglalás

16 Vö. 106. o. A hivatkozott bibliai szakaszok: Róm 13,1–5: Minden lé-
lek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom más-
tól, mint Istentõl, ami hatalom pedig van, az az Istentõl rendeltetett. Aki
tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének szegül ellen;
akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cseleke-
det miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt
akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz
tõle: mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed,
akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen Isten szolgája, aki
az õ haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedel-
meskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is.
ApCsel 5,29: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embe-
reknek.



30 mégis tudatosan konfliktuskerülõnek tekinthetõ. 1940
végéig az egyház hasonló szellemben járt el az állami in-
tézkedésekkel kapcsolatban – Berggrav püspök arra az al-
kalomra várt, amikor közvetlen egyházi érdek sérül, ne-
hogy alapot adjon annak a vádnak, amellyel a hatóságok
egyre gyakrabban éltek, miszerint az egyház illetéktelenül
avatkozik bele politikai kérdésekbe. Sokáig azonban a köz-
vetlen érintettségre sem kellett várni.

Kora õsszel újabb súlyos beavatkozás történt az egyház
rádióadásainak szerkesztésébe: a kultuszminisztérium nem-
zetiszocialista érzelmû lelkészek bevonását erõltette. Az
aggasztó jelenségek egyre sokasodtak: novemberben a ro-
hamosztagosok kegyetlenkedései megrázták a közvéle-
ményt, de még inkább az, hogy a rendõrség mindezt tét-
lenül szemlélte, késõbb pedig arra kapott utasítást, hogy
nyújtson segítséget a rohamosztagosoknak. A hatályos
jogrend semmibevételére válaszul december közepén le-
mondtak hivatalukból a Legfelsõbb Bíróság – a legfonto-
sabb, még a megszállás elõtti formájában mûködõ legitim
testület – tagjai. Ezekben a napokban jelent meg az a ren-
delet is, hogy a hatóságok feloldhatják a lelkészeket a gyó-
nási titoktartás kötelezettsége alól.

Az egyre sokasodó hatalmi túlkapások soha nem tapasz-
talt mértékben egyesítették Norvégia keresztény közös-
ségeit. Ez annál is inkább váratlan fordulat volt, mert a
felekezetközi, de még inkább az evangélikusság különbö-
zõ irányzatai közötti teológiai és szervezeti ellentétek az-
elõtt éles konfliktusok kialakulását és a kapcsolatok tel-
jes megszakítását eredményezték. A huszadik század elsõ
felében kialakult táborok képviselõi – a missziói és más éb-
redési mozgalmak és szervezetek, valamint a liberálisok-
nak nevezett irányzat, amelyhez magát Berggravot is sorol-
ták – a háború idején kezdték keresni egymással a kapcso-
latot. Az együttmûködés elsõ lépése akkor történt, amikor
Berggrav püspök 1939 õszén egy közös békenyilatkozat
aláírására kérte fel – sikerrel – Ole Hallesby professzort,



31aki ebben az idõben a pietisták egyik vezéralakja volt.17

1940. október 25-én azután megalakult a szinte minden
irányzatot magában foglaló Közös Keresztény Tanács (Kris-
tent Samrød), amely elsõ nyilvános találkozóját három
nappal késõbb a Calmeyergatens missziói házban18  tartot-
ta közel 3000 részvevõvel. „Természetes, hogy egy ilyen
Közös Keresztény Tanács olyan idõben alakul meg, ami-
kor észrevehetõen eluralkodott a keresztényeken a belsõ
tehetetlenség és tanácstalanság, ugyanakkor mélyen vá-
gyakoznak az evangéliumi összegyülekezésre és egységre.
Ezért itt nem arról van szó, hogy új szervet vagy szerve-
zeti vezetést hozunk létre. A fennálló egyházi és keresz-
tény szervek és szervezetek megõrzik felelõsségüket és fel-
adatukat a saját munkaterületükön. Ha most a különbözõ
táborokban levõ számos barátunkat felhívjuk, hogy csat-
lakozzanak a Közös Keresztény Tanácshoz, akkor ezt azért
tesszük, mert a tanács a mi régi, kipróbált, reformátori és
haugiánus19  irányunkat kitérõk nélkül akarja követni az
ihletett isteni ige alapján, evangélikus egyházunk hitvallása
szerint. Ebben a nagy és kritikus órában jobban érezzük,
mint valaha, hogy egyedül a régi, csonkítatlan evangélium

17 Heiene 1997, 90–91. o.
18 Hallesby professzor éppen ezen a helyszínen utasított el húsz eszten-

dõvel korábban mindenfajta együttmûködést és közösséget a liberális
irányzattal.
19 Hans Nielsen Hauge (1771–1824) norvég laikus prédikátor és szo-

ciálreformer volt, pietizmusát szigorú evangélikus hitvallásosság hatotta
át. Prédikáló vándorutakra indult, szociális téren merész reformokat kez-
deményezett – ipari vállalkozásokat indított, egyesületeket alapított a
társadalmi demokrácia elõsegítésére, nõket engedett prédikálni stb. –,
tevékenységéért többször be is börtönözték. Élete utolsó évtizedében már
csupán írással foglalkozott. Egyszerre volt fontos számára a „cselekvõ hit”,
az „engedelmesség” és a „norvég hitélet” – ahogyan Berggrav fogalma-
zott: „A [haugiánus] vonal a cselekvõ hit, a hitvalló élet, az engedelmes
kereszténység , az ébredés és állandó úton levés egészséges kombináció-
ja, egyesíti magában az egyház tekintélyét és a norvég laikusok önállósá-
gát.” Heiene 1997, 136. o.



32 képes népünket megmenteni.”20  Ez a késõbb felekezetkö-
zivé bõvülõ keresztény közösségvállalás hatalmas erkölcsi
súlyt adott minden közös megnyilatkozásnak.

Az év végi események – mivel már közvetlenül érintet-
ték a norvég egyházat is – 1941 januárjában megszólalásra
késztették a püspöki kart. Skancke megbízott kultuszmi-
niszterhez címzett tiltakozó levelük így kezdõdik: „Amint
a hitvallásból kiviláglik, az egyház és a jogállam között kap-
csolat áll fenn. Itt abból a feltételezésbõl indulunk ki, hogy
az államszervezet a jogot és az igazságosságot tartja fenn,
amely Isten akarata szerinti rend.”21  Mivel a norvég alkot-
mány (1814) szerint „az evangélikus-lutheránus vallás az
állam hivatalos vallása”, ezért az egyház a Szentírás és a hit-
vallások szerint jogi és erkölcsi felelõsséggel tartozik azért,
ami az államban történik. Ezt követõen három kérdésben
emelték fel szavukat: elsõ helyen a rohamosztagosok erõ-
szakoskodása ellen. „A történések komolyságát csak nö-
veli, hogy azokat nem jogszerûen kezelik, és a bûnösök
nem kapnak büntetést.” Másodszor azt találták fenyege-
tõnek, hogy miután a bíráskodás függetlensége sérült, a
Legfelsõbb Bíróság lemondani kényszerült. Ez már súlyo-
san érinti az állam iránti lojalitás kérdését, és károsan hat
az ifjúságra, mivel „helyzetünk komolyságát csak növeli az
a tény, hogy az erõszak erõszakot szül, a népben pedig
megteremti a gyûlölet mentalitását”. Mindez nem vezet-
het máshoz, mint súlyos lelkiismereti válsághoz. Harmad-
szor azt sérelmezik, hogy a mindenhol és mindenkor ér-
vényes gyónási titoktartás alól az állam erõszakkal akarja
kikényszeríteni a lelkészeket. A tiltakozásra nem érkezett
válasz a megbízott minisztertõl, ezért két hét elteltével a
püspökök felkeresték õt hivatalában, hogy memorandu-
mot nyújtsanak át. A megbeszélés során elõrelépés ugyan
nem történt, de az egyház álláspontja egyre határozottabb

20 Lásd e kötetben, 107. o.
21 Lásd e kötetben, 110–115. o.



33és világosabb lett.22  Skancke következetesen Lutherre hi-
vatkozva követelt lojalitást az egyház képviselõitõl az ál-
lam felé, mire a püspökök világosan a lelkiismeretre hivat-
koztak: „a lelkek felett senkinek sem enged Isten uralmat,
csupán saját magának” – idézték Luthert, majd hozzátet-
ték: „Ha az állami felsõbbség engedélyezi az erõszakot és
a jogtalanságot, és nyomást gyakorol a lelkekre, akkor az
egyház válik a lelkiismeret õrévé.” Az egyház ebben a fel-
adatában éppen Isten megbízatását teljesíti: „Az egyház
minden emberi gyarlósága ellenére is rendelkezik Isten el-
hívásával és felhatalmazásával, hogy az õ törvényét és evan-
géliumát hirdesse minden népnek. Ezért az egyház soha-
sem hallgathat ott, ahol Isten parancsolatát félredobják, és
a bûn lép elõ. Ilyenkor az egyház rendíthetetlenül megáll,
és ebben a sajátos feladatában semmilyen államhatalom
nem korlátozhatja.”

Mivel ezekben a kérdésekben a gyülekezetek is világos
állásfoglalásra vártak, a püspöki kar pásztorlevelet bocsá-
tott ki, amelyet 1941. február 9-én kellett a szószékek-
rõl felolvasni. A nyomdába adott iratból – mellékelve a
Skanckéval folytatott megbeszélések dokumentumait is –
50000 példányt rendeltek, amelyek kiküldésérõl február
7-én értesítette Berggrav a minisztériumot. Másnap a ha-
tóságok elkobozták a még Oslóban levõ körülbelül 14000
példányt, a fõvárosban pedig megtiltották a pásztorlevél
felolvasását. Ezt megelõzõen a Gestapo kihallgatta a püs-
pököt, s a minisztériummal együtt erõs nyomást gyakorolt,
hogy a leveleket tartsák vissza. A nyilvános felolvasás ti-
lalmának ugyan a fõvárosban engedtek a lelkészek, de ki-
hirdették, hogy a rendõrség tilalmára nem olvashatják fel
a püspökök állásfoglalását – ami ezután titokban terjedt
tovább az emberek között. Ezzel a lépéssel az egyház a

22 A püspökök emlékeztetõje egy Skancke kultuszminiszterrel folyta-
tott megbeszélésrõl, 1941. január 29. Lásd e kötetben, 116–118. o.



34 nyilvánosság elé tárta lelkiismereti aggályait, biblikus, hit-
vallásos és jogi kritikáját a megszálló hatalommal szemben
– és vállalva a nyílt összeütközést, megkezdte harcát.

ÚT A SZAKÍTÁSIG

„Isten igéjének és az igehirdetésnek nem le-
het önkényesen határt szabni és azt monda-
ni, hogy ami a határon túl van, az a világ sza-
bad területe…”23

A püspökök nyílt állásfoglalása után 1941 folyamán szün-
telen állami nyomás nehezedett az egyházra. Egyrészt kor-
látozták az egyház megjelenését a társadalomban, illetve
igyekeztek ellenõrzés alá vonni mozgásterét, másrészt belsõ
rendjének átalakítására, közegyházi életének nemzetiszo-
cialista irányba történõ átszínezésére törekedtek. A meg-
szálló hatalom képviselõi, élükön Terboven biztossal, szo-
ros szövetségesre találtak Skancke megbízott kultusz-
miniszterben, illetve Sigmund Feyling esperesben, aki az
egyházi ügyekért felelõs minisztériumi osztály vezetõi
posztját vállalta.

Az elsõ közvetlen támadás a norvég egyház lelkész-
egyesületét érte. Terboven rendeletet adott ki arról, hogy
minden személyi változást, amely az állami szférában tör-
ténik, a norvég náci párt személyzeti részlegének kell jó-
váhagynia – ez természetesen a köztisztviselõként dolgozó
lelkészi kart is közvetlenül érintette. Negyvenhárom ér-
dekképviseleti szervezet, így a lelkészegyesület is bejelen-
tette tiltakozását. A hatalom megtorló válasza egy június
közepén tartott egyeztetésen hat vezetõ letartóztatása és

23 A norvég püspökök 1941. június 12-ei, „Válasz a lelkészeknek és a
presbitériumoknak” címû körlevelébõl Isten igéjének szabadságáról. Lásd
e kötetben, 120. o.



35a többi egyesületi vezetõ – így Koren esperes – azonnali le-
váltása volt. Az erõszakos lépés nyomán azonban szinte
minden, „megbízható” vezetõk kezére játszó szervezetben
lemondott a vezetõség, a tagság jelentõs része pedig ki-
lépett.

Február 22-én jelent meg Feyling minisztériumi osztály-
vezetõ új iskolai tankönyve Luther Kis kátéjához is, amely
már külsõ megjelenésével is sejteni engedte a mögöttes
politikai szándékot: a borító a norvég nácik vörös-sárga szí-
nû napkeresztjét ábrázolta, amely egyben a náci párt jel-
képe is volt. Tankönyvként való használatát csupán a mi-
nisztérium engedélyezte, sem a püspökök, sem a teológi-
ai intézmények nem véleményezhették. A felsõbbséghez
való viszonyt is tárgyaló, negyedik parancsolatról szóló rész
a nyíltan nácibarát propaganda egyik csúcspontja: „Min-
denekelõtt engedelmességgel tartozunk a vezérnek és az
állam kormányzatának.” Az általános egyházi tiltakozás
után a hatóságok végül lehetõvé tették a választást Feyling
és Berggrav püspök tankönyve között. Ugyancsak febru-
árban vezették be a régóta tervezett állami cenzúrát a rá-
diós igehirdetések ellenõrzésére.24  Tiltakozásul a legtöbb
lelkész ettõl fogva nem vállalt ilyen szolgálatot. Ezt követte
márciusban a gyülekezeti lapok cenzúra alá vonása.

Közben megindult a belsõ bomlasztás is. A megszálló
hatalommal és a Nasjonal Samlinggal együttmûködõ egyik
lelkész, Blessing-Dahle tavasszal megbízást kapott arra,
hogy néhány hónap alatt dolgozzon ki egy tervezetet az
„egyházi újrarendezésre”. Ez a munka végül Feyling mi-
nisztériumi osztályvezetõvel való vitái miatt sohasem ké-
szült el, de nem hagyott kétséget afelõl, hogy az állam
elszánta magát az egyház életébe történõ durva beavat-
kozásra. Ennek második lépéseként Skancke megbízott

24 Március 23-án Berggrav püspök prédikációját közvetítette volna a
rádió, de tõle is elõzetesen kérték az írott szöveget. A cenzúrára Berggrav
nem volt hajlandó, így a közvetítés elmaradt. Heiene 1997, 143. o.



36 miniszter körlevélben adott utasítást a lelkészeknek az ige-
hirdetési gyakorlat vonatkozásában. Ebben kifejtette, hogy
„egyelõre az evangélium építõ és örökkévalóságról szóló
vonását állítsák elõtérbe igehirdetésükben; az egyház isten-
tiszteletei ne érintsék azt a politikai szétszakadottságot,
amely sajnos szomorú tény népünk életében”.25  A püspö-
kök élesen tiltakoztak, hogy a minisztérium az õ megke-
rülésükkel adott ki levelet a lelkészeknek lelki dolgokra
vonatkozóan, ennek joga ugyanis csak õket illette meg.
Berggrav püspök egy magánlevélnek álcázott körlevélben
válaszolt az állami beavatkozásra: „Hihetetlen, de vannak
lelkészek, akiket nyugtalanít az a gondolat, hogy õk az ál-
lam szolgálatában állnak és az állam kenyerét eszik, tehát
ezen állam rendelkezésére kell állniuk… Ez csak rávilágít
arra, milyen messzire jutottunk itt, Norvégiában, milyen
messzire eltávolodtunk az egyház központi és igazi lé-
nyegétõl. A személyes fenyegetések miatt érzett gyávaság
egészen más, érthetõ dolog. Akkor azonban õszintén meg
kell mondani, mi is a helyzet valójában.”26  Lutherre hivat-
kozva még hozzátette, hogy az evangélium egyszerre örök
és aktuális, s egyszerre jelenti a kiengesztelés szavának és
az Úr bûnösökhöz szóló, dorgáló szavának a hirdetését. A
püspöki kar hivatalosan június 12-én foglalt állást az ügy-
ben, amikor kiadta a „Válasz a lelkészeknek és a presbi-
tériumoknak” címû körlevelet.27  Ebben kifejtették, hogy
„nem lehet önkényesen határt szabni” az igének és az ige-
hirdetésnek, mert „az életterületek ilyen kettéhasítása el-
vitatja Isten igényét az egész emberre és az emberek min-
dent átfogó együttélésére”. Az egyházvezetõk határozot-
tan visszautasították azt, hogy az egyház rendjébe kívülrõl
bárki beavatkozzon. „Ehhez a rendhez tartozik az ige és a

25 Molland 1947, 54. o.
26 „Kedves Henrik!” Berggrav magánlevélnek álcázott körlevele. 1941.

április 27. Lásd e kötetben, 119. o.
27 Lásd e kötetben, 120. o.



37szentségek felügyelete, amely egyedül az egyház illetékes-
sége az erre ordinált és elkötelezett felvigyázók által.”

A válasz nem váratott magára: július 5-én Støren trond-
heimi és Maroni agderi püspököt, továbbá öt lelkészt el-
bocsátottak a szolgálatból, mivel egy törvény lehetõvé tet-
te a 65. életévüket betöltött hivatalnokok állami nyugdí-
jazását. Az egyházi tiltakozáskor derült ki, hogy Terbovent 
errõl nem is értesítették, így az intézkedést egy héttel 
késõbb visszavonták, a püspökökre nehezedõ nyomás 
azonban többé nem csökkent. A nyár folyamán több ku-
darcba fulladt állami követelés is napvilágot látott, egy-
részt a harangok német hadi célokra történõ beszolgálta-
tására (Berggrav tiltakozására elálltak a tervtõl), másrészt 
az elvi csatlakozásra a nácik szovjetellenes „keresztes had-
járatához”. Ez utóbbit Berggrav püspök – az átlátszó poli-
tikai szándék láttán – határozottan visszautasította. Ami-
kor a német vezetõk azzal érveltek, hogy a bolsevizmus 
elleni fellépés a sátán elleni harc Isten megbízásából, ezért 
az egyháznak nyíltan támogatnia kellene, Berggrav csen-
desen megjegyezte: „Legyünk realisták! Itt inkább az ás-
ványokról és az olajról van szó.”28  A náci propaganda vá-
laszul hatalmas kampányba kezdett az oslói püspök lejá-
ratására. Mivel nyilvánvaló volt központi szerepe az egyház 
egyre határozottabb fellépésében, a hatalom egyre éle-
sebben fordult személye ellen. Ezt csupán megerõsítette 
Vidkun Quisling személyes „Berggrav-komplexusa”, aki a 
megszállás utáni hatalomátvételi kísérlet megbuktatását 
személyesen is elõmozdította.

Az ideológiai erõszak végül akkor érte el csúcspontját, 
amikor szeptemberben minden lelkésznek megküldték a 
nemzetiszocialista lelkészek Kiáltvány a norvég néphez 
címmel kiadott propagandisztikus iratát, hogy aláírásuk-
kal demonstrálják egyetértésüket, illetve indokolják meg 
ennek elutasítását. A kellemetlen eredményt sosem hoz-

28 Heiene 1997, 145. o.



38 ta nyilvánosságra a minisztérium, így ez a kezdeményezés
is látványos kudarcba fulladt. 1941 második felében tehát
már az egyháznak a norvég alkotmányban garantált auto-
nómiájáért kellett küzdenie püspököknek, lelkészeknek
egyaránt. Ebben a feszült légkörben egyre hangsúlyosabb
lett az egyház rendjérõl folytatott polémia az állam és az
egyházvezetés között, amirõl végül püspökkari összefog-
laló iratot adtak át decemberben a minisztériumnak.

Az újabb fordulat 1942 elején következett be, amikor
február 1-jén Terboven birodalmi biztos beiktatta hivata-
lába Vidkun Quisling kollaboráns kormányát.29  Ezen a
napon drámai összeütközés történt az állam és az egyház
között Trondheimben, a norvégok õsi koronázó dómjában.
Arne Fjellbu dómprépost erre a napra meghirdetett vasár-
napi istentiszteletét a minisztérium utasítására el kellett
hagyni, mivel Blessing-Dahle lelkész szolgálatával ünnepi
istentiszteletet tartottak a kormány beiktatása alkalmából
– utalva arra, hogy Quisling államfõi jogkörénél fogva az
egyház fejének is számít, miként korábban a törvényes
király.30  Fjellbu a gyülekezet istentiszteletét végül délután-
ra tette át, a templomot azonban a karhatalmisták és a
rendõrség ekkor is lezárta, a hívek a templom elõtt állva
énekelték el az „Erõs vár a mi Istenünk” egyházi himnuszt,
valamint norvég hazafias egyházi énekeket. Ezután a pré-
post felszólítására mindenki békében hazatért. Støren püs-
pök természetesen hevesen tiltakozott a jogtalan és erõ-
szakos beavatkozás ellen, mire a minisztérium válaszkép-
pen Fjellbut február 20-án felmentette a hivatalából.

Quisling kormányának megalakulásával még jobban fel-
gyorsultak az események. Február 5-én három rendeletet

29 Terboven a beiktatási ünnepségen részletesen foglalkozott Berggrav
püspökkel, felidézve közvetítési kísérletét Anglia és Németország között.
Azt állította, hogy a püspök akkor még világosan a németek oldalán állt,
azóta azonban politikai árulóvá lett. Heiene 1997, 154–155. o.

30 Quisling beiktatásakor legfelsõbb püspöknek (summus episcopus) is
nyilvánította magát. Austad 1987, 55–56. o.



39adtak ki, amelyek az ifjúság nevelésérõl szóltak. Ennek ér-
telmében minden 10 és 18 év közötti gyermeknek és fia-
talnak kötelezõen elõírták, hogy lépjen be a Nemzeti Ösz-
szefogás (Nasjonal Samling) ifjúsági szervezetébe, amely-
nek célja az ifjúság nemzetiszocialista szellemben történõ
nevelése volt. Ez az intézkedés egyöntetû felháborodást
váltott ki, és egységes fellépésre késztette az oktatás te-
rén leginkább érintett társadalmi szereplõket: a szülõket,
a tanárokat és az egyházat egyaránt.31  Február 14-én a
püspöki kar a nevelés ügyében érintett egyház nevében
levélben emelte fel szavát Skancke miniszternél, minde-
nekelõtt a szülõi jogok védelmében:32  „A gyermekkereszt-
ség gyakorlata esetében a gyermek nevelésének felelõssége
a szülõk kezében van. […] A teljes felelõsség akkor is az
apán és az anyán nyugszik, ha másokat is bevonnak gyer-
mekeik jellemének, hitének és meggyõzõdésének alakí-
tásába. Ez a lelkiismereti felelõsség nemcsak kötelessé-
get ró a szülõkre, hanem sérthetetlen jogot is ad nekik.”
A szülõi jogok tiszteletben tartása az állam érdeke is, mi-
vel „a jó szülõi ház belsõ szabadsága továbbra is államunk
tartóoszlopa, és aki erõszakkal behatol a családi otthonba,
hogy ellentétet vagy szakítást idézzen elõ a szülõk és gyer-
mekek között, lábbal tiporja Isten törvényét. Mindezeket
illetõen az egyházat és a szülõket felbonthatatlan kötelék
fûzi lelkiismeretükhöz és Isten parancsolatához.” A mi-

31 A tanárok által tett nyilatkozat szövege – amelyet kérésükre Berggrav
püspök írt meg, ügyelve a pozitív megfogalmazásra – így hangzott: „A
kapott iratra válaszul ezennel kijelentem, hogy tanári hivatásomhoz és
lelkiismeretemhez hû akarok maradni, és ezen az alapon továbbra is a
munkámra vonatkozó elõírásokat akarom követni, amelyeket tanári ál-
lásomban eddig is követtem, amelyeket elöljáróim adtak elém.” A szü-
lõk nyilatkozata még rövidebb volt: „Nem szeretném, hogy gyermeke-
im részt vegyenek a Nemzeti Összefogás ifjúsági szervezetében, mivel
annak irányvonala ellenkezik lelkiismeretemmel.” Heling 1992, 169–
170. o.
32 Lásd e kötetben, 121–123. o.



40 niszter válasza33  nem sok kétséget hagyott afelõl, hogy a
rendelkezések mögött milyen szándék húzódik: „Nem ma-
radhat büntetlenül az, aki kivonja magát egy nép megúju-
lási folyamatából. Aki ilyen magatartást tanúsít, annak egy
napon rá kell jönnie, hogy kizárta magát népe közösségé-
bõl és magára maradt.” Az állam ezért nincs tekintettel az
említett jogokra: „Az állam Isten rendje, éppen úgy, mint
a családi otthon vagy az egyház. Nem az egyház dolga, hogy
beavatkozzék az állam jogába és kötelességébe, és így pró-
bálja megoldani a nép iránti saját kötelességébõl adódó
feladatát.” Február 20-a után közel 11000 tanító és tanár
– a norvég pedagógusok mintegy 90%-a – jelentette be
tiltakozásul kilépését a Tanítók és Tanárok Egyesületébõl
(amelyben minden gyakorló tanárnak kötelezõ volt a tag-
ság), amire a kormány brutális erõszakkal válaszolt: mint-
egy 500 pedagógust vetettek börtönbe vagy internáltak,
számos iskolát bezártak.

A februári események nyomán a püspöki kar február
24-én pásztorlevelet bocsátott ki.34  A norvég egyházi harc-
ban fordulatot hozó pásztorlevélben nem csupán tétele-
sen felsorolták, de az ige, a hitvallások és az alkotmány
mérlegén meg is vizsgálták azokat az eseményeket, ame-
lyek lehetetlenné tették, hogy az egyház a továbbiakban
bármilyen téren együttmûködjön az államhatalommal. A
Trondheimben történtek felelevenítése után megállapítot-
ták, hogy három illetéktelen beavatkozás is történt az egy-
ház, illetve a trondheimi gyülekezet jogaiba: az állami ha-
tóságok megsértették az egyházi rendet és megfosztották
a gyülekezetet és lelkészét az úrvacsorai istentisztelettõl
– holott a lelkészt felelõssége és lelkiismereti kötelessége
köti a gyülekezethez, amely alól csak az egyház mentheti
fel. „Ezzel a lépéssel az állam elszakadt az egyházzal szem-
beni kötelezettségeitõl.” Ezt csak tetézte, hogy megaka-

33 Lásd e kötetben, 124–125. o.
34 Lásd e kötetben, 126–130. o.



41dályozták az istentisztelet délutáni megtartását is, majd
pedig felmentették Fjellbu prépostot hivatalából, amihez
megint csak nem volt joga a minisztériumnak. Ez végül
nem vezethetett máshoz, mint teljes szakításhoz az állam-
mal, ahogyan azt a püspökök ünnepélyes nyilatkozatukban
megfogalmazták: „A norvég egyház püspökei hûtlenek len-
nének hivatásukhoz, ha továbbra is együttmûködnének
egy olyan adminisztrációval, amely ilyen módon megsér-
ti a gyülekezetet, amire a legcsekélyebb egyházi alapja
sincs, és a jogtalanságot még erõszakkal is tetézi. Ezért
ezennel bejelentem, hogy megválok hivatalom végzésétõl.
Ez azt jelenti, hogy attól válok meg, amit az állam ruhá-
zott rám. A lelki szolgálat és hatalom, amelyet az Úr ol-
táránál az ordinációban kaptam, továbbra is az enyém Is-
ten és a jog szerint. Hivatásom – és az is marad –, hogy hir-
dessem Isten igéjét, a gyülekezetek pásztora és a lelkészek
lelkigondozója legyek. Ezt a szolgálatot a jövõben is gya-
korolni akarom, amilyen mértékben ez nem hivatalnoki
minõségben lehetséges. Viszont adminisztratív együtt-
mûködést folytatni egy olyan állammal, amely erõszakot
alkalmaz az egyházzal szemben, a legszentebb elárulása
volna.”

A szakítás bejelentése tehát egyszerre volt jogi, teoló-
giai és lelkiismereti kérdés, ahogyan ez a hármas meg-
alapozás az egész egyházi harcot a kezdeti konfliktu-
soktól a következtetések és következmények végigvi-
teléig jellemezte. A pásztorlevél utolsó bekezdése éppen
ennek a világos kifejtése: „Lutherrel együtt megkíséreltük,
hogy lojálisak legyünk a felsõbbség iránt, amíg azt Isten
igéje és parancsa számunkra lehetõvé tette. De amint Lu-
ther számára elérkezett, úgy számunkra is eljött a pillanat,
amikor meggyõzõdésünket követve érvényt kell szerez-
nünk az egyház jogának az állam jogtalanságával szemben.
Államformák változhatnak, de egyházatyjával együtt tudja
az egyház, hogy amit Luther zsarnokságnak nevez, azzal
szemben maga Isten áll igéjével és Lelke hatalmával. Jaj



42 nekünk, ha nem engedünk inkább Istennek, mint embe-
reknek!”

A püspökök egységes fellépése – hiszen a levelet mind
a heten aláírták35 –  gyors cselekvésre késztette a kor-
mányt, ugyanakkor megmutatta azt is, hogy ez a cselek-
vés milyen behatárolt: másnap hivatalosan felfüggesztet-
ték a püspököket állásukból azzal a megkötéssel, hogy
naponta kétszer jelentkezniük kell a rendõrségen. Hivata-
lukat azonban a dómprépostok a hivatalos állami felszólí-
tás ellenére sem voltak hajlandók átvenni. Március 1-jén
azután nyilvánosan is felolvasták a pásztorlevelet a gyüle-
kezetekben a dómprépostok állásfoglalásával együtt, Os-
lóban pedig a lelkészek külön nyilatkozatot tettek arról,
hogy továbbra is Eivind Berggravot tekintik törvényes püs-
pöküknek. A gyülekezetek felállással fejezték ki egyetér-
tésüket. Ezzel a lépéssel visszavonhatatlanná vált a szakí-
tás az állam és az egyházvezetõk között, ami rövid idõ alatt
a lelkészek és a gyülekezetek nagy részét is hasonló állás-
foglalásra késztette.

VALLÁSTÉTEL

„Az igazi evangélikus egyháznak szembe kell
szállnia minden lelkiismereti kényszerrel.”36

Az evangélikus egyház püspökei és az államhatalom közötti
nyílt szakítás után világossá vált, hogy a lelkészek és a gyü-
lekezetek állásfoglalása döntõ jelentõségû a kialakult vál-
sághelyzetben. A kormány március elején olyan lelkésze-
ket bízott meg a lemondott, a rendelkezések szerint a to-

35 A pásztorlevéllel nyilvánosan is egyetértésüket fejezték ki a szabad-
egyházak, de a norvég katolikus püspök is – errõl a jelenetrõl késõbb maga
Berggrav számolt be. Berggrav 1948, 448–449. o.

36 Az egyház alapja (Kirkens Grunn). Hitvallás és nyilatkozat. 1942. áp-
rilis 5. Lásd e kötetben, 131–139. o.



43vábbiakban csupán magánembernek tekintendõ püspökök
helyettesítésével, akik erõsen kötõdtek a nemzetiszocia-
lista mozgalomhoz, esetenként tagjai is voltak a Nasjonal
Samlingnak. Ezzel a lépéssel állami oldalról megoldottnak
remélték az egyház ügyét, hiszen a püspökök távozásával
saját embereiket állíthatták a vezetõ posztokra. Március
31-én a minisztérium körlevélben állapította meg, hogy
sikerült meghiúsítani a püspökök tervét, hogy „szabad
népegyházat” hozzanak létre az evangélikus államegyház-
ból. Ez annál is fontosabb volt, mert ugyanebben a hónap-
ban pattanásig feszült a húr a pedagógusokkal szembeni
durva karhatalmi fellépés, illetve a norvég zsidóság tragé-
diájának elsõ lépései miatt – az egyházi közvélemény is
nagy elszántsággal foglalkozott mindkét kérdéssel.

Pedig a kultusztárca rosszul mérte fel az egyházi kapcso-
latok helyzetét. Az egyház ugyanis nem ismerte el a ve-
zetõi elleni intézkedések jogszerûségét, s bár ellenállást in-
kább az említett két társadalmi csoporttal szemben elkö-
vetett jogtiprás miatt fejtett ki, a lelkészek március 22-ei,
a gyülekezetek elõtt felolvasott nyilatkozata egyértelmû-
vé tette: ha az állam a szülõk és az egyház gyermekneve-
lésre való jogát nem tartja tiszteletben, állami hivatalukat
nem tudják ellátni a továbbiakban. Ezzel elérkezett a nyílt
vallástétel ideje: 1942. április 5-én, húsvét vasárnapján37

a legtöbb gyülekezetben felolvasták Az egyház alapja (Kir-

37 Néhány nappal korábban Berggrav püspököt berendelték a norvég
királyi várba, ahol Quisling a náci vezetõk jelenlétében ezt mondta neki:
„Az ilyen árulókat, mint maga, százszor is le kellene fejezni, és még ez
sem lenne elegendõ!” Heiene 1997, 159. o. Április 3-án, nagypénteken
pedig Berggrav püspök tartotta volna az istentiszteletet az oslói Vør
Frelser (Megváltónk) dómtemplomban, de a rendõrség betiltotta azt, a
templomot pedig egész nap õrizet alatt tartotta. A gyülekezet a temp-
lom elõtt állva hosszasan várakozott és énekelt. Berggrav azon a napon
rendõri õrizet mellett vidéki házát sem hagyhatta el. Ha valakinek még
kételye lett volna, hogy hányadán is állnak az egyház és az állam kapcso-
latai, ez az eset mindent megvilágított. Molland 1947a, 57–58. o. Heiene
1997, 162–163. o.



44 kens Grunn) címû hitvallást, ami után a lelkészek mind-
járt bejelentették állami hivatalukról való lemondásukat is.

Az egyház alapja, az evangélikus egyháztörténet-írás
egyik legjelentõsebb történelmi és teológiai dokumentu-
ma hat fejezetben tárgyalta azokat a témákat, amelyek
miatt az egyház nem vállalhatott tovább semmilyen közös-
séget a náci hatalommal. Az elsõ rész Isten igéjének a sza-
badságáról és az ige iránti elkötelezettségrõl szólva leszö-
gezi: „Valljuk, hogy a Szentírás a keresztény tanítás és a
keresztény élet egyetlen alapja és zsinórmértéke, és tel-
jes szívbõl meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az evan-
gélikus egyház tanítása igaz, és a hit dolgában megmutat-
ja a helyes utat.” Éppen ezért az igei intést és vigasztalást
„minden félelem és minden csonkítás nélkül hirdessük, és
ne legyünk tekintettel arra, ha ez valakibõl nemtetszést
váltana ki”. Az igehirdetésre nézve az egyház szolgái nem
fogadhatnak el utasításokat kívülrõl.

A második tételben arra a problémára adtak választ,
hogy az állam saját hatáskörben hozott kinevezéssel a hi-
vataluktól megfosztott lelkészek helyettesítésére az egy-
ház által nem ordinált személyeket lelkészi jogkörrel ru-
házott fel. Az egyházról és ordinációról szóló fejezetben
ezért rögzítik, hogy ordináció nélkül senki sem végezhet
törvényes lelkészi szolgálatot, az ordinációt pedig kizáró-
lag az erre felhatalmazott egyházi személy végezheti. „Az
ordináció jellegénél fogva egész életre szóló megbízatás
arra, hogy a lelkész legjobb képességei és ereje szerint vé-
gezze a gyülekezetben az Isten által rábízott feladatot.”
Ebbõl a megbízatásból csak jogszerûen mozdítható el, „ami
egyrészt védi az egyént a jogtalansággal, másrészt az egy-
házat a méltatlan szolgával szemben”. Ezen az alapon ér-
telmezhetõ csupán a lelkészek lojalitásának a kérdése is:
„Minden lelkésznek hûnek kell lennie lelkészi esküjéhez,
és Istennek kell inkább engedelmeskednie, mint emberek-
nek.” A hitvallás elsõ része tehát az állam által leginkább
támadott területen rögzítette és szilárdította meg a törvé-



45nyes rendet: az egyház alkotmányosan garantált belsõ jog-
rendjét illetõen, ami a közvetlen hatalmi beavatkozás út-
jában állt.

Ezután tértek rá azokra a társadalmi jelenségekre, ame-
lyekkel kapcsolatban az egyháznak szentírási és hitvallá-
sos elkötelezése alapján szót kellett emelnie: „Ha világi
hatalmak törnek az egyházra és kísérletet tesznek arra,
hogy létalapjától fosszák meg a keresztény iskolát, a ke-
resztény otthont, a keresztény önkéntes munkát, a keresz-
tény szociális segélyszolgálatot, akkor ez egyszerre érinti
az egyházat és annak minden tagját. Ha valakit jogtalanul
üldöznek és bántalmaznak a meggyõzõdése miatt, akkor
az egyház a lelkiismeret õre, és az üldözöttek mellé kell
állnia.”

A negyedik szakaszban tárgyalták az egyház és a szülõ
jogát a gyermeknevelés terén. Mind a Szentírás, mind a
norvég alkotmány arra kötelezi az államegyházat, hogy ve-
gyen részt a gyermekek nevelésében: „Az egyház hûtlen
lenne keresztény nevelõi felelõsségéhez, ha közömbösen
nézné, hogy a világi felsõbbség a keresztény felfogástól füg-
getlen etikai alapon szervez gyermek- és népnevelést.” Fél-
reérthetetlen az utalás az éppen folyó küzdelemre a nem-
zetiszocialista eszmék terjesztése ellen. Az egyházi harc ki-
élezõdésében tehát az egyik legfontosabb kérdés éppen az
iskolai nevelés ügye volt a szélsõjobb ideológiával szemben,
amit a lényegében államalkotó norvég evangélikusság nem
rázhatott le magáról. E tekintetben az egyház nem csupán
kötelezettsége miatt kell, hogy megszólaljon, hanem a lel-
kiismereti válságba sodort szülõk védelmében is.

Az egyházi harc másik súlyos kérdése az államhoz fû-
zõdõ viszony, illetve lojalitás kérdése volt. A kormányzat
hivatalosai rendre éppen Lutherre hivatkoztak, s arra a
történelmi tapasztalatra, hogy az evangélikusság általában
elkötelezett volt a világi felsõbbség iránti engedelmesség-
ben. A norvég teológiai tapasztalat azonban e viták nyo-
mán éppen azt hozta napvilágra, hogy Luther tanítása a két



46 kardról – azaz a világi és az egyházi hatalom megkülönböz-
tetésérõl – azt jelenti, hogy a kettõ jól elkülöníthetõ, s
mindkét hatalom Istennek tartozik felelõsséggel tetteiért.
„Ezért valljuk, hogy bûn Isten, minden felsõbbség és rend
ura ellen, ha az egyik kormányzás fölébe akar kerekedni
a másiknak. Az egyházat nem illeti meg, hogy az idõhöz
kötött dolgokban uralkodjék az állam fölött. Ez Isten rend-
jét törné meg. Ugyanígy Isten elleni bûn, ha az állam zsar-
nokoskodni kezd a lelkeken, és õ akarja meghatározni,
hogy mit kell ezeknek hinniük, és mit kell lelkiismereti kö-
telességüknek tekinteniük. Mert ha az állam a meggyõzõ-
dés dolgában köt és kényszerít, ebbõl csak lelkiismereti
konfliktus, jogtalanság és üldöztetés származik.” Hiszen a
jó kormányzat ismertetõjele, hogy „nem a jó cselekedetek
miatt kell félni tõle, hanem csak a rosszak miatt”. Ezért
az egyháznak intenie kell a felsõbbséget, ha ezeket a ha-
tárokat átlépi: „Az egyháznak a Szentírás és a hitvallások
alapján állást kell foglalnia olyan esetekben, amikor tota-
litárius követelésekkel lépnek fel a lelkiismerettel szem-
ben, és meg akarják fosztani a keresztényeket attól a jo-
guktól, hogy mindent Isten igéje alapján és a keresztény
lelkiismeret mércéjével vizsgáljanak meg.” A lelkiismereti
szabadságra való ismételt hivatkozás ugyancsak a lutheri
reformátori hagyomány egyik kincse.

Ennek alapján lehetett értelmezni az államegyházi vi-
szony mibenlétét is, ahogyan azt a hatodik szakasz tárgyal-
ta. Jóval mélyebb összefüggésekrõl szólt ez, mintha pusz-
tán függetlenséget követelt volna magának. „Az államegy-
házi rend kizárólag azért jött létre, mert az állam késznek
mutatkozott az egyházat szolgálni és a keresztény hitet
védelmezni. […] Az állam csak akkor gyakorolhatja jog-
szerûen az egyházkormányzás õt megilletõ részét, ha az ál-
lami szervek az evangélium tiszta hirdetését és a gyüleke-
zet épülését segítik elõ. Egyházunk mint Jézus Krisztus
egyháza az állammal való összefonódása ellenére is min-
den dologban szuverén, csak Istennek tartozik számadás-



47sal, és lelkileg szabad. Az állam soha nem léphet az egy-
ház helyébe. Az egyházi ügyek intézésében együttmûköd-
het az egyházi szervekkel, ami pedig az egyház tanítását
illeti, az állam hûséggel tartozik az egyháznak.” Az állam
intézkedései nyilvánvalóan homlokegyenest ellenkeztek
ezzel, így az állami szolgálatban álló lelkészek számára nem
maradt más lehetõség, mint hogy állami hivataluktól –
püspökeik példáját követve – maguk is megváljanak.38

A lelkészi kar többsége ezt a lemondást a húsvéti hit-
vallást követõen eljuttatta a kultuszminisztériumba, 1943
elejére ez az arány meghaladta a 90%-ot.39  Ez a lépés
nagy áldozatvállalást jelentett, hiszen állami jövedelmük-
tõl fosztották meg magukat és családjukat, ezután a gyü-
lekezettõl kapott fizetésbõl kellett fenntartaniuk magukat.
Néhány esetben arra is kényszerítették õket, hogy hagy-
ják el a parókiát. Természetesen Quisling is azonnal tisz-
tában volt a húsvéti fordulat beláthatatlan politikai és tár-
sadalmi következményeivel. A csatlakozó lelkészeket im-
már nyíltan árulónak bélyegezte, az egyház kormányzását
pedig magához ragadta azzal, hogy április 7-én három új
egyházkerületet hozott létre, a püspökök kinevezését sza-
bályozta, s lehetõvé tette, hogy az állam megfelelõ végzett-
ség nélküli, „minõsített laikusokat” állítson lelkészi szol-
gálatba. Ezek a lépések természetesen nem járhattak más

38 A teológiai fakultások közös, április 25-én kelt állásfoglalása Az egy-
ház alapja hitvallásról bizonyos pontokon még határozottabban fejtette
ki az egyház feladatát és álláspontját: „Az egyház nem ura az államnak,
nem is állam az államban, hanem az állam lelkiismerete.” Az egyházi
szolgálat tekintetében pedig határozottan visszautasítja a külsõ politikai
nyomást: „Egy meghatározott politikai magatartás elvárása mint a lelké-
szi szolgálat gyakorlásának elõfeltétele olyan bemocskolódás, amelyet az
egyház csupán világos elutasítással kezelhet.” Lásd e kötetben, 140–144. o.
39 Heling adatai szerint 1942 folyamán a 858 lelkész közül 797 csatla-

kozott Az egyház alapjához és mondott le állami hivataláról. Heling 1992,
189., 269. o. Számításba kell még venni azt is, hogy az ország északi te-
rületeire sok esetben el sem jutottak ezek a dokumentumok a háborús
idõkben.



48 következménnyel, mint hogy országszerte szaporodtak az
összetûzések, immár a gyülekezetek szintjén is.

Quisling arra is elérkezettnek látta az idõt, hogy pon-
tot tegyen egy másik elhúzódó egyházi vita végére. A még
1942 januárjában különbözõ egyházon belüli csoportosu-
lások képviselõibõl megalakult Közös Egyházi Tanács (Kir-
kens Samrød) a megváltozott körülményekre tekintettel
igyekezett biztosítani az egyházi vezetést. A testületet már
közvetlenül megalakulása után, majd márciusban is meg-
próbálták betiltani, ez azonban mindkét alkalommal ered-
ménytelennek bizonyult. Április elején több tagját – köz-
tük magát Berggrav püspököt is – õrizetbe vette az ál-
lamrendõrség. Kihallgatásuk során elismerték, hogy õk
fogalmazták meg a húsvétkor felolvasott hitvalló nyilatko-
zatot. Tíz nap után szabadon bocsátották az egyházi veze-
tõket, az oslói prímást pedig 16-án askeri nyaralójába vit-
ték, ahol 1945 áprilisáig házi õrizetben tartották.40

A közszolgálatban álló lelkészek megfélemlítésére április
9-én a minisztérium hosszú táviratot küldött ki, amelyben
a lemondást cinikusan „Norvégia szabadsága és önállósá-
ga elleni lázadásnak” minõsítették, a „lázadókat” pedig
halál- és fegyházbüntetéssel fenyegették meg. A lemon-
dások visszavonására április 11-én déli 12 órát jelölték meg
határidõnek. Miután mindössze két ilyen nyilatkozat ér-
kezett be a megszabott idõpontig, újabb körlevelet adtak
ki, amelyben a lemondást szabályszerû állami jóváhagyás-
hoz kötötték, ennek hiányában pedig érvénytelennek mi-
nõsítették. Akik ilyen körülmények között vállalták, hogy
elhagyják lelkészi hivatalukat, azoknak a szokott rend sze-
rint kellett kérniük elbocsátásukat. Szélesebb körû reak-
ciót ez a felszólítás sem váltott ki. Világossá vált, hogy az

40 A Közös Egyházi Tanács tagjai voltak: Berggrav püspök, Ludvig Hope,
Kristian Hansson, Hans Edvard Wisløff, valamint Henrik Hille püspök
és Ole Hallesby professzor mint helyettesek. Az egyházvezetésnek ez az
átmeneti formája a letartóztatásokkal, illetve Az egyház alapja nyilat-
kozat megszövegezésével megszûnt.



49állam sem fenyegetéssel, sem intézkedésekkel nem tudja
kezelni a helyzetet, a norvég egyházi harcban tehát mind-
két félnek állóháborúra kell berendezkednie.

A NORVÉG HOLOKAUSZT

„Hivatásunk erejénél fogva figyelmeztetjük
tehát a világi felsõbbséget, és Jézus Krisztus
nevében mondjuk: Állítsátok le a zsidóüldö-
zést, és hagyjatok fel a rasszista gyûlölettel,
amely a sajtóban terjed országunkban! Ha-
sonlóképpen intjük népünket is az igehirde-
tésben, hogy tartsa távol magát a jogtalanság-
tól, az erõszaktól és a gyûlölettõl. Aki gyûlö-
letben él, és a gonoszt ösztökéli, Isten haragját
hívja ki maga ellen.”41

A norvégiai zsidóság életében közel száz esztendõs nyu-
galmi idõszaknak vetett véget a német megszállás 1940-
ben. Európa legtöbb államához hasonlóan Norvégiában is
a 19. század hozta el a zsidóságnak a kodifikált jogegyen-
lõséget, az 1851-es jogszabály biztosította a szabad vallás-
gyakorlatot is.

Terboven hatalomra kerülése után már 1940 májusában
intézkedéseket hoztak a mintegy 1800 fõs norvégiai zsi-
dó lakosság ellen: háztartásukból elkobozták a rádiókészü-
lékeket és – a norvég lakosság felháborodására – néhány
üzletet megkülönböztetõ jelzésekkel láttak el. A kötele-
zõ érvényû megkülönböztetést végül a német hatóságok
1942 januárjában, közvetlenül Quisling kinevezése elõtt

41 Az egyház tiltakozása a zsidóüldözés ellen, 1942. nov. 22. A levelet
aláírta a püspöki kar valamennyi szabadlábon lévõ tagja, a két teológiai
fakultás minden tagja, 20 egyházi szervezet és hat szabadegyház vezetõ-
sége is. Lásd e kötetben, 162–164. o.



50 vitték keresztül, amikor minden zsidó származású norvég
állampolgárnak „J” jelzést kellett bepecsételtetnie sze-
mélyazonosító papírjaiba. Quisling miniszterelnök és kor-
mánya már március 12-én hasonló szellemben tett radi-
kális lépésre szánta el magát, és a norvég alkotmány 2.
szakaszába ismét visszahelyezte az 1851-ben törölt részt:
„Zsidók nem léphetnek az ország területére.”

Ilyen elõzmények után 1942. október 27-én vette kez-
detét a norvég holokauszt. Ekkor elsõ lépésként minden
vagyonuktól megfosztották a zsidókat, novemberben pe-
dig a napilapok közölték a zsidó családok jegyzékét. Ezt
követõen vették õrizetbe elõször a 15 éven felüli férfia-
kat, majd november 30-án a Gestapo, a norvég roham-
osztagosok és a rendõrség közös akcióban tartóztatott le
összesen mintegy 780 zsidót, akik közül 530-at hurcoltak
el német koncentrációs táborokba, részben Auschwitzba,
részben az 1940-ben Hamburg mellett létesített neuen-
gammei haláltáborba. 925 személyt azonban a norvégok
sikeresen átszöktettek a náci hatóságok elõl a semleges
Svédországba.

A norvég evangélikus egyház álláspontja kezdettõl fog-
va világos volt a zsidóság tragédiájában. Berggrav püspök
1939-ben szót emelt a menekülõ zsidók norvégiai befoga-
dása érdekében. Amikor 1940 májusában a hatóságok a
megszállást követõen a zsidóellenes fajgyûlölõ politika elsõ
lépéseit megtették, számos lelkész várt hasonlóan hatá-
rozott állásfoglalást. Az egyházvezetés azonban ebben az
idõben igyekezett mindenfajta összeütközést kerülni a
hatalommal, így hivatalos tiltakozásra nem került sor. Nem
így azonban 1942 márciusában, amikor a kormány tör-
vénytervezetet nyújtott be a „norvégok és zsidók” – vala-
mint a norvégok és lappok – közötti házasságkötések meg-
tiltására. Berggrav ekkor határozott tiltakozást nyúj-
tott be az egyház nevében.42  Így jutott el az Átmeneti

42 „Tiltakoznunk kell az ellen, hogy norvég állampolgárok mint alacso-



51Egyházvezetõség az õsszel beállott fordulat láttán, amely
már elõrevetítette a zsidóság elhurcolását, egyik legfonto-
sabb dokumentumának megalkotásához november 10-én.

A miniszterelnöknek címzett tiltakozást a zsidóüldözés
ellen december 3-án olvasták fel – a lelkészek saját kez-
deményezése szerint – a vasárnapi istentiszteleteken is. A
dokumentum jogi és teológiai megfontolásból egyaránt
éles tiltakozás a norvég kormány politikája ellen: „Nem azt
taglaljuk, miféle bûnöket követhettek el a zsidók. Ha vét-
keztek, akkor a norvég törvények szerint kell kihallgatni,
elítélni és megbüntetni õket, mint bármely más polgártár-
sukat. Aki azonban nem követett el bûncselekményt, an-
nak élveznie kell hazánk jogvédelmét.” Hiszen immár min-
denki elõtt nyilvánvaló, hogy „kizárólag azért büntetik
õket, mert zsidók”. Ezért az egyháznak nincs más lehetõ-
sége, mint figyelmeztetni a felsõbbséget, és követelni a zsi-
dóüldözés és a rasszista gyûlöletkeltés befejezését.

Figyelemre méltó, hogy amikor az egyházi vezetõk „a
zsidók emberi méltóságának semmibevételérõl” szóltak,
egyszerre fejtették ki érveiket a faji megkülönböztetés
ellen és a világi felsõbbség valódi feladatairól. Számos
Szentírásból vett idézettel támasztották alá, hogy „Isten
igéje szerint minden ember alapvetõen azonos emberi ér-
tékkel és ezáltal azonos emberi jogokkal bír”. Amikor a
norvég alkotmány biztosítja, hogy az evangélikus vallás az
állam hivatalos vallása, ez azt is jelenti, hogy az állam nem
állhat szemben a keresztény hittel és az egyház hitval-
lásaival. Ezért ha az egyház hallgatna, „osztozna a felelõs-
ségben és bûnrészes volna ebben a jogtalanságban”; ezzel
szemben „nem hallgathat, ha Isten parancsolatát lábbal

nyabb rendû emberek egyetemlegesen a páriák helyzetében álljanak, mert
némi zsidó vér folyik az ereikben. Népünket ez a keresztény és emberi
nézet hatja át, és az egyház a norvég nép nevében szól, amikor tiltakozik
az ellen a javaslat ellen, amely megtiltaná a házasodást zsidókkal.” Heling
1992, 198–199. o.



52 tiporják”, és hivatása inteni az államot kötelességeinek
teljesítésére. Az állammal szemben támasztott igények
teológiai megalapozása ebben az esetben éppen Isten igé-
jére és az Ágostai hitvallásra vezethetõ vissza: az állam
feladata a gonoszok megbüntetése és a jók jutalmazása, az
emberek közötti rend, igazságosság és béke megõrzése.
Éppen ezért: „Ebben az ügyben az egyházat nem lehet az-
zal elutasítani, hogy beleavatkozik a politikába. Az apos-
tolok nyíltan szóltak a felsõbbségükhöz, és ezt mondták:
Inkább kell Istennek engedelmeskedni, mint az emberek-
nek. (ApCsel 5,29) És Luther ezt mondja: »Az egyház nem
avatkozik bele a világi dolgokba, ha a felsõbbséget arra
emlékezteti, hogy legyen engedelmes a legfõbb felsõbb-
ség iránt, aki Isten.«”

Habár az Átmeneti Egyházvezetõség nyilatkozata azzal
fejezõdik be, hogy a zsidók elleni fellépéssel „most egy
keresztény alappillér került veszélybe. Amennyiben meg
kell védelmezni, annak hamar kell megtörténnie”, a tilta-
kozás így is hatástalannak bizonyult. A bátor hangú tilta-
kozó levél elküldése után egy héttel megtörtént az egész
norvég zsidóság letartóztatása.43

43 A tiltakozás megkésett voltát – hatástalansága láttán – kritikusan veti
fel a német teológus, Arnd Heling: „a zsidóságért való korábbi felszóla-
lást feláldozták a stratégia oltárán”. Heling 1992, 201. o.



53AZ ÁTMENETI EGYHÁZVEZETÕSÉG

„Azért vívjuk harcunkat, hogy szabadon és
függetlenül dolgozhassunk. Kívülrõl nézve az
állam jogtalan beavatkozásaitól szabadon,
belülrõl nézve pedig jó lelkiismerettel az egy-
ház Ura és az õ szent igéje iránt.”44

Az egyházi harc 1942 második felétõl lényegesen megvál-
tozott. A sorozatos összeütközések ideje, amikor az egy-
ház vezetõi taktikai szempontokat is mérlegelve fejezték
ki egyre határozottabb állásfoglalásaikat, másfelõl az állam
egyre gátlástalanabbul provokálta az egyházzal szembeni
erõpróbát, a püspökök és lelkészek állami hivatalról való
lemondásával lezárult. Berggrav püspök letartóztatása és
az egyre több lelkész ellen végrehajtott megtorló intézke-
dések is világossá tették, hogy az egyház és az állam viszo-
nya elérte mélypontját. A Quisling-kormányzat számára
egyetlen lehetõség kínálkozott, hogy megpróbálja elejét
venni az államegyház folyamatos szervezett szabadegyház-
zá alakulásának. E tekintetben kulcskérdés volt mindkét
oldalon az egyházvezetés kérdése.

Természetes, hogy erre a problémára maga az egyház is
gyors megoldást keresett. Ezért június 20-án megalakítot-
ták az Átmeneti Egyházvezetõséget (Den Midlertidige
Kirkeledelse), amelynek tagjai Berggrav püspök (távollé-
tében Hygen oslói dómprépost helyettesítette),45  Maroni
és Hille püspök, Hallesby professzor (elnök), Hope pré-
dikátor és Wisløff lelkész lettek. Az új vezetõ testület jú-
lius 26-án lépett elõször a nyilvánosság elé egy gyülekezeti
körlevéllel. Ebben a körlevélben 1940 nyarától tételesen

44 Az Átmeneti Egyházvezetõség elsõ üzenete a lelkészekhez, a presbi-
tériumokhoz és az ország gyülekezeteihez 1942. júliusában. Lásd e kö-
tetben, 158. o.
45 A norvég egyházi rend szerint a püspök helyettese hivatalból a püs-

pöki székhely szerinti dómprépost.



54 számba vették azokat az eseményeket, amelyek végül az
állammal való szakításhoz vezettek, majd megállapították:
„Nem valamely egyszeri, az egyház ellen irányuló állami
fellépés (mint például a trondheimi incidens) volt a hiva-
tali lemondás oka, hanem az állam és az egyház nézetei
közötti alapvetõ ellentét vált egyre világosabbá.” Az ezt kö-
vetõ lépések – mint a lelkészek elleni eljárások, illetve lai-
kusok beállítása az egyházi szolgálatba, valamint Berggrav
püspök helyzete – csak megerõsítették a döntés helyes-
ségét. „Az egyház nem örömmel tette meg az elsõ lépést
az állammal való szakítás felé, de meg kellett tennie. Mind-
ez a lelkiismeret parancsára, komoly megfontolás után tör-
tént. Az egyház hûtlen lenne Urához, ha mindezt nyugod-
tan, tétlenül szemlélte volna.”

A szakításig vezetõ folyamatok után megváltozott az
egyház helyzete: „Úgy tûnhet, mintha az egyház veresé-
get szenvedett volna. Az egyháznak ugyanis nincsenek ha-
talmi eszközei, és nem is kíván ilyenekkel élni. Valójában
azonban az egyház lelki gyõzelmet aratott.” Így lett „az ál-
lam lelkiismerete”, amikor a törvényt és az evangéliumot
következetesen tovább hirdette. „Az egyház gyõzelme az
volt, hogy amikor jöttek a megpróbáltatások, valóban Is-
tennek engedelmeskedett inkább, mint embereknek.”

Ezen a nyomvonalon kellett tehát kijelölni az egyházi
harc további célját is. Határozottan kifejezték, hogy a cél
nem politikai, de nem is egyházpolitikai jellegû. Ez utób-
bi világos utalás azoknak a törekvéseire, akik a megvál-
tozott körülmények között lehetõséget láttak az egyház
rendjének átalakítására. „Egészében véve nem egy új egy-
házi rendért harcolunk. Az egyházért harcolunk…” Ezért
a cél kizárólag lelki természetû: „Azért vívjuk harcunkat,
hogy szabadon és függetlenül dolgozhassunk. Kívülrõl néz-
ve az állam jogtalan beavatkozásaitól szabadon, belülrõl
nézve pedig jó lelkiismerettel az egyház Ura és az õ szent
igéje iránt.”

Éppen a cél lelki természete és az egyházért viselt fe-



55lelõsség miatt lényeges, hogy a feladatok között a munka-
végzés álljon az elsõ helyen. Ezért az Átmeneti Egyházve-
zetõség felszólította a lelkészeket, a presbitériumokat, a
prépostokat és a püspököket, hogy az állammal való vi-
szonytól, illetve az állami intézkedésektõl függetlenül to-
vábbra is maradjanak a helyükön. Az új egyházvezetõség
– hangsúlyosan átmeneti jelleggel – azért alakult meg, hogy
az egyház továbbra is mûködõ- és cselekvõképes marad-
jon. Hit és munka – mivel „ezekben az idõkben is Isten
hatalmas karja alatt álltunk. […] Isten kegyelmes, még ak-
kor is, ha büntet.” Ékes bizonyítéka ennek az az ébredés,
amely az egyház bátor, hitvalló kiállása nyomán volt tapasz-
talható a gyülekezetekben. „Isten valóban nyitott ajtót
adott elénk: a nép oly mértékben látogatja a templomo-
kat, mint soha azelõtt a mi nemzedékünk idején. A lelkek
nyitottak az igazságra.”

Az Átmeneti Egyházvezetõség színre lépése a várható
reakciót váltotta ki a kormányból: augusztus 7-én bejelen-
tették feloszlatását, miután létrehozása „ellenkezik a nor-
vég alkotmánnyal”. A testület azonban továbbra is végez-
te munkáját.

Az egyházvezetés kézbe vételét természetesen az álla-
mi oldalon is kulcskérdésnek tekintették. Az Átmeneti
Egyházvezetõség megalakulásával egy idõben állami intéz-
kedéssel két püspököt neveztek ki,46  Lars Fråylandot és
Ludvig Zwilgmeyert. Frøyland „püspöki beiktatása” június
28-án történt Oslóban. A lelkészek néhány nappal ko-
rábban egy levelet juttattak el a kultuszminisztériumhoz,
amelyben bejelentették, hogy az állam embereit nem is-
merik el törvényes és felszentelt püspököknek: „Ami ma
az oslói és agderi egyházkerületben történik, csupán a kez-
det. Hamarosan sor kerül a többi püspökségre is.” Ezért
„Norvégia lelkészei lelkiismereti alapon kötelességüknek

46 Késõbb még egy harmadik lelkész, Blessing-Dahle püspökké kineve-
zése is megtörtént.



56 tartják, hogy [ez ellen] a legélesebben tiltakozzanak” – ír-
ták a minisztériumnak.47  Lars Frøyland gyülekezeti lel-
késznek pedig az oslói lelkészek írtak levelet: „Ön, Frøy-
land lelkész, nem kapott jogszerûen elhívást, és nem lesz
szabályosan felszentelve. Ezért Ön továbbra is egyszerû
ember marad. Bárhová is megy és bárhogyan is próbálja
meg a püspök felelõsségteljes munkáját végezni, sötét ár-
nyék fogja Önt kísérni. […] Õszinte szomorúsággal írtuk
meg Önnek ezt a levelet. Beiktatása napján nem áll mó-
dunkban Önt köszönteni. Ezen a napon úgy tekintünk
Önre, mint aki végérvényesen elszakította magát tõlünk.”48

Hivatalba állításuk után, június 30-án a Quisling-püspö-
kök hét pontból álló üzenetet juttattak el a norvég egyház
lelkészeihez és gyülekezeteihez.49  Ebben a fennálló hatal-
mat Istentõl rendeltnek jelentették ki, a Bibliára és a hit-
vallásokra hivatkozva az engedetlenséget Isten akaratába
ütközõnek minõsítették. Mivel ez az államhatalom kijelen-
tette, hogy „pozitívan viszonyul a kereszténységhez és az
egyházhoz. Ezért […] teljes szívvel csatlakozunk a ha-
zánkért és népünkért folyó harchoz”. Nem meglepõ ezek
után, hogy az egyháznak az állammal való szakítását poli-
tikai okokkal magyarázták, hozzátéve: „Ha országunk gyü-
lekezeteinek egy része bojkottálja a lelkészeinket, annak
nem hitbeli, hanem politikai okai vannak.” A levelet álsá-
gosan a megbékélésre való fölhívással zárták: „A szakadás,
amely ma országunk keresztényei között uralkodik, a szent
testvériség megtörése és szerencsétlenség mind egyhá-
zunk, mind népünk számára. Az egyház Urával közösség-
ben, aki az egymás iránti szeretetre szólított fel minket,
és aki életét adta mindenkiért, szívesen nyújtunk kezet a
békére és megbékélésre, a nép és a haza javára.”

47 Lásd e kötetben, 147–148. o.
48 Lásd e kötetben, 145–146. o.
49 Lásd e kötetben, 149–151. o.



57Mivel a kormánynak ezután nem lehetett sok illúziója
a lelkészek hozzáállását illetõen, megpróbálták az ellenál-
lást a gyülekezetek szintjén megtörni: július 30-án a mi-
nisztérium egy rendelettel feloszlatta a presbitériumokat,
és újak felállítását írta elõ. Azonban a rendelet követke-
zetes végbevitele az egész egyházban a kialakult állapotok
következtében már nem volt lehetséges.

Miután az egyház megtörése erõszakos hatalmi eszkö-
zökkel sem vezetett eredményre, az egyházi harc állóhá-
borúvá változott. A kormány ezt belátva már a nyár folya-
mán változtatott taktikáján, és augusztus 7-én tárgyaláso-
kat kezdeményezett az Átmeneti Egyházvezetõséggel a
minisztériumon keresztül. A hirtelen váltást jól érzékel-
teti, hogy néhány nappal korábban éppen ennek a testü-
letnek a törvénytelenségét és feloszlatását nyilvánította ki.
A puhatolózások során Hygen oslói dómprépost, Berggrav
püspök helyettese és Hallesby professzor is ahhoz a fel-
tételhez kötötte a tárgyalást, hogy annak vezetõje egyhá-
zi oldalon csak Berggrav lehet, természetesen szabadon bo-
csátása után, valamint garantálja a kormány azt is, hogy a
megbeszéléseken az egyház teljesen szabadon vehet részt.
Skancke miniszter és Feyling elfogadta a feltételeket, de
néhány napon belül kiderült, hogy a kormány is ragaszko-
dik ahhoz, az egyházvezetés elõzetesen ismerje el a Quis-
ling-hatalom legitimitását.50  Ez a feltétel végül az elõzetes
egyeztetések teljes megszakításához vezetett szeptember
közepén: „Minden írással, amit a minisztériumtól kapunk,
egyre világosabb lesz, hogy milyen fontos ez az elõzetes
elismerés, igen, a kormány részérõl fontosabbnak tûnik,
mint maga a tárgyalás…”51

50 Naplójában Berggrav is említést tett arról, hogy ebben az idõben ho-
mályos tapogatózás indult meg irányában is, hogy lehetségesnek tarta-
na-e egy ilyen tárgyalást az állammal. Berggrav a felvetésre meglehetõ-
sen szkeptikusan válaszolt, amit végül az események is igazoltak.
51 A püspökök, Hygen és Hallesby levele szeptember 12-én. NKD, 66–

67. o. Az Átmeneti Egyházvezetõség álláspontját egy, a lelkészekhez és



58 A kudarc után mindkét fél tájékoztatta a lelkészi kart,
Feyling minisztériumi osztályvezetõ önigazoló fehér köny-
vét azonban a német államrendõrség – nyilván a helyzet
további elmérgesedésétõl tartva – elkobozta és visszatar-
totta. A német hatóságok, köztük a Gestapo, nem elõször
és nem utoljára avatkoztak be közvetlenül a norvég egy-
házi harcba, amely Quisling számára egyre inkább szemé-
lyes legitimációs üggyé vált, míg a németek a durva beavat-
kozás esetén inkább az ellenállás megerõsödésével számol-
tak: ez a norvég és német náci hatalom közötti ellentét a
kérdés kezelésében – paradox módon – olykor nagyobb
mozgásteret nyitott az egyháziaknak.52  Az állami kudarc
közvetett beismerésének tekinthetõ mégis az a náci párt-
vezetõknek írt levél, amelyben a minisztérium – a német
véleményt tükrözve – tájékoztatást ad a helyzetrõl: „Hogy
a norvég nép vallásilag érdekelt részét ellenünk fordítsuk,
ez aligha érdeke pártunknak. A legjobban azzal szolgálhat-
juk Vezérünket és pártunkat, ha igyekszünk az egyházi
harc köré ködfüggönyt vonni, és amennyire csak lehetsé-
ges, úgy tekintünk a lelkészekre, mintha azok nem létez-
nének… Minél keményebben lépünk fel, annál inkább
csatlakozik a nép az egyházhoz.”53

A politikai manõverek sikertelensége azonban nem je-
lentette azt, hogy az államhatalom letett volna helyi szin-
ten a lelkészek megfélemlítésérõl, ellehetetlenítésérõl.

gyülekezetekhez intézett, 1942. szeptember 14-én kelt levelében rögzí-
tette, amelyben egyebek között ezt írták: „A keresztény és humánus
alapokból kiindulva elengedhetetlen követelmény, hogy vallásos dolgai-
kat a keresztény emberek személyes meggyõzõdésük és saját lelkiisme-
retük szerint rendezhessék. Ennek érvényesnek kell lennie a norvég egy-
házban is. Ha ezt megtagadják, annak következménye lehet a tömeges
kilépés.” NKD, 60–62. o.

52 A legjelentõsebb ilyen eset az volt, amikor 1942 áprilisában Quisling
komolyan számolt a letartóztatott Berggrav püspök kivégzésével. Akkor
ezt a német egyház és a német hatóságok közvetlen beavatkozása hiúsí-
totta meg.

53 Molland 1947b, 67. o.



591942. októberében 28 lelkészt – köztük Hygen oslói pré-
postot – internáltak és rendõri felügyelet alá helyeztek,
ahogyan az áprilisban Berggrav püspökkel is történt. 1943
elejétõl azután egészen a háború befejezéséig egyre szapo-
rodott a lelkészek elleni kényszerítõ intézkedések száma.

1943. január 17-én az Átmeneti Egyházvezetõség levél-
ben köszöntötte a lelkészeket és gyülekezeteket, amely-
ben összefoglalta és értékelte az 1942 folyamán kialakult
helyzetet.54  A kormányzat intézkedései nyomán nem csu-
pán Oslo püspökét internálták, hanem Hille püspököt is
elûzték kerületébõl, Skagestad püspöknek pedig a rend-
õrség megtiltotta a prédikálást. Számos lelkészt számûz-
tek, illetve kitiltottak gyülekezete területérõl, sok esetben
ezekre a helyekre kormányhû lelkészeket, illetve beikta-
tott laikusokat helyeztek ki. A gyülekezetek elleni erõszak
odáig ment, hogy rendõrségi beavatkozással szereztek ér-
vényt ezeknek a kihelyezéseknek. Az egyházat érõ csapá-
sok között csupán az adott okot örömre és hálaadásra,
hogy látványosan megnõtt azoknak a száma, akik Az egy-
ház alapja nyilatkozat mellett álló lelkészek istentisztele-
teire jártak, és részt vettek az úrvacsorai közösségben.
1942 drámai eseményei közül kiemelték a zsidóság tra-
gédiáját: letartóztatását, összegyûjtését és elhurcolását –
az egyház tiltakozására senkitõl sem érkezett válasz. A
helyzetértékelés a következõkkel zárult: „Az aggodalom és
a nyugtalanság napról napra nõ. A lelkészek és a laikusok
egyaránt olyan bánásmódnak vannak kitéve, amelyet a hi-
tért és a lelkiismeretért való üldözésnek nevezhetünk.
Mindazok után, ami történt, hasztalannak tartjuk, hogy az
állami hatóságokhoz forduljunk. Inkább gyülekezeteink-
hez fordulunk ezúton. Felhívjuk õket, hogy legyenek ébe-
rek, álljanak szilárdan és tántoríthatatlanul az ige és a lel-

54 Az Átmeneti Egyházvezetõség beszámolója a szószékrõl történõ fel-
olvasásra 1943. január 17-én (Ole Hallesby és Ludvig Hope aláírásával).
Vö. 165–168. o.



60 kiismeret talaján, viseljék türelemmel a szorongattatást, és
minden bizalmukat Istenbe vessék. Egyedül õt kell fél-
nünk és szeretnünk. Mint az Úr gyülekezete, valljuk: A
gyõzelem, amely legyõzte a világot, a mi hitünk.”

Az 1943-as esztendõ már világossá tette, hogy a Harma-
dik Birodalom nem nyerheti meg a háborút, illetve hogy
lassanként megfordult a hadi helyzet az európai frontokon.
Ebben a helyzetben Németország tartalék erõinek mozgó-
sításával igyekezett feltartóztatni az összeomlást. Ez az
erõfeszítés februárban érte el a megszállt Norvégiát is,
amikor a kormány általános munkamozgósítást rendelt el:
minden 18 és 55 év közötti férfit és minden 21 és 40 év
közötti nõt – a kisgyermekes anyák kivételével – össze-
írtak, hogy késõbbi behívásuk után a termelés növelésé-
vel és az élelmezés biztosításával „szolgálják a hazát”. Az
összeírás sikerét az biztosította, hogy az emberek attól
féltek, távolmaradás esetén élelmiszerjegyeket sem kap-
nak majd. Az általános tiltakozás és az ellenállási mozga-
lom aktív ellenkampánya ellenére is közel 300000 embert
tudtak összeírni.55  Hamarosan kiderült azonban, hogy a
behívottak – gyakran német egyenruhában – a német
hatóságok alá rendelve dolgoztak, távolról sem Norvégia
építéséért. Az Átmeneti Egyházvezetõség május 8-án el-
juttatott egy tiltakozó levelet a miniszterelnökhöz az ügy-
ben.56  A fenti tapasztalatok alapján megállapították, hogy
a munkamozgósítás valójában német katonai célra törté-
nik, „egy Norvégiával hadban álló hatalom javát szolgálja”.
Ebben a helyzetben minden norvég polgár lelkiismereti
kötelessége, hogy hûséges maradjon hazájához és népéhez,
„ebben a lelkiismereti válsághelyzetben az egyház nem

55 A norvég ellenállási mozgalom vezetõ ereje éppen ebben az idõben
lett az úgynevezett Hazai Front, bár különféle csoportok mûködtek egy-
mástól függetlenül is. Ahogyan korábban már említettük, Norvégiában
inkább a szélesebb körû polgári ellenállás volt a jellemzõ, mint a fegy-
veres.

56 Lásd e kötetben, 169–171. o.



61hallgathat”. A tiltakozásra válaszul a német rendõrség le-
tartóztatta a két aláírót, Hallesby professzort és Hope pré-
dikátort,57  és az Átmeneti Egyházvezetõség ettõl kezdve
„névtelenül” mûködött tovább. A munkamozgósítás elle-
ni összefogás kiterjedt szabotázsakciók után végül 1944
tavaszán érte el célját.

1943 nem csupán ebben az egész országot érintõ kér-
désben hozott újat az egyház küzdelmében, hanem a teo-
lógiai képzés elleni állami támadásokkal is. A teológiai
irányzatok mentén mûködõ fakultások és gyakorlati teo-
lógiai szemináriumok mindeddig együttesen támogatták az
egyház egységes fellépését, és számos közös teológiai ta-
nulmánnyal alapozták meg az állásfoglalásokat. 1943–44
folyamán azonban fokozatosan az állami beavatkozás ál-
dozatául estek: elsõként az egyetemi fakultás gyakorlati
teológiai szemináriumának vezetõségét váltották le 1943
tavaszán, miután az Berggrav püspök helyére nem volt
hajlandó meghívni üléseire az állam által kinevezett Frøy-
landot. Erre a durva beavatkozásra válaszul a szeminárium
egész tanári kara lemondott. A hallgatók lehetõséget kap-
tak arra, hogy a gyülekezeti fakultás hasonló intézményé-
ben fejezzék be tanulmányaikat, amennyiben csatlakoztak
Az egyház alapja hitvalláshoz. 1943. november 30-án az-
után a német hatóságok bezárták az egész oslói egyetemet,
ahol különösen erõs volt az ellenállás bázisa, és mintegy
1100 hallgatót letartóztattak, közülük 700-at – 30-35 te-
ológust is – németországi fogolytáborokba hurcoltak. Az
ellehetetlenülés végül 1944 tavaszán elérte a gyülekezeti
teológiai fakultást és gyakorlati szemináriumot is.

Az 1943–44-es események jól mutatják, hogy a nyuga-
ti és szovjet szövetségesek egyre lendületesebb ellentá-
madása Németország közeli vereségét vetítette elõre, a
végjáték azonban – tekintettel az erõk utolsó összponto-

57 Hallesby professzor 1945-ben, a 73 esztendõs Hope – életkorára való
tekintettel – 1944 végén szabadult ki.



62 sítására, az egyre áttekinthetetlenebb helyzetben kiszá-
míthatatlanná váló hatósági és fegyveres erõszakra, vala-
mint a háborús frontok nagy területeken való végigsöpré-
sére – véresnek és kiszámíthatatlannak mutatkozott. Eb-
ben a kétséges helyzetben a norvég államhatalom is egyre
keményebb erõszakhoz folyamodott ellenfeleivel szem-
ben. 1943-tól folyamatosan nõtt az elmozdított, internált
lelkészek száma – többeket istentiszteleti szolgálat közben
hurcoltak el. 1945 áprilisáig Az egyház alapjához való csat-
lakozásért összesen 222 lelkészt büntettek meg, közülük
92-en szenvedtek bebörtönzést, 30 lelkész koncentrációs
táborban, 2 pedig a németek fogságában életét vesztette.
A világi vezetõkrõl, gyülekezeti tagokról nincs ilyen pon-
tos kimutatás. Június elején letartóztatták a Norvég Misz-
sziói Társaság fõtitkárát, E. Amdahlt, mert a szervezet
anyagilag segítette a bajba jutott lelkészcsaládokat. Egyre
nagyobb gondot okozott, hogy a lelkipásztor nélkül maradt
gyülekezetekben hogyan tudják megoldani a helyettesí-
tést. Az állam a válság leküzdésére teológiai gyorstanfo-
lyamot indított 1944 februárjában, hogy nagy számban
vethessenek be laikusokat a törvényes szolgálatvégzõkkel
szemben. A törvényes egyházi utánpótlásra – 1942 tava-
sza óta elsõ ízben – Krohn-Hansen püspök a Hamar kö-
zelében fekvõ Helgoy szigetén – titokban, de nagy gyüle-
kezet részvételével – 18 lelkészt ordinált 1944. július 2-án,
ahol maga és számos lelkész élt számûzetésben. Ezeknek
a lelkészeknek a kihelyezése természetesen nem volt prob-
lémamentes.

Az anonimitásba burkolózó Átmeneti Egyházvezetõség
1944 novemberében adta ki utolsó körlevelét.58  „A leg-
felsõ képviseletet, az Átmeneti Egyházvezetõséget tör-
vénytelennek nyilvánították, tagjait börtönbe zárták vagy
elûzték. A püspököket leváltották, megfosztották õket
címüktõl és méltóságuktól. A lelkészeket lázítónak bélye-

58 Lásd e kötetben, 172–173. o.



63gezték, és közülük körülbelül százhúsz fõt bebörtönöztek 
vagy elûztek. A presbitériumokat feloszlatták, illegalitás-
ban mûködnek.” Ennek ellenére nem változhatott az egy-
ház álláspontja: „Ha egy állam totalitáriussá válik, nem jog-
állam többé, mert önkényt vezet be ott, ahol egyenlõség-
nek, igazságosságnak és szabadságnak kellene lennie. Egy 
zsarnoki állammal az egyház sohasem köthet egyezséget.” 
A valós egyházi helyzetrõl azonban Zwilgmeyer Quisling-
püspök ugyanebben az idõben írt jelentésébõl is képet 
kaphatunk: „Még a Nasjonal Samlinghoz tartozók is polgá-
ri házasságot kötnek és megáldatják magukat az ellenzéki 
arcvonal tagjaival. Vezetõ Nasjonal Samlinghoz tartozó 
embereket is az illojális papok temetnek, mert a csalá-
dokban az asszonyok ezt kívánják. S ez most sokkal több-
ször megtörténik, mint azelõtt.”59

1944. október 25-én a szovjet hadsereg behatolt Észak-
Norvégiába, és a megváltozott katonai helyzet miatt a né-
met fõhadiszállást áthelyezték Lillehammerbe, ahol eddig 
a lelkészek internálótábora volt, ezért decemberben rész-
ben áttelepítették õket Helgöyára. 1945 áprilisában 127 
lelkészt tartottak fogva a táborokban. A Vörös Hadsereg 
által megszállt területekrõl indított norvég támadások nyo-
mán felszabadult területeken viszont 1944. december 15-
én Arne Fjellbu dómprépost kapott megbízást a londoni 
norvég kormánytól, hogy átmenetileg lássa el a püspöki te-
endõket. A fogságban levõ Berggrav püspök csak 1945. 
április 16-án szökött meg kijelölt lakhelyérõl Svédország-
ba. 1945. május 7-én, a német kapituláció bejelentésekor 
azonban már újra a helyén állt az Átmeneti Egyházveze-
tõség élén, és elrendelte, hogy másnap egy óra hosszat 
zúgjanak a harangok a felszabadult Norvégiában.

1945. május 9-én a norvég evangélikus egyház püspö-
kei a következõ táviratot küldték VII. Håkon királynak:
„Ezennel bejelentjük Õfelségének, a királynak és kormá-

59 Molland 1947b, 67–68. o.



64 nyának, hogy azt a feladatot, amelyet Norvégia királya
reánk bízott, hûséggel kívánjuk szolgálni úgy, ahogyan azt
Norvégia alkotmánya megkívánja tõlünk, és ahogyan arra
magunkat püspökké szentelésünkkor elköteleztük.”60  Ez-
zel a bejelentéssel lezárult a norvég egyházi harc.

EIVIND BERGGRAV
ÉS A NORVÉG EGYHÁZI HARC

„Isten, mily közel jössz hozzám, mikor egészen
magamra maradok.”61

A norvég egyházi harc sokszorosan összefonódott Eivind
Berggrav személyével. Hivatala szerint oslói püspök, a nor-
vég egyház prímása; foglalkozása szerint lelkész, pszicho-
lógus, pedagógus és újságíró; teológusként „liberális”, ér-
zékeny és nyitott a társadalmi problémákra, ugyanakkor
Luther jó ismerõje.

1884. október 25-én született Stavangerben, édesapja
teológus-lelkész, majd hamari püspök. Teológiai hallga-
tóként tanúja volt annak a sokszor elkeseredett és elkese-
rítõ egyházi küzdelemnek, amely az egymást konzerva-
tívnak, illetve liberálisnak bélyegzõ teológiai irányzatok
között dúlt, és végül szakításhoz vezetett. Személyes for-
málódásában a liberális teológiai eszmék hatottak rá erõ-
sebben. Nem utolsósorban ez az egyházi környezet vezette
odáig, hogy személyes hite is megrendült, s a krízis elmúl-
tával is csak lépésrõl lépésre talált vissza hozzá. Közben a
valláspszichológia felé fordult, és jelentõs újságírói
munkát is végzett. 1909-tõl 50 éven át volt a Kirke og kul-
tur (Egyház és kultúra) címû folyóirat vezetõje. Pályáját

60 Molland 1947b, 75–76. o.
61 „Egy magányos dala” – Berggrav püspök szerzeménye. Heiene 1997,

169. o.



65ugyanebben az évben kezdte meg tanárként, s ekkor vet-
te feleségül a tanárnõ Kathrine Seipot is. Az elsõ világhá-
ború idején a fronton járt újságíróként, de pszichológiai
megfigyeléseket is végzett.

1919-tõl öt éven át egy világtól távoli kis falu parókusa
volt, majd 1924-ben doktorált, miután 1923-ban a lundi
egyetem díszdoktorává avatta. 1925-tõl Oslóban volt lel-
kész, de tovább folytatta valláspszichológiai tanulmánya-
it is. Elõadásokat tartott az oslói és koppenhágai egyete-
men, és jelentõs munkát végzett a hallgatók körében – így
lett 1928-ban a Norvég Keresztény Egyetemisták Egye-
sületének a vezetõje. 1929-ben lett Halogaland püspöke
Észak-Norvégiában, ahol kitartó munkával és kiemelkedõ
igehirdetõi képességével nyerte meg magának a híveket.
1937-ben azután Oslo püspökévé nevezték ki, így lett a
norvég evangélikus államegyház prímása a második világ-
háború küszöbén.

HÁBORÚ, POLITIKA, EGYHÁZ

1939 novemberétõl 1940 januárjáig – ahogyan az a norvég
egyházi harc kezdetérõl írott fejezetben részletesen bemu-
tatásra került – Eivind Berggrav a skandináv egyházak bi-
zalmából közvetíteni próbált a háborús felek, azaz Német-
ország és Nagy-Britannia között. Szándéka õszinteségéhez
nem fért kétség, mégis szinte kezdettõl világos volt, hogy
erõfeszítései nem fogják érdemben befolyásolni a nagyha-
talmak háborús és külpolitikáját.

A sikertelen közvetítési kísérlet késõbb sok problémát
okozott Berggravnak. Az egész nagypolitikai vállalkozásá-
ra jellemzõ naivitást különféleképpen értékelték a világ-
politikai aréna szereplõi: a briteknek nem volt kétségük a
német szándékok felõl, így az oslói püspök álláspontját túl
elnézõnek tartották a németek irányában, holott Berggrav
mindössze abból indult ki, hogy valós esélyt csak az te-



66 remthet a közös megegyezésre, ha a két tárgyaló fél egyen-
lõ politikai megítélés alá esik. A németek pedig lényegé-
ben kihasználták erõfeszítéseit, fellépését pedig úgy érté-
kelték, hogy a jövõben is megértõ partnert találhatnak
benne a német érdekek terén. A közvetítési kísérletet kí-
vülrõl figyelõ amerikaiak gyanakvása, illetve a franciák
nyílt ellenszenve pedig meglehetõsen Berggrav ellen han-
golta a korabeli nemzetközi és ökumenikus egyházi köz-
vélemény jelentõs részét.

Az 1940. április 9-én bekövetkezett német megszállás
utáni események még nehezebb körülményeket teremtet-
tek Berggrav számára. Azokban a napokban éppen Svéd-
országban, illetve Helsinkiben tartózkodott, de arra az
ajánlatra, hogy ne térjen vissza a megszállt Norvégiába, ha-
tározott nemet mondott, s a legrövidebb idõn belül haza-
utazott Oslóba. A fõvárost elhagyó királyi családtól és a
norvég kormánytól, akik északon a fegyveres ellenállást
szervezték, elválasztotta a frontvonal. Berggrav a június
elejéig tartó harcok idején egyszer kísérletet tett arra, hogy
személyesen tájékoztassa az uralkodót a kialakult helyzet-
rõl, ez azonban a háborús körülmények miatt nem való-
sulhatott meg. Ugyancsak erre az idõre – május 8-ára –
tehetõ az a kísérlete, hogy az alkotmányos rend védelme
érdekében visszatérésre vegye rá VII. Høkont, aki azon-
ban világosan más utat választott, amikor a katonai össze-
omlás után Londonba emigrált.

Berggrav püspök tehát a megszállás körülményei között
kellett hogy kipuhatolja a politikai realitásokat. A nemzet-
gyûlés és a Legfelsõbb Bíróság jelentette a legitim hatal-
mat, Quisling bejelentett hatalomátvétele viszont az alkot-
mányosság félresöprését vetítette elõre. Ezért a legitim
testületekkel összefogva világos jogi célokat követett kez-
dettõl fogva: a háborús körülmények között a népjog és a
Hágai Konvenció által elõírt háborús jog alapjára helyez-
kedett, és igyekezett minden eszközzel megakadályozni a
norvég náci hatalomátvételt és az alkotmányos viszonyok



67megszüntetését – ezért tevékenyen közremûködött az Ad-
minisztrációs Tanács létrehozásában is. A harcban álló kor-
mány azonban ezt erõsen nehezményezte.

Ugyancsak Berggrav elleni támadásokra adott lehetõsé-
get az az április 15-ei utazás, amelyet az Oslótól északra
fekvõ erdõkben tett, hogy a felfegyverzett civileket a küz-
delem beszüntetésére szólítsa fel. A politikai szempont-
ból talán valóban elhibázott lépés hátterében az állt, hogy
nem csak reguláris alakulatok vettek részt a fegyveres el-
lenállásban, ez pedig a hadi jog szempontjából veszélyt
jelentett ezekre a harcokban részt vevõ civilekre nézve.62

A püspök õket akarta biztosítani arról, hogy a Vöröske-
reszt támogatására minden körülmények között számít-
hatnak. A német propaganda persze örömmel torzította
el és használta ki Berggrav akcióját a saját céljaira: a fény-
kép, ahogyan a püspök megafonon keresztül „az ellenálló
csapatokat fegyverszünetre hívja fel a fronton”, bejárta
egész Európát. A harcban álló Észak-Norvégia, valamint a
külföld felháborodása olyan nagy volt, hogy Berggrav tel-
jes nemzetközi elszigetelõdéstõl tarthatott.

Kívülrõl nézve – márpedig a Londonba menekült udvar
és kormány nem tekinthetõ ebben az idõben másnak, mint
de facto kívülállónak – nehezen lehetett azt is megérte-
ni, hogy az oslói püspök vezette egyház miért vett részt
azokon a tárgyalásokon, amelyeken a királyság eltörlésé-
rõl alkudoztak, és miért nem lépett fel határozottan, ami-
kor az uralkodóért mondott imádság eltörlését írta elõ a
megszálló hatalom. Mindezért további súlyos vádakkal il-
lették az oslói prímást. Hamar világossá vált azonban az is,
hogy a másik oldalról a németek is csupán addig igyekez-

62 Berggrav nem tartozott az egyház pacifista irányzatához, amely már a
finn téli háború idején, 1939–40 telén artikulálta magát, a nemzetközi
jog jó ismerõjeként azonban tisztában volt a fegyveres harcokban részt
vevõ civilek veszélyeztetettségével. 1940 júniusa után civilek nem is
vettek részt ilyen jellegû ellenállásban Norvégiában. Austad 1999, 399–
401. o.



68 tek bevonni õt a rendezésbe, amíg azt remélhették, hogy
megértéssel kezeli majd követeléseiket. Amikor azonban
világossá vált, hogy határozott elképzeléseket képvisel,
amibe nem fér bele például a monarchia eltörlése, a náci
propaganda azzal vádolta meg, hogy az egyház köntösébe
bújva – tehát illetéktelenül – valójában tisztán politikai
kérdésekbe avatkozott bele, s ezt a vádat a háború végé-
ig többé el sem lehetett hallgattatni a norvég egyházzal
szemben.

1940 júniusában Dellbrügge, Terboven birodalmi biztos
helyettese maga kereste fel Berggravot az oslói püspöki pa-
lotában, hogy megnyerje a norvég–német tárgyalásokon
való részvételnek. Az elsõ három nap után azonban a po-
litikusok sokkal engedékenyebbnek mutatkoztak nála, így
nem hívták meg az újabb fordulóra. Álláspontját akkor vi-
lágosan kifejtette: „A megszállók elvehetik a földünket, a
gazdaságunkat, talán még a népek elõtti tekintélyünket is,
de az önbecsülésünknek egyedül mi magunk vagyunk az
urai. Azt csak mi magunk árulhatjuk el.”63  A nemzetközi
porond után újra belekóstolt a politikusok világába, és má-
sodszor is komoly illúzióvesztéssel kellett távoznia. Ennek
a tapasztalatnak nem kis része volt abban, hogy a továb-
biakban olyan óvatosan kerülte a feleslegesnek ítélt poli-
tikai ütközéseket, és meg akarta óvni egyházát a hasonló
csalódástól: az egyházi harc kirobbanását addig késleltette,
amíg úgy nem ítélte a helyzetet, hogy az egyház felkészült
és megérett arra. Ezzel magyarázható a királyért mondott
imádság kérdésében megnyilvánuló konfliktuskerülõ po-
litikája is.

1940 szeptembere, a monarchia és az Adminisztrációs
Tanács megszüntetése újabb fordulatot hozott Norvégiá-
ban. A hatalom átcsúszott a náci párt, a Nasjonal Samling
kezébe, az egyházi ügyek irányítását pedig a párt egyik
legbefolyásosabb vezetõje, Skancke vette át. Berggrav óva-

63 Heiene 1997, 126–127. o.



69tossága mit sem változott, jól tükrözte ezt a lelkészeknek
a lojalitási nyilatkozat kérdésében adott útmutatása is.
Ugyanakkor elkezdte a csendes építkezést is, és a Közös
Keresztény Tanács októberi megalakításával megterem-
tette az egyházon belüli különbözõ teológiai és kegyes-
ségi irányzatok egységes fellépéséhez szükséges keretet.
Azt, hogy Berggrav óvatosságát nem valamiféle megalku-
vás vagy tanácstalanság szülte, jól mutatja ekkor elmondott
helyzetértékelése, amely szerint az egyházat a hatalom
felõl most a pogány életszemlélet és a Gestapo-erõszak
egyfajta kombinációja fenyegeti. A „liberális” Berggrav
egységkezdeményezésének helyességét csak megerõsítet-
te, hogy Hallesby, Hope és a többi jelentõs konzervatív és
pietista vezetõ is hozzá hasonlóan ítélte meg a közös fel-
lépés szükségességét. Ebben éppen a német egyház pél-
dája lebegett a szemük elõtt, ahol Hitler hatalomátvétele
után nem alakult ki ilyen közösségvállalás, s az egyházat
politikai oldalról jól kiaknázható megosztottság szabdalta
szét.64

Az 1941 januárjában kiadott püspökkari pásztorlevél
volt az elsõ határozott megnyilvánulás, amellyel az egyház
széles nyilvánosság elõtt, összefoglalóan fejtette ki az ál-
láspontját a kialakult helyzetrõl.65 A német hatóságok fe-
nyegetõzéssel próbálták megakadályozni a levél szétküldé-
sét. Berggravot a Gestapo vezetõje, Werner Knab hallgatta
ki az ügyben, és határozottan megfenyegette a püspököt,
mert az egyház politikai kérdésekbe avatkozott bele: „Tel-
jesen ellentétben áll az alkotmánnyal, hogy az egyház ilyen
ügyekbe keveredik. Ilyesmit nem tûrhetünk el.”  Szavai-

64 Berggrav németországi kapcsolatain keresztül már 1933 óta figyelem-
mel kísérte az ottani egyházi harcot, a Hitvalló Egyház és a Német Ke-
resztények küzdelmét. Az ottani nehézségekbõl okulva nemcsak a ke-
gyességi és felekezeti megosztottság veszélyét akarta elhárítani, hanem
a lelkészek és laikusok közös fellépésére és a náci ideológia feletti köz-
vetlen kritikára is nagy hangsúlyt tett. Austad 1987, 53. o.
65 Lásd e kötetben, 116–118. o.



70 nak csak nagyobb nyomatékot adott, hogy éppen azokban
a napokban tartóztatták le a Legfelsõbb Bíróság december-
ben lemondott elnökét, Paal Berget. A külsõ nyomás azu-
tán sem szûnt meg, hogy a levelet felolvasták a szószékek-
rõl. Február 13-án Berggravot berendelték a királyi várba,
hogy az éppen Norvégiába látogató Himmlerrel találkoz-
zon. Berggrav újabb „kihallgatásra” számított, de kellemes
meglepetésként érte, hogy Himmler és Terboven lénye-
gében párbeszédet folytattak vele a pásztorlevél kérdése-
irõl, s a továbbiakban mások már nem feszegették a kér-
dést. Az eljárás azonban mély nyomot hagyott a püspök-
ben, aki ezután még óvatosabban kezelte a tiltakozások
kérdését, és aggályosan ügyelt arra, hogy az egyház kizá-
rólag az egyházat közvetlenül érintõ, lényeges kérdések-
ben szólaljon meg – ezzel magyarázható az is, hogy néhány
zsidó- és egyházellenes lépést nem tettek szóvá ebben az
idõben.

1941 volt a rádiós igehirdetések cenzúrájának kezdete,
a norvég harangok elvételére tett kísérlet éve, s ekkor me-
rült fel Maroni és Støren püspök kényszernyugdíjazásának
a kérdése is. Az oslói prímás mind gyakrabban járt a kor-
mányzati szerveknél és a birodalmi biztosnál, hogy hangot
adjon tiltakozásának. Ezt követte a náci propaganda két
nagy kampánya: a norvégoknak a zsidókkal és lappokkal
kötött házasságának tilalma, valamint a bolsevizmus elle-
ni sajtóhadjárat. Az elõbbi esetben természetesen a náci
fajgyûlölõ ideológia állt a háttérben, az utóbbiban pedig a
Szovjetunió ellen 1941. június 22-én megindított német
hadmûveletek. Berggrav ennek megfelelõen ítélte meg a
helyzetet: a házassági törvény ellen szót emeltek, míg a
nácik önigazoló antibolsevista kampányától távol tartotta
magát az egyház. A prímásra zúduló sajtókritika iszonya-
tos nyomást jelentett, de nem engedett – pedig ekkor kö-
zel járt az összeroppanáshoz: „Altató nélkül már egy éj-
szaka sem tudok aludni” – írta Skagestad püspöknek.
A Közös Keresztény Tanács ülésén pedig így búcsúzott a



71résztvevõktõl: „Az Önökkel való találkozás megerõsít en-
gem. Erre nekem ugyanúgy szükségem van, mint bárki
másnak, méghozzá sürgetõen!”66  Csekély vigaszt jelenthe-
tett a számára, hogy ebben az idõben Quisling erõs Berg-
grav-komplexusban szenvedett, az állandóan tiltakozó püs-
pök egyre nagyobb dühvel töltötte el.

1941 nemcsak külsõ eseményekben volt jelentõs Berg-
grav püspök életében, hanem a politikai etika területén is
folytatta kutatásait: ekkor tanulmányozta Luther tanítá-
sát a felsõbbség kérdésérõl. A források tanulmányozása
után olyan felismerésre jutott, amely szöges ellentétben
állt az evangélikus teológia – leginkább éppen Lutherre
hivatkozó – bevett álláspontjával, amely szerint engedel-
mességgel tartozunk minden felsõbbségnek. Berggrav ép-
pen azt tanulmányozta, mit mondott Luther a felsõbbség-
gel szembeni ellenállásról. „Amikor részeg a kocsis: Luther
az engedetlenség kötelességérõl” címû, 1941 tavaszán Os-
lóban és az ország más vidékein tartott elõadásaiban ered-
ményeit nyilvánosságra is hozta.67  Meglepõ felfedezése
egy sor olyan idézet volt, amelyben a reformátor a zsar-
noki hatalom elleni fellépést igazolta. Az állammal szem-
beni lojalitás kérdésében ekkor határozott felismerésre
jutott: „Csak egy Urunk van, és csak egyféle engedelmes-
ség létezik.” Éppen ezért az egyház felelõssége és köteles-
sége, hogy hirdesse Isten evangéliumát és törvényét, ami
magában foglalja a fellépést is, ha a felsõbbség megsérti
Isten törvényét. Így aztán, ha az állam a lelkiismeret fe-
lett akar uralkodni, akkor antikrisztusi – vonta le a kö-
vetkeztetést. „A kérdés az, vajon Isten igéjét a sarokba
dobják és a társadalom döntõ területeirõl kizárják-e?”68

Berggrav olyan liberális tendenciával számolt, amely ma-
gánüggyé teszi a vallást, és a francia forradalmat követõ

66 Heiene 1997, 146. o.
67 Austad 1987, 58. o.
68 Heiene 1997, 149. o.



72 modern szekularizációhoz vezet. Ez ellen nem elegendõ a
humanizmus és az idealizmus, mert ezek nincsenek felvér-
tezve a hatalom imádata és az ember istenítése ellen, itt
kezdõdik az egyház engedelmessége.69  „Ahol Isten igéjé-
nek találnia kell, olyannak kell lennie, mint a villám; konk-
rét célpontra kell irányulnia, anélkül, hogy bárminek a
helytelen figyelembevétele meggyengítené.”70  Ez a radi-
kális lutheránus teológia adott szilárd alapot a küszöbön
álló egyházi harcnak.71

FRONT – FOGSÁG – SZÖKÉS72

Berggrav püspök az egyház és az állam viszonyában fordu-
latot jelentõ napot, 1942. február 1-jét a lovisenbergi kór-
ház egyik szobájában töltötte. Néhány héttel korábban
ugyanis figyelmeztetést kapott egyik német ismerõsétõl,
hogy Quisling beiktatásával kapcsolatban számolnia kell
egy, a személye ellen irányuló támadással – ennek termé-
szetérõl azonban nem volt bõvebb információ. Így böl-
csebbnek tûnt megelõzésképpen néhány hétre „betegágyba
feküdnie”.

A kollaboráns kormány beiktatási ünnepségén Terboven
birodalmi biztos valóban éles kirohanást intézett a norvég
prímás ellen. Kezébe került személyes feljegyzésekre hi-
vatkozva azt állította, hogy Berggrav békeközvetítõ dip-
lomáciai lépései idején még a német felet támogatta: Nor-

69 „Itt fordul Isten az egyházakhoz. Csak õk tölthetik meg a jog fogal-
mát örök tartalommal, úgyhogy a népek fölé emelkedvén képessé vál-
jék arra, hogy egyesítse õket, s Istent szuverén Urunkként ismertesse el”
– írta Berggrav 1948-ban, a The Lutheran World Rewievban megjelent
tanulmányában. Berggrav 1948, 446. o.

70 Heiene 1997, 150. o.
71 Berggrav teológiájáról bõvebben lásd a kötet következõ tanulmányát.
72 Berggrav késõbb maga foglalta össze ezzel a címmel egyik könyvében

az 1942–1945 közötti életszakaszát. Heiene 1997, 155. o.



73végia német megszállása nem csupán politikailag és erköl-
csileg volt jogos lépés az angol inváziót megelõzendõ, ha-
nem egyben az önvédelem diktálta kötelesség is volt. Ang-
lia a norvég semlegesség ellensége volt, míg Németország
annak barátja – így értelmezte Berggrav megjegyzéseit
Terboven. Ezek szerint akkor ugyanúgy értékelte a hely-
zetet, mint maga Quisling, késõbb viszont ellene fordult.
Azóta hallgat arról, milyen veszélyt jelent Anglia és a Szov-
jetunió Norvégiára nézve. A beszéd világos provokáció
volt: „Nyugodtan hallgatásba burkolózhat továbbra is. De
akkor kompromisszum nélkül minden egyéb politikai kér-
déstõl is távol kellene tartania magát.”73  Ez a támadás ér-
zékeny pontján találta el Berggravot, aki világosan távol
akarta tartani magát és az egyházat a tisztán politikai össze-
ütközésektõl.

A februári eseményeket tehát kórházi menedékébõl fi-
gyelte az oslói püspök. Mind a trondheimi események,
mind az ifjúság nevelésérõl kirobbant konfliktus érintett-
jei tájékoztatták õt, és itt fogalmazta elsõ, éles hangú nyi-
latkozatát is a tiltakozó szülõk védelmében. Hamar vilá-
gossá vált azonban, hogy ebben a kérdésben olyan területre
ért az egyház, ahol püspökei megkezdhetik a nyílt harcot
az államhatalom ellen. Február végén már oslói püspöki
rezidenciáján fogadta a többi egyházvezetõt, ahol együt-
tesen fogalmazták meg állami hivatalról szóló lemondá-
sukat.

Quisling február 26-án maró gúnnyal reagált Berggrav
és a többi püspök lemondására: „Átok a népeken, ha kis
emberek nagy hivatalokban, elegendõ áttekintés és törté-
nelmi elõrelátás híján szétzúzzák a saját hasznuk érdeké-
ben mindazt, amit okos és hazafiasan gondolkodó férfiak
generációk alatt teremtettek meg a munkájukkal, és nem
ismerik fel a nagy és maradandó károkat, amelyeket ez-

73 Heiene 1997, 154–155. o.



74 zel okoznak.”74  Másnap felhívatta Berggravot az oslói vár-
ba, ahol azzal vádolta meg, hogy hatalomátvételi kísérleté-
nek 1940. április 15-ei bukásáért egy személyben õ a fe-
lelõs. Ekkor fenyegette meg az árulóknak járó százszoros
lefejezéssel is. Március 7-én végül közölték Berggravval,
hogy nyolc napon belül el kell hagynia a püspöki székhe-
lyet, ekkor költözött az askeri családi nyaralóba. Innen vett
részt az egyház húsvéti hitvallásának, Az egyház alapjának
a megfogalmazásában mint Hallesby professzor mellett
a Közös Keresztény Tanács legnagyobb tekintélyû tagja.
Nagypénteki és húsvéti házi õrizete után innen hurcolta
el a rendõrség kihallgatásra a lelkészek lemondását köve-
tõ napokban, április 8-án.

Az április 10-i kihallgatást maga az igazságügy-minisz-
ter vezette az államügyész jelenlétében. Berggrav naplójá-
ban az egész eseményt inkább szórakoztatónak, mint fé-
lelemkeltõnek írja le. Pedig Quisling ekkor már nyíltan úgy
nyilatkozott az újságoknak: „Ezeket az embereket minden
szépítés nélkül annak kell kezelni, amik valójában: csaló-
nak és árulónak. Magatartásukkal arra kényszerítenek ben-
nünket, hogy megsemmisítsük õket.”75  Mindez nem pusz-
ta fenyegetõzés volt, amit jól mutat az is, hogy a norvég
egyházzal kapcsolatos fejlemények miatt már április 12-
én Oslóba érkezett Németországból Helmuth James von
Moltke gróf és Dietrich Bonhoeffer, hogy a helyszínen tá-
jékozódjanak az ügyben.76  Tárgyalásaik nyomán, de más
csatornákon is a berlini vezetést arról gyõzték meg, hogy
egy, az egyházzal szembeni erõszakos lépés elmérgesíthe-
ti a helyzetet, és a norvég ellenállás malmára hajthatja a
vizet. Goebbels úgy nyilatkozott, hogy Quisling és Ter-
boven ezzel „olyan levest kotyvasztottak maguknak, amit

74 Heiene 1997, 158. o.
75 Heiene 1997, 165. o.
76 Von Moltke a Wehrmacht Oberkommando munkatársaként, Bon-

hoeffer pedig a német elhárítás, az Abwehr tagjaként érkezett Oslóba,
ugyanakkor titokban mindketten tagjai voltak az ellenállásnak is.



75majd erõs émelygéssel kell kikanalazniuk”.77  Április 12-
én Himmler, 13-án pedig Bormann, Hitler helyettese kül-
dött táviratot Terbovennek, hogy a püspököt szabadon kell
bocsátani. 16-án délután „csupán másfél percig” – ahogy
Berggrav írta – szabadon bocsátották, azután a rendõrség
askeri otthonába vitte, és állandó megfigyelés alá helyez-
te. Ugyanezen a napon tért haza a két német egyházi kül-
dött. Beavatkozásuk következménye lehetett, hogy a nor-
vég kormány végül is letett arról a tervérõl, hogy Berg-
gravot rövid úton elítéljék és kivégezzék.78

Az askeri fogság – a nemzetközi náci propagandával el-
lentétben – közelrõl sem jelentett szabadon bocsátást. Az
elsõ hónapokban minden külsõ kapcsolatot elvágtak a ha-
tóságok, még feleségével és gyermekeivel sem érintkezhe-
tett. A fogoly õrizetére kivezényelt pártkatonákat csak
néhány hónap elmúltával váltotta fel a rendõrség – a szö-
kés esetére kilátásba helyezett tûzparancs ekkor szelídült
emberségesebbé az õrökkel kialakuló jobb kapcsolatban.
Berggrav havonta egyszer írhatott feleségének, azt is az
államrendõrség közvetítésével, kerülve minden „aktuális
témát”.79  Csak újabb néhány hónap elteltével engedélyez-
ték, hogy látogatókat fogadhasson, többek között felesé-
gét is.

77 Austad 1988, 87. o.
78 Moltke és Bonhoeffer az egyháziakkal való tárgyalásokon arra biztat-

ták norvég kollégáikat, hogy az ellenállási munkát ne adják fel. Heiene
1997, 164–166. o. Bonhoeffer különösen nagy érdeklõdést tanúsított a
norvég egyházi helyzet iránt, mivel õ saját egyházában már korábban is
hasonló lépésekre tett javaslatot, mint amilyenekre Norvégiában sor
került. Austad 1988, 87. o.
79 Emlékezetes eset volt 1942 õszén, amikor az egyik levél miatt Berggrav

feleségét beidézte a rendõrség, és a püspök egyik levelében elõforduló
idézetrõl faggatták: „azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a fog-
lyoknak…” A védekezésre, hogy ez csupán a vasárnapra elõírt evangéli-
umi ige Lk 4-bõl, végül azt a rendelkezést hozták, hogy Berggrav nem
idézhet többé a Bibliából, „mert az túlzottan aktuális”. Heiene 1997,
168. o.



76 Az elszigeteltség éveiben Berggrav – a házimunka és a
favágás mellett – írással töltötte az idejét. Számos nagy
témára most jutott elõször ideje: ezek között volt az egy-
ház háború utáni új rendje, amelyrõl már a közegyházban,
az Átmeneti Egyházvezetõségben, de a londoni emigráns
kormánynál is élénk viták folytak. Nagy érdeklõdést vál-
tott ki az állam és az ember viszonyát tárgyaló munkája is,
amelynek kéziratát még 1944-ben Svédországba csem-
pészték és ott kiadták.80

Az elszigeteltség – az állandó rendõri õrizet ellenére is
– 1943-tól fokozatosan oldódott. A legnehezebb napok
mégis 1944 karácsonya elõtt következtek: Berggrav egyik
fiát letartóztatta a titkosrendõrség, a család sorsa így tel-
jesen bizonytalanná vált. Idõközben többször is titkos ér-
tesítés érkezett arról, hogy az ellenállás köreiben készítik
Berggrav számára a szöktetés tervét, ám ez immár nem-
csak az õ óvatossága, hanem a fiú sorsa iránti aggódás mi-
att is lehetetlennek látszott. Végül 1945. április 16-án
mégis Svédországba menekítették a családot, néhány hét
múlva pedig fiukat is sértetlenül viszontláthatták, aki a
Gestapo börtönébõl szabadult ki. A püspöknek arra is volt
gondja, hogy együttmûködõ õrzõi védelmében arra kérje
az ellenállást, színleljenek szöktetõ katonai akciót az askeri
házat övezõ erdõkbõl.

A háromévi fogság után 1945 májusában Oslo püspö-
ke számára is elérkezett a szabadság – bár nem egészen
úgy, ahogyan azt korábban eltervezte.

80 Ez a kézirat csaknem egy házkutatás áldozatául esett 1943-ban, ami-
kor Berggrav titokban levelet kapott Fjellbu préposttól. Az államrend-
õrség alapos munkája ellenére mégis sikerült a fontosabb iratokat elrej-
teni a szauna egyik farakásába. Heiene 1997, 172. o.



77A HÁBORÚ UTÁN

1945. május 9-én vették fel ismét a norvég egyház püspö-
kei 1942 februárjában letett állami hivatalukat. Berggrav
püspök nagy várakozással tekintett a háború utáni felada-
tok elé: az egyházi rend reformja, az egyház új helyének
kiépítése a társadalomban, valamint a nemzetközi ökume-
nikus mozgalomban való részvétel szerepelt tervei között.
A múlt gyanakvása azonban – az egyre erõsödõ radikális
baloldali politika képviselõi, de még az emigrációból vissza-
tért politikusok irányából is – újra feléledt vele szemben:
azzal vádolták, hogy a civilek fegyveres ellenállásával
kapcsolatos 1940-es állásfoglalása, valamint a németekkel
szembeni nyílt konfliktust kerülõ magatartása miatt súlyos
felelõsség terheli a náci diktatúra idején történtekért. To-
vábbi nagy vihart kavart, amikor 1945. október 16-án meg-
látogatta börtönében a háborús bûnösként elítélt Vidkun
Quislinget, majd levélben kegyelmet kért a miniszterel-
nöktõl a volt náci vezér számára. Indoklásként nem csu-
pán alapvetõ halálbüntetés-ellenes meggyõzõdését hozta
fel, hanem – írja – „meg vagyok gyõzõdve, hogy különö-
sen jogtalan lenne Quisling életét kioltani. Azok között,
akik õt és az ügyet is jól ismerik, egyöntetûen az az ural-
kodó nézet, hogy messzemenõen meggyõzõdése szerint
cselekedett, amikor oly sok gaztettet követett el.”81  Quis-
linget a második világháborús számonkérés szokása szerint
– a püspök véleményétõl függetlenül – természetesen ki-
végezték. Berggravot ugyan lehetett az ügyben azzal vádol-
ni, hogy túl enyhe álláspontot képvisel, de azzal semmi-
képpen, hogy oka lett volna valamit is viszonozni a hábo-
rú idejébõl Quislingnek a javasolt kegyelemmel. Berggrav
egyébiránt a következetes számonkérés híve volt a hábo-
rú után – a halálbüntetés kérdését leszámítva.

81 Heiene 1997, 184. o.



78 A világháború hosszúra nyúlt árnyai lassan elmaradtak
az életébõl, de a megpróbáltatások következményei nem.
1946 után egyre súlyosabb szívpanaszokkal küszködött,
amit súlyosbított felesége halála 1949-ben. Az oslói püs-
pöki széktõl az 1950-es év végével vált meg, nemzetközi
munkáját azonban tovább végezte: az Egyházak Világtaná-
csa egyik elnökeként (1951–54) és az Egyesült Bibliatár-
sulatok elnökeként (1946-tól haláláig) mûködött, és éle-
te végéig vezette a Kirke og kultur folyóiratot is, amely ke-
reken 50 esztendeig kötõdött az õ nevéhez. 1959. január
14-én hunyt el Oslóban.





ESEMÉNYEK ÉS TEOLÓGIA

A német megszállás kezdetétõl (1940. április 9.) a II. vi-
lágháború végéig (1945. május 8.) tartó norvég egyházi
harc történetérõl elég részletesen és csaknem kifogástalan
pontossággal tájékozódhat a magyarul olvasó is,1  ha érdekli
a téma. Az eddig lefordított és közölt beszámolók elsõsor-
ban az eseményeket idézik fel. Az elmúlt években azon-
ban a norvég Gunnar Heiene egy Berggrav-életrajzot,2  a
német Arnd Heling pedig egy teológiai tanulmányt tett
közzé.3  Heiene életrajzi mûve az események mellett is
behatóan foglalkozik a norvég egyházi harc vezéralakjának,
Eivind Berggrav oslói püspöknek a gondolkodásával és te-
ológiájával, s természetesen Heling sem tudja úgy tárgyalni
Berggrav teológiáját, hogy a kor eseményeit ne ábrázolná.
E sorokkal arra vállalkozom, hogy bemutassam e harc teo-
lógiájának néhány vonását, miközben a történelmi ese-
ményeket csak a teológia megértéséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékben vázolom. A teológia bemutatásánál
különösen a harc során keletkezett számos, a kormányhoz

REUSS ANDRÁS

Berggrav oslói püspök teológiájának
fõ vonásai a norvég egyházi harcban*

 * A tanulmány megjelent: Credo, 2001/3–4. 25–38. o. Az idézeteket a
jelen kiadásban közölt fordításokhoz igazítottuk.

1 Aulén 1942; Molland 1947; Berggrav 1948; Ordass 1996.
2 Heiene 1997.
3 Heling 1992.



80 vagy a lelkészekhez intézett hivatalos – az egyházi veze-
tõk által kiadott egyéni vagy egyházi testületi – nyilatko-
zatra figyelek. Az áttekintést megkönnyíti, hogy az öt évig
zajlott norvég egyházi harc egymástól élesen elhatárolha-
tó korszakokra osztható, amelyek mindegyikébõl jellegze-
tes megnyilatkozások emelhetõk ki.

KIVÁRÁS ÉS TAKTIKÁZÁS

A „Weserübung Nord” hadmûvelet keretében a német
egységek 1940. április 9-tõl kezdõdõen nagy erõkkel száll-
ták meg az I. világháborúban részt nem vett Norvégia egyre
nagyobb területeit. A hadmûveletek megkezdésével együtt
kiadott memorandumban biztosítani ígérték Norvégia füg-
getlenségét és integritását: a kimondott szándék tehát nem
a hódítás volt, hanem az, hogy a megszállással megelõzzék
a britek hasonló lépését. Az egyébként teljesen jelenték-
telen norvég nemzetiszocialista párt (1936-ban a szavaza-
tok 1,8%-át kapta) vezetõje, Vidkun Quisling már az elsõ
nap estéjén bejelentette, hogy pártja veszi át a hatalmat,
és õ lesz a kormányfõ és a külügyminiszter, de sem az északi
országrészbe menekült király és kormány, sem a parlament,
a Storting helyükön maradt tagjai nem ismerték el. Osló-
ban a Legfelsõbb Bíróság elnöke adminisztrációs tanács, tu-
lajdonképpen norvég önkormányzat felállítását javasolta,
a németekkel folytatott tárgyalásokba bevonta Berggravot
is. A sikeres tárgyalások révén alig egy héttel a támadás
után (április 15-én), miközben északon még fegyveres el-
lenállás folyt a németek ellen, és a király s a kormány is az
országban volt, délen Hitler kénytelen volt elszenvedni elsõ
politikai vereségét: a német nagykövet jelenlétében a je-
lenlevõ legmagasabb norvég közjogi méltóság, a Legfelsõbb
Bíróság elnöke kinevezi az Adminisztrációs Tanácsot. Ez-
után kezdi meg mûködését a Hitlernek közvetlenül aláren-
delt és teljhatalmú birodalmi megbízott, Terboven. Õ egy-



81részt ígéretet tesz a szabad vallásgyakorlásra, másrészt tár-
gyalásokat kezdeményez a németekkel jobban szimpatizáló
államtanács alakítására, amelyekben Berggrav is részt vesz.
Mivel feltételeit a norvégok nem fogadják el, 1940. szep-
tember végén kihirdeti a trónfosztást, feloszlatja az Ad-
minisztrációs Tanácsot és a politikai pártokat a nemzeti-
szocialista párt kivételével, majd e párt tagjaiból és szim-
patizánsaiból álló államtanácsot nevez ki. Az elsõ korszak
ezzel ér véget.

Oslo püspöke e kezdeti szakaszban kerülte a konfron-
tációt – talán azért, mert várta, hogy tisztázódjanak az arc-
vonalak, és remélte, hogy a németek betartják a nemzet-
közi jogot, és teljesítik, amit ígérnek. Két szöveggel lehet
ezt érzékeltetni.

Nyár közepén (1940. július 18.) a norvég újságok egy
bûnbánatra és imádságra szólító felhívást közöltek, ame-
lyet Berggrav, valamint az egyházon belüli különféle laikus
szervezetek és a szabadegyházak egy-egy vezetõje írt alá:

„Norvég keresztények!
E sorsdöntõ idõben legyünk egyek a bûnbánatban és

az imádságban. Bánjuk meg õszintén bûneinket és vétke-
inket.

Vállaljuk magunkra keresztény felelõsségünket.
Legyünk egyek az imádságban, amelyet az országért és

a népért, s különösen azokért mondunk, akik jövõnkért a
felelõsséget hordozzák.”4

A szövegben csak a „sorsdöntõ idõ” kifejezés utal a rend-
kívülire. A kegyesség általános megnyilvánulása, hogy bûn-
bánatra és imádságra hív. Nagyon fontos mozzanat azon-
ban a levertségnek és tehetetlenségnek ebben a helyzeté-
ben a felelõsségre utalás, amely felelõsségben mindenki
osztozik, bár ez a felelõsség nem egyforma. Éppúgy lehe-
tett a Londonba menekült királyra, az ott megalakult kor-
mányra, a hazai fegyveres ellenállókra, mint az Adminiszt-

4 Lásd e kötetben, 105. o.



82 rációs Tanács tagjaira gondolni. Hatalmas üzenete volt a
három aláíró személy együttesének is, hiszen ez a három
irányzat egyfelõl átfogta az egész norvég kereszténységet,
másfelõl a közöttük mintegy kétszáz év óta feszülõ ellen-
tétek miatt addig együtt sem szóban, sem írásban nem
léptek föl. Az adott helyzetben az egységet különbségeik
és ellentéteik elé sorolták.

Az úgynevezett egyházi imádság (az istentisztelet végén
elmondott könyörgõ imádság) a másik sajátos szöveg. Már
1940 nyarán követelte az egyházügyi fõosztály, hogy a rá-
diós istentiszteleteken ebbõl az imádságból hagyják ki a
királyért és a kormányért mondott részeket. Amikor pe-
dig a megszállók kimondták a trónfosztást és feloszlatták
az Adminisztrációs Tanácsot, maga Berggrav fogalmazta át
a szöveget, és azt elfogadtatta püspöktársaival is. Így sike-
rült elébe vágnia annak, hogy az új hatalom írjon elõ vala-
milyen nem kívánt vagy egyenesen elfogadhatatlan szöve-
get. Szeptember végétõl már nem imádkoztak az emigrá-
cióban levõ királyért és a kormányért, hanem helyettük
„honfitársainkért a távolban és a tengeren” mondtak imát.
Ez a megfogalmazás alkalmas volt arra, hogy a gyülekeze-
tek mégis az uralkodóra gondoljanak, és sikerült elháríta-
ni az új hatalom képviselõinek imádságba foglalását.

A lépés persze példátlan volt, hiszen legálisan a királyt
nem fosztották meg trónjától, és a kormány sem mondott
le, az államegyház püspöke mégis kihagyja õket az egyhá-
zi imádságból. A döntés elsõsorban a külföldön élõ nor-
végok körében váltott ki megütközést, akik rádióadásaik-
ban nem vonakodtak Berggravnak szemére vetni haza-
fiatlanságát. Õ azonban úgy tartotta, a megszállók vagy a
norvég kormányszervek hatályosan elrendelhetik, hogy az
imádság ilyen fordulatai ne alkossák a hivatalosan elõírt
istentisztelet részét. Elképzelhetõ, hogy a norvég népet
nem látta elég felkészültnek a harcra, vagy az ügyet nem
tartotta elég súlyosnak ahhoz, hogy amiatt induljon meg
a harc.



83INTEGRÁLÁS ÉS CSATÁROZÁS

Az államtanács 1940. szeptemberi kinevezésével egyre
inkább nyilvánvalóvá lett, hogy kezdetét vette az a folya-
mat, amelynek célja a németek részérõl a norvég társada-
lom nemzetiszocialistává tétele és háborús célokra való
mozgósítása. Ezek a törekvések nem tettek kivételt a nor-
vég egyházzal sem, és az egyház az egyik legerõsebb ellen-
félnek bizonyult. A harcnak ez a szakasza a nemzetiszoci-
alista ifjúsági szervezet elleni tiltakozásig és a püspökök
lemondásáig tartott (1942. február).

Ennek a szakasznak a kezdetén már elõrevetíti árnyé-
kát a késõbbi nagy küzdelem. Arra a lelkészek között fel-
vetõdõ kérdésre, hogy mi a teendõ, ha az államhatalom
hûségnyilatkozatot kíván majd, Berggrav püspöknek a lel-
készekhez küldött körlevele (1940. október 23.) elõször
még a hagyományos választ adja: „Lojális voltam és aka-
rok maradni a fölém helyezett felsõbbség iránt Róm 13,1–
5 értelmében; hivatali kötelességeim iránt lelkiismeretem
szerint, Isten igéjének (ApCsel 5,29) megfelelõen; vala-
mint hazám iránt, amelyet Isten adott nekem.” A lelkiis-
meretet és a meggyõzõdést hangsúlyozza, de teológiai ér-
telemben: „Az egyház az evangélium szolgálója népünk kö-
rében. Ez kell, hogy vezérfonalunk legyen, amint minden
dologban ez legmélyebb elkötelezettségünk is. […] »Ezen
túl senkit sem szabad és nem is lehet hajszolni.«”5

A lelkészeknek és gyülekezeti tanácsoknak így ír (1940.
október 31.): „Elõször is szögezzük le, hogy ebben a hely-
zetben a legfontosabb, hogy nem a helyzet a legfontosabb,
hanem Isten, aki minden helyzetnek Ura. […] Vannak igaz-
ságok és kötelezettségek, amelyek sohasem változtathatók
meg. Amit Isten megszabott, emberek nem változtathat-
ják meg. […] Minden keresztény embernek feladata, hogy
megkülönböztesse a nap váltakozó értékeit és azt a ren-

5 Heling 1992, 146–147. o.



84 díthetetlent, amellyel Isten igéje lelkiismeretünket meg-
köti és szabaddá teszi. A meggyõzõdéshez körültekintõen
ragaszkodni és tõle sem csábításra, sem fenyegetésre nem
tágítani, valamit megtenni vagy elhagyni – ez nem olyas-
mi, amiben választhatunk…”6

Az elsõ pillanatban nemcsak mi, de talán az egykoriak
sem érezték ki ezekbõl a gondolatokból az ellenállás el-
szántságát és megalapozását. Mintha inkább kerülni akar-
na minden közvetlen vitát a nemzetiszocializmussal.7  Óva-
kodjék mégis minden visszatekintõ, hogy e szavakat akár
csak taktikázásnak, akár pusztán örök általánosságok meg-
fogalmazásának fogja fel. Inkább elvileg jelölik ki azt az
utat, amelyen majd a konkrét eseményekre válaszolva kon-
krétan járni kell, s amelyen az oslói püspök és vele sokan
mások jártak. Ez azonban valóban csak az elõkészület órája,
a tényleges küzdelem még nem kezdõdött el.

Az elõkészületekhez tartozik még egy szinte felmér-
hetetlen jelentõségû lépés. Amikor 1940. október végén
Berggrav felmérte és megfogalmazta, hogy a fõ veszede-
lem a brutális Gestapo erejére támaszkodó pogány élet-
szemlélet, felismerte egyszersmind azt is: ebben a helyzet-
ben a keresztények nem engedhetik meg maguknak, hogy
egymással hadakozzanak. Sikerült megnyernie a legbefo-
lyásosabb laikus vezetõt, Ludvig Hopét, aki a Kína-misszió
élén állt, s aki korábban a népegyház-államegyház leg-
radikálisabb kritikusa volt, valamint a belmisszió vezetõ-
jét, Ole Hallesby professzort, aki 20 évvel korábban min-
denféle együttmûködést elutasított a liberálisokkal, hogy
együtt hozzák létre a Közös Keresztény Tanácsot (Kristent
Samrød). Nem adminisztratív szervet akartak, hanem kö-
zös irányítást, egyeztetést, azonos fellépést a nép és az egy-
ház ügyében. Hatalmas megerõsítést jelentett, amikor egy
alkalmi gyûlésen, egy nevezetes missziói házban 3000 em-

6 Lásd e kötetben, 109. o.
7 Heling 1992, 146. o.



85ber elõtt jelentették ki: „Amikor most a különbözõ tábo-
rokban lévõ számos barátunkat arra hívjuk, hogy csatla-
kozzanak a Közös Keresztény Tanácshoz, ezt azért tesszük,
mert a tanács a mi régi, kipróbált, reformátori és haugiánus
irányunkat kitérõk nélkül akarja követni, az ihletett iste-
ni ige alapján, evangélikus egyházunk hitvallása szerint. Eb-
ben a nagy és kritikus órában jobban érezzük, mint vala-
ha, hogy egyedül a régi, csonkítatlan evangélium képes né-
pünket megmenteni.”8

A norvég püspök nem csinált titkot abból, hogy voltak
olyan idõk, amikor nehézségei voltak a Szentírással, de
élete folyamán egyre többet jelentett a számára. Átélte,
hogy nem egyszerûen mi olvassuk a Bibliát, hanem a Bib-
lia olvas minket.9  Amikor 1942. február 27-én váratlanul
rendõrségi kihallgatásra hurcolták, zsebében ott lapult egy
kis Biblia. Visszaemlékezve mesélte egyszer, hogy a BBC
és a Biblia „adtak nekünk bátorságot és reménységet
napról napra. Természetesen más volt a látószögük, de lé-
lektani oldalról nézve összekapcsolódtak, mert mindket-
tõ bizodalmat árasztott”.10  Amikor olyan élesre fordult a
helyzet, hogy bármelyik pillanatban számolnia kellett le-
tartóztatásával, elõkészített táskájában ott volt a Biblia, a
görög nyelvû Újszövetség és egy konkordancia. Három
évig tartó házi õrizetében valóban egyik kedves foglalatos-
sága volt a Filippi-levél lefordítása a kortársak számára.
Élete utolsó nagy feladataként elvállalta a Bibliatársulatok
Világszövetsége elnöki posztját. Ebben a tisztében egyszer
megrendítõ szavakkal foglalta össze az 1800 éves Biblia je-
lentõségét.11

A Magyarországon szinte egyáltalán nem ismert Hans
Nielsen Hauge (1771–1824) egyszerû parasztcsaládból
származott, aki egy 25 éves korában átélt lelki élmény, va-

8 Lásd e kötetben, 107. o.
9 Heiene 1997, 233. o.

10 Heiene 1997, 235. o.
11 Heiene 1997, 249. o.



86 lamint lutheránus pietisták és korai pietisták hatására az
Isten iránti engedelmességet és a tevékeny Krisztus-köve-
tést hirdette. Mûködése nyomán kis közösségek jöttek
létre szerte az országban, amelyek ugyan nem szakadtak
el az államegyháztól, de az – fõként kezdetben – értetle-
nül és gyanakvással tekintett rájuk. Maga Hauge emiatt
összesen 10 évig börtönben is ült. Az „eretnek” Hauge
irányzata itt jelenik meg elõször pozitív hangsúllyal az igazi
reformátori irány mellett, az államegyház püspökének
jelenlétében. Felbecsülhetetlen történelmi jelentõségû
pillanat ez Norvégia egyháztörténetében! Nem kis része
volt ebben a liberálisnak tartott Berggrav püspöknek, aki
a haugiánus vonalat a következõképpen határozta meg: „a
hatékony hit vonala, a hitvalló élet, az engedelmeskedõ
kereszténység, az ébredés és a biztos járás egészséges kom-
binációja, a laikus önállóság norvég összekapcsolása az
autoritatív egyházzal.”12

Magától értõdõnek tûnhetne az evangélikus püspököt
a lutheri reformáció elkötelezettjének tekinteni. Kétség-
telenül az volt, ám oly módon, ami figyelmet érdemel.
Úgy látta, a lutheranizmust két oldalról fenyegette veszély.
Az egyik oldal, ha protestációnak tartják akár a római ka-
tolicizmussal, akár a kálvinizmussal szemben. A másik a
biblicizmus, amikor egy bizonyos tan kerül elõtérbe. Vé-
leménye szerint „a lutheribõl élni kell”, a lutheranizmus
lényege ugyanis az evangéliumnak és hitbeli atyáink ke-
resztény tapasztalatának a forrásaiból áradó élet. Ahol az
élet és a tan közötti belsõ kapcsolat elvész, ott mindket-
tõ odavan. Ennek jelét a protestantizmus két legnagyobb
gyengeségében látta: egyrészt nemzeti hatalomvágyában,
másrészt az elkülönülõ felfogások önhittségében. „Ezáltal
külsõ sajátossága közvetlen ellentétben van belsõ értéke-
ivel.” A Lutheránus Világkonvent második, koppenhágai
ülését 1929-ben – véleménye szerint – nagymértékben

12 Heling 1992, 153. o.



87„unalmasság és bõbeszédûség”, „életidegen teologizálás”,
„szûk félénkség” és „konfesszionális önfejûség” jellemezte.
Meggyõzõdése volt, hogy az északiak egészen más hagyo-
mányt képviselnek, és különösen Svédország járult hozzá,
hogy az igazi Lutherhez elvezessen.13

Valláspszichológiai kutatásainak is része volt abban, hogy
Oslo püspöke Luther gondolkodásában elsõsorban nem a
fogalmakat látta meghatározónak, hanem az élményt, azo-
kat az erõtényezõket, amelyekkel kapcsolatba került. Úgy
látta, hogy Luther írásaiban is hemzsegnek azok a kifeje-
zések, amelyek ezt tükrözik, teológiai gondolkodásának
ezért olyan drámai a megjelenése. Luthernél a „keresz-
ténység nem valamilyen állapot, hanem mozgás: »…a ke-
resztény ember nem valaki, akivé õ lett, hanem valaki, aki-
vé lesz.« »A keresztény kegyesség nem istenes lét, hanem
istenessé válás, nem egészség, hanem egészségessé válás,
nem forma, hanem gyakorlás, még nem vagyunk azok, de
azok leszünk. […] nem értünk még célt, hanem utat ta-
láltunk, amelyen járunk.«”14

Berggrav nyomatékosan hangsúlyozza Luther teológiá-
jának organikus egységét. Azt, amit Luther különösen a
Galata-levélhez írt kommentárjában fejt ki, miszerint a hit
és a cselekedet nem két külön dolog, nem lehet a hitet –
mint valami nyersanyagot – a szeretet cselekedeteivé át-
alakítani. A hit Isten munkája bennünk, és ennek a folya-
matnak a szerves, organikus gyümölcse, hogy egészen más
emberekké leszünk teljes szívünkbõl, teljes lelkünkbõl,
teljes elménkbõl, teljes erõnkbõl. A kereszténységben te-
hát semmiképpen sem kétféle – egy erkölcsi és egy vallá-
sos – érzületrõl kell beszélni, hanem csak egyrõl. Az em-
beri személyiség sem két részbõl áll, keresztényibõl és em-
beribõl, hanem csak egybõl.15

13 Heling 1992, 110–111. o.
14 Heling 1992, 111–112. o.
15 Heling 1992, 113. o.



88 A norvég egyházi harc szempontjából is fontos Berggrav
számára, hogy bár a jézusi és a lutheri szemléletben is tud
Isten és a gonosz dualizmusáról annyiban, hogy ez a ket-
tõ létezik, ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy Isten
csak félig Isten. „A harc tény, de a gyõzelem Istené. Isten
szuverenitása kétségen kívüli; az ellenállás is. […] Isten
benne áll, egyúttal azonban fölötte. Ez nem »tan«, ez pa-
radoxon. Ezt hitben ragadjuk meg. […] Luther gondolat-
menetében: Ha e világ fejedelme nem képes kárhozatra
juttatni, akkor valójában szánalmas…”16

A fentiek elégséges módon illusztrálják és igazolják is,
hogy az egységes keresztény fellépés létrehozása Berggrav
gondolkodásában sokkal több volt, mint valami diplomá-
ciai sakkhúzás, netán ügyes kompromisszum. Az õ integ-
ráló alkatában17  adva volt a készség nemcsak a különbözõ
irányzatok megszólítására, hanem megértésére és megér-
tetésére, s persze meggyõzésére is. Érvei olyan hatásúak
voltak, hogy püspöktársai vagy helyettesei, valamint az
állami és a gyülekezeti teológiai fakultás professzorai nem
kényszeredetten, hanem szabadon álltak mögé. A Hope és
Hallesby által képviselt irányzatoknak – nyilván a múlt éles
vitái miatt – nehezebb volt ezt a belsõ egységet elérniük.18

Alkati és lélektani vagy teológiai irányzatok egyezteté-
sénél is lényegesebb, hogy Eivind Berggrav püspök felis-
merte: a kezdõdõ harc nem pusztán az egyház szabadsá-
gáért folyik, hanem az igazságért és az igazságosságért. S
a választóvonal nem az egyház és a világ között húzódik,
hanem azok között, akik az igazság és az igazságosság el-
véhez való rendíthetetlen ragaszkodást szent kötelességük-
nek tekintik, és akik nem tekintik annak.19  Az egyházon

16 Heling 1992, 114. o.
17 Lásd már-már naivnak tûnõ békeközvetítési kísérleteit a háború kez-

detén, tárgyalásait Lord Halifax brit hadügyminiszterrel és Hermann
Göringgel 1939 decemberében és 1940 januárjában.

18 Lásd azt a nyilatkozatot, amelyet ezek az irányzatok adtak ki röviddel
a Közös Keresztény Tanács megalakulása után. 108. o.

19 Aulént idézi Heling 1992, 249–250. o.



89túlmutató nagy ügyek pedig, amelyekért az egyháznak már
érdemes a sorompók közé állnia, nem sokáig várattak ma-
gukra. A jogrend, az ifjúság nevelése és a szülõk felelõs-
sége, az igehirdetés témái, valamint az államegyház kér-
dése voltak azok a legfõbb területek, amelyeken a norvég
egyház elszánt küzdelmét a továbbiakban folytatta.

Az egyház 1941 elején látta elõször szükségesnek elvileg
is tisztázni az államhatalommal való viszonyát az egyház-
ügyi fõosztályvezetõnek küldött tiltakozásokban, majd
válasz híján ezek közreadásával egy pásztorlevélben.20  A
püspökök leszögezik, hogy a norvég egyház a norvég állam-
mal mint jogállammal áll viszonyban. Alapvetõ kérdés
tehát, hogy az állam eleget tesz-e jogi és erkölcsi kötele-
zettségeinek. A püspökök megállapítják, hogy ennek meg-
valósulását kétségessé teszik a nemzetiszocialista roham-
osztagok erõszakos cselekményei és a rendõrség részérõl
ezek eltûrése, sõt támogatása. A bíróságok függetlenségét
oly mértékben csorbították, hogy a Legfelsõbb Bíróság tag-
jai nem láttak más kiutat, mint a lemondást. Ezzel a püs-
pökök körlevele szerint olyan jogbizonytalanság jött létre,
amely megkérdõjelezi a jogállamiság meglétét. Harmad-
szor, a náci rezsim egy rendelkezés szerint nem ismeri el a
lelkészek elkötelezését a gyónási titok megõrzésére. A
püspökök elismerik, hogy az egyháznak nem dolga, hogy
az állam rendjét megszabja, de feladatuknak tartják, hogy
szóljanak, ha az állam nem tölti be hivatását, tudniillik nem
a jogot, igazságot és jóságot valósítja meg. Ez nem értel-
mezhetõ úgy, hogy az egyház beavatkozik a politikába, mert
ez az egyház kötelessége, amint az is kötelessége, hogy sza-
vával a népet visszatartsa az erõszaktól és az igazságtalan-
ságtól.

A norvég püspökök Berggrav vezetésével így finoman,
mégis jól érzékelhetõen új irányát fogalmazták meg a fel-

20 Lásd e kötetben, 110–115. o.



90 sõbbségrõl szóló lutheri tanításnak – amelyet sokszor egy-
oldalúan úgy értelmeztek, hogy teljes mértékben lojális-
nak kell lenni feljebbvalóink iránt. Nem új ez az irány, ha
figyelembe vesszük, hogy az Ágostai hitvallás XVI. cikke
is említi: Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint em-
bereknek (ApCsel 5,29). Érthetetlen módon jó négyszáz
évig mégis alig akadt ilyen helyzet. A norvég egyházi harc
az ellenkezõnek ritka példája. Berggravnak a Lutheránus
Világszövetség második világgyûlésén (Hannover, 1952)
tartott elõadását ezért követte nagy ellenkezés és értetlen-
ség német teológusok részérõl.21  Az új azonban nemcsak
annyi, hogy egy adott ponton az „inkább Istennek” hely-
zete áll fönn, hanem ennek indoklása is: az a jogrend,
amelyet az egyháznak hirdetnie, az államnak megvalósíta-
nia kötelessége, nem meghatározó törekvése az államnak.
Egyáltalán nem arról van szó, hogy egymással küzdõ felek,
szociális partnerek, társadalmi erõk állnának vitában egy-
mással. Azt az isteni jogrendet kérik számon a püspökök,
és annak a jogrendnek a védelmében szólnak, amelynek az
állam is, az egyház is – mindegyik a maga módján – alá van
rendelve.

A küzdelemnek ebben a szakaszában az igehirdetések sza-
badsága és tartalma lett további vitatémává. A nemzetiszo-
cialista kormányzat beleszólása az egyház legsajátosabb
feladatába a rádiós istentiszteleteknél kezdõdött: elõször
csak azt igyekeztek elérni, hogy az egyházi imádságban ne
említsék a királyt és kormányát, majd az igehirdetések
tartalmába is kezdtek beleszólni. Az egyházügyi fõosztály
– a lelkészek által csak „szájkosárrendeletnek” nevezett
iratában – a legnagyobb óvatosságra intette a lelkészeket,
mert a prédikációkkal kapcsolatosan „a jövõben a panaszo-
kat alaposan kivizsgálják, és esetleg államellenes propagan-
da kísérletének minõsítik” azokat. Ezért legyen igehirde-

21 Heling 1992, 8–17. o.



91tésükben elõtérben az, ami az evangéliumban a „lelki épí-
tést” szolgálja, és megfelel annak, ami örökkévaló, és ne
érintsék azokat a kérdéseket, amelyek „az ország sajnála-
tos politikai meghasonlásához” kapcsolódnak.22

Az oslói püspök itt sajátos eszközhöz folyamodott.
1941. április 27-én „Kedves Henrik!” megszólítással ma-
gánlevélnek álcázott, aláírás nélküli körlevelet adott ki,
amelyben válaszolni igyekezett a kihívásra. Lutherre hivat-
kozik, aki számára Isten igéje aktuális volt, egyáltalán nem
csak lelkileg építõ. Ha Isten igéjének aktuális tartalmát
elhagyjuk, ha az örök ige nem világítja meg az aktuális
helyzetet, akkor az ige múzeumi tárggyá válik: „Különös
kísértés ez: arra csábítanak, hogy a Megfeszített és értünk
végzett engesztelõ mûve legyen igehirdetésünk »központ-
ja«, és ezzel félrevezetnek arra, hogy ennek a megfeszített
Úrnak a mai bûnösök felett mondott dorgáló beszédét el-
áruljuk.”23

Néhány héttel késõbb a püspökök körlevele határo-
zottan leszögezi, hogy az igehirdetés tartalmába senkinek
sincs joga kívülrõl beleszólnia: „Az egyháznak megvan a
maga rendje, amelytõl nem lehet eltérni anélkül, hogy az
egyház lényegét és az ige szabadságát el ne játszanánk.
Ehhez a rendhez hozzátartozik az ige és a szentségek fel-
ügyelete, amely egyedül az egyház illetékessége az erre
ordinált és elkötelezett felvigyázók által.”24

A lelkészeknek nem szabad arra gondolniuk, hogy õk az
állam kenyerét eszik, vagy hogy az állam rendelkezésére
kell állniuk – írta „kedves Henriknek” Eivind Berggrav.
Ha ez a gondolat foglalkoztatja õket, akkor nagyon messzi-
re eltávolodott központi és igazi lényegétõl a norvégiai
egyház.25

22 Heling 1992, 160–161. o.
23 Lásd e kötetben, 119. o.
24 Lásd e kötetben, 120. o.
25 Lásd e kötetben, 119. o.



92 Megint újabb front nyílt az egyházi harcban 1942 febru-
árjában, amikor – már Quislingnek a német birodalmi biz-
tos, Terboven által a Norvégiában addig ismeretlen minisz-
terelnöki tisztségbe való beiktatása után – törvény írta elõ
minden 10 és 18 év közötti fiú és leány belépését a nem-
zetiszocialista ifjúsági szervezetbe. A püspökök Bergravval
az élen tiltakozásukban akként érvelnek, hogy a szülõk és
gyermekeik közötti viszony olyan alapvetõ, a teremtésbõl
következõ rend, amelyet senki sem boríthat fel. Ezért a
családi otthon felelõsségét sem lehet másra ruházni. Az
iskola vagy egy ifjúsági szervezet legföljebb a szülõk segít-
ségére lehet, amennyiben ezt a szülõk elfogadják, igény-
lik és lelkiismeretükkel összeegyeztethetõnek tartják.
Adott esetben, a gyermek érdekét tekintve, még az a joga
is megvan a szülõknek, hogy gyermeküket kivegyék az is-
kolából. Ha az állam ezt nem tartja tiszteletben, akkor
erõszakosan hatol be a családi otthonokba, és Isten paran-
csolatát lábbal tiporja. A szülõk felelõsségét nem veheti át
sem az állam, sem az iskola.

Az egyházügyi fõosztállyal folytatott vitában érdekes
olvasni, mint hivatkoznak mindkét oldal képviselõi Lu-
therre, a Nagy kátéra, a negyedik parancsolatra. Az oslói
püspök által képviselt álláspont ebben a kérdésben is sa-
játos és határozott. A gyermeknevelés alapvetõ jog és kö-
telesség, amelyet senki sem vehet el a szülõktõl. Aki ezt
nem ismeri el, Isten rendjét borítja fel. Megint csak nem
egyszerûen az állam és az egyház vitatkozik vagy éppen
alkudozik a vallásos nevelés szabadságának a kérdésében,
hanem olyan ügy szószólójaként lép föl az oslói püspök,
amely nem pusztán az egyház ügye, hanem teremtési rend.
Bizonyára az érvelésnek ez a módja is hozzájárult ahhoz,
hogy mindkét teológiai fakultás, mintegy 150 egyetemi és
fõiskolai tanár, valamint az ország 11000 tanítójának és
tanárának 90%-a és a szülõk tízezrei sorakoztak fel tilta-
kozó írásukkal a püspökök mögött. Az ellenállás következ-
tében a törvény végrehajtása tulajdonképpen meghiúsult.



93Végül pedig a Quisling beiktatásával kapcsolatos trond-
heimi eseményekre adott választ kell megemlíteni. A be-
iktatás napján, 1942. február 1-jén állami intézkedéssel
megakadályozták, hogy a dómprépost megtartsa a szoká-
sos vasárnapi istentiszteletet. Helyette állami ünnepséget
tartottak, a nemzetiszocialisták jelképeivel díszítették fel
a templomot, de az egyenruhás pártembereken kívül más
szinte nem is foglalt helyet a padsorokban. A gyülekezet
délutánra meghirdetett vasárnapi istentiszteletére viszont
a rendõrség nem engedte be a hívõket. Ez az esemény szol-
gáltatott alkalmat a nemzetiszocialista államhatalomtól
való radikális elszakadásra. A püspökök 1942. február
24-ei körlevele, amely közzétette az egyházügyi fõosztály-
hoz küldött beadványt is, számba veszi az egyházi életbe
történt jogtalan beavatkozásokat: politikai szimbólumokat
helyeztek el a templomban, nem engedtek istentisztele-
tet tartani a megszokott rend szerint és idõben, a rendkí-
vüli idõben tartott istentiszteletet pedig a rendõrség meg-
akadályozta. Az államnak az lenne a kötelessége, hogy vé-
delmezze az egyház rendjét, az istentiszteleti életet, az
igehirdetést és a szentségek kiszolgáltatását, támogassa a
gyülekezet épülését. Ha nem így tesz, akkor megsérti az
állam és egyház közötti viszonyt. Ami a lelkészeket illeti,
az istentiszteletek tartása olyan kötelességük, amely erõ-
sebben köti õket bármilyen jogi elõírásnál. Ez a köteles-
ség és ez a jog – jelentik ki a püspökök – érinthetetlen.
A trondheimi eseményekben az állam visszaélt az egyház
ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatával, nem teljesí-
tette az egyházzal kapcsolatos kötelezettségét. Mindezt
csak tetézte az állam azzal, hogy a délutáni istentisztele-
tet szétkergette, a dómprépostot pedig megfosztotta hi-
vatalától. „Lutherrel együtt megkíséreltük, hogy lojálisak
legyünk a felsõbbség iránt, amíg azt Isten igéje és paran-
csa számunkra lehetõvé tette. De amint Luther számára
elérkezett, úgy számunkra is eljött a pillanat, amikor meg-
gyõzõdésünket követve érvényt kell szereznünk az egyház



94 jogának az állam jogtalanságával szemben. Államformák
változhatnak, de egyházatyjával együtt tudja az egyház,
hogy amit Luther zsarnokságnak nevez, azzal szemben
maga Isten áll igéjével és Lelke hatalmával. Jaj nekünk, ha
nem engedünk inkább Istennek, mint embereknek!”26

A levéllel és a benne jelzett lépéssel a püspökök kinyil-
vánították, hogy az államegyház nem az állam egyháza. Az
államnak az államegyházban is csak segítõ szerepe lehet,
amennyiben átvállal bizonyos adminisztratív feladatokat
annak érdekében, hogy az egyház elvégezhesse isteni kül-
detését. Nem szólhat bele azonban ennek a küldetésnek
a rendjébe és tartalmába. Ha mégis megteszi, az egyház-
nak és tisztségviselõinek kötelessége felmondania ezt a
kapcsolatot. A püspökök valamennyien megtették ezt a
lépést, megpecsételve tiltakozásukat. Lemondtak állami
hivatalukról, azonban ragaszkodtak egyházi tisztségükhöz
és a felszentelésükben kapott kötelességeikhez, és ezzel
tanúságot tettek egyházi elhivatásukról, vagyis arról, hogy
olyan szolgálatban állnak, amelyet nem az állam, hanem
magasabb elhívás bízott rájuk.

Helyt kell adni annak a megállapításnak, hogy a püspö-
kök lépése nem politikai lépés volt. Legalábbis nem abban
az értelemben, hogy Quisling hatalomra kerülése vagy az
államszervezet megváltoztatása ellen tiltakoztak volna.
Lehetne az ellentétet arra a nevezõre hozni, hogy az álla-
mi és az egyházi illetékesség értelmezése felõl folyt a vita.
Berggrav a kérdést mégis másik, magasabb szinten kö-
zelítette meg: úgy, mint az állam jogszerû mûködésének
problémáját.

26 Lásd e kötetben, 126–130. o.



95HITVALLÁS ÉS ELUTASÍTÁS

A püspökök lemondását az államhatalom elfogadta, de
állami és egyházi tisztségük között nem volt hajlandó kü-
lönbséget tenni: 1942 nagypéntekén lakhelyelhagyási ti-
lalmat mondtak ki rájuk, hogy ne prédikálhassanak. Az
igazán átütõ erejû lépés mégsem a lemondás volt. Ezt kö-
vette egy másik, még jelentõsebb: húsvétkor a legtöbb is-
tentiszteleten felolvasták a lelkészek azt a hitvallást, ame-
lyen Berggrav már hosszabb ideje dolgozott. Már az év eleje
óta úgy gondolta, hogy elkerülhetetlen a szakítás az állam-
mal. Sokan mások ugyanígy gondolkodtak, de türelmet-
lenebbek voltak, és Berggrav lépéseit túl lassúnak talál-
ták.27  Március végén a Közös Keresztény Tanács egy haj-
nalba nyúló megbeszélésén már az utolsó simításokat is
elvégezték a szövegen, amikor Berggrav még mindig nem
volt biztos, hogy jó-e a szöveg. Látva Hallesby bizonyta-
lanságát, újabb átdolgozást javasolt: tompította egyes el-
utasító fogalmazások élét, és még inkább ügyelt egyház és
politika szétválasztására, nem akarta ugyanis az ellenfelet
szükségtelenül provokálni.

A szöveg – Az egyház alapja – hitvallás és nyilatko-
zat –, amely istentiszteleti felolvasásként nem mondha-
tó rövidnek, sallangmentes ünnepélyességgel fejtette ki a
norvég egyház álláspontját mindazokban a kérdésekben,
amelyek körül addig harc folyt.

Az elsõ rész – „Isten igéjének szabadságáról és az ige
iránti elkötelezettségünkrõl” – a Szentírást vallja a keresz-
tény tanítás és élet egyetlen alapjának és zsinórmértéké-
nek, az evangélikus hitvallásokat pedig a hit dolgában mu-
tatott helyes útnak. Ebbõl fakad Isten és emberek elõtti
legfõbb kötelességként Isten igéjének csorbítatlan hirde-
tése. Az egyház szolgája ezért nem fogadhat el az egyház
rendjén kívüli utasításokat az ige hirdetésére nézve, külö-

27 Heiene 1997, 160. o.



96 nösen nem egy földi hatalomtól vagy felsõbbségtõl. „Hit-
vallást teszünk Isten igéjének szabadságáról és ezen ige
iránti elkötelezettségünkrõl.”

A második rész – „Az egyházról és az ordinációról” – az
egyházat a hívõk közösségének vallja, amelyben az evan-
géliumot tisztán hirdetik és a szentségeket helyesen szol-
gáltatják ki. Az egyház, amelyet a megváltó Úr alapított,
nem lehet valamely földi hatalmasság eszköze. Az egyház
gyülekezési szabadságát jogosan senki sem korlátozhatja.
Az egyházban maga Krisztus hívott el különféle szolgálat-
tevõket. Ez az elhívás a norvég egyházban 900 év óta az
ordináció útján történik, amelyet olyan személy ad át, aki
maga is elhívást kapott erre imádsággal és kézrátétellel. Ez
az elhívás életre szól, azt alkalmatlanság, hûtlenség vagy
más bûn esetén meghatározott rend szerint csak az egy-
ház vonhatja vissza. Az egyház ezért nem tûrheti el, hogy
valamely hatalmasság politikai és világi szempontokra te-
kintettel ezt az ordinációt semmissé tegye. „Hitvallást te-
szünk a gyülekezet kõsziklájáról, Jézus Krisztusról és a
bibliai szolgálatra rendelés függetlenségérõl és jogáról min-
den ezen kívül esõ szempont ellenében. Minden lelkész-
nek hûnek kell lennie lelkészi esküjéhez, és inkább Isten-
nek kell engedelmeskednie, mint embereknek.”

A harmadik rész – „Az egyház szent összetartozásáról”
– a Szentírás szerint vallja, hogy az egyház Krisztus teste,
amelyben sokféle szolgálat és munkaág van, s ezek össze-
tartoznak az életben is, a szenvedésben is. Az egyház tes-
téhez nemcsak az ige szolgái tartoznak, lelkészek és teo-
lógiailag képzett laikusok, hanem mindazok, akik hivatá-
sukban Isten akarata szerint dolgoznak. Ha a világi hatalom
a keresztény iskolát, a keresztény otthont, az önkéntes
keresztény munkát vagy a keresztény szociális tevékeny-
séget akarja lehetetlenné tenni, akkor ez az egész egyhá-
zat és annak minden tagját érinti. Ha valakit jogtalanul,
meggyõzõdése miatt üldöznek vagy gyötörnek, akkor az
egyháznak a lelkiismeret õreként az üldözöttek mellé kell



97állnia. „Az igazi evangélikus egyháznak szembe kell száll-
nia minden lelkiismereti kényszerrel, és nem lehet közöm-
bös, ha egyes tagjait és szolgáit önkényesen kiválasztják,
és olyasmiért kell szenvedniük, ami felõl társaik – saját
meggyõzõdésük megvizsgálása után – azonos véleményen
vannak. Ez megsebzi Krisztus testét, és bûn a szent össze-
tartozás ellen.”

A negyedik részben – „Az egyház és a szülõk jogáról és
kötelességérõl a gyermeknevelésben” – kijelentik, hogy
„minden keresztény apának és minden keresztény anyá-
nak kötelessége és joga gyermekeit az egyház hitében és
keresztény életre nevelni”. Ezt a jogot Norvégia alkotmá-
nya is biztosítja. Mivel a keresztség a hívõk közösségébe
való betagozódás, ezért a gyermek keresztény nevelése az
egész egyház ügye, a keresztény iskolával és a keresztény
otthonnal együtt. Az egyház hûtlen lenne keresztény ne-
velõi felelõsségéhez, ha közömbösen nézné, hogy a világi
felsõbbség a keresztény felfogástól független nevelést szer-
vez. Nem szabad szülõket és tanárokat arra kényszeríte-
ni, hogy gyermekeiket lelkiismeretük ellenére a keresz-
ténységtõl idegen áramlatoknak szolgáltassák ki.

Az ötödik részben – „A keresztények és az egyház he-
lyes viszonya a felsõbbséghez” – kijelentik, hogy a hitval-
lások világosan megkülönböztetik a kétféle rendet vagy
kormányzatot, a világit és az egyházit. A kettõt nem sza-
bad összekeverni, a maga módján mindkettõnek Istent kell
szolgálnia a nép között. Az egyház hivatása, hogy az örök
javakat kezelje és Isten igéjének világosságát ragyogtassa
fel az emberek között. Az állam hivatása nem a lelkekkel
kapcsolatos, hanem az, hogy a testet és a testi dolgokat
védelmezze a nyilvánvaló jogtalansággal szemben, s az em-
bereket fegyelmezze, hogy megmaradjon a polgári igazsá-
gosság és béke. Bûn Isten ellen, ha az egyik kormányzás a
másik fölé akar kerülni. Világi dolgokban az egyház nem
lehet az állam fölött. Az állam pedig nem lehet a lelkek
zsarnoka azáltal, hogy elõírja, mit kell hinni, gondolni vagy



98 érezni: „ebbõl csak lelkiismereti válság, jogtalanság és ül-
dözés származik”. Ilyen esetekben az állam többé nem Is-
ten eszköze, hanem démoni hatalom. A keresztények szá-
mára ez egyúttal az engedelmesség határa. A felsõbbség-
nek a lelkiismeretért, azaz Istenért engedelmeskedünk,
ezért tehát Istennek tartozunk inkább engedelmességgel,
mint embereknek. Ahol a lelkeknek akkor kell félniük, ha
Isten útját követik, ott a felsõbbség nem Isten akarata sze-
rint való, ott az egyház Isten és emberek elõtt való köte-
lessége, hogy a felsõbbségnek elmondja az igazság szavát.
„Az egyháznak a Szentírás és a hitvallások alapján állást
kell foglalnia olyan esetekben, amikor totalitárius köve-
telésekkel lépnek fel a lelkiismerettel szemben, és meg
akarják fosztani a keresztényeket attól a joguktól, hogy
mindent Isten igéje alapján és a keresztény lelkiismeret
mércéjével vizsgáljanak meg. Hitet teszünk azon engedel-
messég mellett, amelyet a Biblia követel meg minden földi
dologban a felsõbbség iránt.”

A hatodik rész – „Az államegyházról” – kijelenti: a nor-
vég államegyházi struktúra nem jelenti azt, hogy az állam
a maga külsõ hatalmával és a maga állami vagy politikai
szempontjai szerint uralkodhatna az egyházon. Az állam-
egyházi szervezet kizárólag azért jött létre, mert az állam
kész volt az egyházat szolgálni és a keresztény hitet védel-
mezni. Az alkotmány az állami szerveket ezért kötelezi el
a Szentírás és a hitvallás mellett. Az egyház az állammal
való összekötöttsége ellenére is Jézus Krisztus egyháza,
Istenhez tartozik, és lelkileg szabad. Azok a vagyontárgyak,
amelyeket az állam az egyház részére kezel és használ, nem
az állam tulajdonát képezik, hanem a nép között munkál-
kodó keresztény egyházét, azzal a céllal, hogy az evangé-
liumot és a gyülekezet ügyét szolgálják. „Ragaszkodunk Jé-
zus Krisztus egyházának lelki szabadságához az állami kor-
mányzással való együttmûködésben is, amely az egyházat
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delmezi.”

E rövid ismertetés is érzékelteti, hogy a hitvallás tömör
teológiai összefoglalása két év egyházi harcának. A szöveg
nemcsak azáltal kapott hitelesítõ pecsétet, hogy az isten-
tiszteleti gyülekezet felállva hallgatta végig, hanem azál-
tal is, hogy a felolvasást a lelkészek túlnyomó többségének
szóbeli, majd írásban is megerõsített nyilatkozata követ-
te, amelyben lemondtak állami – nagyjából az anyakönyv-
vezetõinek megfelelõ – hivatalukról. Maga Berggrav, aki a
hitvallás egyik fõ szerzõje volt, lakását nem hagyhatta el,
az istentiszteleten nem vehetett részt, a felolvasást nem
hallhatta, a gyülekezetet nem láthatta.

A körlevél teológiai sajátosságait az alábbi vonásokban
vázolhatjuk fel:

a) Amint Berggrav korábbi nyilatkozataiban, úgy itt is
feltûnik, hogy érvelésében meghatározó a jogrendre való
hivatkozás. Nem jogászi érvelés ez, inkább lehetne alkot-
mányjoginak nevezni. A végsõ érv és tekintély azonban
nem a norvég alkotmány, hanem az isteni jogrend, ame-
lyet az államnak és az egyháznak is tekintetbe kell vennie.

b) Valóban nem bocsátkozik sem politikai vitába a ha-
talom kérdésérõl, az államrend felépítésérõl vagy a meg-
szállás jogszerûségérõl, sem pedig ideológiai fejtegetések-
be, például a nemzetiszocialista elképzelések szerinti új
rend, új Európa stb. értékelésébe vagy elemzésébe. A jog-
rendre hivatkozás tehát semmiképpen sem az aktuális po-
litikai jogrendre való hivatkozás.

c) A norvég kereszténységen belüli korábbi sokféle fe-
szültség, nemegyszer éles harc, valamint a norvég társada-
lomban is jelen levõ szekularizációs és keresztényellenes
irányzatok ellenére is az a kiindulási alapja, hogy a norvég
társadalom és a norvég nép keresztény.

d) Az államegyházi szervezet világos teológiai és jogi



100 értelmezését adja, amelyet nekünk, más körülmények kö-
zött és más múlttal a hátunk mögött élõknek is illik ismer-
nünk.

e) Az eseményeket is ismerve tanulságos nyomon kö-
vetni, mint vált robbanó erejû politikai erõvé az, amivel
Berggrav éppen a politikai konfrontációt akarta elkerülni.

f) Az „Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint em-
bereknek” elve nem soha be nem következõ eshetõség,
hanem pontosan meghatározható, valóságos kihívás.28

g) A norvég egyház bizonyságot tett arról, hogy nemcsak
államegyházként, hanem önmagát kormányzó és fenntar-
tó szabad népegyházként is képes élni.

h) A hitvallás nem foglalkozik a zsidókat fenyegetõ ve-
szedelemmel, noha ekkor léptették újra hatályba az alkot-
mánynak már 1851-ben törölt pontját, amely nem en-
gedélyezte zsidók letelepedését Norvégiában. Berggrav
egyetértett azzal, hogy a zsidók érdekében szólni kell.
Maga is tiltakozott, amikor törvényileg akarták megtilta-
ni norvégok és zsidók házasságkötését.29  Stratégiai okok-
ból azonban úgy vélte, amint az ezzel kapcsolatos kritikák-
ra késõbb válaszolta, hogy ebben az idõben nem volt szük-
séges a hallatlanul robbanékony zsidókérdés felvétele a
nemzetiszocialista állammal való leszámolásba.

HELYTÁLLÁS ÉS TEHETETLENSÉG

Berggrav püspöknek és a Közös Keresztény Tanács néhány
más tagjának 1942. április 8-ai letartóztatásával megkez-
dõdött az egyházi harc negyedik korszaka, amely az 1945.
májusi német kapitulációig tartott. A harcot folytató Át-

28 A Quisling-püspökök arra hivatkoztak, hogy ilyen magatartásra okot
adó esemény a nemzetiszocialista kormányzat alatt nem fordult elõ. Lásd
e kötetben, 149–151. o.

29 Heling 1992, 198–199. o.



101meneti Egyházvezetõséget Hallesby professzor vezette
egészen 1943. május 15-i õrizetbe vételéig.

Két mozzanatot emelünk ki ebbõl a korszakból.
A püspökök lemondása után helyetteseik nem voltak

hajlandók helyükre lépni, de a kormánynak lassacskán si-
került a lelkészek között olyanokat találni, akik vállalták
a feladatot. Figyelemre méltó, ahogyan a lelkészek csak-
nem teljesen egységesen – aláírt levél küldésével – fellép-
tek velük szemben. Az érvelés kettõs: ezek a püspökök
tisztükre nem az egyház rendje szerint kapták elhívásukat,
és nem az arra elhívott személyek iktatták be õket tiszt-
ségükbe.

Norvégiában 1933-ban körülbelül 1800 zsidó élt, a la-
kosságnak csupán tizedszázalékban kifejezhetõ részét ké-
pezték. Mégis felháborodást keltett, amikor 1942 õszén
minden zsidó vagyont elkoboztak, elõször csak a 15 éven
felüli zsidó férfiakat, majd minden zsidót elfogtak. 1942
novemberében két vasárnapon is imádkoztak értük, és
felolvasták az Átmeneti Egyházvezetõség körlevelét. Ez a
körlevél – amelynek szerzõje feltehetõen Ole Hallesby
professzor volt – tiltakozik a zsidók kollektív megbünte-
tése ellen, az alkotmányban biztosított joguk megvonása
ellen; megállapítja, hogy Isten egy vérbõl teremtette az
emberi nemet, ezért mindenkinek egyenlõ az emberi ér-
téke és emberi joga, amelyet a hatóságoknak tiszteletben
kell tartaniuk. Ha az egyház hallgatna ebben a helyzetben,
részes lenne a felelõsségben és a jogtalanságban. Az egy-
háznak kötelessége emlékeztetnie az államot, hogy Isten
törvényét lábbal tapossa e jogtalansággal. Ez a megszóla-
lás az egyház részérõl nem beavatkozás a politikába, hanem
a felsõbbség megintése, hogy a legfõbb felsõbbségnek, Is-
tennek engedelmeskedjék. Meg kell állítani a gyûlölet-
keltést a sajtón keresztül. A figyelmeztetés az egész nép-
nek szól: aki gyûlöletben él és gonoszságra ingerel, az Is-
ten ítéletét hívja ki maga ellen.

A körlevél határozott hangja és érvelése lényegében



102 megegyezik Serédi Jusztinián hercegprímás és Ravasz
László református püspök 1944. november végén Szálasi
Ferenchez írt leveleinek hangjával és érvelésével. Lénye-
ges különbség azonban, hogy a norvégiai zsidók 58%-át
sikerült Svédországba menekíteni.30  Külön érdekesség,
hogy a zsidók érdekében az elsõ tiltakozást a hitvalló nor-
vég egyház által el nem ismert Quisling-püspök, Lars
Fråyland írta.31

Amikor az Átmeneti Egyházvezetõség a norvég férfila-
kosság munkaszolgálatba küldése ellen tiltakozott,32  Ole
Hallesbyt és Ludvig Hopét is letartóztatták. Az egyházve-
zetõség ezzel nemcsak illegálissá, de névtelenné is vált. A
háború végéig már nem adtak ki olyan körlevelet, amely
a korábbiakhoz hasonló jelentõségû lett volna. Egyesek
álltak ellen és viselték ennek esetleges következményeit.
Maga a norvég lakosság is kimerült a háború és az állandó
terror alatt,33  és a csalódás miatt is, mert sokszor úgy érez-
ték, magukra maradtak a harcban.

Gunnar Heiene a norvég püspök nagy ívû, olvasmányos
életrajzát, Arnd Heling a norvég szellemi és egyházi éle-
tet a maga összetettségében bemutató teológiai elemzést
adott olvasói kezébe. Ötven év távlatából, a tudós törté-
nész és teológus igényességével rajzolják meg egy valóban
ellenálló püspök és gondolkodó teológus hõs alakját, ame-
lyet nem kisebbít, ha tévedéseit vagy gyengéit is feltárják.

Heling kézenfekvõnek tartja a német egyházi harccal
való összehasonlítást, de azonnal hozzá is teszi, hogy ez
tulajdonképpen lehetetlen, mert túl sok a különbözõség.
Véleménye megalapozott. Éppen ezzel késztet saját múl-
tunk megismerésére és tanulságok keresésére.

30 Heling 1992, 199. o.
31 Heling 1992, 200. o.
32 1943. május 8. Vö. 169–171. o.
33 Heling 1992, 202. o.
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Felhívás imádságra*

1940. július 18-án a norvég újságok közölték azt a bûn-
bánatra és imádságra szólító felhívást, amelyet Berggrav
püspök, Ragnvald Indrebå lelkész – az Organisasjonenes
Fellesråd (Szervezetek Közösségi Tanácsa), vagyis az
egyházon belüli szabad keresztény szervezetek legfelsõbb
összefogó szervének elnöke –, valamint Arnold T. Ohrn – a
Norges Dissenterting, Norvégia szabadegyházai gyûlésé-
nek elnöke – írt alá.

Norvég keresztények!
E sorsdöntõ idõben legyünk egyek a bûnbánatban és az
imádságban. Bánjuk meg õszintén bûneinket és vétkein-
ket.
Vállaljuk magunkra keresztény felelõsségünket.
Legyünk egyek az imádságban, amelyet az országért és a
népért, s különösen azokért mondunk, akik jövõnkért a fe-
lelõsséget hordozzák.

1940. július 18.

* Aufruf zum Gebet. 18. Juli 1940. In: Heling 1992, 145. o. Németbõl
fordította Reuss András. Lásd még Molland 1947a, 48–49. o.



Eivind Berggrav püspök körlevele lelkészeinek,
amelyben tanácsot ad arra nézve,
mi a teendõ, ha az állam
lojalitásnyilatkozatot kívánna (részletek)*

[…] természetes, hogy az egyház emberei nem negatíve
viszonyulnak [a lojalitás kinyilvánításához].

Nekünk, lelkészeknek ebben világos az álláspontunk,
amelynek adott esetben hangot is adhatunk. Elõször és
mindenekelõtt lelkészi eskünk alapján állunk, amelyet or-
dinációnk alkalmával mondtunk el, és amelyet megerõsít
számunkra a parókusi jog, amellyel beiktatásunkkor ru-
háztak fel. […] Közülünk mindenki pozitívan kijelenthe-
ti: Lojális voltam és akarok maradni a fölém helyezett fel-
sõbbség iránt Róm 13,1–5 értelmében; hivatali kötelessé-
geim iránt lelkiismeretem szerint, Isten igéjének (ApCsel
5,29) megfelelõen; valamint hazám iránt, amelyet Isten
adott nekem.

[A Nasjonal Samlingba való belépést illetõen]: Ebben
mindenkinek a lelkiismeretét és meggyõzõdését kell kö-
vetnie. Az egyház az evangélium szolgálója népünk köré-
ben. Ez kell, hogy vezérfonalunk legyen, amint minden
dologban ez legmélyebb elkötelezettségünk is.

[A lelkiismeret] legfõbb bástyánk az egész elõttünk álló
harcban. A lelkiismeret és a meggyõzõdés, ahol ellensé-
günk semmit sem diktálhat: „Ezen túl senkit sem szabad
és nem is lehet hajszolni.”

1940. október 23.

* In: Heling 1992, 146–147. o. Németbõl fordította Reuss András.



Természetes, hogy egy ilyen Közös Keresztény Tanács olyan
idõben alakul meg, amikor észrevehetõen eluralkodott a
keresztényeken a belsõ tehetetlenség és tanácstalanság,
ugyanakkor mélyen vágyakoznak az evangéliumi összegyü-
lekezésre és egységre. Ezért itt nem arról van szó, hogy új
szervet vagy szervezeti vezetést hozunk létre. A fennálló
egyházi és keresztény szervek és szervezetek megõrzik fe-
lelõsségüket és feladatukat munkaterületükön.

Amikor most a különbözõ táborokban lévõ számos ba-
rátunkat arra hívjuk, hogy csatlakozzanak a Közös Keresz-
tény Tanácshoz, ezt azért tesszük, mert a tanács a mi régi,
kipróbált, reformátori és haugiánus irányunkat kitérõk
nélkül akarja követni az ihletett isteni ige alapján, evan-
gélikus egyházunk hitvallása szerint. Ebben a nagy és kri-
tikus órában jobban érezzük, mint valaha, hogy egyedül a
régi, csonkítatlan evangélium képes népünket megmen-
teni.

1940. október 25.

A Közös Keresztény Tanács megalakulása
(részlet)*

* In: Heling 1992, 151–153. o. Németbõl fordította Reuss András.
Magyar fordításban korábban megjelent részlet: Molland 1947a, 49. o.



A Közös Keresztény Tanács azon férfiak közös tanácsa, akik
korábban többé vagy kevésbé külön álltak, de régi keresz-
tény alapon megtalálták egymást. […] Ha ezt az egységet
és közös tanácsot egyesek úgy értelmezik, hogy ezzel vége
minden keresztény és egyházi véleménykülönbségnek, ak-
kor súlyosan félreértik a helyzetet. Nem jött létre semmi-
féle „kompromisszum” ortodoxok és liberálisok között.
Akik itt egymás mellett állnak, bibliai, lutheránus és hau-
giánus alapon állnak. Ha ezután olyan emberek és irány-
zatok lépnének föl, akik Bibliánkat részekre szakítják, akik
tagadják, hogy Jézus a Szentlélektõl fogantatott és Szûz
Máriától született, Jézus keresztjébõl [csupán] vértanúke-
resztet csinálnak, és tagadják engesztelõ halálát és testi
feltámadását, akkor a közösségi tanács nem lesz akadály
az igaz hitért folyó vitában.

A Közös Keresztény Tanács nyilatkozata
(részlet)*

1940. október 28. után

* In: Heling 1992, 153. o. Németbõl fordította Reuss András. Magyar
fordításban korábban megjelent részlet: Molland 1947a, 50. o.



Elõször is szögezzük le, hogy ebben a helyzetben a legfon-
tosabb, hogy nem a helyzet a legfontosabb, hanem Isten,
aki minden helyzetnek Ura. […] Vannak igazságok és kö-
telezettségek, amelyek sohasem változtathatók meg. Amit
Isten megszabott, emberek nem változtathatják meg. […]
Minden keresztény embernek feladata, hogy megkülön-
böztesse a napok változó értékeit és azt a rendíthetetlent,
amellyel Isten igéje lelkiismeretünket egyszerre megköti
és szabaddá teszi. A meggyõzõdéshez körültekintõen ra-
gaszkodni és tõle sem csábításra, sem fenyegetésre nem
tágítani, valamit megtenni vagy elhagyni – ez nem olyas-
mi, amiben választhatunk…

1940. október 31.

Eivind Berggrav püspök körlevele
a lelkészekhez és a presbitériumokhoz
(részletek)*

* In: Heling 1992, 141. o. Németbõl fordította Reuss András.



A kultuszminisztérium vezetõjének,
Ragnar Skancke államtanácsos úrnak

Amint a hitvallásból kiviláglik, az egyház és a jogállam
között kapcsolat áll fenn. Itt abból a feltételezésbõl indu-
lunk ki, hogy az államszervezet a jogot és az igazságossá-
got tartja fenn, amely Isten akarata szerinti rend. Norvé-
gia alkotmánya kimondja, hogy „az evangélikus vallás az
államvallás”. Ezért fontos és lényegbevágó az egyház szá-
mára, hogy megvizsgálja, vajon az állam – amely egyházi
ügyekkel is foglalkozik – az egyház hitbeli alapjaiból, azaz
a Szentírásból és a hitvallásból következõ jogi és morális
kötelezettségeket magára vállalja-e, illetve elkötelezettnek
érzi-e magát erre. Ez az egyház lényegébõl fakadó szükség-
szerûség.

Ennélfogva a legnagyobb jelentõséggel bír, hogy az egy-
ház felelõs emberei az április 9-e óta kialakult körülmé-
nyek között fel tudták hívni a figyelmet arra, hogy a jo-
got – se a népjog, se az állami jogrend értelmében – ne érje
sérelem. Ezt a püspökök több köriratukban is megtették,
mint például az oslói püspök „A mulandó és az örök” cí-

1941. január 15.

A püspökök pásztorlevele az egyházról
és a jogrendrõl (részletek)*

* Aus dem Hirtenbrief der norwegischen Bischöfe vom Februar 1941
über Kirche und Rechtsordnung. 15. Januar 1941. In: NKD, 5–10. o.
Németbõl fordította Korányi András. Lásd még: Molland 1947, 51. o.



111mû, részletes, 1940. júliusi körlevelében, valamint min-
den egyes püspök október és november folyamán. Leg-
utóbb egy november 15-ei keltezésû köriratban emeltek
szót ezért, amelyet minden püspök aláírt, s amely kimond-
ja: „törvényeinket ne érje sérelem, és azok tisztelete min-
den hatóságnál biztosítva legyen”.

Nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy ez a tény az egy-
ház számára hitvallásos okból alapvetõ jelentõségû, és az
egyház magatartására nézve minden idõben meghatározó-
nak kell lennie.

Az egyházért felelõs embereknek megvolt minden alap-
juk arra, hogy ezekben az ügyekben az említett útmuta-
tást adják a lelkészeknek és a gyülekezeteknek. Az április
24-ei alapvetõ államrendelet (Führerverordnung) ugyan-
is teljes összhangban áll a népjoggal, a birodalmi biztos jú-
nius 1-jei beszédében pedig megígérte a Hágai Szerzõdés
46. §-a által biztosított vallásszabadságot, továbbá szep-
tember 28-ai rendeletében megerõsítette, hogy a Legfel-
sõbb Bíróság függetlensége érintetlen marad.

A legutóbbi idõkben azonban egy sor komoly kétség tá-
madt azt illetõen, hogy valóban betartják-e mindazt, ami
felõl a püspökök is megerõsítették az egyháztagokat. Fel
kell tennünk a kérdést, hogy az állam szervein keresztül a
rendet, a jogot és az igazságosságot akarja-e fenntartani,
ahogyan azt egyházunk hitvallása feltételezi.

Lényegében három olyan tényállásról van szó, amelye-
ket az embernek akaratlanul is összefüggésbe kell hoznia
egymással, és amelyek arra engednek következtetni, hogy
a jogtalanságokat nem megakadályozzák, hanem inkább
megtûrik. Ugyanakkor annak jeleit is látni véljük, hogy a
jogbiztonság felbomlasztása már annak alapjainál is meg-
kezdõdött. A nyugtalanságra elõször is a rohamosztagosok
programszerû erõszakcselekményei, majd a Legfelsõbb
Bíróság kollektív lemondása, végül pedig – nem kisebb
jelentõséggel – a lelkipásztori titoktartásba való beavatko-
zás adott konkrétan is okot.



112 Ezeket az eseményeket dokumentálták (lásd a mellék-
letet), itt csupán röviden összefoglaljuk õket.

1. A rohamosztagosok rajtaütése az oslói kereskedelmi
középiskolán 1940. november 30-án – ahol a tanárokat és
az igazgatót is földre terítették és súlyosan bántalmazták
– már önmagában is elég súlyos. Az eset riasztó voltát csak
fokozta a párt hivatalos szerve által aznap reggel kiadott
programjelszó, amelyben többek között ez áll: „Visszavá-
gunk, hogy nem látnak és nem hallanak többé… Roham-
osztagosok! Zárjuk sorainkat! Aki egyszer megüt bennün-
ket, annak tízszer vágunk vissza – ez legyen a jelszavunk!”

Ha egy állam elismer egy efféle jelszót, és nem gondos-
kodik arról, hogy a rend és a jog összetartozása fennma-
radjon, az a jogállam lényegi feltételeivel való szakításnak
tûnik. Az ügyet annál is inkább komolyan kell venni, mi-
vel egy sor esetben szó sem lehetett provokációról. Így a
trondheimi hallgatói egyesület elnökének november 29-
ei brutális megtámadása esetében (amit Önnek, Államta-
nácsos úr, a Norvég Mûszaki Fõiskola professzori kara jel-
zett), továbbá Stabel önkéntes lerohanásakor december
11-én, akit a sötétben autóval elszállítottak, meztelenre
vetkõztettek, majd a rohamosztagosok összevertek, vala-
mint egyéb esetekben szerte a városban és az országban.

A történések komolyságát csak növeli, hogy azokat nem
jogszerûen kezelik, és a bûnösök nem kapnak büntetést.
Ellenkezõleg, a rendfenntartók legfelsõbb vezetõje decem-
ber 14-én olyan tartalmú napiparancsot adott ki a rend-
õrségnek, hogy ne kerüljék a beavatkozást, hanem éppen
„aktívan támogassák a rohamosztagosokat”. Úgy tûnik, az
egyes erõszakos cselekmények feletti felháborodás ezál-
tal az egész állam belsõ biztonságát érintõ alapkérdéssé
válik. […]

Továbbá a Belügyminisztérium december 16-án körira-
tot bocsátott ki, amelyben minden állami és helyi hivatal-
nokot megbíznak, hogy pozitívan és aktívan támogassák az



113osztagokat. Ennek ellenkezõjét „államellenes magatartás-
nak” kell tekinteni, amely alapot szolgáltat a „drasztikus
büntetésre”.

Amennyiben ezek a dolgok tervszerûen valósulhattak
meg, úgy az egyház szolgálatában állóknak minden alap hi-
ányozna ahhoz, hogy azzal nyugtathassák lelkiismeretüket,
hogy országunk jogi helyzetét garantálhatóan tiszteletben
tartják és megõrzik. Ezért vesszük a bátorságot, hogy a fen-
tebb dokumentált jelenségeket egyházi minisztériumunk
vezetõjének szóvá tegyük.

2. A második ügy, amely önkéntelenül is kapcsolatban
áll az elõzõvel, ahhoz a bizonytalansághoz kapcsolódik,
amelyet a Legfelsõbb Bíróság lemondása keltett az egyház
tagjaiban.

A Legfelsõbb Bíróság megállapítja, hogy az Igazságügyi
Minisztérium november 14-ei rendelete, amellyel a mi-
nisztert felhatalmazza az esküdtek, ülnökök és bírósági
tanúk visszahívására és kinevezésére, a jogéletbe való be-
avatkozást jelent. Ez nyilvánvaló ellentmondásban áll az el-
ismert jogelvekkel, és végzetes következményekkel jár a
joggyakorlatban, mivel a bíróság függetlensége alapvetõ je-
lentõségû és alkotmányosan biztosított jog. Önmagában az
a tény, hogy az ország legfõbb jogintézményének teljes tes-
tülete kényszerítve érezte magát, hogy megváljon hivata-
lától, az egyházon belül is mélységes bizonytalanságot kelt,
különös tekintettel az ebbõl következõ alapelvekre az ál-
lam joggyakorlatában.

Amennyiben az egyház hitvallása (Ágostai hitvallás,
XVI.) az állam létében és mûködésében a jogszerûséget
hangsúlyozza, és ezen az alapon parancsolja minden ke-
reszténynek, hogy lojális legyen az állammal szemben, úgy
Ön is, Államtanácsos úr, meg fogja érteni, hogy az egyház
felelõs embereinek joga és kötelessége, hogy mindezt szó-
vá tegyék, és Önt arra kérjék: kísérje figyelemmel a fent
nevezett súlyos eseteket.



114 Azt is meg fogja érteni, hogy helyzetünk komolyságát
csak növeli az a tény, hogy az erõszak erõszakot szül, a
népben pedig megteremti a gyûlölet mentalitását. Nem
utolsósorban mindez átterjed felnövekvõ ifjúságunkra is.
A keresztény szellemû nevelés a törvény szerint az egyház
és az iskola kötelessége, és önmagában is az egyház egyik
központi hivatása. Ezért ha a kultuszminisztérium minden
iskolavezetõhöz intézett levele – amely november 12-én
kelt, de csupán decemberben küldték ki – azt mondja,
hogy az iskola felelõs vezetõjének becsületbeli és lelkiis-
mereti kötelességének kell tartania, hogy pozitívan és
aktívan viszonyuljon az új kormányzat minden döntésé-
hez és szándékához, akkor mindez végül olyan lelkiisme-
reti konfliktusban tetõzik, amely hivatásunk középpont-
ját érinti.

3. A közelmúltban kiadott (1940. december 13-án kelt)
rendõrhatósági rendelet, amely szerint a lelkészi szolgálat-
tal együtt járó titoktartási kötelezettség alól a rendõrha-
tóság felmentést adhat, súlyos beavatkozás minden lelki-
pásztor munkájába. Titoktartási kötelezettségünket nem
csupán a törvény rögzíti, hanem az az egyház és a lelkész
munkájának mindenkori alapfeltétele, amikor lelkigon-
dozói szolgálatot végez és elfogadja a szükségben lévõ
emberek gyónását.

Ez tehát fenntartások nélküli feltétele az egyház mun-
kájának, mivel így teljes és feltétlen bizalommal lehet min-
denki, és tudhatja, hogy a lelkészt felbonthatatlanul köti
a titoktartási kötelezettség – amiként ez a kötelezettség
éppúgy felvétetett a norvég törvényekbe, mint az egyhá-
zi rendtartásba minden idõben és minden keresztény or-
szágban. A lelkiismeret Magna Chartájának a felbontása az
egyházi szolgálat éltetõ idegpályáját érinti, és olyan beavat-
kozást jelent, amely a rendelet 5. §-a szerint végzetesen
komoly karaktert kap. Ez rögzíti ugyanis, hogy a rendõr-
hatóság a lelkészek nyilatkozatának kikényszerítésére bör-



115tönbe is vetheti õket anélkül, hogy az ügy elõzõleg bíró-
ság elé került volna.

Más fontos körülményekkel együtt, amelyeket itt nem
érintettünk, az itt elõadottak arra késztettek bennünket,
hogy ezt a megkeresést eljuttassuk a kultuszminisztérium-
hoz, hogy felvilágosítást kapjunk. Meg vagyunk gyõzõdve,
hogy helyzetünk komolysága megértésre talál.

Eivind Berggrav 
Johan Støren

James Maroni
Andreas Fleischer 

Gabriel Skagestad 
Henrik Hille

Wollert Krohn-Hansen



A körlevelet 50000 példányban nyomtatták ki. A kiküldés
utáni elsõ vasárnapon kellett a szószékrõl felolvasni. A rend-
õrség Oslóban megtiltotta a pásztorlevél felolvasását. A ti-
lalomnak engedtek, de kihirdették, hogy rendõrségi tila-
lom miatt nem tudnak eleget tenni az egyház püspökei ren-
deletének.

A második hitágazat szerint a keresztények Jézus Krisztust
Uruknak vallják, teljesen és feltétel nélkül. Az egyház el-
sõsorban neki tartozik engedelmességgel mindenki más
elõtt. Az állami, politikai és adminisztratív apparátus nem
érint minket ugyanilyen módon. Csak akkor érint bennün-
ket akaratlanul is a tevékenysége, ha beleavatkozik abba
az engedelmességi viszonyba, amely Krisztushoz köt min-
ket. Ahogyan Luther mondja: „A világi felsõbbségnek olyan
törvényei vannak, amelyek nem terjednek tovább az éle-
ten és a javakon és azon, ami a világban a külsõ dolgokra
vonatkozik; Isten a lelkek felett nem engedhet és nem is
akar engedni senkit sem uralkodni önmagán kívül.”

Isten rendjéhez tartozik a jog, az igazság és a javak, aho-
gyan azt az egyház a jogállam keretei között megvalósulni

A püspökök emlékeztetõ irata Skancke
miniszterrel folytatott megbeszélésükrõl*

* Promemoria der Bischöfe anläßlich einer Konferenz mit Skancke. 29.
Januar 1941. In: NKD, 11–13. o. Németbõl fordította Korányi András.
Magyar fordításban korábban megjelent részletek: Molland 1947a, 51. o.;
Aulén 1942, 41. o.

1941. január 29.



117látja. Más kérdés, hogyan öntik formába egyébként az ál-
lam külsõ felépítményét; ha azonban Isten parancsolatai-
ról van szó, amelyek alapvetõek minden közösség életé-
ben, akkor az az egyház kötelessége, hogy véleményét
nyíltan kifejezze. Mit sem számít, ha az egyházat itt azzal
utasítják el, hogy ezzel beleártja magát a politikába. Lu-
ther világosan kijelenti: „Az egyház nem keveredik bele a
világi dolgokba, ha a felsõbbséget arra inti, hogy legyen en-
gedelmes a legfõbb felsõbbséggel, Istennel szemben.”

Ha az állami felsõbbség engedélyezi az erõszakot és a
jogtalanságot, és nyomást gyakorol a lelkekre, akkor az
egyház válik a lelkiismeret õrévé. Egyetlen emberi lélek
többet jelent az egész világnál.

Ezért terjesztettek az egyház püspökei néhány beszámo-
lót és hivatalos tájékoztatást Ön elé, Államtanácsos úr,
amelyek a legutóbbi idõk állami vezetésére vonatkoznak.
Az egyház úgy találja, hogy ezek ellentétben állnak Isten
parancsolatával, és az országban forradalmi állapotok be-
nyomását keltik inkább, mintsem megszállásét, amelyben
a törvényeket meg kell õrizni, amennyiben nem közvet-
lenül összeegyeztethetetlenek a megszállás tényével.

Az egyház nem az állam. És az állam nem az egyház. Az
államhatalom külsõleg megkísérelheti, hogy kényszert al-
kalmazzon az egyházzal szemben, az egyház azonban lelki
és szuverén közösség, amely Isten igéjére és a hitbeli kö-
zösségre épül. Az egyház minden emberi gyarlósága elle-
nére is rendelkezik Isten elhívásával és felhatalmazásával,
hogy az õ törvényét és evangéliumát hirdesse minden nép-
nek. Ezért az egyház sohasem hallgathat ott, ahol Isten pa-
rancsolatát félredobják, és a bûn lép elõ. Ilyenkor az egy-
ház rendíthetetlenül megáll, és ebben a sajátos feladatá-
ban semmilyen államhatalom nem korlátozhatja.

Ezen hivatásunk alapján intjük az állam vezetõit, hogy
hagyjanak fel mindennel, ami ellentétben áll Isten szent
rendjével a jogot, az igazságot, a lelkiismeret szabadságát
és a közjót illetõen, és azt követeljük, hogy mindenben



118 szilárdan Istennek az életre vonatkozó törvényeire épít-
senek.

Hasonlóképpen intjük népünket is felhívásunkkal, hogy
kerüljön minden erõszakot és jogtalanságot. Ez éppen úgy
érvényes reánk nézve, mint bárki másra, akik az állam ol-
dalán vesznek részt a küzdelemben.

Mindenki, aki gyûlöletet szít vagy rosszra provokál, Is-
ten ítélete alatt áll. Az Írás ezt mondja: Ne gyõzzön le té-
ged a rossz, hanem te gyõzd le a rosszat a jóval.

Mindannyiunk felett áll az Úr, aki úr a lelkek felett. Az
emberek lelke most zaklatott gyülekezeteinkben, és fel-
adatunknak tekintjük azt, hogy megszólaltassuk az egyház
szavát az államférfiak felé.

Eivind Berggrav
Johan Støren

James Maroni
Andreas Fleischer 

Gabriel Skagestad 
Henrik Hille

Wollert Krohn-Hansen



Luther számára Isten igéje aktuális volt, és az adott hely-
zetekben minden más csupán »épületes« lehetett. Isten
igéjén Luther nem is csak a Bibliát értette önmagában,
hanem az egész igehirdetést, a verbum vocalét. Ha valaki
az örökkévaló értékekre hivatkozva meg akar akadályozni
abban, hogy ezzel az örök igével az aktuális szituációt meg-
világítsam, vajon így nem teszi-e múzeumi tárggyá az örök
igét? […] Luther erõteljesen hangsúlyozza, hogy Isten igéje
evangélium is, törvény is. […] Különös kísértés ez: arra
csábítanak, hogy a Megfeszített és értünk végzett engesz-
telõ mûve legyen igehirdetésünk „központja”, és ezzel fél-
revezetnek arra, hogy ennek a megfeszített Úrnak a mai
bûnösök felett mondott dorgáló beszédét eláruljuk.

[...]
Hihetetlen, de vannak lelkészek, akiket nyugtalanít az

a gondolat, hogy õk az állam szolgálatában állnak és az ál-
lam kenyerét eszik, tehát ezen állam rendelkezésére kell
állniuk. […] Ez csak rávilágít arra, milyen messzire jutot-
tunk itt, Norvégiában, milyen messzire eltávolodtunk az
egyház központi és igazi lényegétõl. A személyes fenyege-
tések miatt érzett gyávaság egészen más, érthetõ dolog.
Akkor azonban õszintén meg kell mondani, mi a helyzet
valójában.

1941. április 27.

”
Kedves Henrik!”*

Eivind Berggrav magánlevélnek álcázott
körlevele (részletek)

* In: Heling 1992, 162. o. Németbõl fordította Reuss András.



Isten igéjének és az igehirdetésnek nem lehet önkényesen
határt szabni és azt mondani, hogy ami a határon túl van,
az a világ szabad területe. […] mintha az erkölcsnek nem
lenne mondanivalója […]. Az életterületek ilyen kettéha-
sítása elvitatja Isten igényét az egész emberre és az embe-
rek mindent átfogó együttélésére.

[…]
Az egyháznak megvan a maga rendje, amelytõl nem le-

het eltérni anélkül, hogy az egyház lényegét és az ige sza-
badságát el ne játszanánk. Ehhez a rendhez hozzátartozik
az ige és a szentségek felügyelete, amely egyedül az egy-
ház illetékessége az erre ordinált és elkötelezett felvigyá-
zók által.

1941. június 12.

A püspökök körlevele*

Válasz a lelkészeknek és a presbitériumoknak
(részlet)

* Antwort an die Pfarrer und Gemeinderäte. 12. Juni 1941. In: Heling
1992, 161. o. Németbõl fordította Reuss András.



1942. február 5-én Quisling mint miniszterelnök a követ-
kezõket rendelte el: „A nemzeti szellemben való nevelés
céljából és a nép és a haza szolgálatára minden norvég fi-
únak és minden norvég lánynak szolgálatot kell teljesíte-
nie a Nemzeti Összefogás ifjúsági szervezetében.” A mun-
kaszolgálat idejérõl, amely a tizediktõl a tizennyolcadik
életévig kötelezõ az érintettekre nézve, a Sport- és Munka-
szolgálati Osztály ad részletes szabályozást. A Hitlerjugend
modelljéhez hasonlóan a Nemzeti Összefogás ifjúsági szer-
vezetét is a Munkaszolgálattal együtt hozták létre. A tíz és
tizennégy év közötti fiatalok elõször egyszerûbb kiképzést
kapnak „nemzeti szellemben”, majd egyenruhába öltözte-
tik õket, és speciális feladatokat bíznak rájuk. Azok, akik
különleges képességekrõl tesznek tanúságot, különleges ki-
képzésben részesülnek, hogy azután „vezetõ szerepet tölt-
senek be az államapparátusban és a Pártban”.

Válaszul a rendeletre a norvég püspökök 1942. február
14-én a következõ levelet írták az egyházügyi miniszternek.

1942. február 14.

A püspökök állásfoglalása
a norvég fiataloknak a Nemzeti Összefogás
Ifjúsági Szervezetébe való behívásával
kapcsolatban*

* Stellungnahme der norwegischen Bischöfe zur Einberufung der nor-
wegischen Jugend in den Jugendgau der N. S. 14. Februar 1942. In NKD,
14–16. o., valamint: Brief der Bischöfe vom 14. Februar 1942 über das
Gesetz zum „Nationalen Jugenddienst” an die Minister Skancke und
Stang. Heling 1992, 277. o. Németbõl fordította Liska Endre. A fordí-
tást az eredetivel egybevetette és lektorálta Béres Tamás. Lásd még:
Heling 1992, 168. o. Magyar fordításban korábban megjelent részletek:
Aulén 1942, 44. o.



122 R. Skancke miniszter úrnak

A szülõk és a gyermekek közötti alapviszony teremtési
rend, Isten által rendelt kapcsolat, amely megszüntethe-
tetlen és szent minden családi otthon számára. Az ilyen
módon az otthonra ruházott felelõsség és a hozzá kapcso-
lódó jog feltétlen, és nincs alóla felmentés.

A gyermekkeresztség gyakorlata esetében a gyermek
nevelésének felelõssége a szülõk kezében van. A népiskola
ennek a nevelésnek a közösség által megszervezett segéd-
eszköze, és az iskolatörvény elsõ paragrafusa szerint az is-
kolának az a feladata, hogy segítséget nyújtson a gyerme-
kek keresztény és erkölcsi nevelésében. Így a szülõi ház-
nak és az egyháznak beleszólási joga van az iskolát illetõen,
és a szülõknek bizonyos esetekben jogukban áll kivenni
gyermeküket az iskolából. A szülõknek a keresztségkor
vállalt kötelezettsége és a negyedik parancsolat alapján az
iskola nem rendelkezik korlátlan hatalommal a gyermek
felett. A teljes felelõsség akkor is az apán és az anyán nyug-
szik, ha másokat is bevonnak gyermekeik jellemének, hi-
tének és meggyõzõdésének alakításába. Ez a lelkiismereti
felelõsség nemcsak kötelességet ró a szülõkre, hanem sért-
hetetlen jogot is ad nekik.

Éppen így a negyedik parancsolat – Tiszteld apádat és
anyádat – nemcsak kötelesség a gyermekek számára, ha-
nem Istentõl kapott jog is.

A jó szülõi ház belsõ szabadsága továbbra is államunk
tartóoszlopa, és aki erõszakkal behatol a családi otthonba,
hogy ellentétet vagy szakítást idézzen elõ a szülõk és a
gyermekek között, lábbal tapossa Isten törvényét.

Mindezeket illetõen az egyházat és a szülõket felbont-
hatatlan kötelék fûzi lelkiismeretükhöz és Isten paran-
csolatához. Aki megpróbálná kiragadni a gyermekeket a
felelõs szülõi kézbõl és megsértené a családi otthon Isten-
tõl eredõ jogát, az ezzel nyomban lelkiismereti okból el-
követett szélsõséges cselekedetre kényszerítené a szülõ-



123ket. Minden apa és anya tudja, hogy egykor majd számot
kell adnia a Mindenható elõtt arról, hogyan nevelte és kire
bízta gyermekeit. Ilyen helyzetben mindig inkább Isten-
nek kell engedelmeskedniük, mint embereknek.

Mint az egyház felelõs elöljárói, kötelességünknek tart-
juk ezt világosan és egyértelmûen kifejezésre juttatni, mi-
után Ön azt a feladatot kapta, hogy olyan törvény kidol-
gozásában vegyen részt, amely minden 10 és 18 év közötti
gyermeket kényszermozgósításnak vetne alá, mégpedig
olyan befolyásolás céljából, amelyet számos szülõ lelkiis-
mereti okokból nem tûrhetne el. Egy ilyen lépés a nép éle-
tének legbelsõbb és legmélyebb rétegeit érintené.

Mindazoknak, akik ebben az ügyben lelkiismereti aggá-
lyaikkal hozzánk fordultak, a dolgok jelen állása szerint
nem adhattunk más választ, mint hogy panaszt emelünk
Önnél. Jelen levelünk másolatát eljuttatjuk Axel Stang mi-
niszter úrnak.

Eivind Berggrav
Johan Støren

James Maroni
Andreas Fleischer 

Gabriel Skagestad 
Henrik Hille

Wollert Krohn-Hansen

Mint az 1941 februárjában kiadott pásztorlevelet követõ-
en, a püspökök most is számos szolidaritási nyilatkozatot
kaptak különbözõ szabadegyházi közösségektõl és vallásos
szervezetektõl, valamint Jacob Mangerstõl, Norvégia ró-
mai katolikus püspökétõl.



Skancke egyházügyi miniszter 1942. február 17-én kelt
válasza többek között a következõket tartalmazta:

Levelükbõl kitûnik, hogy Önök nagyon is szem elõtt tart-
ják a szülõk jogait, illetékességét és felelõsségét. Álláspont-
juk azonban egyoldalúnak tetszik, ha Lutherrel együtt ezt
valljuk: „mert a szülõi hatalomból ered és terebélyesedik
ki minden más hatalom is”. Luther ezt írja továbbá a ne-
gyedik parancsolat magyarázatában a Nagy kátéban: „Ha-
sonlóképen kell szólnunk a világi felsõbbség iránti en-
gedelmességrõl, amely – mint mondtuk – atyai hivatás
mindenestül, és a legtágabb körre terjed ki. A felsõbbség
ugyanis nem egy család atyja, hanem annyié, ahány lako-
sa, polgára vagy alattvalója van. Hiszen Isten úgy adja és
õrzi meg általuk táplálékunkat, házunkat és gazdaságun-
kat, oltalmunkat és biztonságunkat, mintha szüleink vol-
nának. Mivel tehát ezt a nevet és címet legnagyobb kitün-
tetésként teljes tisztességgel viselik, tartozunk is azzal,
hogy a legdrágább és legnemesebb földi kincsként tisztel-
jük és becsüljük õket.”1

1942. február 17.

Skancke egyházügyi miniszter válasza
(részlet)*

  * Die Antwort Kirchenminister Skanckes. 17. Februar 1942. In: NKD,
17–18. o. Németbõl fordította Liska Endre. A fordítást az eredetivel
egybevetette és lektorálta Béres Tamás.

1 Prõhle Károly fordítása.



125Mint a legmagasabb szintû felsõbbség, egy nép számá-
ra az állam képviseli minden polgárral szemben a legna-
gyobb felelõsséget, a legfõbb tekintélyt és a legfõbb jogot.
Az állam által képviselt tekintély, felelõsség és jog a gyer-
mekekre is vonatkozik. Ahogy „a gyermek nevelése a szü-
lõk kezében van”, a nép nevelése az államra van bízva.
Hogy a mi hosszú éveken keresztül elhanyagolt népünk
iránti felelõsség különösen nagy, bizonyára nyilvánvaló az
egyház püspökei számára is.

Az állam Isten rendje, éppen úgy, mint a családi otthon
vagy az egyház. Nem az egyház dolga, hogy beavatkozzék
az állam jogába és kötelességébe, és így próbálja megoldani
a nép iránti saját kötelességébõl adódó feladatát. Az állam
álláspontja tehát röviden szólva a következõ: ha meg akar-
juk menteni a norvég népet a pusztulástól, a gyerekeket
kell megmentenünk. Ha azt akarjuk, hogy népünk a jövõ-
ben erõs és egészséges nép legyen, amely érti az idõk sza-
vát és a jót akarja, akkor a gyerekeknek meg kell tanulni-
uk érteni az idõk szavát és jót akarni.

Erre akarja nevelni ugyanis a Nemzeti Összefogás ifjú-
sági szervezete a birodalmi ifjúsági vezetõvel az élén a nor-
vég gyerekeket. Az olyan kifejezések, mint „minden gyer-
mek kényszermozgósítása” és „megpróbálja erõszakkal
kiragadni a gyerekeket a felelõs szülõi kézbõl”, csak azt
mutatják, milyen kevéssé értik meg az egyház püspökei a
maguk részérõl az idõk szavát. Nem maradhat büntetle-
nül az, aki kivonja magát egy nép nagy megújulási folya-
matából. Aki ilyen magatartást tanúsít, annak egy napon
rá kell jönnie, hogy kizárta magát népe közösségébõl, és
magára maradt.



Norvégia gyülekezeteihez és lelkészeihez

Annál a méltóságnál fogva, amelyet a püspökök a gyüle-
kezetek és a lelkészi kar körében viselnek, kötelességünk-
nek tartjuk, hogy közöljük veletek: kényszerítve érezzük
magunkat, hogy a mai nappal megváljunk hivatalunk gya-
korlásától. A kultuszminisztériumnak címzett mai leve-
lünkbõl megismerhetõk mindazon események, amelyek
végül nem hagytak nekünk más választást, amennyiben
hûek akartunk maradni meggyõzõdésünkhöz.

Köszöntjük a gyülekezeteket és a lelkipásztorokat, és
köszönetet mondunk hûségetekért, amelynek tanúbizony-
ságát adtátok norvég egyházunk irányában. Legyetek
nyugodtak és hûek az igazsághoz. Küzdjetek a meggon-
dolatlanság, a hazugságok és a gyûlölet ellen. Norvégiát
szeretet által akarjuk talpra állítani. Ugyanaz a Lélek le-
gyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki azt
mondta: Legyen bennetek só, és békességben éljetek egy-
mással! (Mk 9,50) Fenn akarjuk tartani az összetartást
veletek, és veletek együtt akarunk továbbra is fáradozni és
könyörögni Isten ügyéért népünk körében, annak ellené-

1942. február 24.

A püspökök pásztorlevele*

 * Hirtenbrief der Bischöfe. 24. Februar 1942. In: NKD, 24–28. o. Né-
metbõl fordította Korányi András. Lásd még: Heling 1992, 167. o. (A
levél egy részlete másik német fordításban.) Magyar fordításban koráb-
ban megjelent részletek: Aulén 1942, 46–48. o.



127re, hogy – amint látni fogjátok – a továbbiakban nem ma-
radhatunk meg hivatalunkban.

A kultuszminisztériumhoz írt levelünk a következõkép-
pen hangzik:

„Február 1-jén, vasárnap az állami hatóságok – az egy-
ház illetékeseinek tiltakozása mellett – arra kényszerí-
tették a trondheimi dómprépostot, hogy álljon el az isten-
tisztelet megtartásától, és mást bíztak meg annak meg-
tartásával. Az az ember, akit a minisztérium »különleges
okból« kényszer alkalmazásával ezzel megbízott, Blessing-
Dahle gyülekezeti lelkész, írásban közölte a dómprépost-
tal, hogy az adott esetben nem teljes istentiszteletrõl van
szó, mivel nem szolgáltatják ki az úrvacsorát. Az újságok
tudósításából világosan kiolvasható, hogy nem gyülekezeti
istentiszteletrõl volt szó, hiszen a templom kórusában el-
helyezték a rohamcsapatok napkeresztes fekete és a náci
párt vörös-sárga zászlaját. A nép körében ma köztudomá-
súan uralkodó feszültség fényében – amelyet a miniszté-
rium korábban sajnálatos tényként jellemzett – már maga
a tény, hogy politikai szimbólumokat vittek be a templom-
ba, a gyülekezet békés istentiszteleti életének megsértése.

A dómprépost ezt követõen kihirdette, hogy délután 2-
kor tartja meg a gyülekezet úrvacsorai istentiszteletét. Ez
nyilvánvaló joga és egyházi kötelessége volt. Amikor a lel-
kész és a gyülekezet nagy része már a templomban volt és
még többen érkeztek, a rendõrség váratlanul közbeavat-
kozott: bezárták a templomkapukat, visszaszorították a
templomlátogatókat, a teljesen békésen érkezõ egyházta-
gok ellen még gumibotot is használtak. Ennek ellenére
sem vezetett mindez demonstrációhoz, a gyülekezet el-
énekelt néhány egyházi éneket a rendõrség által bezárt
templomajtók elõtt állva.

Ebben az esetben három hallatlanul súlyos beavatkozás
történt az egyház és a gyülekezet jogaiba:

1. Az állami hatóságok megsértették az egyházi rendet,
és a lelkésztõl, valamint gyülekezetétõl megvonták az úr-



128 vacsorai istentiszteletet. A minisztérium egy február 2-ai
leiratában kijelentette, hogy „formálisan” mindehhez joga
volt. Ezzel a megfogalmazással maga a minisztérium is ki-
fejezte, hogy milyen kétséges valójában a formális jog – ha
egyáltalán létezik. A minisztérium azonban teljesen elte-
kintett a realitásoktól. Semmi esetre sem lett volna sza-
bad a minisztériumnak egy ilyen intézkedésrõl – amellyel
a legdurvábban megsértette az egyházi rendet – anélkül
határoznia, hogy elõzõleg a püspökök elé terjesztette vol-
na az ügyet. Még fontosabb: ha az ember feltételezi is,
hogy a minisztériumnak bármiféle formális joga van arra,
hogy a gyülekezetet megfossza istentiszteletétõl, annak
akkor is kizárólag és tisztán egyházi érdekbõl kellene tör-
ténnie. A gyülekezet istentisztelete a hozzátartozó úrva-
csorával a gyülekezet istentiszteleti életének központi és
alapvetõ jelentõségû része. Az alkotmány szerint az álla-
mi vezetés kötelessége – ha egyáltalán bármiféle köze van
az istentiszteletekhez –, hogy kiálljon vallásunk mellett, és
annak gyakorlását védelmezze. Minden területen, ahol az
államnak a hitvallás alapján vezetõi hatásköre van, alapve-
tõen az evangélium hirdetésének és a gyülekezet épülésé-
nek szempontját kell szem elõtt tartani. Az állam önma-
gában nem érvényesíthet semmiféle „különleges megfon-
tolást”. Amennyiben az állam mégis ezt teszi, szétzúzza
egyházunk életének alapvetõ viszonyait.

Ehhez tartozik, hogy a gyülekezeti lelkész számára kö-
telesség istentiszteleteinek a megtartása. Ezt a kötelezett-
séget a gyülekezet érdeke rója rá. A lelkészt a jog kötelé-
keinél sokkal erõsebb szálak kötik a gyülekezethez, tud-
niillik a felelõsségvállalás és a lelkiismereti elkötelezés,
amelyet hivatása ró reá. Amennyiben kötelessége alól fel-
mentést kap vagy attól eltiltják, ehhez csupán a gyüleke-
zet szükséglete lehet jog szerint is érvényes szempont. A
lelkész, a gyülekezet és az istentisztelet érinthetetlenek
mind szent összetartozásukban, mind az alkotmány és a
törvények által védelmezett jogukban.



129A püspököknek meg kell állapítaniuk, hogy mindazzal,
ami Trondheimben történt, az állam visszaélt a reá bízott
egyház-adminisztrációs feladattal, amennyiben az egyhá-
zi érdek szempontját figyelmen kívül hagyta annak érde-
kében, amit a minisztérium állami és politikai természe-
tû „különleges szempontnak” nevez. Ezzel a lépéssel az ál-
lam elszakadt az egyházzal szembeni kötelezettségeitõl.

2. Ezt a benyomást félelmetesen megerõsíti, hogy a mi-
nisztérium drámai módon még azt az istentiszteletet is
megpróbálta megakadályozni, amelyet a lelkész áthelye-
zett délutánra. A minisztérium egy helyi pártaktivistán
keresztül értesítette a rendõrséget, hogy a dómprépost
istentiszteletét meg kellene akadályozniuk – mindezt anél-
kül, hogy a minisztérium szükségesnek tartotta volna a
püspököt vagy a lelkészt tájékoztatni arról, ami történni
fog. Ezeknek is azt kellett látniuk, hogy egy nagy csapat
rendõrt eresztenek rá a templomba áramló gyülekezetre.
Azokat, akik Isten házát keresték fel, fegyveres állami erõ-
szakkal üldözik el.

3. Az egészet a végsõkig fokozza, amikor az egyháznak
azt kell tapasztalnia, hogy a minisztérium korántsem a
rendõrségen kéri számon a történteket, hanem a hivatal-
ban levõ lelkészre hárítja a felelõsséget, és minden további
nélkül megfosztja hivatalától Fjellbu dómprépostot. A jog
világosan az õ oldalán áll. Lelkészi szolgálatvégzésében a
legcsekélyebb megrovás sem érheti. Élvezi gyülekezete és
elöljárói teljes tiszteletét és bizalmát, beleértve a püspök
képviseletével járó hivatali állását is.

Miután a minisztérium az ügyben teljes mértékben tá-
jékozott volt, az egyháznak és a gyülekezetnek az Isten
tiszteletére végzett vallásgyakorlata jogának megvédelme-
zése helyett egy olyan lelkész brutális hivatalfosztásához
fogott, aki csupán egyházi jogait gyakorolta.

A norvég egyház püspökei hûtlenek lennének hivatásuk-
hoz, ha továbbra is együttmûködnének egy olyan admi-
nisztrációval, amely ilyen módon megsérti a gyülekezetet,



130 amire a legcsekélyebb egyházi alapja sincs, és a jogtalan-
ságot még erõszakkal is tetézi. Ezért ezennel bejelentem,
hogy megválok hivatalom végzésétõl. Ez azt jelenti, hogy
attól válok meg, amit az állam ruházott rám. A lelki szol-
gálat és hatalom, amelyet az Úr oltáránál az ordinációban
kaptam, továbbra is az enyém Isten és a jog szerint. Hi-
vatásom – és az is marad –, hogy hirdessem Isten igéjét, a
gyülekezetek pásztora és a lelkészek lelkigondozója legyek.
Ezt a szolgálatot a jövõben is gyakorolni akarom, amilyen
mértékben ez nem hivatalnoki minõségben lehetséges. Vi-
szont adminisztratív együttmûködést folytatni egy olyan
állammal, amely erõszakot alkalmaz az egyházzal szemben,
a legszentebb elárulása volna.

Lutherrel együtt megkíséreltük, hogy lojálisak legyünk
a felsõbbség iránt, amíg azt Isten igéje és parancsa szá-
munkra lehetõvé tette. De amint Luther számára elér-
kezett, úgy számunkra is eljött a pillanat, amikor meg-
gyõzõdésünket követve érvényt kell szereznünk az egyház
jogának az állam jogtalanságával szemben. Államformák
változhatnak, de egyházatyjával együtt tudja az egyház,
hogy amit Luther zsarnokságnak nevez, azzal szemben
maga Isten áll igéjével és Lelke hatalmával. Jaj nekünk, ha
nem engedünk inkább Istennek, mint embereknek!

Eivind Berggrav
Johan Støren

James Maroni
Andreas Fleischer 

Gabriel Skagestad 
Henrik Hille

Wollert Krohn-Hansen



1942. április 5-én, húsvét vasárnapján a legtöbb norvég
templomban felolvasták a következõ hitvallást. (Az itt kö-
zölt szöveg nem tartalmazza azt a néhány rövid utalást,
amely különbözõ újságcikkekre és a minisztérium leveleire
vonatkozik.)

Ezt követõen a papok bejelentették, hogy lemondanak ál-
lami tisztviselõi hivatalukról, lelkészi funkcióikat az egy-
házon belül ugyanakkor továbbra is ellátják.

ISTEN IGÉJÉNEK SZABADSÁGÁRÓL
ÉS AZ IGE IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGÜNKRÕL

Valljuk, hogy a Szentírás a keresztény tanítás és a keresz-
tény élet egyetlen alapja és zsinórmértéke, és teljes szív-
bõl meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az evangélikus
egyház tanítása igaz, és a hit dolgában megmutatja a he-
lyes utat.

1942. április 5-én, húsvét vasárnapján

Az egyház alapja
Hitvallás és nyilatkozat*

* Kanzelverkündigung der Pfarrer anläßlich ihrer Amtsniederlegung.
Der Bekenntnisgrund der Kirche. Ein Bekenntnis und eine Erklärung.
Ostern 1942, am Sonntag, den 5. April. In: NKD, 29–36. o. Németbõl
fordította Liska Endre. A fordítást az eredetivel egybevetette és lekto-
rálta Béres Tamás. Az egyház alapja másik német fordításban: Heling
1992, 177–184. o. A lemondó nyilatkozat másik német fordítása: Heling
1992, 187. o. Korábban magyar fordításban megjelent részletek: Aulén
1942, 49–51. o.



132 Kijelentjük tehát: legfõbb kötelességünknek tartjuk Is-
tennel és az emberekkel szemben, hogy az intést és vigasz-
talást magában foglaló teljes isteni igét és Istennek az élet-
re és az üdvösségre vonatkozó valamennyi tanácsát min-
den félelem és minden csonkítás nélkül hirdessük, és ne
legyünk tekintettel arra, ha ez valakibõl nemtetszést vál-
tana ki. Ebben Isten parancsa alatt vagyunk.

Az egyház szolgái ezért nem fogadhatnak el utasításo-
kat az egyházi renden kívülrõl arra nézve, hogy miként kell
hirdetni az evangéliumot bizonyos aktuális helyzetekben.
Az evangélium szabad hirdetése a „föld sója” egy nép egész
életében.

Semmilyen földi hatalom vagy felsõbbség nem kötheti
egyházon kívüli feltételekhez az egyházi munka engedé-
lyezését és végzését vagy az igehirdetés szolgálatát.

Hitvallást teszünk Isten igéjének szabadságáról és ezen
ige iránti elkötelezettségünkrõl.

AZ EGYHÁZRÓL ÉS AZ ORDINÁCIÓRÓL

Hisszük és valljuk: az egyház a hívõk közössége, amelyben
az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket helye-
sen szolgáltatják ki (Ágostai hitvallás VII.). Urunk és Meg-
váltónk maga alapította egyházát, amely nem válhat sem-
milyen földi hatalmasság eszközévé. Krisztus az egyház
Ura. Senki nem formálhat jogot arra, hogy megakadályozza
a keresztény közösséget az Isten házában való szabad össze-
gyülekezésben.

A Bibliával és egyházunk tanításával egybehangzóan ki-
jelentjük: Krisztus maga rendelt szolgákat egyházába kü-
lönleges megbízatással, evangélistákat, tanítókat, papokat.
Az egyházban az apostolok által meghatározott rend sze-
rint avatják fel ezeket a szolgákat a szolgálatra (Ef 4,11;
1Kor 12,38; ApCsel 13,2).

Az ordináció norvég egyházunkban 900 éve gyakorolt,



133a Szentírásban gyökerezõ és a Szentírás által elrendelt lel-
készavatás, a lelkészi szolgálatra való szabályos elhívás
önálló és elhagyhatatlan része. Az egyházi szolgálatra való
felhatalmazásnak ezt az aktusát az egyház bizalmi embe-
re végzi el, aki erre maga is elhívást, felhatalmazást és fel-
avatást nyert az egyháztól, a szent cselekmény pedig isten-
tisztelet keretében történik, imádsággal és kézrátétellel.

Az ordináció jellegénél fogva egész életre szóló megbí-
zatás arra, hogy a lelkész legjobb képességei és ereje sze-
rint végezze a gyülekezetben az Isten által rábízott felada-
tot. Ezen szolgálat szent megbízatását és kötelezettségét
félbeszakíthatja ugyan a személyes alkalmatlanság, a hût-
lenség vagy valamilyen más bûn, ilyen komoly ügyekben
azonban a szent ítélet csak a jog azon törvényeinek és szel-
lemének figyelembevételével hozható meg, ami egyrészt
védi az egyént a jogtalansággal, másrészt az egyházat a
méltatlan szolgával szemben.

Az egyház tehát nem tûrheti, hogy valamely hatalmas-
ság politikai és világi szempontok alapján felszentelt lel-
készeket ne csak a hivataluktól fosszon meg, hanem az ige
hirdetésének és a szentségek kiszolgáltatásának feladatá-
tól is, és megtiltsa nekik, hogy magukra öltsék az egyház
tulajdonát képezõ papi viseletet. Ha önkényesen elveszik
az egyház embereitõl az ordinációból következõ jogot és
kötelességet, ezt az egyház az oltár elleni támadásnak érzi.

Hitvallást teszünk a gyülekezet kõsziklájáról, Jézus
Krisztusról és a biblikus szolgálatra rendelés, az ordináció
függetlenségérõl és jogáról minden ezen kívül esõ szem-
pont ellenében. Minden lelkésznek hûnek kell lennie lel-
készi esküjéhez, és Istennek kell inkább engedelmesked-
nie, mint embereknek.



134 AZ EGYHÁZ SZENT ÖSSZETARTOZÁSÁRÓL

Valljuk: az egyházban, amelyet a Szentírás Krisztus testé-
nek nevez, sokféle szolgálat és munkaterület van, amit a
korinthusi levél így fejez ki: bár sok a tag, mégis egy a test
[…]. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved
valamennyi (1Kor 12,19.26). Ez minden idõkre kifejezi a
keresztények összetartozását az életben és a szenvedésben.

Az egyház testéhez Norvégiában nemcsak az ige laikus
és teológiailag képzett szolgái tartoznak, hanem mindazok,
akik Isten akarata szerint dolgoznak hivatásukban. Ha vi-
lági hatalmak törnek az egyházra, és kísérletet tesznek arra,
hogy létalapjától fosszák meg a keresztény iskolát, a ke-
resztény otthont, a keresztény önkéntes munkát, a keresz-
tény szociális segélyszolgálatot, akkor ez egyszerre érinti
az egyházat és annak minden tagját.

Ha valakit jogtalanul üldöznek és bántalmaznak a meg-
gyõzõdése miatt, akkor az egyház a lelkiismeret õre, és az
üldözöttek mellé kell állnia. „Légy azok ereje, akik há-
borúságot szenvednek az igazságért”, mondjuk templomi
imádságunkban.

Az igazi evangélikus egyháznak szembe kell szállnia min-
den lelkiismereti kényszerrel, és nem lehet közömbös, ha
egyes tagjait és szolgáit önkényesen kiválasztják, és olyas-
miért kell szenvedniük, ami felõl társaik – saját meggyõ-
zõdésük megvizsgálása után – azonos véleményen vannak.
Ez megsebzi Krisztus testét, és bûn a szent összetartozás
ellen.

Hitet teszünk az egyház minden tagjának Jézus Krisz-
tussal való közössége mellett.



135AZ EGYHÁZ ÉS A SZÜLÕK JOGÁRÓL
A GYERMEKNEVELÉSBEN

Kijelentjük: minden keresztény apának és minden keresz-
tény anyának kötelessége és joga gyermekeit az egyház
hitében és keresztény életre nevelni.

Isten igéje ezt mondja: Szeresd azért az Urat, a te Is-
tenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl!
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma pa-
rancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid elõtt. (5Móz 6,5–
7) A gyermekekhez így szól az Írás: Gyermekek! Enge-
delmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.
(Ef 6,1)

Erre a bibliai alapra épít a norvég alkotmány 2. paragra-
fusa: az evangélikus vallás marad az állam nyilvános vallá-
sa. Azok az állampolgárok, akik evangélikusnak vallják ma-
gukat, kötelesek az evangélikus vallásban nevelni gyerme-
keiket.

A kereszteléskor a szülõk azt fogadják meg az egyház-
nak, hogy engedelmeskednek ennek a kötelességüknek.
Amikor a keresztelõ lelkész a gyermek fejére teszi a ke-
zét, ezt mondja: „A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus
Krisztus Atyja gyermekévé és a benne hívõk gyülekezeté-
nek tagjává tett téged.” A gyermek keresztény nevelése
tehát az egész egyház ügye, a keresztény iskolával és a
keresztény otthonnal együtt.

Az egyház hûtlen lenne keresztény nevelõi felelõsségé-
hez, ha közömbösen nézné, hogy a világi felsõbbség a ke-
resztény felfogástól független etikai alapon szervez gyer-
mek- és népnevelést. Megengedhetetlen, hogy a szülõket
lelkiismeretük ellenére arra próbálják kényszeríteni, hogy
gyermeküket kiszolgáltassák olyan nevelõknek, akik „for-
radalmasítani” kívánják a gyermekek lelkületét, valamint
olyan „új világnézetet” próbálnak beléjük táplálni, amelyet
a szülõk a kereszténységtõl idegennek éreznek.



136 A KERESZTÉNYEK ÉS AZ EGYHÁZ HELYES
VISZONYA A FELSÕBBSÉGHEZ

Kijelentjük: egyházunk tanítása világosan különbséget tesz
a kétféle rend vagy kormányzat, a világi állam és az egy-
ház között. Isten akarata, hogy a kétféle kormányzat ne
keveredjék egymással, a maga módján mindkettõnek Is-
tent kell szolgálnia a nép között.

Mindkettõnek megvan Isten elõtt a maga külön hi-
vatása.

Az egyház hivatása az, hogy az örök javakkal sáfárkod-
jék, és Isten igéjének fényét minden ember elõtt felra-
gyogtassa.

Az állam hivatásáról azt mondják hitvallásaink, hogy
nem az emberek lelkét, „hanem a testüket és javaikat védi
nyilvánvaló jogtalanságok ellen, fegyveres hatalommal és
testi büntetésekkel tart fegyelmet az emberek között”.
(Ágostai hitvallás, XXVIII.)1

Ezért valljuk, hogy bûn Isten, minden felsõbbség és rend
Ura ellen, ha az egyik kormányzás fölébe akar kerekedni
a másiknak. Az egyházat nem illeti meg, hogy az idõhöz
kötött dolgokban uralkodjék az állam fölött. Ez Isten rend-
jét törné meg. Ugyanígy Isten elleni bûn, ha az állam zsar-
nokoskodni kezd a lelkeken, és õ akarja meghatározni,
hogy mit kell ezeknek hinniük, és mit kell lelkiismereti
kötelességüknek tartaniuk. Mert ha az állam a meggyõzõ-
dés dolgában köt és kényszerít, ebbõl csak lelkiismereti
válság, jogtalanság és üldözés származik. Akkor idõszerû-
vé válik az ítélet, amelyrõl Isten igéje beszél: ahol az ál-
lamhatalom semmibe veszi a jogot, az állam már nem Is-
ten eszköze, hanem démoni hatalom (Lk 4,6; Jn 14,30; Jel
12,13). Ez meghatározza, hogy mi a jogos engedelmesség,
amellyel a keresztény ember az államnak tartozik, de ki-
jelöli az engedelmesség határait is.

1 Nagy Gyula fordítása.



137A jó felsõbbség Isten kegyelme és ajándéka, és az apos-
tolokkal együtt valljuk, hogy a lelkiismeret iránti köteles-
ségünk az ilyen felsõbbségnek minden világi dologban en-
gedelmeskedni. A lelkiismeret iránti kötelesség azonban
Isten iránti kötelességet jelent, Isten iránti kötelességünk
tehát, hogy engedelmeskedjünk a felsõbbségnek, és hogy
inkább neki engedelmeskedjünk, mint embereknek. Azt
is megtudhatjuk az apostoltól, hogy mirõl ismerhetõ fel a
jó felsõbbség. A jó felsõbbség arról ismerhetõ fel, ha nem
a jó cselekedetek miatt kell félni tõle, hanem csak a rosz-
szak miatt (Róm 13,3).

Ha tehát a felsõbbség félelemmel tölti el a lelkeket, ho-
lott ezek csak Isten útját járják, az nem Isten akarata sze-
rint való felsõbbség, és ilyenkor az egyház Isten és ember
elõtti kötelessége, hogy az igazság szavát hallassa e felsõbb-
ség számára. Ahogy az írás mondja: Emberfia! Õrállóvá
tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tõlem, figyel-
meztesd õket az én nevemben! (Ez 3,17)

Egyházunk nem feledkezik meg Luther szavairól sem:
„A világi felsõbbség nem uralkodhat a lelkiismereten. [...]
Ha a világi hivatalok be akarnak avatkozni a lelki életbe és
foglyul akarják ejteni a lelkiismeretet, amelyben Isten ki-
zárólagosan uralkodik, akkor a világi hatalomnak nem kell
engedelmeskedni.” (WA 12,334)

Az egyháznak a Szentírás és a hitvallások alapján állást
kell foglalnia olyan esetekben, amikor totalitárius követe-
lésekkel lépnek fel a lelkiismerettel szemben, és meg akar-
ják fosztani a keresztényeket attól a joguktól, hogy min-
dent Isten igéje alapján és a keresztény lelkiismeret mér-
céjével vizsgáljanak meg.

Hitet teszünk azon engedelmesség mellett, amelyet a
Biblia követel meg minden földi dologban a felsõbbség
iránt.



138 AZ ÁLLAMEGYHÁZRÓL

Kijelentjük: az alkotmánynak és a norvég törvényeknek
megfelelõen az állami szerveknek van bizonyos irányító és
rendezõ hatalmuk az egyházi ügyekben. Ez nem azt jelen-
ti, hogy az állam külsõ hatalommal és a maga állami vagy
politikai szempontjai szerint uralkodhatna az egyházon. Az
államegyházi rend kizárólag azért jött létre, mert az állam
késznek mutatkozott az egyházat szolgálni és a keresztény
hitet védelmezni. Így az alkotmánynak megfelelõen a
Szentírás és a hitvallások az említett állami szerveket is
kötelezik. Az állam csak akkor gyakorolhatja jogszerûen az
egyházkormányzás õt megilletõ részét, ha az állami szer-
vek az evangélium tiszta hirdetését és a gyülekezet épülé-
sét segítik elõ.

Egyházunk mint Jézus Krisztus egyháza az állammal
való összefonódása ellenére is  minden dologban szuverén,
csak Istennek tartozik számadással, és lelkileg szabad.
Az állam soha nem léphet az egyház helyébe. Az egyházi
ügyek intézésében együttmûködhet az egyházi szervekkel,
ami pedig az egyház tanítását illeti, az állam hûséggel tar-
tozik az egyháznak.

Érvényes ez az anyagiak vonatkozásában is. Az e világi
szférában földi dolgok is hasznára lehetnek Isten evangé-
liuma hirdetésének és a gyülekezet épülésének. Ezért kap-
nak fizetést az egyházi hivatalok viselõi, és ezért vannak a
gyülekezeteknek templomai. Az egyház tulajdonában lévõ
javakra és értékekre az állam nem tarthat igényt. Ezek a
folyamatosan a nép között munkálkodó egyházat illetik
meg. Az egyházi vagyon és tulajdon az evangélium és a
gyülekezet javát kell hogy szolgálja, semmi másét. Az ál-
lami szervek csupán sáfárai ezen értékek jelentõs részének.
Márpedig a sáfároktól elsõsorban azt követelik, hogy mind-
egyikük hûségesnek bizonyuljon. [1Kor 4,2]

Ragaszkodunk Jézus Krisztus egyházának lelki szabad-
ságához az állami kormányzással való együttmûködésben



139is, amely az egyházat Isten igéjének és a hitvallásoknak
megfelelõen szervezi és védelmezi.

A fenti hitvallást követõen a lelkészek, akikhez a presbité-
rium is csatlakozott, a következõ nyilatkozatot tették:

Mi, ... (helységnév) felszentelt lelkészei, szabad meggyõ-
zõdésünkbõl egyetértünk a fenti, Az egyház alapja címû
hitvallással. Amennyiben az államegyház hivatalnokai va-
gyunk, ezennel lelkiismereti okokból lemondunk errõl a
tisztségünkrõl, de szándékunkban áll minden olyan mun-
kát és szolgálatot elvégezni gyülekezetünkben, ami nem
érinti a hivatalnoki munkakört. Munkánkban és szolgála-
tunkban a Szentírás, a hitvallási iratok és a norvég egyház
Oltárkönyvének útmutatását követjük.



* Stellungnahme der theologischen Fakultäten zum Bekenntnisdoku-
ment. In: NKD, 37–41. o. Németbõl fordította Reuss András.

A rezsim államellenes cselekedetnek minõsítette az összes
lelkész lemondását állami hivataláról, mire a két teológiai
fakultás az alábbi nyilatkozatot adta ki:

Az Egyházügyi Minisztériumnak

Egyházunk teológiai tanárai – a törvény értelmében és
régóta fennálló szokás szerint – teológiai-egyházi ügyek-
ben szakavatott tanácsadói az Egyházügyi Minisztérium-
nak éppen úgy, mint a püspököknek. Lényegében arra
nevezték ki õket, hogy az egyház üzenetének tanszerû meg-
fogalmazásáról gondoskodjanak. Ezért bizonyos körülmé-
nyek között saját kezdeményezésükbõl is szükségesnek
tarthatják, hogy az egyházhoz vagy vezetõ szerveihez for-
duljanak.

Ilyen helyzet állt elõ a lelkészek által kibocsátott, Az
egyház alapja címû hitvallás és nyilatkozat révén, valamint
hivatalukról való egyidejû lemondásukkal és az államha-
talom erre adott válaszával. Tisztünkbõl és elhivatásunk-
ból fakadó kötelességnek tartjuk elõterjeszteni ezt az em-
lékeztetõt, amelyet ugyanakkor az ország lelkészeinek is
megküldünk.

1942. április 25.

A teológiai fakultások állásfoglalása
a hitvallással kapcsolatban*



141Valamennyi egyházi közösség közül az evangélikus-lu-
theránus egyház helyezte a legnagyobb hangsúlyt arra,
hogy éles határvonalat húzzon vallás és politika közé, mi-
vel megkülönbözteti a lelki és a világi kormányzást mint
az egyház, illetve mint az állam feladatát. Az egyháznak
nincs joga elõírni valamely politikai programot, és csak
annyiban foglalhat állást politikai kérdésekben, amennyi-
ben ezek vallási vagy erkölcsi kérdéseket érintenek, ame-
lyeket Isten igéje felõl kell megvilágítani. Az egyház nem
ura az államnak, nem is állam az államban, hanem az ál-
lam lelkiismerete.

Nem tudjuk elfogadni, hogy Az egyház alapja akármi-
lyen módon is politikai, vagy egyenesen államellenes vagy
lázító jellegû irat lenne; lehetséges azonban, hogy ez az irat
az, aminek magát nevezi, nevezetesen olyan hitvallás és
nyilatkozat, amelyben a lelkészek állást foglalnak az álla-
mi életben a legutóbbi idõben történtek vallási és etikai
vonatkozásaival kapcsolatban.

Az ilyen állásfoglalás a lelkészeknek nemcsak joga, ha-
nem kötelessége is. Ordinációjuk alkalmával arra kötele-
zik és intik õket, hogy „Isten igéjét világosan és tisztán
hirdessék, amint az számunkra a Szentírásban foglaltatik,
és amelyrõl egyházunk hitvallásában tanúskodik”. A lelké-
szi hivatalt azzal bízzák rájuk, „hogy Isten igéjét helyesen
és isteni hatalommal hirdessék”, és ezzel az igével mind-
kettõt végezzék: „vigasztalják a megterhelteket és vezes-
sék az eltévedteket”.

Isten igéje tehát, amint azt egyházunk hitvallása értel-
mezi, a lelkészek igehirdetésének egyetlen normája és irány-
mutatója. Arra kötelezi õket, hogy ezt az igét személyre
és politikai vagy más természetû külsõ szempontokra te-
kintet nélkül szólaltassák meg.

Istennek ez az igéje továbbá kettõs természetû, ameny-
nyiben egyszerre evangélium és törvény, üzenet az örök
megváltásról és norma a világi élet számára. Így az az ige-
hirdetés feladata, hogy elõször a megváltásról szóló evan-



142 géliumot prédikálja, másodszor pedig a bûnt megfenyít-
se és a keresztény erkölcs követeléseit az emberek lelké-
re kösse.

A fenyítés feladata határozottan megjelenik Jézus és az
apostolok igehirdetésében, de az Ószövetség prófétáinál
is, akik Isten jogról és igazságosságról szóló üzenetét hir-
dették, és ezeket saját korukban úgy érvényesítették, hogy
nem voltak tekintettel arra, ítéletük kit talál el. S ez a fel-
adat szükségszerûen hozzátartozik minden idõk lelkésze-
inek hivatásához, a gyülekezetekkel és az egyes emberrel
szemben éppen úgy, mint a civil társadalommal vagy az
állami hatalommal szemben.

Az egyház feladata, hogy Isten országát építse a nép
között, és ezzel különös felelõsséget hordoz a gyermekek
és a fiatalok keresztény neveléséért. A lelkészek és a ke-
resztény iskola így egymás mellett állnak, és közös céljuk
a gyermekeket nevelni, hogy Jézus Krisztusban az egyet-
len igaz Urat és Mestert lássák meg. Az állam és az egy-
ház közötti feszült viszony, amely a nevelés kérdésében
kialakult, az ifjúsági munkaszolgálatot elõíró törvénybõl
fakad. Mivel a gyermekek és az ifjúság kötelezõ, a családi
otthontól és az egyháztól elszakított erkölcsi nevelésérõl
van szó, a püspököknek óvást kell bejelenteniük egy olyan
intézkedéssel szemben, amely összeegyeztethetetlen a jog-
renddel, valamint a szülõknek és az egyháznak a gyerme-
kek lelki nevelésére vonatkozó felelõsségével. Az egyház-
nak ugyanígy fel kell emelnie szavát a tanárokra neheze-
dõ nyomás és az õket érintõ bánásmód végett. Amint Az
egyház alapja 3. pontjában világosan kifejezésre jut, az
egyház nem tenne eleget hivatásának, ha nem lenne a lel-
kiismeret õre, és nem állna azok mellé, akiket meggyõzõ-
désük miatt üldöznek.

Az államot az alkotmány – és Isten parancsolata is – arra
kötelezi, hogy elismerje az egyén lelkiismereti szabadsá-
gát és az egyház igehirdetési kötelezettségét. Ha ezt nem
tartják tiszteletben, amennyiben például lelkészeket egy-



143házilag legitim ok nélkül, sõt törvény és bírói ítélet nélkül
börtönnel, áthelyezéssel, beszédtilalommal eltávolítanak
lelkészi munkájukból, ezáltal gyakorlatilag megtiltják ne-
kik, hogy Jézus nevében beszéljenek és tanítsanak. Ugyan-
ilyen helyzetben az apostolok úgy válaszoltak, hogy Isten-
nek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek; és
õk ezzel nemcsak az evangélium hirdetésének jogát érvé-
nyesítik, hanem azt a szabadságot és kötelességet is, hogy
mindig és mindenütt Krisztus akaratát hirdessék.

Ha a lelkészektõl megvonják az ige hirdetésének és a
szentségek kiszolgáltatásának jogát és felhatalmazását,
amelyet ordinációjukban az egyháztól kaptak, akkor erre
azt kell mondani, hogy egyedül az egyház vonhatja vissza
lelki hatóságai révén, amit lelki közvetítéssel adott. És ez
nem történhet önkényesen vagy egyházilag nem megfelelõ
okokból, hanem csak az ordinált személy nyilvánvaló tév-
tanítása vagy erkölcsi vétsége esetén. Egy meghatározott
politikai magatartás elvárása mint a lelkészi szolgálat gya-
korlásának elõfeltétele olyan bemocskolódás, amelyet
az egyház csupán világos elutasítással kezelhet.

Az államegyház rendjének feltétele nálunk, hogy az ál-
lam tiszteletben tartja az egyház által hirdetendõ üzene-
tet éppen úgy, mint annak rendjeit, és amint az alkotmány
kimondja, gyakorolja és védelmezi az evangélikus-luthe-
ránus vallást. Ha az állam a fent említett beavatkozásokat
megengedi magának, az az egyház jogának komoly megsér-
tése és szakítás azzal az egyházalkotmánnyal, amely a re-
formáció óta érvényben van nálunk.

Ha e körülmények között a lelkészek megszûntnek te-
kintik az állam adminisztratív szerveivel való viszonyukat,
amelyeknek az egyházról kell gondoskodniuk, azt nem a
politikai vezetés elleni harcként kell értelmezni, hanem
olyan következtetésként, amelyet szükségesnek tartottak
levonni az államnak az egyházkormányzásba való jogtalan
beavatkozása miatt. A[z állami] hivatalról való lemondás
nem szabotázscselekmény, amit az is mutat, hogy a lelké-



144 szek továbbra is ellátják tulajdonképpeni lelkészi szolgá-
latukat, és folytatni is kívánják azt. Ez tehát hitvallás az
egyház szabadságáról és a lelki ügyekben való önállóságá-
ról. S ennek a szabadságnak és önállóságnak a tiszteletét
és elismerését joggal követeli az egyház az államvezetés-
tõl.

Az Oslói Egyetem Teológiai Fakultása nevében
Sigmund Mowinckel
Oluf Kolsrud
Einar Molland
Hans Ording

A gyakorlati teológiai szeminárium nevében
Peter Marstrander

A gyülekezeti fakultás nevében
Olaf Moe
Ole Hallesby
Karl Vold
Andreas Seierstad

A gyülekezeti fakultás gyakorlati teológiai szemináriuma
nevében
Johannes Smemo



Mindazon [csapások] között, amelyek a legutóbbi idõben
norvég egyházunkat érték, nehéz lenne olyat találni, ami
az oslói gyülekezeteket és lelkészeket fájdalmasabban és
érthetetlenebbül érte volna, mint az, hogy Ön, Frøyland
lelkész, kineveztette magát a jelenlegi kormányzattal az
oslói egyházmegye püspökévé.

Miután kinevezésének és beiktatásának híre most meg-
jelent a sajtóban, fel kell tételeznünk, hogy valóban egye-
zik a kormány és az Ön felfogásával, hogy rákényszerítse-
nek egy új püspököt az egyházmegye gyülekezeteire és lel-
készeire, ami ellenkezik minden érvényben levõ egyházi
renddel és elõírással.

Nem lehet ismeretlen Ön elõtt, hogy az egyházmegye
gyülekezetei és lelkészei megingathatatlanul kitartanak
törvényesen választott püspökük, dr. Eivind Berggrav mel-
lett. Az Ön hozzájárulása egy olyan helyzet kialakulásához,
amelyben Berggrav püspököt és az ország többi püspökét
le kell váltani, nem tekinthetõ számunkra másnak, mint
árulásnak, mivel az összeegyeztethetetlen az Isten és az õ
gyülekezete iránti hûséggel. Ezzel a jelenlegi kormányzat

1942. június 24.

Lars Frøyland oslói gyülekezeti lelkésznek*

* Brief an Pfarrer Frøyland. 24. Juni 1942. In: NKD, 44–45. o. Német-
bõl fordította Korányi András. Lásd még: Heling 1992, 207–208. o.
(Részletek más német fordításban.) Magyarul korábbi fordításban meg-
jelent részlet: Molland 1947b, 61. o.



146 végérvényesen és jóvátehetetlenül teljessé tette az egyház-
zal való szakítást.

Kötelességünknek tartjuk mindezt nyíltan közölni Ön-
nel beiktatása elõtt. Tudjuk, milyen komoly lépés ez, de
azt is tudjuk, hogy ennél is komolyabb lenne hallgatni –
annál is inkább, mivel az állami hatóságok lépésrõl lépés-
re hasonló túlkapásokat fognak véghezvinni egyházi terü-
leten, és a kultuszminisztérium hasonló módon jár majd
el a lelkészi karral szemben is. Ez nyilvánvalóan megmu-
tatja, hogy azon az oldalon nem tudják vagy nem akarják
megérteni, milyen mélységesen aggasztónak látjuk és tart-
juk az egyház helyzetét.

Ön, Frøyland lelkész, nem kapott jogszerû elhívást, és
nem lesz szabályosan felszentelve. Ezért Ön továbbra is
egyszerû ember marad. Bárhová is megy és bárhogyan is
próbálja meg a püspök felelõsségteljes munkáját végezni,
sötét árnyék fogja Önt kísérni.

Az Ön püspökének, dr. Eivind Berggravnak az Önt di-
csérõ szavait idézték az újságok egy Önnel készült interjú
kapcsán, közvetlenül kinevezése után. Ezt a dicséretet
most Ön rombolta le, s ettõl immár nem szabadulhat.

Õszinte szomorúsággal írtuk meg Önnek ezt a levelet.
Beiktatása napján nem áll módunkban Önt köszönteni.
Ezen a napon úgy tekintünk Önre, mint aki végérvénye-
sen elszakította magát tõlünk.

Aláírták Oslo lelkészei és az egyházmegye esperesei, össze-
sen 110-en.



Ma, június 28-án vasárnap lesz a jelenlegi kormányzat dön-
tése értelmében Zwilgmeyer és Frøyland püspökök ordi-
nációja.

Ez a lépés olyan komoly beavatkozás, hogy Norvégia lel-
készei lelkiismereti alapon kötelességüknek tartják, hogy
ellene a legélesebben tiltakozzanak.

Azok a férfiak, akiket ma püspökként beiktatnak, jog
szerint erre nem kaptak elhívást. Éppen ellenkezõleg: ki-
nevezésük kifejezett ellentétben áll az egyház törvényével
és rendjével. Amennyiben egy esperes ordinálja õket, fel-
szentelésük törvénytelen, mivel az ellenkezik az Oltár-
könyvvel.

Ez a lépés különösen is végzetes. Nem elég, hogy tör-
vényes püspökeinket megfosztják tisztségüktõl, egyház-
megyéinkre még ezeket a jogtalanul hivatalba helyezett és
jogtalanul felszentelt embereket is ráerõltetik.

Azért szántuk el magunkat arra, hogy ezt a dolgot ma
országunk szószékeire visszük, mert az egyház egységes
egész, és ha egy tagja szenved, akkor mindenki szenved.
Számunkra világos, hogy ami ma az oslói és az agderi egy-
házmegyében történik, csupán a kezdet. Hamarosan sor
kerül a többi püspökségre is.

1942. június 28.

A lelkészek tiltakozása az új püspökök
beiktatása ellen*

* Protest der Pfarrer gegen die Einsetzung der neuen Bischöfe. 28. Juni
1942. In: NKD, 42–43. o. Németbõl fordította Korányi András.



148 A püspökszentelés helyszínéül Vør Frelser templomát
jelölték ki. Ennek a gyülekezetnek a presbitériuma, lelké-
szei és tisztségviselõi egy iratot küldtek a kultuszminisz-
tériumnak, amelyben közlik, hogy nem bocsáthatják ren-
delkezésre a templomot az ordinációhoz, és ezért a temp-
lomot ezen a vasárnapon bezárják.

Mint mindenki számára belátható, az egyház most zord
idõben áll odakint. De hálát adunk azért, hogy az egyház
ura a Mindenható Isten, aki az égen és a földön mindent
irányít. Minden hívõt arra szólítunk, imádkozzon harcoló
egyházunkért.



Egy 1942. június 30-án, Oslóban tartott összejövetelen a
Quisling által kinevezett püspökök a következõ nyilatko-
zatot tették közzé:

Egyházunk lelkészeihez és gyülekezeteihez

Az egyház sztrájkjára tekintettel, amellyel országunk lel-
készeinek egy része továbbra is kísérletezik, az aláírók meg-
ragadják az alkalmat a következõ nyilatkozatra:

1. A Biblia és egyházunk hitvallása megállapítja, hogy
mindazok, akik fellázadnak a felsõbbség ellen, Isten rend-
jével helyezkednek szembe (Róm 13,2). A felsõbbség a
mindenkor uralkodó hatalom, amelynek Isten – ítéletre
vagy kegyelembõl – egy országban uralmat adott.

2. Jézus és az apostolok példája. Jézus és az apostolok
alárendelték magukat az akkori felsõbbségnek, annak el-
lenére, hogy az pogány volt. Ami országunk mostani kor-
mányzatát illeti, az ismételten kinyilvánította, hogy pozi-
tívan viszonyul a kereszténységhez és az egyházhoz. Ezért

1942. június 30.

A Quisling-püspökök nyilatkozata*

* Die Botschaft der Quisling-Bischöfe. 30. Juni 1942. In: NKD, 46–
47. o. Németbõl fordította Korányi András.



150 annál is inkább okunk van rá, hogy teljes szívvel csatlakoz-
zunk a hazánkért és népünkért folyó harchoz.

3. A felsõbbséggel szembeni engedelmességünk határai.
A felsõbbséggel szembeni engedelmességi kötelezettség
alól egyetlen bibliai kivétel van, amelyrõl ApCsel 4,18kk-
ben és 5,29-ben esik szó. Ha a felsõbbség megtiltja ne-
künk, hogy az evangéliumot hirdessük, és ezáltal Jézus
személyét és mûvét megtámadja, keresztény kötelessé-
günk, hogy Istennek engedelmeskedjünk inkább, mint em-
bereknek. Ez az eset a mostani kormányzat alatt sosem
fordult elõ.

4. Az egyház sztrájkjának valós okai. Számunkra nem
tûnhet másként, mint hogy ennek politikai okai vannak,
ami miatt országunk lelkészeinek egy része szembehelyez-
kedett a felsõbbséggel – többek között azáltal, hogy meg-
tagadták a házasságkötések kihirdetését és elvégzését, hi-
vatalos igazolások kiállítását, hivatalos iratok megválaszo-
lását stb. A lelkészi kar sztrájkoló része ezáltal egy új rend
életbe lépésének eszközévé tette magát.

5. A lojális lelkészek bojkottálása. Ha országunk gyüle-
kezeteinek egy része bojkottálja lelkészeinket, annak nem
hitbeli, hanem politikai okai vannak. Hiszen a lelkészek,
akiket bojkottálnak, a kereszt régi evangéliumát hirdetik,
akárcsak a sztrájkolók, és a Szentírás és a hitvallás ugyan-
azon talaján állnak, akárcsak amazok.

6. Az ateisták mozgalma. Ezt a mozgalmat, amely min-
den országban és minden párton belül létezik, nem írhat-
juk a nemzetiszocialista kormányzat rovására. Az isten-
nélküliség, amelyet országunkban tapasztalunk, a koráb-
bi nemzedékek által elvetett mag gyümölcse.

7. Megbékélés. A szakadás, amely ma országunk keresz-
tényei között uralkodik, a szent testvériség megtörése és
szerencsétlenség mind egyházunk, mind népünk számára.
Az egyház Urával közösségben, aki az egymás iránti sze-



151retetre szólított fel minket, és aki életét adta mindenki-
ért, szívesen nyújtunk kezet a békére és a megbékélésre,
a nép és a haza javára.

L. Fråyland
L. Daane Zwilmeyer

O. J. B. Kwasnes
Einar Lothe

H. O. Hagen
Dagfinn Zwilgmeyer

G. Chr. Falek-Hansen
J. E. Siversten



Az új egyházvezetés a következõ üzenetet küldte a lelkészek-
nek, a presbitériumoknak és Norvégia gyülekezeteinek:

Amikor magunkra vállaltuk a mostani helyzetben egy-
házunk legfelsõbb vezetésének felelõsségteljes feladatát,
szükségesnek látjuk, hogy megvilágítsuk a fennálló állami
vezetés és az egyház közötti szakítás okait, a harc célját,
amelyet az egyháznak folytatnia kell, valamint az elõttünk
álló feladatokat.

AZ EGYHÁZ HARCA

1940 nyarán Terboven birodalmi biztos az egyháznak tel-
jes szabadságot ígért azzal a feltétellel, hogy az távol tartja
magát a politikai megnyilatkozásoktól. Ezt a szabadságot
élvezte is az egyház mindaddig, amíg az Adminisztrációs
Tanács hivatalban volt. Ugyanezen év szeptember 25-e
után azonban hirtelen megváltoztak a körülmények. Nyil-

Oslo, 1942. július [27.]1

Az Átmeneti Egyházvezetõség elsõ üzenete
a lelkészekhez, a presbitériumokhoz és az
ország gyülekezeteihez*

* Botschaft der vorläufigen Kirchenleitung. Juli 1942. In: NKD, 48–58.
o. Németbõl fordította Korányi András.

1 Lásd Molland 1947b, 62–63. o. Korábban magyar fordításban megje-
lent részletek: Aulén 1942, 53–55. o.



153vánvalóvá vált, hogy azok az emberek, akik akkor átvették
a hatalmat, állam és egyház viszonyáról olyan nézettel vol-
tak, amely ellentétes egyházunk hitvallásaival és az állam-
egyházi rendtartás felfogásával. (Itt Az egyház rendje és Az
egyház alapja címû állásfoglalásokra utalunk.) Az állam
nem akarta az egyház autonómiáját és szabadságát tiszte-
letben tartani, hanem uralkodni akart az egyház felett, és
saját szolgálatába akarta hajtani.

Odáig jutottunk, hogy a rádióban olyan lehetetlenné
vált a helyzet, hogy az egyházi munkatársnak meg kellett
válnia munkájától, és a legtöbb prédikátor arra a véle-
ményre jutott, hogy nem vehet többé részt a vallásos adá-
sokban.

Megemlítjük továbbá, milyen elutasítóan fogadták, ami-
kor a püspökök tiltakoztak a rohamosztagok iskolák elle-
ni brutális támadása ellen. A kultuszminisztérium egyet-
len lépést sem tett annak érdekében, hogy a bûnösöket
felelõsségre vonják.

A lelkészek titoktartási kötelezettségét – minden egye-
temes egyházi szabállyal ellentétesen – feloldották, pedig
az a lelkészeket a hallgatás jogának biztosításával arra kö-
telezte, hogy megõrizzék a lelkigondozás során reájuk bí-
zottakat.

Feyling hittankönyvének engedélyezése szintén tipikus
példa. Ezáltal bevezették a politikát az elemi iskolák ke-
resztény oktatásába. Ráadásul a könyvet törvénytelen mó-
don engedélyezték, amennyiben a törvény által meghatá-
rozott konzulenseket meg sem kérdezték.

A kultuszminisztérium hivatalos megnyilatkozásainak
gyakorlata világos bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az ál-
lam egy meghatározott politika melletti kiállásra akarta
kényszeríteni az egyházat. Az egyik iratban ez odáig jutott,
hogy a lelkészeknek az új rezsimhez való viszonyulása vált
döntõvé abban a kérdésben, hogy kaphatnak-e egyházi hi-
vatalt vagy sem.

Ugyanebbe az irányba mutat a minisztérium egy másik



154 irata, amely szerint ahol az egyház és annak szervezetei a
nácikat és az új rezsimet elismerik, ott nem gördítenek
akadályt a keresztény egyházi munka útjába.

A kultuszminisztérium arra a jogra is igényt tartott, hogy
meghatározza Isten igéjének a hirdetését, amennyiben az
egyik iratában azt az utasítást adta, hogy a lelkészek az
evangélium építõ és örökérvényû mondanivalóját hirdes-
sék, és korunk aktuális problémáit ne érintsék.

Ebben az összefüggésben meg kívánjuk említeni az ifjú-
ság nevelésének új szabályozását, egyfajta morális alapú, az
otthontól és egyháztól független gyermeknevelést, amely
ellentétben áll a legtöbb szülõ meggyõzõdésével, valamint
az iskolákra és az egyházakra vonatkozó törvényekkel.

A hatóságok odáig is elmentek, hogy hatalmi eszközö-
ket vessenek be az egyház és annak tagjai ellenében.

A püspökök 1941. februári pásztorlevelét a rendõrség
lefoglalta, és megtiltotta a lelkészeknek, hogy felolvassák
azt a gyülekezeteknek.

1941. február 1-jén a minisztérium politikai istentisz-
teletet tartott a trondheimi dómtemplomban, és ezután
elmozdította Fjellbu dómprépostot, mert õ ugyanazon nap
más órájában megszokott istentiszteletet akart tartani a
gyülekezete számára, miközben a rendõrség erõszakkal
tartotta távol a gyülekezeti tagokat saját templomuktól.

Ezek és még egy sor egyéb túlkapás alapján, amelyek
nem csupán az egyház rendjét és jogait, hanem a lelki éle-
tet és a lelkiismeret szabadságát is sértik, az egyház em-
berei hitvallást szerkesztettek Az egyház alapja címmel.
Ebben egyszerûen és világosan elõadták az egyház Isten-
tõl kapott jogait és szabadságát a világi erõszak vonatkozá-
sában. Amikor azonban ezt a hitvallást felolvasták a gyüle-
kezetekben, a nevezett egyházi embereket õrizetbe vették.

Ezt megelõzõen a teljes püspöki kart elmozdították. Az
történt ugyanis, hogy addig az egyház – püspökein és lel-
készein keresztül – megelégedett a szóbeli tiltakozással.
Amikor azonban végül bebizonyosodott, hogy szavakkal



155nem lehetett hatni a hatóságokra, az egyháznak cseleked-
nie kellett.

Erre következett a hivatalról való lemondás, amit a püs-
pökök február 24-én, a prépostok és a lelkészek pedig
húsvéttól kezdve jelentettek be. Nem valamely egyszeri,
az egyház ellen irányuló állami fellépés (mint például a
trondheimi incidens) volt a hivatali lemondás oka, hanem
az állam és az egyház nézetei közötti alapvetõ ellentét vált
egyre világosabbá. Mindkét teológiai fakultás kifejezte
április 24-i nyilatkozatában, hogy ha az állam ilyen túlka-
pásokat és törvénysértéseket követ el az egyházzal szem-
ben, az ellenkezik államegyházi alkotmányunkkal. Ezért az
egyház számára szükségessé vált, hogy megszakítsa a kap-
csolatot a jelenlegi kormányzattal. Amikor a hivataltól való
megválással egyidejûleg kijelentették, hogy az állami hiva-
talnoki jelleg nélkül is végezhetõ szolgálatot folytatni akar-
ják, azt akarták hangsúlyozni, hogy nem sztrájk vagy sza-
botázs a szándékuk.

Az állam nem csupán az egyházi adminisztrációba, an-
nak õsi rendjébe és törvény által biztosított jogaiba avat-
kozott be, hanem magába az egyház hivatalos tevékenysé-
gébe is. Megvonták a szólás jogát, megtiltották az egyházi
viselet felvételét és a lelkészi cím használatát, számos gyü-
lekezetbe olyan embereket küldtek ki, akiknek a lelkészek
igehirdetését kell ellenõrizniük. Prédikációik miatt lelké-
szeket jelentettek fel, és közülük számosat önkényesen el-
mozdítottak.

Aki meg akarja tartani egyházi állását, annak (mint már
említettük) csatlakoznia kell egy bizonyos politikai moz-
galomhoz. Ebbõl kifolyólag egyre kevesebb az olyan lel-
kész, aki a szabad állásokat betölthetné, holott fiatal em-
berek egész sora áll a lelkészképzés elvégzése után. Hogy
megszüntessék ezt a hiányt, a hatóságok azt a kiutat talál-
ták, hogy laikusokat ordinálnak és neveznek ki lelkésszé,
akik azonban a lelkészi szolgálathoz elõírt lényegi feltéte-
lekkel sem rendelkeznek. Különösen mély benyomást tett,



156 amikor új püspököket neveztek ki az egyházi törvénnyel
és az Oltárkönyvvel ellenkezõ módon, ami érvényben lévõ
norvég törvényünk.

Nem hagyhatjuk el, hogy megemlítsük Berggrav püspök
felháborítóan durva internálását.

Az egyház nem örömmel tette meg az elsõ lépést az ál-
lammal való szakítás felé, de meg kellett tennie. Mindez
a lelkiismeret parancsára, komoly megfontolás után tör-
tént. Az egyház hûtlen lenne Urához, ha mindezt nyugod-
tan, tétlenül szemlélte volna.

A MAI HELYZET

Úgy tûnhet, mintha az egyház vereséget szenvedett vol-
na. Az egyháznak ugyanis nincsenek hatalmi eszközei, és
nem is kíván ilyenekkel élni. Valójában azonban az egyház
lelki gyõzelmet aratott. Hiszen éppen húsvétkor és az azt
követõ napokban, amikor az egyházi embereket gyalázták
és rendõrségi kihallgatással, elmozdítással, megszólalási
tilalommal, letartóztatással, vagyonelkobzással és depor-
tálással, mi több, halálbüntetéssel fenyegették, éppen ak-
kor mutatkozott meg, hogy az egyház nem hagyja magát
megfélemlíteni. Ellenben bátran kitartott Isten törvényé-
nek és evangéliumának a hirdetésében, és az állam lelkiis-
mereteként nem hagyott fel a hatóságoknak az egyház, a
szülõk és a gyermekek, valamint az ország megszabott
jogrendje ellen elkövetett visszaéléseinek a kárhoztatásá-
val. Szabad akaratából vállalta az áldozatot és az üldözést,
amelynek kitették. Szabad akaratából mondott le arról a
jövedelemrõl, amelyet szolgálatvégzõi korábban az államon
keresztül az egyházi alapítványoktól és tulajdonból elfo-
gadtak. Az egyház gyõzelme az volt, hogy amikor jöttek a
megpróbáltatások, valóban Istennek engedelmeskedett in-
kább, mint embereknek.

Ez volt az egyház belsõ, lelki gyõzelme. De kívülrõl néz-



157ve is jelentõs volt a gyõzelem. Egyházunkban 738 lelkész
van hivatalban. Ezek 90%-a letette hivatalát, és továbbra
is folyamatosan csatlakoznak hozzájuk. A presbitériumok
egy szívvel álltak lelkészeik mellé.

A hatóságok többször is kísérletet tettek tárgyalások
megindítására. A magunk részérõl mi is közöltük a minisz-
tériummal, hogy bármikor készek vagyunk tárgyalásba
kezdeni, de csak azzal a feltétellel, hogy azt az egyház ne-
vében püspökeink – Berggrav püspökkel az élen – folytat-
ják. Ez a követelésünk abból a megállapításból fakad, hogy
az elmozdított püspökök az egyház törvényes püspökei.

A HARC CÉLJA

Elõször: a cél nem politikai. A népjog keretei között lojá-
lisak vagyunk a megszálló hatalomhoz. S ha fel kellett vál-
lalnunk a harcot a jelenlegi kormányzat egyházzal és isko-
lával, szülõkkel és gyermekekkel, jogbiztonsággal és lelki-
ismereti szabadsággal szembeni túlkapásai ellen, ennek a
harcnak az alapja nem politikai természetû.

Másodszor: a cél nem egyházpolitikai. Vannak ugyanis
olyanok, akik úgy vélik, hogy ki kellene használnunk ezt
az alkalmat egyházunk újjászervezésére. De ha jobban
meggondoljuk a dolgot, világossá válik, hogy nem tanácsos
ezeket a problémákat éppen most magunkra vállalni. Mi-
közben az egyház élet-halál harcot vív, fontos, hogy egy
emberként összetartsunk, s ezért eltekintünk olyan kér-
désektõl, amelyeket most nehéz lenne megbeszélni.

Ezzel nem vitatjuk el, hogy egy ilyenféle szervezési
munka fontos lehet e harc ideje alatt. A körülmények úgy
is változhatnak, hogy szükségessé válhat a szakítás régi egy-
házi rendünkkel.

Harmadszor: a cél lelki természetû. Nem azért kezdtük
el ezt a harcot, hogy szétrobbantsuk az államegyházat, nem
is valamiféle népegyház vagy szabadegyház létrehozása



158 érdekében. Egészében véve nem egy új egyházi rendért
harcolunk. Az egyházért harcolunk, az egyház legbensõbb
lényegéért és legdrágább jogáért, az Istentõl ráruházott fel-
adatért, hogy hirdesse Isten igéjét, és hogy élhesse sajá-
tos életét az államban.

Azért vívjuk harcunkat, hogy egyházunk végezhesse
munkáját. Az az egyházi munka, hogy a gyülekezeteknek
Isten igéjével és a szentségekkel szolgáljunk. Ezért kije-
lentjük, hogy a püspökök és lelkészek – akár elmozdíttat-
tak, akár megváltak hivataluktól – a mi jogszerû püspöke-
ink és lelkészeink, akik szolgálatukat folytatni fogják az ál-
lamhoz fûzõdõ viszonyuk megváltozása ellenére is. Ezért
nem kívánunk az egyházi renddel nagyobb mértékben sza-
kítani, mint az feltétlenül szükséges, hogy az egyház vé-
gezhesse munkáját.

Röviden szólva: Azért vívjuk harcunkat, hogy szabadon
és függetlenül dolgozhassunk. Kívülrõl nézve az állam jog-
talan beavatkozásaitól szabadon, belülrõl nézve pedig jó
lelkiismerettel az egyház Ura és az õ szent igéje iránt.

FELADATAINK

Így új megvilágításba kerül felelõsségünk és feladatunk is.
Az egyház harcában nem akarunk további szenzációs ese-
tekre várni, sem az egyház újraszervezésének terveinél
vesztegelni ebben a kritikus idõben. Nem, dolgozni fogunk,
és mindazt kihasználjuk a szabad cselekvésre, ami küzdel-
münk során megadatott számunkra. Egyházunkban fogunk
munkálkodni. És azon intézményekben és azon rend sze-
rint fogunk dolgozni, amely egyházunkban ma fennáll.
Ebben a válságos idõszakban nem törekszünk még valami
másban is szakításra jutni, mint a kormányzathoz fûzõdõ
kapcsolatunkban, amely kormányzat egyházzal szembeni
magatartása elkerülhetetlenné tette a szakítást.

Természetes, hogy az állami hivatalról való lemondás



159után szükséges volt egy bizonyos idõ, amíg az egyház te-
vékenysége újra megindulhatott az új körülmények kö-
zött. Most azonban elérkezett az idõ, hogy az egyház tel-
jes munkáját egy emberként magunkra vegyük.

A presbitériumok folytassák tevékenységüket, függet-
lenül attól, hogy feloszlatták-e õket vagy sem. Gondos-
kodjanak arról, hogy minden egyházi munka elvégzésre ke-
rüljön a gyülekezetben. Álljanak kapcsolatban törvényes
püspökükkel vagy esperesükkel. A lelkészek – akik szin-
tén tagjai a presbitériumnak – maradjanak továbbra is a
testületekben, még ha hivataluktól megváltak vagy meg-
fosztattak is.

A lelkészek folytassák szolgálatukat a gyülekezetben,
még ha hivataluktól megváltak vagy megfosztattak is.
Amíg az egyház nem vonja meg a szolgálatot, amelyet az
ordinációkor kaptak, rendelkeznek azzal a joggal, hogy
viseljék az egyházi viseletet, és elvégezzenek minden cse-
lekményt az egyházban, amit nem hivatalnokként elvégez-
hetnek. A szolgálat minden vonatkozásában forduljanak
elöljáróikhoz, a törvényes püspökökhöz és esperesekhez.

Az esperesek (prépostok) szokásos munkájukat a tör-
vényes püspökökkel kapcsolatban állva folytassák.

A püspökök vezetik az egyházi munkavégzést egyház-
megyéjük területén, amiben továbbra is használhatják iro-
dájukat, vizitációs utakat tehetnek és ordinálhatnak, és vé-
gezhetik megszokott munkájukat. Rendelkeznek azzal az
egyházi felhatalmazással, hogy használhatják a püspöki
címet és ruházatot.

Ha mindemellett most megalakul egy egyházi vezetõ-
ség, amelynek minden, az egyházat érintõ kérdésre gondja
van, egyházunk ismét maradéktalanul cselekvõképessé
válik.

Rajtunk múlik, hogy a munkát elvégezzük-e vagy sem.
Ezért mindannyiunkra nézve érvényes, hogy hiszünk Is-
tenben, és e hitben az egyház Urának végezzük a munkát,
amellyel õ bízott meg bennünket.



160 Használjuk ki az alkalmas idõt, hogy munkálkodjunk,
amíg nappal van. Nyitott kapu elõtt állunk ma hatalmas
lehetõségekkel. Adjon az Úr mindnyájunknak alázatot,
hitet és engedelmességet azokhoz a cselekedetekhez, ame-
lyeket elõre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk (Ef
2,10).

Bizonnyal mindnyájan megéreztük, hogy ezekben az
idõkben is Isten hatalmas karja alatt álltunk. A büntetõ íté-
letben, amely népünkön és az egész világon végigsöpör,
Isten hangját hallottuk. De megtapasztalhattuk azt is, hogy
Isten kegyelmes, még akkor is, ha büntet.

Ha most visszatekintünk erre a két esztendõre, szent rá-
csodálkozással fedezzük fel azoknak a jótéteményeknek a
sorát, amelyek kiáradtak egyházunkra és népünkre. Isten
valóban nyitott ajtót adott elénk: a nép oly mértékben
látogatja a templomokat, mint soha azelõtt a mi nemze-
dékünk idején. A lelkek nyitottak az igazságra. Minden
éber igehirdetõ örülhet annak, hogy Isten igéje nyitott
fülekre talál. És messze nyúló országunk minden vidéké-
rõl nagy ébredésekrõl hallunk, egészséges, békeszeretõ és
mélyreható ébredésrõl. Isten kegyelemmel látogatta meg
népünket. Köszönjük meg Istennek, és kérjük õt, hogy
kegyelmébõl vigye tovább munkáját az egész országunkat
átfogó ébredésig, hogy népünk mint megújult és megvi-
lágosodott nép kerüljön ki ebbõl a tûzpróbából. Népünk
azon körei is, amelyek távol álltak az egyháztól és a keresz-
ténységtõl, kezdik felfedezni az egyházat. Tisztelet ébred
bennük az egyház iránt, és odafigyelnek rá. Ebben is Isten
ujját látjuk, és köszönetet mondunk kegyelméért.

Köszöntjük lelkészeinket, presbitériumainkat és gyü-
lekezeteinket, és köszönjük õszinte szándékukat az egy-
ségre és a közös munkára ebben a kritikus idõben. Meg-
értjük, hogy különösen a távol fekvõ területeken a ritkán
érkezõ és megkésett hírek miatt mindez komoly megpró-
báltatás volt.



161Mennyei Atyánkba vetett hittel bátran és bizonyosság-
gal nézünk szembe a jövõvel, és együtt valljuk az õsi zsol-
tárral: Istennél csendesül el lelkem, tõle kapok segítséget
(Zsolt 62,2).

Ole Hallesby
Henrik Hille
Ludvig Hope

Johannes Hygen
James Maroni

Hans Edvard Wislåff



Quisling miniszterelnökhöz, Oslo

Az Ön október 27-én nyilvánosságra hozott törvénye a
zsidó vagyon begyûjtésérõl a legnagyobb megdöbbenést
váltotta ki népünkben, és még rontott a helyzeten az a
rendelet, miszerint minden 15 éven felüli zsidó férfit õri-
zetbe kell venni.

Amikor most Önhöz fordulunk, Miniszterelnök úr, azt
nem azért tesszük, hogy azt taglaljuk, miféle bûnöket kö-
vethettek el a zsidók. Ha vétkeztek, akkor a norvég tör-
vények szerint kell kihallgatni, elítélni és megbüntetni
õket, mint bármely más polgártársunkat. Aki azonban nem
követett el bûncselekményt, annak élveznie kell hazánk
jogvédelmét.

A zsidóknak 91 éve törvényes joguk van országunkban
letelepedni és boldogulni. De most azonnali hatállyal el-
veszik a vagyonukat, és ezen felül még el is zárják a férfi-
akat, amivel megakadályozzák, hogy gondoskodjanak va-
gyontalan feleségükrõl és gyermekeikrõl. Ez nemcsak a
felebaráti szeretet krisztusi parancsával áll ellentétben,
hanem a legalapvetõbb jogi követelményekkel is. Ezeket
a zsidókat nem az ország törvényeivel szembeni vétséggel

1942. november 22.

Az egyház tiltakozása a zsidóüldözés ellen*

 * Protest der Kirche gegen die Judenverfolgungen. Sonntag, den 22.
November 1942. In: NKD, 68–71. o. Németbõl fordította Korányi
András.



163vádolták meg, még kevésbé bizonyították ezt rájuk jogi
úton. És mégis olyan keményen büntették meg õket, aho-
gyan kevés bûnözõvel teszik. Származásuk miatt büntetik
õket, kizárólag azért, mert zsidók.

A zsidók emberi méltóságának semmibevétele a hatósá-
gok részérõl éles ellentétben áll Isten igéjével, amely kez-
detétõl a végéig azt hirdeti, hogy minden nép egy vérbõl
való, lásd különösen is ApCsel 17,26-ot. Igen, alig van olyan
hely, ahol Isten szava érthetõbben szólna, mint itt. Mert
Isten nem személyválogató (Róm 2,11), Krisztusban nincs
zsidó, sem görög (Gal 3,28), Mert nincs különbség (Róm
3,22). És mindenekelõtt: amikor Isten az inkarnáció által
emberré lett, zsidó otthonban, zsidó anyától született.

Tehát Isten igéje szerint minden ember alapvetõen azo-
nos emberi értékkel, ezáltal azonos emberi jogokkal bír. És
állami hatóságainkat törvény kötelezi arra, hogy ezt az
alapvetõ nézetet tiszteljék. Az alkotmány 2. §-a ugyanis ki-
mondja, hogy az evangélikus vallás államvallás – ez azt je-
lenti, hogy az állam sem olyan törvényt, sem olyan rende-
letet nem bocsáthat ki, amely a keresztény hittel és az
egyház hitvallásával ellentétben áll.

Amikor most ebben az ügyben a hatóságokhoz fordu-
lunk, ez a legmélyebb lelkiismereti kényszerbõl fakad. Ha
errõl a zsidók ellen elkövetett, legalizált jogtalanságról hall-
gatnánk, osztoznánk a felelõsségben és bûnrészesek vol-
nánk ebben a jogtalanságban. Ki kell mondanunk: Isten
szavához és az egyház hitvallásához hûek maradunk.

Hitvallásunk azt mondja a világi felsõbbségrõl, hogy an-
nak semmi köze a lelkekhez, hanem az a feladata, hogy „a
testüket és javaikat védi nyilvánvaló jogtalanságok ellen,
fegyveres hatalommal és testi büntetésekkel tart fegyel-
met az emberek között” (Ágostai hitvallás, XXVIII.). És
ez megfelel Isten szavának, amely azt mondja, hogy a fel-
sõbbség Istentõl való, azt õ rendelte, mert a jó cselekedet
miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz mi-
att. (Róm 13,3)



164 Ha az embernek a jó cselekedet miatt kell félnie a vilá-
gi felsõbbségtõl, azaz abban az esetben, ha nem vét az or-
szág törvényei ellen, akkor Istentõl rendelt kötelessége
az egyháznak, hogy az állam lelkiismereteként felemelje
szavát.

Az egyháznak ugyanis Istentõl kapott hivatása és felha-
talmazása, hogy az õ törvényét és evangéliumát hirdesse.
Ezért nem hallgathat, ha Isten parancsolatát lábbal tipor-
ják. És most a kereszténység egyik alappillére rendült meg:
Isten parancsolatai, amelyek minden állam életében
alapvetõek, a jog és az igazságosság.

Ebben az ügyben az egyházat nem lehet azzal elutasítani,
hogy beleavatkozik a politikába. Az apostolok nyíltan szól-
tak a felsõbbségükhöz, és ezt mondták: Inkább kell Isten-
nek engedelmeskedni, mint az embereknek. (ApCsel 5,29)
És Luther ezt mondja: „Az egyház nem avatkozik bele a
világi dolgokba, ha a felsõbbséget arra emlékezteti, hogy
legyen engedelmes a legfõbb felsõbbség iránt, aki Isten.”

Hivatásunk erejénél fogva figyelmeztetjük tehát a vilá-
gi felsõbbséget, és Jézus Krisztus nevében mondjuk: Ál-
lítsátok le a zsidóüldözést, és hagyjatok fel a rasszista gyû-
lölettel, amely a sajtóban terjed országunkban!

Hasonlóképpen intjük népünket is az igehirdetésben,
hogy tartsa távol magát a jogtalanságtól, az erõszaktól és
a gyûlölettõl. Aki gyûlöletben él és a gonoszt ösztökéli, Is-
ten haragját hívja ki maga ellen.

Önök már számos alkalommal hangoztatták, hogy a
Nasjonal Samling – programja szerint – védelmezni fogja
a kereszténység alapelveit. Most egy keresztény alappil-
lér került veszélybe. Amennyiben meg kell védelmezni,
annak hamar kell megtörténnie.

Már korábban is mondtuk, húzzuk alá azonban még egy-
szer: annak, hogy ebben az ügyben síkra szállunk, nincs
köze a politikához. A világi felsõbbség iránt minden lehet-
séges dologban engedelmesek voltunk, amennyiben Isten
igéje azt követeli tõlünk.



Az új esztendõ alkalmából az Átmeneti Egyházvezetõség
üdvözletét küldi Norvégia gyülekezeteinek. Az elmúlt esz-
tendõ emlékezetes évként marad meg a norvég egyház
történetében. Köszönetet mondunk Istennek, aki mind a
mai napig megsegített minket. Köszönetet mondunk a
hitbeli bizalomért a legsötétebb idõkben is. A nehézségek,
amelyeken át kellett verekednünk magunkat, javunkra
szolgáltak. Megtapasztaltuk Isten hûségét és irgalmát. Há-
lával emlékezünk azokra is, akik elszánást és erõt kaptak
arra, hogy szenvedjenek az igazságért. Köszöntjük a nor-
vég egyház lelkészeit és minden keresztény testvért, akik
személyes áldozatot hoztak. Hálát adunk Istennek min-
denkiért, aki szívében felvette a harcot a gyûlölet, a kese-
rûség és más bûnök ellen. Örülünk az igazságba és igazsá-
gosságba vetett hitnek, amely megerõsödött népünk kö-
rében. Legfõképpen pedig hálát adunk azért, hogy ilyen
sokan összegyülekezhettünk Isten igéje és az úrvacsorai
asztal körül, ahogyan az hazánkban számos helyen történt.
Reménnyel és bizakodással lépünk az új évbe. Egyházunk
azonban még mindig harcban áll, és a legnagyobb nehéz-

Az Átmeneti Egyházvezetõség
beszámolója

* Bericht der Vorläufigen Kirchenleitung, von den Pfarrern in Ver-
bindung mit dem Gottesdienst am Sonntag, den 17. Januar 1943 auf
der Kanzel verlesen. In: NKD, 74–78. o. Németbõl fordította Korányi
András. Magyar fordításban korábban megjelent részlet: Molland 1947b,
65. o.

1943. január 17.



166 ségekkel küzd. Ezért továbbra is kötelességünknek tartjuk,
hogy Norvégia gyülekezetei elé tárjuk a következõket.

Az egyház rendjébe való ismételt beavatkozások a jelen-
legi kormányzat részérõl szükségessé tették, hogy szakít-
sunk az állam jelenlegi egyházügyi vezetésével, mivel a
püspökök és a lelkészek megváltak hivataluktól, hogy az
egyház belsõ életét, Isten igéjének és az egyháznak a sza-
badságát megvédelmezzék.

Az állami vezetés azonban ismételten arra törekszik,
hogy rátegye kezét az egyházra, és hatalmi eszközeit is fel-
használja, hogy ezt a célt elérje. Példaként említjük az
egyház legfõbb megbízottjai elleni hatalmi túlkapásokat.
Az oslói egyházmegye püspökét, dr. Eivind Berggravot há-
romnegyed éve elzárva tartják. A hamari egyházmegye
püspökét, Henrik Hillét elûzték egyházmegyéjébõl és
Oslóból. A stavangeri egyházmegye püspökének, Gabriel
Skagestadnak a rendõrség megtiltotta, hogy Isten igéjét
hirdesse. Az egyház többi püspökét különbözõ eszközök-
kel, például rendõri felügyelettel megakadályozzák felada-
tuk ellátásában, amelyre felszentelésük alkalmával egyházi
felhatalmazást kaptak. Az egyház ez alól sohasem mentet-
te fel õket, ettõl maguk sem váltak meg, ezért ezt a fel-
hatalmazást továbbra is bírják Isten elõtt és a jog szerint.

Továbbá az állami egyházügyi vezetés állandóan lelké-
szeket bocsát el. Ismételten érkeznek hírek keresztény és
egyházi szempontból megalapozatlan elbocsátásokról. De
egy igazi lelkész nem engedheti elszakítani magát attól a
munkától, amelyre elhívását kapta, ezért a lelkészek to-
vábbra is ellátták feladatukat a gyülekezetek igehirdetõi-
ként és lelkigondozóiként. A kormány világossá tette ál-
láspontját azzal, hogy az erõszakot jogtalansággal ötvözte,
s egy sor ilyen lelkészt internált és elüldözött gyülekeze-
tébõl és településérõl. Összesen több mint 35 lelkész elé
gördítettek ily módon akadályt hivatásuk gyakorlásában,
amelyet Istentõl és egyházuktól kaptak. Ez oda vezet, hogy
a gyülekezeteket többé nem megfelelõ módon látják el
Isten igéjével és az oltáriszentséggel. Próbálkozásunk, hogy



167az elûzött lelkészeket másokkal váltsuk fel, akik bírják a
gyülekezet bizalmát, újabb elûzésekhez és hatalmi túlka-
pásokhoz vezetett, és egész gyülekezetek maradtak ma-
gukra. Különbözõ esetekben a kormány helyezett ki új
embereket. Õk azonban semmilyen körülmények között
sem lehetnek a gyülekezetek jogszerû lelkészei, mivel azon
lelkészek helyére akarják kényszerrel odaállítani õket, akik
bírták a gyülekezet bizalmát és rokonszenvét. Gyakran
nem rendelkeznek a megfelelõ teológiai végzettséggel, sõt
keresztény hittel és egyházi bizalommal sem. Ezeket a
lelkészeket rendõri erõvel kényszerítették rá a gyülekeze-
tekre. Az is megesett, hogy az önkényesen kihelyezett lel-
kész a rendõrség segítségével kényszerítette ki, hogy te-
metési szolgálatot végezzenek a hozzátartozók kifejezett
tiltakozása ellenére. Rendõri erõszakkal foglalták le a pres-
bitériumi jegyzõkönyveket és a gyülekezeti vagyont. A
rendõrség támogatásával látogatják a törvénytelenül beik-
tatott és felszentelt püspökök a lelkészi hivatalokat.

Ugyanakkor beavatkozás történik az otthonok jogaiba.
Püspökeink 1942. február 14-ei, Skancke miniszternek
szóló levelükben rámutattak arra, hogy a náci ifjúsági szer-
vezetrõl szóló törvény sérti a szülõk szent jogait, mivel a
tízévesnél idõsebb gyerekeket kiragadják a szülõk felelõs
gondoskodásából, és olyan befolyásnak teszik ki õket, ame-
lyet számtalan szülõ teljesen összeegyeztethetetlennek tart
lelkiismereti elkötelezettségével.

Ennek ellenére kísérlet történik ma arra, hogy ezt a tör-
vényt erõszakkal végrehajtsák. Több kerületben folyik a
behívás az ifjúsági szolgálatra. Erõszakot alkalmaznak a
szülõi házzal szemben, amikor a rendõrség viszi el a gyer-
mekeket otthonról. Azokat a szülõket, akik meg akarják
erõsíteni gyermekeiket Isten törvénye iránti engedelmes-
ségükben, valamint tulajdon lelkiismeretüket, s ezért meg-
tagadják a gyermekek elküldését, õrizetbe veszik. Minden
norvég szülõt üdvözlünk, akiknek Isten megadta a legszen-
tebb szülõi felelõsségvállalást, és kérjük õket, ne térjenek
le a helyes útról, és ne tagadják meg lelkiismeretüket, ami



168 akár nyomorúságot is hozhat. Isten nem hagy bennünket
cserben a nyomorúság idején, s õk tanúsíthatják, hogy –
mélyebb értelemben – semmi sem történhet azzal, aki
Istenhez kötött lelkiismeretét követi. Ahogyan Péter apos-
tol írja elsõ levelének 3. fejezetében, a 13–15. versben: De
ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra?
De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldo-
gok vagytok; a fenyegetésüktõl pedig ne ijedjetek meg, se
meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsá-
tok szentnek szívetekben!

A norvég egyháznak és keresztény népünknek nemré-
gen a miniszterelnökhöz írott megkeresésére a zsidók el-
leni iszonyatos eljárás ügyében semmiféle választ nem kap-
tunk. Ebbõl is világosan láthatjuk, mi történhet akkor, ha
lábbal tiporják Isten igéjét a szeretetrõl és az ember érté-
kérõl.

Az aggodalom és a nyugtalanság napról napra nõ. A lel-
készek és a laikusok egyaránt olyan bánásmódnak vannak
kitéve, amelyet a hitért és a lelkiismeretért való üldözés-
nek nevezhetünk.

Mindazok után, ami történt, hasztalannak tartjuk, hogy
az állami hatóságokhoz forduljunk. Inkább gyülekezeteink-
hez fordulunk ezúton. Felhívjuk õket, hogy legyenek ébe-
rek, álljanak szilárdan és tántoríthatatlanul az ige és a lel-
kiismeret talaján, viseljék türelemmel a szorongattatást, és
minden bizalmukat Istenbe vessék. Egyedül õt kell fél-
nünk és szeretnünk. Mint az Úr gyülekezete, valljuk: A
gyõzelem, amely legyõzte a világot, a mi hitünk.

Imádkozzunk! Kérjünk erõt az egyháznak és otthonok-
nak, hogy szilárdan megálljanak, a szülõknek, püspökök-
nek és lelkészeknek a fogságban és kitelepítésben, Izráel
népének és mindazoknak, akiket üldöznek.

Az Átmeneti Egyházvezetõség
Ole Hallesby, Ludvig Hope



Quisling miniszterelnök úr!

Ezekben a napokban olyan dolgok történnek népünkkel,
amelyek arra kényszerítenek bennünket, hogy Önhöz for-
duljunk, Miniszterelnök úr. Arra gondolunk, amirõl és
ahogyan az 1943. február 22-ei törvény szól az általános
nemzeti munkamozgósításról. A törvény címe és tartalma
alapján azt kellene feltételeznünk, hogy a munkamozgó-
sítás arra vonatkozik, hogy növeljük a nemzeti munkavég-
zést Norvégiában, és növekvõ termeléssel biztosítsuk gaz-
dasági életünket és a nép ellátását az elõttünk álló nehéz
idõkben.

De most, amikor a behívás folyamatban van, világossá
vált, hogy számos embert olyan szolgálatra hívtak be,
amely valójában német katonai bevetés – német parancs-
nokság alatt, német egyenruhában, részben német igazság-
szolgáltatás alatt és német kiképzéssel. Többek között azt
is nyilvánosságra hozták, hogy egy részüket a Todt-szerve-
zetbe1 sorozták be.

Oslo, 1943. május 8.

Az Átmeneti Egyházvezetõség irata
a norvég munkaerõ kényszerbehívásáról*

 * Schreiben der Vorläufigen Kirchenleitung betreffend die Zwangs-
einberufung norwegischer Arbeitskräfte. Oslo, den 8. Mai 1943. In:
NKD, 79–80. o. Németbõl fordította Korányi András. Lásd még Heling
1992, 204., 278. o. (Részletek más német fordításban.) Magyar fordí-
tásban korábban megjelent részlet: Molland 1947b, 66. o.

1 Fritz Todt parancsnoksága alatt 1938-ban hoztak létre egy különálló



170 Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy megszállt or-
szág népeként a Hágai Konvenció szerint meghatározott
munkák elvégzésére vagyunk kötelezve a megszálló hata-
lom felé, többek között termékek és munkavégzés formá-
jában. Ezért nem emelnénk semmiféle kifogást a mun-
kamozgósításra való jelentkezés vagy behívás kapcsán, ha
feltételezhetnénk, hogy a behívás összhangban áll a Há-
gai Konvencióval, amely világosan kimondja, hogy a fent
említett feladatokat nem lehet ezek közé sorolni, mivel
megtiltja az olyan kötelezettségek elõírását a lakosság-
nak, amely a hazájuk elleni háborús cselekményekben való
részvételt jelentik.

A szolgálat formája, amelyre számos emberünket behív-
ták, kifejezett ellentétben áll ezzel a meghatározással, és
messze túlmegy azon, amit a február 22-ei törvény meg-
célzott. Mindez nem csupán a nemzeti érzés megsértése,
hanem a legsúlyosabb lelkiismereti konfliktus elé állítja az
embereket. Ha Németország és Norvégia között hadiál-
lapot áll fenn, akkor világos, hogy a behívások ahhoz ve-
zethetnek, hogy olyan hadmûveletekben vagy katonai célú
cselekményekben kell részt venni, amely egy Norvégiával
hadban álló hatalom javát szolgálja.

Ebben a lelkiismereti válsághelyzetben az egyház nem
hallgathat. Ellenkezõ esetben éppúgy elárulná Urát, aki-
nek szolgál, mint a gyülekezeteket és az egyes embereket,
akikért felelõsséggel tartozik. Keresztényekként úgy tekin-
tünk hazánkra, mint Isten ajándékára, amelyet õ népünkre
bízott. Ezért minden norvég polgár számára – akárcsak más
országok polgárainak – megszeghetetlen lelkiismereti kö-
telesség, hogy hûségesek legyenek, és annak az országnak
és nemzetnek a javát munkálják, amelybe Isten helyezte

katonai szervezetet (Organisation Todt), amely a katonai célú helyreál-
lításért és újjáépítésért volt felelõs a megszállt területeken. A szervezet
tovább mûködött Todt 1942. február 8-án bekövetkezett halálát köve-
tõen is.



171õket. Ez szent kötelesség, mivel Isten rendjében gyökere-
zik, és Isten igéje is megerõsíti.

Isten arra hívta el az egyházat, hogy mindenütt a lelki-
ismeret védelmezõje legyen, ahol csak erõszakot gyakorol-
nak a lelkeken. E hivatásunk alapján kérjük Önt, Minisz-
terelnök úr, hogy álljon el a norvég polgárok olyan szolgá-
latra rendelésétõl, amely ellentétben áll lelkiismeretükkel
és jogérzékükkel.

Ennek az iratnak egy-egy másolatát elküldjük az ország
lelkészeinek személyes útmutatás gyanánt.

Az Átmeneti Egyházvezetõség
Ole Hallesby, Ludvig Hope



A norvég egyház ma a hatalom birtokosainak szemében
illegális szervezet. A legfelsõ képviseletet, az Átmeneti
Egyházvezetõséget törvénytelennek nyilvánították, tagja-
it börtönbe zárták vagy elûzték. A püspököket leváltották,
megfosztották õket címüktõl és méltóságuktól. A lelkésze-
ket lázítónak bélyegezték, és közülük körülbelül százhúsz
fõt bebörtönöztek vagy elûztek. A presbitériumokat fel-
oszlatták, illegalitásban mûködnek.

A másik oldalról az Átmeneti Egyházvezetõség helyze-
te a szakítás után teljesen legális pozíciónak tekinthetõ. A
szakadás egyedüli forrása, hogy ellenállunk a hatalom jog-
sértéseivel szemben, és ezt legálisnak kell tekintenünk.
[…] Norvégiában a nácik az alkotmányra és a népjogra hi-
vatkozva ténykednek, de mindkettõt gátlás nélkül meg-
sértik.

A nácizmus alapvetõ jellegzetessége a törvénysértés. A
sérthetetlen jogi normák semmit sem számítanak nekik.
[…] Azóta az egyik túlkapás a másikat követi, részben a
keresztény igehirdetés és a gyermeknevelés szabadsága
ellen, részben a polgárok elemi és törvény által védett jo-
gai ellen.

1944. november

Az Átmeneti Egyházvezetõség
utolsó körlevele (részletek)*

* In: Heling 1992, 208–209. o. Németbõl fordította Korányi András.



173Ha egy állam totalitáriussá válik, nem jogállam többé,
mert önkényt vezet be ott, ahol egyenlõségnek, igazságos-
ságnak és szabadságnak kellene lennie. Egy zsarnoki állam-
mal az egyház sohasem köthet egyezséget.

Ellenben a jogállammal az egyház pozitív viszonyt ala-
kíthat ki […].



* In: Molland 1947b, 75–76. o. Németbõl fordította Reuss András.

1945. május 9.

A püspökök nyilatkozata állami
tisztük felvételérõl*

Ezennel bejelentjük Õfelségének, a királynak és kormányá-
nak, hogy azt a feladatot, amelyet Norvégia királya reánk
bízott, hûséggel kívánjuk szolgálni úgy, ahogyan azt Nor-
végia alkotmánya megkívánja tõlünk, és ahogyan arra ma-
gunkat püspökké szentelésünkkor elköteleztük.



1845
Törvény teszi lehetõvé nem az államegyház hitvallását valló,

úgynevezett disszidens gyülekezetek alapítását.1

1851
Norvégia biztosítja a zsidók szabad vallásgyakorlatát.2

1859
A svéd helytartóság megszüntetése.3

1878
A kötelezõ konfirmáció és kötelezõ egyházi házasságkötés fel-

oldása.4

1884
Az alkotmánymódosításnál nincs többé vétójoga a svéd király-

nak.5

Az elsõ parlamenti választás.6

Kronológia*

* Összeállította: Reuss András.
1 Heling 1992, 30. o.
2 Heling 1992, 198. o.
3 Heling 1992, 51. o.
4 Heling 1992, 30. o.
5 Heling 1992, 51. o.
6 Heling 1992, 51. o.



176 1888
Lehetõvé teszik a laikusok számára, hogy a templomokat (lel-

ki-hitbeli) építõ célokra igénybe vegyék.7

1894
A hitvallási kötöttséget nem kívánják meg az állami tisztviselõk-

tõl, csak a hittantanároktól, az iskolák vezetõitõl és az állam-
egyház lelkészeitõl.8

1898
A férfiak minden korlátozás nélkül szavazati jogot kapnak.9

1899
A szakszervezeti tagok száma 1578.10

1901
A Nobel-békedíj átadása elsõ alkalommal Oslóban.11

1905
A svéd parlament – sok feszültség között, már-már háborús hely-

zetben – megszavazza a Norvégiával 90 éve tartó unió meg-
szûnését.12

Egy népszavazás nagy többséggel az alkotmányos monarchia meg-
tartása mellett dönt. XIII. Károly dán koronaherceg VII. Hå-
kon néven trónra lép.13

Norvégia önálló konzulátusokat létesít.14

1907
Megkezdi mûködését a gyülekezeti fakultás.15

7 Heling 1992, 30. o.
8 Heling 1992, 30. o.
9 Heling 1992, 51. o.

10 Heling 1992, 54. o.
11 Heling 1992, 53. o.
12 Heling 1992, 51–52. o.
13 Heling 1992, 52. o.
14 Heling 1992, 51. o.
15 Heling 1992, 30. o.



1771911
Nagy sztrájkok és elbocsátások.16

1912
A munkáspárt 23 parlamenti helyet szerez a választáson.17

1913
A vallásszabadság nevében kimondják az úrvacsora kiosztásának

a szabadságát.18

A nõk szavazati jogot kapnak.19

1914
A szakszervezeti tagok száma 67000.20

1921
A nagy sztrájkban 150000 munkás vesz részt.21

1922
Törvény egyházközségi tanácsok létrehozásáról.22

1930
A 900 éves norvég kereszténység és az Ágostai hitvallás jubile-

umának megünneplése.23

Norvégiában 1359 zsidó él, akik a lakosság 0,06%-át alkotják.24

1931
A magas munkanélküliség és az infláció miatt sokan kilépnek a

szakszervezetekbõl.25

16 Heling 1992, 54. o.
17 Heling 1992, 54. o.
18 Heling 1992, 30. o.
19 Heling 1992, 51. o.
20 Heling 1992, 54. o.
21 Heling 1992, 54. o.
22 Heling 1992, 30. o.
23 Heling 1992, 30. o.
24 Heling 1992, 199. o.
25 Heling 1992, 54. o.



178 1933
Törvény az egyházközségek által választott egyházkerületi taná-

csok alakításáról.26

Norvégiában körülbelül 1800 zsidó él.27

Vidkun Quisling megalapítja a Nemzeti Összefogást (Nasjonal
Samling). A választásokon a párt a szavazatok 2,2%-át kapja.28

1934
A törvény elismeri a püspöki találkozókat, vagyis a püspöki kar

üléseit.29

1935
A munkáspárt Johan Nygaardsvold vezetésével elõször alakít

kormányt.30

1936
Quisling pártja a választásokon a szavazatok 1,8%-át kapja meg.31

1937
A szakszervezeti tagok száma 277000.32

1939
november 23. Berggrav kezdeményezésére Dánia, Norvégia,

Svédország és Finnország püspökei egy-egy felhívással fordul-
nak a Világszövetség a Keresztények Közötti Barátság Elõmoz-
dítására (Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen)
nemzetközi szervezethez és saját országuk keresztényeihez.33

december 15. Berggrav 35 perces megbeszélése Lord Halifax-
szal.34

26 Heling 1992, 30. o.
27 Heling 1992, 199. o.
28 Heling 1992, 56. o.
29 Heling 1992, 30. o.
30 Heling 1992, 55. o.
31 Heling 1992, 56. o.
32 Heling 1992, 55. o.
33 Heling 1992, 106. o.
34 Heling 1992, 107. o.



1791940
január Berggrav tárgyalásai Halifax brit hadügyminiszterrel és

Hermann Göringgel.35

április 8. A kezdõdõ „Weserübung Nord” hadmûvelet kereté-
ben a német egységeknek sikerül megelõzniük a norvégok se-
gítségére sietõ brit egységeket Norvégia nyugati részén.36  Je-
lentõs veszteségeket szenvednek a britektõl.

április 9. A „Weserübung Nord” keretében Németország meg-
támadja Dániát és Norvégiát. A hajnali órákban Oslótól Nar-
vikig a legfontosabb kikötõk és tengerparti városok német
ellenõrzés alá kerülnek. Mivel egy elavult ágyúval eltalálják és
elsüllyesztik a németek modern cirkálóját, a Blüchert, a meg-
szállás mégis elhúzódik.37

április 9. A németek memoranduma biztosítja Norvégia függet-
lenségét és integritását.38  Este Quisling bejelenti, hogy a Nas-
jonal Samling veszi át a hatalmat, és õ maga lesz a kormány-
fõ és a külügyminiszter. Lépésével megkerülte a német ha-
talmi szerveket, de Hitler személyesen támogatta. A német
nagykövet feladata, hogy a norvég parlamentet (a Stortingot)
és a királyt, akik a frontok mögött tartózkodnak, Quisling ál-
lamfõi elismerésére szólítsa föl. Sem a Storting, sem a király
nem engedett, így a háború folytatódott. A polgárháború el-
kerülése érdekében és Quisling ellensúlyozására Paal Berg, a
Legfelsõbb Bíróság elnöke egy adminisztrációs tanács létre-
hozását javasolja. Ennek elõkészítésében részt vesz Eivind
Berggrav is. Miközben az ország déli részén errõl tárgyaltak a
németekkel, az északi részen még harcoltak ellenük. Elérték
azonban, hogy Hitler megvonta támogatását Quislingtõl, és a
király, valamint a Storting által elismert Adminisztrációs Ta-
nácstól várta a háborús cselekmények befejezését.39

április 15. Paal Berg, a Legfelsõbb Bíróság elnöke a német nagy-
követ, Curt Bräuer jelenlétében kinevezi az Adminisztrációs
Tanács tagjait. A tanács – a németek várakozása ellenére – nem
formált magának politikai mandátumot a király és a Storting
ellenében. Hitler szándéka, hogy a megszállás egy „legális for-

35 Heling 1992, 107–108. o.
36 Heling 1992, 126. o.
37 Heling 1992, 124–125. o.
38 Heling 1992, 127. o.
39 Heling 1992, 126–127. o.



180 radalom” kiváltója legyen, nem teljesül.40  Didrik Arup Seip,
az Oslói Egyetem rektora, Eivind Berggrav sógora lesz az egy-
házi ügyek felelõse.41

április 16. Berlin visszahívja Curt Bräuer nagykövetet.42

április 17. Norvégia déli része egészen Trondheimig német meg-
szállás alá kerül.43

április 19. Josef Terboven Norvégiába érkezik.44

április 24. Hitler Josef Terbovent norvégiai birodalmi megbízottá
nevezi ki, aki közvetlenül az õ alárendeltje lesz (führerun-
mittelbar), és az is marad a háború végéig. A Hágai Konven-
ció értelmében jogot is alkothat.45

május Elszórtan zsidó üzleteket jelölnek meg, de ez a lakosság
felháborodását váltja ki. Minden zsidó háztartásban elkoboz-
zák a rádiókészülékeket. Berggrav elveti számos lelkész ja-
vaslatát, hogy tiltakozzanak, mert nem akar szembekerülni a
németekkel. 1939-ben még felszólalt amellett, hogy a mene-
külõ zsidókat be kell fogadni.46

május 14. Az egyházi minisztérium megtiltja a templomoknak
május 17-ére való fellobogózását.47

május 28. A szövetségesek elfoglalják Narvikot, de a brit csapa-
tok még a harcok befejezése elõtt parancsot kapnak a vissza-
vonulásra. Ez felháborítja a norvég lakosságot.48

június 1. Terboven birodalmi biztos beszédet mond, amelyben
ígéretet tesz, hogy biztosítja a hágai háborús konvenció 46. §-
ában kinyilvánított vallásszabadságot.49

június 4. A szövetségesek veresége Dünkirchennél.50

június 7. A király és a kormány, valamint kíséretük a Devonshire
brit cirkáló fedélzetén elhagyja az országot.51

június 10. A király és a kormány Londonba érkezik. Megkezdi

41 Heling 1992, 267. o.
42 Heling 1992, 127. o.
43 Heling 1992, 125. o.
44 Heling 1992, 127. o.
45 Heling 1992, 127–128., 267. o.
46 Heling 1992, 196–197. o.
47 Heling 1992, 267. o.
48 Heling 1992, 125. o.
49 Lásd e kötetben, 110–115. o.
50 Heling 1992, 129. o.
51 Molland 1947b, 71. o.



181mûködését a kultuszminisztérium N. Hjelmtveit vezetésével.
A Norvég Tengerészmissziónak a megszállt Bergen helyett a
továbbiakban ugyancsak London a központja.52

június 10. Terboven ígéretet tesz a szabad vallásgyakorlás bizto-
sítására Norvégiában.53

június 13. Terboven megbízásából a németek kezdeményezik az
Adminisztrációs Tanács helyett egy „államtanács” felállítását.
A megbeszéléseken részt vesz a Storting és az Adminisztrá-
ciós Tanács elnöksége mellett Eivind Berggrav is. A németek
a király és a kormány leváltását követelik, amely a további
béke feltétele. A norvégok közül számosan, így Berggrav is
visszavonul a tárgyalásokból.54

június 27. A Storting elnöksége formálisan visszahívja a kor-
mányt, és felszólítja a királyt, hogy mondjon le. Ez a lépés –
bár az akkori helyzetben érthetõ – sokkot vált ki a lakosság-
ból. Amikor Terboven maga akarja meghatározni az államta-
nács összetételét, végképp megszakadnak a tárgyalások.55

július 18. A norvég újságok közlik azt a bûnbánatra és imádság-
ra hívó felhívást, amelyet Berggrav püspök, Ragnvald Indrebø
lelkész (az Organisasjonenes Fellesrødnak, vagyis a Szerveze-
tek Közösségi Tanácsának, az egyházon belüli szabad keresz-
tény szervezetek legfelsõbb összefogó szervének elnöke) és
Arnold T. Ohrn (a Norges Dissentertingnek, Norvégia sza-
badegyházai gyûlésének az elnöke) írt alá.56

július Berggrav körlevele: „Az ideiglenes és az örökkévaló”.57

szeptember A minisztérium arra törekszik, hogy nemzetiszocia-
lista beállítottságú lelkészeket vonjon be a vallásos rádióadások
készítésébe, de a tiltakozások ezt megakadályozzák.58

szeptember 25. (29.?)59  Terboven német birodalmi biztos kine-
vezi az államtanácsot és annak megbízott államtanácsos tag-
jait,60 kihirdeti a király trónfosztását, feloszlatja a politikai

52 Molland 1947b, 71. o.
53 Heling 1992, 198. o.
54 Heling 1992, 128–129. o.
55 Heling 1992, 129. o.
56 Lásd e kötetben, 105. o.
57 Heling 1992, 267. o.
58 Heling 1992, 267. o.
59 Heling 1992, 267. o.
60 Heling 1992, 129. o.



182 pártokat, kivéve a Nemzeti Összefogás Pártját (Nasjonal Sam-
ling). A vallásügyi államtanácsos Ragnar Skancke, a Norvég
Technikai Fõiskola professzora lett.61  Feloszlatja az Adminiszt-
rációs Tanácsot is.62

szeptember 26. A Berggrav által megfogalmazott új egyházi imád-
ság már nem nevezi meg az államhatalom képviselõit, csak a
tengeren lévõ és idegen országokban tartózkodó honfitársa-
kért imádkozik. Mivel a régi imádság sok kifejezését megtar-
totta, ezért az emberek önkéntelenül is gondoltak az elmene-
kült kormányra és királyra.63  Ugyancsak kijelenti, hogy a szep-
tember 25-én kinevezett államtanácsot ellentétesnek tartja a
nemzetközi joggal.64

szeptember 28. Terboven birodalmi biztos rendeletben deklarálja,
hogy a bíróság függetlenségét érintetlenül hagyják.65

október 15. Egyetemi tanárok kinevezése a karral való egyezte-
tés vagy szakértõk állásfoglalása nélkül is lehetséges.66

október 21. Berggrav püspök tanácskozásra hívja a norvég egy-
ház legfontosabb képviselõit hivatalába.67

október 23. Berggrav körlevele lelkészeinek, amelyben tanácsot
ad arra nézve, mi a teendõ, ha az állam lojalitásnyilatkozatot
kívánna.68

október 25. Megalakul a Közös Keresztény Tanács (Kristent Sam-
rød).69

október 28. Berggrav püspök, Johan Nicolai Støren püspök
(Trondheim), Hallesby professzor és Ludvig Hope laikus ve-
zetõ egyetértéssel beszélnek a Calmeyergatens missziói ház-
ban 3000 résztvevõ elõtt.70  (20 évvel korábban Hallesby
ugyanitt elutasított mindenféle együttmunkálkodást a liberá-
lisokkal. Ludvig Hope püspök a népegyház radikális kritiku-
sa volt, õket Hallesby nem tartotta Isten népének.) Két püs-

61 Molland 1947a, 48. o.
62 Heling 1992, 267. o.
63 Molland 1947a, 48. o. Heling 1992, 147–148. o.
64 Heling 1992, 147. o.
65 Lásd e kötetben, 110–115. o.
66 Heling 1992, 267. o.
67 Heling 1992, 148. o.
68 Lásd e kötetben, 106. o.
69 Heling 1992, 151. o.
70 Heling 1992, 267. o.



183pök és 11 más egyházi vezetõ bejelenti a Norvég Egyház Kö-
zös Keresztény Tanácsának megalakulását71  (Kristent Sam-
rød for den Norske Kirke72 ). Kijelentik: „a mi régi, kipró-
bált, reformátori és haugiánus irányunkat az ihletett isteni
ige alapján, evangélikus egyházunk hitvallása szerint” fogják
követni.73

október 31. Eivind Berggrav körlevele a lelkészeknek és a pres-
bitériumoknak.74

november 6. A válásról új törvényt alkotnak, amelynek célja,
hogy megkönnyítse a németeknek a norvégokkal való házas-
ságkötését.75

november A rohamosztagok brutális fellépései rendõrségi köz-
belépés nélkül.76

december A Legfelsõbb Bíróság tagjai lemondanak.77

december 13. A gyónási titok megszüntetése, rendõrségi belá-
tás szerint.78

1941
január 2. Sigmund Feyling esperes, a Nasjonal Samling tagja lesz

az egyházi minisztérium államtitkára. Õ az irányítója minden
kísérletnek, amely az egyházat nemzetiszocialistává akarja
tenni. Megfenyegeti az ellenálló lelkészeket.79

január 15. A norvég püspökök felterjesztése Ragnar Skancke
miniszterhez, amelyben kifogásolják a rohamosztagosok erõ-
szakos fellépését, a Legfelsõbb Bíróság lemondása folytán be-
állt jogbizonytalanságot és a gyónási titok felfüggesztését.80

január 29. Mivel a január 15-i felterjesztésre nem kaptak választ,
Berggrav, Johan Nicolai Støren (Trondheim) és Maroni püs-

71 Heling 1992, 151–152. o.
72 Ordass 1996, 45. o.
73 Lásd e kötetben, 107. o.
74 Lásd e kötetben, 109. o.
75 Heling 1992, 267. o.
76 Heling 1992, 267. o.
77 Molland 1947a, 51. o.
78 Heling 1992, 267. o.
79 Heling 1992, 268. o.
80 Lásd e kötetben, 110–115. o.



184 pök (Agder) látogatást tesznek az államtanácsnál, és egy me-
morandumot nyújtanak át.81

február 1. Eivind Berggrav elõadása az Oslói Egyetemen a nor-
vég jogászegyesület meghívására „Vallás és jog” címmel.82

február 4. A nyomdától megrendelik a norvég püspökök pász-
torlevelének kinyomtatását, amelyben a január 15-ei elõter-
jesztésrõl és a január 29-ei megbeszélésrõl és memorandum-
ról adnak tájékoztatást a gyülekezeteknek, mellékelve ezek
szövegét, valamint más szervezetek egyetértõ nyilatkozatait.
A körlevelet 50000 példányban nyomtatták ki.

február 7. Berggrav értesíti a minisztériumot a körlevélrõl.83

február 8. A rendõrség elkobozza a körlevélnek Oslóban még
fellelhetõ mintegy 14000 példányát.84

február 9. A körlevelet ezen kiküldés utáni elsõ vasárnapon kel-
lett a szószékrõl felolvasni. A rendõrség Oslóban megtiltotta
a pásztorlevél felolvasását. A tilalomnak engedtek, de kihir-
dették, hogy rendõrségi tilalom miatt nem tudnak eleget tenni
az egyház püspökei rendeletének.85

február 15. Terboven elrendeli, hogy a továbbiakban minden
állami személyi változást a Nasjonal Samling személyzeti osz-
tályának kell jóváhagynia. Ezért májusban 43 országos szerve-
zet tiltakozik a rendelet ellen, köztük a norvég lelkészegye-
sület is.86

február 16. A Norvég Egyház Lelkészegyesülete (Den Norske
Kirkes Presteforening) a püspökök körlevelének kiküldése
után felhívja a lelkészeket, hogy ezen a vasárnapon imádkoz-
zanak a püspökökért az istentiszteleten. Az egyesület elnöke,
L. Koren esperes február 14-én távirati felszólítást kapott
Ragnar Skanckétól, hogy vonják vissza a felhívást, amikor
azonban ezt vonakodott megtenni, s ezt közölte is Sigmund
Feyling volt esperessel, a következõ napon az Egyház- és Ok-
tatásügyi Minisztérium vonta vissza tilalmát.87

81 Lásd e kötetben, 116–118. o.
82 Heling 1992, 214. o.
83 Heling 1992, 155. o.
84 Heling 1992, 155. o.
85 Aulén 1942, 42. o. Molland 1947a, 51–52. o. Heling 1992, 154–158. o.
86 Heling 1992, 130. o.
87 Molland 1947a, 53–54. o. Heling 1992, 158. o.



185február 22. Sigmund Freyling esperes, az Egyház- és Oktatás-
ügyi Minisztérium államtitkára kiadja a népiskolák számára ké-
szített kátémagyarázatát, amely a Nemzeti Összefogás vörös
és sárga színeiben, borítóján a napkereszttel jelenik meg, s a
negyedik parancsolat magyarázatában a következõt tartalmaz-
za: „Mindenekelõtt engedelmességgel tartozunk a Vezérnek
és az állam kormányzatának.” A könyvhöz nem kérték a püs-
pökök és a két fakultás szokásos jóváhagyását.88

február 28. (23.?)89  A norvég állami rádióban bevezetik az áhí-
tatok és igehirdetések cenzúráját. A mûsor felelõse, Ingvald
B. Carlsen lemond. Számos lelkész nem vállal a továbbiakban
ilyen feladatot.90

február Az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium Keresztény
Összefogás (Kristen Samling) néven szervezetet hoz létre a
Nemzeti Összefogás (Nasjonal Samling) vallásilag érdeklõdõ
tagjai részére, mert ezeket kinézik a keresztény egyesületek-
bõl, úrvacsorai közösségbõl, templomi istentiszteletekrõl. Ve-
zetõje Arne Rydland, a Belmissziói Egyesület korábbi tit-
kára lett. A szervezetnek soha nem volt sok tagja, bár tartott
néhány országos gyûlést.91

március Blessing-Dahle gyülekezeti lelkész megbízást és négy-
hónapos szabadságot kap egy „egyházi újjárendezés” terveze-
tének kidolgozására. Sigmund Feyling volt esperessel ellenté-
tei támadnak, a tervbõl nem lesz semmi. Késõbb õ lesz a har-
madik Quisling-püspök.92

március 6. Bevezetik a gyülekezeti lapok cenzúrázását.93

április Feyling kiadja „Állam és egyház” címû könyvét, amely-
ben az autoriter és totalitárius állam mellett foglalt állást.
Minden lelkész kap egy példányt a könyvbõl.94

április 5. Ragnar Skancke körlevele, amelyben elõírja a lelkészek-
nek, hogy „egyelõre az evangélium építõ és örökkévalóságról
szóló vonását állítsák elõtérbe igehirdetésükben; az egyház

88 Molland 1947a, 52–53. o. Heling 1992, 165–166., 268. o.
89 Heling 1992, 268. o.
90 Molland 1947a, 53. o.
91 Molland 1947a, 53. o.
92 Molland 1947a, 53. o.
93 Heling 1992, 268. o.
94 Heling 1992, 268. o.



186 istentiszteletei ne érintsék azt a politikai szétszakadozottsá-
got, amely sajnos szomorú tény népünk életében”. A püspö-
kök tiltakoznak az eljárás ellen, hogy az Egyház- és Oktatás-
ügyi Minisztérium a fennálló joggal ellentétben, az egyház
püspökeinek megkerülésével küldött lelki dolgokban leiratot
a lelkészekhez. Egyébként sem lehet körülhatárolni azt a te-
rületet, amelyet Isten igéjének be kell világítania. S ha az „épí-
tõ” kifejezés a közömbös dolgokat jelenti, akkor ez Isten tör-
vényének semmibevételével egyenlõ.95

április 27. Berggrav egy aláírás nélküli, „Kedves Henrik”-hez
címzett, magánlevélnek álcázott körlevélben kifejti vélemé-
nyét arról, hogy az evangélium örök és egyúttal aktuális is.
Ezzel akarja visszatartani a lelkészeket attól, hogy a cenzúrá-
zott rádióadásban közremûködjenek.96

május 5. Ragnar Skancke államtanácsos egy újságcikkben (Norsk
Kirkeblad) kijelenti, hogy az egyház az igehirdetés teljes sza-
badságát élvezi, a totalitárius állam keretein belül.97

május 15. A lelkészegyesület 42 más szakmai szervezettel (szak-
szervezetek stb.) éles hangú írásbeli felterjesztéssel fordul
Terboven birodalmi biztoshoz. A levélben a norvég nemzeti-
szocialista hatóságok számos túlkapására hívják fel a biztos fi-
gyelmét, és segítségét kérik.98

június 12. A püspökök körlevélben („Válasz a lelkészeknek és
a presbitériumoknak”) fejtik ki, hogy az evangélium hirdeté-
sét nem lehet sem a világból kizárni, sem pedig a bensõséges-
ség vagy idõtlenség világába bezárni.99

június 17. L. Koren esperest eltávolítják a lelkészegyesület el-
nöki tisztébõl, Sigmund Feyling volt esperest nevezik ki biz-
tosnak, aki Lars Frøylandot nevezi ki. Megkezdõdik az egye-
sületbõl való tömeges kilépés.100

június 18. A 43 szervezet tiltakozását aláírókat „munkamegbe-
szélésre” hívják meg, ahol Terboven feddõbeszédet mond,
mert megtámadták az „államhordozó pártot”. Név szerint
szólít hat részvevõt, akiket azonnal letartóztatnak és elvezet-

95 Molland 1947a, 54. o. Heling 1992, 268. o.
96 Lásd e kötetben, 119. o.
97 Heling 1992, 268. o.
98 Molland 1947a, 54. o. Heling 1992, 165. o.
99 Lásd e kötetben, 120. o.

100 Molland 1947a, 54. o.



187nek. A többi szervezet élére megbízott vezetõket nevez ki,
mire a törvényes vezetõségek sorra lemondanak, a tagok pe-
dig kilépnek.101

július 5. Johan Nicolai Støren (Trondheim) és James Maroni
(Agder) püspököt, valamint öt lelkészt elbocsátanak szolgá-
latukból, mert egy új rendelet következtében 65 éven felüli
hivatalnokokat nyugdíjazni lehet. Ezt július 12-én visszavon-
ták, miután Berggrav tiltakozott Terbovennél többek között
emiatt is.102

július Gulbrand Lunde propagandaminiszter sürgeti az egyház
megszólalását a Szovjetunió, azaz a bolsevizmus elleni keresz-
tes hadjárat támogatására. A témát az összeülõ püspöki érte-
kezlet sem tárgyalja, pedig a sajtó „bejelenti”. Berggrav eluta-
sítja a kérdés tárgyalását. Ezek után egy héten át üres folttal,
a Berggrav nyilatkozatának fenntartott hellyel jelent meg egy
napilap.103

nyár Terboven elrendeli az összes harang leszerelését és beszol-
gáltatását, mint a norvég egyház hozzájárulását az istentelen
bolsevizmus elleni keresztes hadjárathoz. Az intézkedést el-
keseredés és tiltakozás követi, a megadott idõpontig egyetlen
harangot sem szolgáltatnak be.104

augusztus 28. A minisztérium a „vezér-elven” („Führerprinzip”)
alapuló egyházi rendet kíván bevezetni.105

szeptember 1. A „megbízott államtanácsos” cím helyett bevezetik
a Norvégiában korábban nem használt „miniszter” címet.106

szeptember Az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium minden
lelkésznek elküldi a nemzetiszocialista lelkészek „Kiáltványát
a norvég néphez”, és aláírásra szólítják fel õket. Aki nem írja
alá, annak meg kell jelölnie az indokot. Az akció eredmény-
telenségbe fullad.107

szeptember 2. Berggrav a püspökökhöz írt levelében kifejti né-
zeteit a minisztérium augusztus 28-i elképzeléseirõl, termé-
szetesen ellenzi azokat.108

101 Molland 1947a, 54. o. Heling 1992, 130. o.
102 Molland 1947a, 54. o.
103 Molland 1947a, 54–55. o.
104 Molland 1947a, 55. o.
105 Heling 1992, 162. o.
106 Heling 1992, 131. o.
107 Molland 1947a, 55. o.
108 Heling 1992, 163. o.



188 december 15. A püspökök Kirkens Orden (Az egyház rendje)
címû irata.109

december 23. A püspökök átadják a minisztériumnak Kirkens
Orden (Az egyház rendje) címû iratukat, amelyben az egyház
önállóságára és a püspökök felelõsségére nagy hangsúlyt he-
lyeznek.110

1942
Az év elejétõl a németek megerõsítik Norvégiát (Festung Nor-

wegen), készülve egy esetleges brit partraszállásra.111

január Minden zsidó állampolgárnak egy „J” betût kell pecsé-
teltetnie a személyi igazolványába.112

január 23. A különbözõ egyházi csoportosulások elfogadják a
Közös Egyházi Tanács (Kirkens Samrød) megalakítását. Tag-
jai: Ludvig Hope, H. E. Wisløff, Ole Hallesby, Henrik Hille
püspök (Hamar).113

január 24. A minisztérium közli, hogy a Közös Egyházi Tanács
(Kirkens Samrød) létrehozása alkotmányellenes, s azzal vádol-
ja a püspököket, hogy önmagukat nyilvánítják az egyház ve-
zetõivé.114

január 26. Arne Fjellbu trondheimi dómpréposttal közlik, hogy
a következõ vasárnapon az általa tartandó istentisztelet elma-
rad egy ünnepi istentisztelet miatt, amelyet Blessing-Dahle
(nemzetiszocialista) lelkész tart.115

február 1. Az akershusi kastélyban Terboven beiktatja116  Quis-
linget államfõi hivatalába. Beszédében éles hangon, ócsárló-
an beszél Berggravról.117  Úgy tüntetik fel, hogy Quisling nem
csupán a megszálló hatalmat, hanem a népfelséget képviseli.
Quisling nemcsak miniszterelnök, hanem azzal az igénnyel lép
fel, hogy személyében egyesíti a király, a parlament és a kor-

109 Heling 1992, 268. o.
110 Heling 1992, 163–164. o.
111 Heling 1992, 126. o.
112 Heling 1992, 198. o.
113 Heling 1992, 191., 268. o.
114 Heling 1992, 191. o.
115 Heling 1992, 166. o.
116 Ordass 1996, 46. o.: Terboven nem Quislinget dicsérte, hanem Berg-
gravot ócsárolta beszédében.
117 Aulén 1942, 43. o. Ordass 1996, 46. o.



189mány hatalmát is.118  „Nemzeti kormány” alakul. Nemzetiszo-
cialista felfogás szerint Quisling az egyház fejévé is vált. Ezen
a vasárnapon, az „ünnep” alkalmával Trondheimben, a dóm-
templomban Blessing-Dahle lelkész tart istentiszteletet né-
hány embernek. A hatóságok megakadályozzák, hogy a dél-
elõtti istentisztelet helyett a Fjellbu dómprépost által tartott
délutáni istentiszteleten a hívek részt vehessenek. Johan Ni-
colai Støren püspök (Trondheim) tiltakozik az Egyház-
és Oktatásügyi Minisztériumnál. A minisztérium megfosztja
Fjellbut hivatalától.119

február 5. „Törvény” a „Nemzeti Összefogás Ifjúsági Szerveze-
térõl” (Nasjonal Samling Ungdomsfylking): minden 10 és 18
év közötti norvég fiúnak és leánynak kötelezõ belépnie a szer-
vezetbe. Cél: az ifjúság nemzetiszocialista nevelése.120

február 14. A püspökök a szülõk gyermeknevelési jogára és kö-
telességére hivatkozva éles hangú nyilatkozatban tiltakoznak
Ragnar Skancke miniszternél az ifjúság mozgósítása ellen. A
norvég közvélemény széles körben üdvözli ezt a megnyilatko-
zást, még Oslo római katolikus püspöke, Mgr. Mangers is hi-
vatalosan csatlakozik.121  Az egyetemi és szülõi akció eredmé-
nyeként az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium 36000 alá-
írással ellátott tiltakozást kap hamarosan. Az ifjúsági szervezet
létrehozása csaknem teljesen meghiúsul.122

február 17. Ragnar Skancke válasza a püspökök február 14-i
beadványára.123

február 20. Mintegy 11000 népiskolai tanító és középiskolai ta-
nár, a norvég tanárok 90%-a jelenti ki néhány napon belül,
hogy e naptól kezdve – a február 5-i törvény miatt – nem te-
kintik magukat a Tanítók és Tanárok Egyesülete (Laerarsam-
bandet) tagjainak. Az állam által létrehozott szervezetben a
tagság kötelezõ volt. A kilépés után iskolákat zártak be, bör-
tönbe vetettek tanárokat, 500 tanítót pedig megkínoztak és

118 Heling 1992, 131. o.
119 Aulén 1942, 46. o. Molland 1947a, 55–56. o. Heling 1992, 166.,
268. o.
120 Aulén 1942, 43. o. Molland 1947a, 57. o. Heling 1992, 168., 268. o.
121 Lásd e kötetben, 121–123. o. A katolikus püspök csatlakozását leírja:
Berggrav 1948, 448. o.
122 Aulén 1942, 44. o. Molland 1947a, 57. o. Heling 1992, 168. o.
123 Lásd e kötetben, 124–125. o.



190 deportáltak Finnmarke megyébe, Norvégia legészakibb ré-
szébe.124

február 20. Fjellbu dómprépostot elmozdítják hivatalából.125

február 23. A püspökök Oslóban lemondásukról tanácskoz-
nak.126

február 24. A norvég egyház mind a hét püspöke lemond hiva-
taláról, és ezt pásztorlevélben közli a lelkészekkel és gyüleke-
zetekkel.127

február 25. A püspököket felfüggesztik állásukból. Naponta
kétszer kell a rendõrségen jelentkezniük.128

február 27. Az egyetemi teológiai kar állásfoglalása a püspökök
nyilatkozatáról a nemzetiszocialista ifjúsági szervezet és a szü-
lõk joga és felelõssége kérdésében.

február 28. A dómprépostok szolidaritásukról biztosítják a püs-
pököket.129

február Quisling fogadja a lemondott Berggravot, és háromszo-
ros hazaárulónak nevezi, aki megérdemelné, hogy lefejezzék.
Mire Berggrav: „Tessék, itt vagyok.”130

március 1. Ezen a vasárnapon felolvassák a püspökök február
24-ei pásztorlevelét, és kihirdetik a dómprépostok határoza-
tát, akik nem vállalják a lemondott püspökök szolgálatát, va-
lamint az oslói lelkészek nyilatkozatát, akik kijelentik, hogy
továbbra is Berggravot tekintik jogszerûen püspöküknek. A
gyülekezetek felállással fejezik ki helyeslésüket.131

március eleje 70 professzor és 87 más fõiskolai oktató tiltako-
zik a minisztériumnál az ifjúság politikai keretekben történõ
kényszerû nevelése miatt.132

március 4. Az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium megfoszt
hivatalától minden püspököt. A dómprépostokat bízza meg
szolgálatukkal, de egyikük sem engedelmeskedik. Ezek után
az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium a Nemzeti Összefo-
gás (Nasjonal Samling) tagjait, illetve szimpatizánsait nevezi

124 Molland 1947a, 57. o.
125 Heling 1992, 268. o.
126 Heling 1992, 167. o.
127 Lásd e kötetben, 126–130. o.
128 Heling 1992, 268. o.
129 Heling 1992, 268. o.
130 Molland 1947a, 57. o.
131 Molland 1947a, 56. o.
132 Heling 1992, 169., 268. o.



191ki helyetteseknek.133  Ugyanezen a napon a püspökök kijelen-
tik, hogy nem püspökökként alapították meg a Közös Egyházi
Tanácsot (Kirkens Samrød), hanem mint a lelkészi kar kép-
viselõi.134

március 7. A minisztérium a Közös Egyházi Tanácsot (Kirkens
Samrød) törvénytelennek nyilvánítja.135

március 12. A Quisling-kormány megváltoztatja az alkotmány
2. szakaszát azzal, hogy ismét érvényesíti az 1851-ben törölt
cikket: „Zsidók nem léphetnek az ország területére.” Az Át-
meneti Egyházvezetõség tiltakozik Quislingnél a rendelkezés
ellen, mivel az ellenkezik „nem csupán a keresztény feleba-
ráti szeretet parancsolatával, de a legelemibb jogi követelmé-
nyekkel” is. Az írást a két teológiai fakultás és a keresztény
szervezetek is helyeslik.136  Törvénytervezet készül, amely
megtiltaná a norvégok és a zsidók házasságkötését. Berggrav
is tiltakozik a tervezet ellen.137

március 20. Tanítók és tanárok tömeges letartóztatása és depor-
tálása.138

március 22. Az istentiszteleteken felolvasnak egy beszédet, ame-
lyet Eivind Berggrav fogalmazott meg az ifjúság nevelésével
kapcsolatban.139

március 22. A lelkészek az istentiszteleten egy nyilatkozatot
olvasnak fel, amelyben kijelentik, hogy csak akkor tudják to-
vábbra is ellátni hivatalukat, ha az állam a szülõi háznak és az
egyháznak a gyermeknevelésre való jogát továbbra is tiszte-
letben tartja. Az állam feleletként 11 lelkészt megfoszt hiva-
talától.140  Az oslói egyházkerület lelkészei eredményesen til-
takoznak az ellen, hogy a püspököknek naponta kell a rend-
õrségen jelentkezniük.141

március 31. A minisztérium egy körlevélben jólesõ elégtétellel
állapítja meg, hogy sikerült meghiúsítani azokat a terveket,
amelyekkel a püspökök „szabad népegyházat” igyekeztek ala-

133 Molland 1947a, 56. o. Heling 1992, 168. o.
134 Heling 1992, 191. o.
135 Heling 1992, 268. o.
136 Molland 1947b, 65. o. Heling 1992, 198. o.
137 Heling 1992, 198–199. o.
138 Heling 1992, 268. o.
139 Heling 1992, 170. o.
140 Molland 1947a, 57. o.
141 Heling 1992, 268. o.



192 pítani. A kinevezett püspökök teljes összhangban vannak a
korral.142

április 3. Nagypénteken a lemondott püspöknek, Eivind Berg-
grav „magánembernek” kellett volna az oslói Vør Frelser
(Megváltónk) templomban prédikálnia, de a rendõrség meg-
tiltotta az istentiszteletet, és Berggravot egész nap õrizetben
tartotta. Az emberek a templom elõtti téren nagy tömegben
várakoztak és egyházi énekeket énekeltek.143

április 4., nagyszombat A legtöbb norvég lelkész este megkapja
Az egyház alapja hitvallás egy példányát.144

április 5., húsvét vasárnap Az ország lelkészeinek igen nagy ré-
sze nyilatkozatot olvas fel az istentiszteleten, amelynek címe:
Az egyház alapja (Kirkens grunn). Az Ágostai hitvalláshoz
(1530) vagy a Barmeni teológiai nyilatkozathoz (1934) hason-
lítható a jelentõsége. A felolvasás után a lelkészek igen jelen-
tõs része nyilatkozatot ad ki arról, hogy lelkiismereti okokból
lemondanak állami hivatalukról, de továbbra is végzik az or-
dinációból fakadó minden feladatukat. Néhány héten belül a
lelkészek 90%-a csatlakozik.145

április 7. Quisling kormánya három új egyházmegyét alapít, sza-
bályozza a püspökök kinevezését, lehetõséget ad „minõsített
laikusoknak” teológiai szigorlat és gyakorlati teológiai vizsga
nélkül lelkészi hivatal viselésére, és a püspöki értekezlet he-
lyett felállítja az „egyházi tanácsgyûlést” (tagjai: a miniszter-
elnök, a püspökök, a kultuszminiszter és az egyházi ügyek
osztályvezetõje).146

április 8. A Közös Keresztény Tanács tagjait (Berggrav püspököt,
R. Indrebø és Ingvald B. Carlsen lelkészeket, Kr. Hansson
igazságügyi minisztériumi osztályfõnököt és H. E. Wisløff lel-
készt) bebörtönzi az államrendõrség.147  Beismerik, hogy õk fo-
galmazták és küldték ki Az egyház alapját. Miután Berlinbõl
távirat érkezik (Martin Bormanntól), Berggravot április 16-án
Askerban levõ nyaralójába viszik, ahol házi õrizetben tartják.
A többieket 10 hónap múlva engedték ki. Ugyanezen a na-

142 Aulén 1942, 50. o.
143 Molland 1947a, 57–58. o.
144 Heling 1992, 268. o.
145 Lásd e kötetben, 131–139. o.
146 Molland 1947b, 60. o. Heling 1992, 192., 269. o.
147 Heling 1992, 269. o. Molland 1947b, 61. o. szerint ez április 6-án
történt.



193pon a sajtó közli Quisling cikkét, amelyben csalóknak és áru-
lóknak nevezi a hivatalukról lemondott lelkészeket.148

április 9.149  Minden lelkész, akit az állam nevezett ki, hosszú
sürgõs táviratot kap, amely kifejti, hogy az ApCsel 5,29-re
való hivatkozás a szolgálat folytatása kérdésében téves. A le-
mondást „Norvégia szabadsága és önállósága elleni lázadásnak”
bélyegzi. Sok esztendei fegyházbüntetéssel vagy halálbünte-
téssel fenyegeti a lázadókat. Erre készüljenek fel mindazok,
akik április 11-én 14 óráig nem vonják vissza lemondásukat.
(Két visszavonás érkezett a határidõig.)150

április 11. Az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium a kudarcba
fulladt április 9-ei akcióra tekintettel körlevelet küld a lelké-
szeknek: „Az államegyházban viselt hivatalról való lemondás
elismerés nélkül jogellenes cselekedet, és így érvénytelen.
Senkinek sincs joga elhagyni hivatalát, amíg lemondását sza-
bályszerûen jóvá nem hagyják. Azoknak a lelkészeknek, akik
el akarják hagyni lelkészi hivatalukat, a szokott rend szerint
kell kérni elbocsátásukat.” Igen kevés lelkész választotta ezt
az utat.151

április 16. Berggravot Askerban levõ nyaralójába viszik, ahol házi
õrizetben tartják.152

április 25. A két teológiai fakultás és a két gyakorlati teológiai
szeminárium vezetõje közös nyilatkozatban csatlakozik Az
egyház alapja nyilatkozathoz.153

május A tanítás megkezdésekor a tanítók és tanárok minden
osztályban felolvasnak egy nyilatkozatot, amelyben többek
között ez állt: „A szülõi házzal és az egyházzal együtt mi, ta-
nítók felelõsséget érzünk azért, hogy [a gyermekek nevelése]
keresztény szeretetben és megértéssel és nemzeti, valamint
kulturális hagyományainkkal összhangban történjék.”154

május 7. Egy rendelkezés lehetõvé teszi, hogy anyakönyvve-
zetõket nevezzenek ki a lemondott lelkészek helyett.155

148 Molland 1947b, 60. o. Heling 1992, 188–189. o.
149 Aulén 1942, 50. o. szerint 8-án.
150 Aulén 1942, 50–51. o. Molland 1947b, 60. o.
151 Aulén 1942, 51. o. Molland 1947b, 61. o.
152 Heling 1992, 269. o.
153 Lásd e kötetben, 140–144. o.
154 Molland 1947a, 57. o.
155 Molland 1947b, 59. o.



194 június 20. Megalakítják az Átmeneti Egyházvezetõséget (Den
Midlertidige Kirkeledelse, DMK), amelynek tagja Eivind
Berggrav helyett Johannes Hygen dómprépost (Oslo). Elnö-
ke Ole Hallesby.156

június 24. A nagy-oslói lelkészek levele Lars Frøyland lelkész-
hez püspökké szentelése elõtt.157

június 28. A gyülekezetekben körlevelet olvasnak fel, amelyben
közzéteszik, hogy Lars Frøyland és Ludvig Daae Zwilgmeyer
lelkészek püspökké szentelését nem tartják törvényesnek, a
minisztériumnál tiltakoznak ellene, és az érintett gyülekezet
nem bocsátja rendelkezésre templomát.158

július 26. A gyülekezetekben felolvassák azt körlevelet, amelyet
az Átmeneti Egyházvezetõség adott ki, s amellyel a nyilvános-
ság elé lép. Ennek az egyházvezetõségnek a tagja Berggrav püs-
pök, akit letartóztatása idején Johannes Hygen dómprépost
(Oslo) helyettesít, James Maroni (Agder) és Henrik Hille
püspök (Hamar), Ole Hallesby professzor, aki Berggrav távol-
létében az elnök, Ludvig Hope és Wisløff lelkészek. Ebben a
körlevélben az Átmeneti Egyházvezetõség arra szólította fel
a presbitériumokat, hogy folytassák mûködésüket, függetle-
nül attól, hogy feloszlatták-e õket vagy sem. A lelkészeket
pedig arra kéri, hogy folytassák munkájukat, viseljék lelkészi
ruhájukat, még akkor is, ha az állam megfosztotta õket hiva-
taluktól, és mûködjenek együtt az igazi egyházi vezetõséggel.
Ezzel vége szakadt az independisztikus állapotnak, létrejött a
nem államegyház vezetése, tulajdonképpen egy szervezett
népegyház, vagy a Szabad Norvég Egyház.159  A püspökök vé-
gezzék továbbra is a vizitációkat. A körlevélben foglaltak vég-
rehajtása természetesen nem volt egyszerû, hiszen a rendõr-
ség, a cenzúra, valamint a legális kapcsolattartás nehézségei
sok mindent meggátoltak. Kerülni kellett a feltûnést is, az al-
kalmakat nem lehetett meghirdetni stb.160

július 30. Quisling kormánya feloszlatja a presbitériumokat, és
újakat szervez.161

156 Heling 1992, 191. o.
157 Lásd e kötetben, 145–146. o.
158 Lásd e kötetben, 147–148. o.
159 Aulén 1942, 53–55. o. Vö. Molland 1947b, 73. o.
160 Lásd e kötetben, 152–161. o.
161 Molland 1947b, 64. o.



195augusztus Quisling személyesen utasít ki a paplakról a Tele-
markban fekvõ Fyredal faluban egy „illegális” lelkészt.162

augusztus 7. A belügyminisztérium kihirdeti, hogy az Átmene-
ti Egyházvezetõség felállítása ellenkezik a norvég egyházi al-
kotmánnyal, és bejelenti annak feloszlatását.163

augusztus 7. A születések, házasságkötések és halálozások pol-
gári anyakönyvezésének bevezetése.164

augusztus 15. A minisztérium – annak ellenére, hogy törvény-
telennek minõsíti – tárgyalásokat kezdeményez (már június
óta165 ) az Átmeneti Egyházvezetõséggel, de Berggrav helyet-
tese, Johannes Hygen dómprépost (Oslo) és Hallesby pro-
fesszor ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások az elmozdított
püspökökkel folyjanak. Amikor Ragnar Skancke és Sigmund
Feyling volt esperes elfogadta ezt a feltételt, a kormány meg-
cáfolta õket, mert a tárgyalások feltételéül szabták, hogy az
Átmeneti Egyházvezetõség ismerje el a kormányt.166

augusztus vége Betiltják a Norsk Kirkebladot és a Norsk Mis-
jonstidendét.167

szeptember 12. Johanne Hygen (Oslo) és Ole Hallesby végképp
megszakítják az állammal folytatott tárgyalásokat.

szeptember 14. Hygen és Hallesby a lelkészeknek tájékoztatásul
megküldik beszámolójukat iratmásolatokkal. Hasonlóképpen
tesz az Átmeneti Egyházvezetõség is. Erre Sigmund Feyling
volt esperes az állami politika igazolására fehér könyvet ad ki
(Kirkelig hvitbok), de a német biztonsági rendõrség az egész
kiadást elkobozza.168

október Huszonnyolc lelkészt kiutasítanak lakóhelyérõl, Johan-
nes Hygen dómprépostot (Oslo) is, kényszerlakóhelyükön
pedig rendõri felügyelet alá helyezik õket.169

október 20. A minisztérium az egyházi harc elbagatellizálásával
veszi fel az egyházi ellenállás kihívását. A párt megyei veze-
tõihez küldött körlevélben ez áll: „Hogy a norvég nép vallásilag

162 Molland 1947b, 68. o.
163 Molland 1947b, 63. o.
164 Molland 1947b, 59. o.
165 Heling 1992, 269. o.
166 Aulén 1942, 55–56. o. Molland 1947b, 63. o.
167 Molland 1947b, 64. o.
168 Molland 1947b, 63–64. o.
169 Molland 1947b, 64. o.



196 érdekelt részét ellenünk fordítsuk, ez aligha érdeke pártunk-
nak. A legjobb mód, amellyel Vezérünknek és pártunknak
szolgálhatunk, ha igyekszünk az egyházi harc köré ködfüg-
gönyt vonni, és amennyire csak lehetséges, úgy tekintünk a
lelkészekre, mintha azok nem léteznének […]. Minél kemé-
nyebben lépünk fel, annál jobban csatlakozik a nép az egyház-
hoz.” A valóságban azonban Sigmund Feyling volt esperes
igénybe vette az államrendõrség segítségét.170  Vö. még az
1943. márciusi körlevelet.

október 26. A kormány elrendeli minden zsidó vagyon lefogla-
lását.171

november Megszûnik a Kirke og Kultur (Egyház és kultúra),
Berggrav lapja.172

november 10. Az Átmeneti Egyházvezetõség nyilatkozata a zsi-
dóüldözéssel kapcsolatban.173  Ekkor a zsidó férfiakat már el-
fogták.174

november 11. A napilapok 275 zsidó család nevét közlik.175

november 15., 22. A szószékekrõl imádkoznak a zsidókért, sok
helyen felolvassák az Átmeneti Egyházvezetõség levelét is.176

november 30. A rendõrség, a rohamosztagosok és a Gestapo
minden elõzetes bejelentés nélkül letartóztatja az ország
zsidóit, összesen 780 személyt. 530 személyt elszállítanak
Auschwitzba. 925 személyt sikerül Svédországba szöktetni. A
norvégiai zsidók 42%-a életét veszti.177  Az elsõ tiltakozást a
minisztérium által kinevezett és az egyház által el nem ismert
Quisling-püspök, Lars Frøyland írta!178

december 25. A norvég templomokban ezen a napon imádságot
mondanak a békéért.

170 Molland 1947b, 67. o.
171 Heling 1992, 199. o.
172 Molland 1947b, 64. o.
173 Lásd e kötetben, 162–164. o.
174 Heling 1992, 200., 269. o.
175 Heling 1992, 199. o.
176 Lásd e kötetben, 162–164. o.
177 Heling 1992, 199. o.
178 Heling 1992, 200. o.



1971943
január 1. A minisztérium által kitûzött határidõig a 858 lelkész

közül 797 csatlakozott Az egyház alapjához, és mondott le
állami hivataláról, vagyis a norvég lelkészek 92,9%-a.179

január 17. Az istentiszteleteken felolvassák az Átmeneti Egyház-
vezetõség újévi körlevelét, amelyben köszönti a gyülekezete-
ket. A rendõrség kihallgatja Ole Hallesbyt és Ludvig Hopét.180

február 22. Nemzeti munkamozgósítás: összeírnak minden 18
és 55 éves kor közötti férfit és minden 21 és 40 év közötti
nõt (a kisgyermekes anyák kivételével), hogy késõbb behív-
hassák õket munkára. A megjelölt cél: szolgálni a hazát a ter-
melés növelésével, az élelmezés biztosításával. Bár egyesek
kitalált névvel, hibás adatokkal jelentkeztek, de sokan attól
tartottak, hogy nem kapnak majd élelmiszerjegyet, ezért az
összeírás az állam szempontjából elég jól sikerült. Amikor
megkezdõdtek a behívások, kiderült, hogy a német katonai
elõkészületekben kellett a norvégoknak is részt venniük, sok-
szor német egyenruhában.181  Az ellenkezést „kommunista te-
vékenységnek” tekintik és büntetéssel fenyegetik.182  A tilta-
kozások ellenére és az ellenkezések mellett is 300000 embert
sikerült összeírni.183

március A minisztériumnak a lelkészekhez és gyülekezeti taná-
csokhoz küldött körlevelébõl: „Ami az illojális lelkészeket il-
leti, végeredményben az a legjobb a nép, párt, állam, egyház
és éppen az illojális lelkészek számára is, ha – amilyen messze-
menõleg csak lehetséges – eltekintünk felettük.” A rendõrség
segítségét azonban ismételten igénybe vették.184

tavasz Mivel az egyetemi karhoz tartozó gyakorlati teológiai sze-
minárium vezetõségi üléseit az oslói püspök meghívása nél-
kül tartották, hiszen a letartóztatott Berggrav és vidéken in-
ternált helyettese, Johannes Hygen (Oslo) nem jelenhetett
meg, az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium kifogásolja a
helyzetet, és ragaszkodik Frøyland „püspök” meghívásához. A

179 Heling 1992, 189., 269. o.
180 Lásd e kötetben, 165–168. o.
181 Molland 1947b, 65–66. o. Heling 1992, 202. o.
182 Heling 1992, 269. o.
183 Heling 1992, 202. o.
184 Molland 1947b, 67. o.



198 vezetõség azonban válaszában kijelenti, hogy „Lars Frøyland
urat” nem tudja püspöknek elismerni, mert sem meg nem
hívták, sem fel nem szentelték érvényesen, valamint úgy ka-
pott lelkészi felszentelést, hogy teológiai végzettsége sincs. Ez-
után a kormány módosítja a szervezeti szabályzatot, eltávolítja
az államnak nem tetszõ vezetõséget és újat nevez ki, amely-
nek már tagja Frøyland is. Erre a szeminárium addigi vezetõ-
je, Peter Marstrander lemond, és vele együtt a szeminárium
többi tanára is.185  Megszilárdul a Hazai Front szerepe az el-
lenállásban.

április 13. Kiadják a jelszót a munkaszolgálati összeírás bojkott-
jára.186

május 8. Az Átmeneti Egyházvezetõség Ole Hallesby és Ludvig
Hope aláírásával tiltakozó levelet küld Quisling miniszterel-
nöknek, amelyet másolatban egyidejûleg az ország minden lel-
készéhez is eljuttatnak. Ebben a norvégok munkaszolgálatba
küldését népjogellenesnek és a Hágai Konvenciónak a meg-
szállásra vonatkozó határozataival ellentétesnek nyilvánítják.187

A szöveget a templomokban fel is olvassák.188

május 15.189  A május 8-i nyilatkozat miatt Ole Hallesby pro-
fesszort és Ludvig Hopét a német rendõrség letartóztatja és
a grini internáló táborba zárja. Ludvig Hope 1944. augusztu-
sában szabadul.190  Ettõl kezdve „névtelen” az Átmeneti Egy-
házvezetõség.191  43 különféle szakmai szervezet, közöttük a
norvég lelkészegyesület tiltakozik a belügyi államtanácsosnál
különféle jogsértések miatt. Ezt letartóztatások követik.192

õsz Az egyetemen végzett teológusok lehetõséget kapnak, hogy
– miután az ottani gyakorlati szeminárium mûködése lehetet-
lenné vált – gyakorlati teológiai képzésüket a gyülekezeti fa-
kultás gyakorlati szemináriumában végezzék el, azzal a felté-
tellel, hogy Az egyház alapjához való csatlakozásukat õk is ki-

185 Molland 1947b, 66. o.
186 Heling 1992, 203. o.
187 Molland 1947b, 66. o. Heling 1992, 190. o.
188 Heling 1992, 203., 269. o. Lásd e kötetben, 169–171. o.
189 Heling 1992, 269. o. szerint ez május 13-án történt.
190 Molland 1947b, 66. o. Heling 1992, 205. o. viszont szeptembert említ.
191 Molland 1947b, 75. o.
192 Heling 1992, 269. o.



199nyilvánítják.193  A Norvégiában állomásozó német csapatok
létszáma 430000 fõ.194  A Nasjonal Samling tagjainak száma
43400 fõ.195

november 30. A németek bezárják az oslói egyetemet, foglyul
ejtik a bent tartózkodó tanárokat és diákokat, sõt szinte va-
dásznak rájuk. 700 egyetemi hallgatót, köztük – az akkori 30-
35 teológiai hallgató közül – öt teológiai hallgatót is Német-
országba hurcolnak. Az egyetemi teológiai kar mûködése vé-
get ér.196  A letartóztatott egyetemi hallgatók száma 1100.197

november–december L. D. Zwilgmeyer „püspök” jelentésébõl:
„Még a Nemzeti Összefogáshoz tartozók is polgári házasságot
kötnek, és megáldatják magukat az ellenzéki arcvonal tagjai-
val. Vezetõ beosztású és a Nemzeti Összefogáshoz tartozó
embereket is az illojális papok temetnek, mert a családokban
az asszonyok ezt kívánják. S ez most sokkal többször megtör-
ténik, mint azelõtt.”198

december 25. Egy lelkészt letartóztatnak Finnskogában, mert az
istentiszteleten az igazi püspökökért imádkozott.199

1944
február 13. Føbergben egy lelkészt a konfirmációi istentisztele-

ten fognak el.200

február 25. A minisztérium körlevélben szólítja fel a lelkészi
szolgálat nélküli lelkészjelölteket, amelyben a szolgálatra nem
jelentkezetteket megvádolja, hogy „a bolsevizmust segítik,
népközösségünk romboló erõit támogatják, és ezzel mind egy-
házunknak, mind hazánknak ártanak”. A minisztérium azzal
fenyegetõzik, hogy „viszonylag rövid idõ alatt” más embere-
ket készít elõ olyan vizsgára, amely lelkészi jogokat biztosít
számukra. A tanfolyam vezetésével meg is bíznak egy teoló-
giai végzettséggel nem rendelkezõ fiatalembert, K. Maldét.201

193 Molland 1947b, 66–67. o.
194 Heling 1992, 126. o.
195 Heling 1992, 132. o.
196 Molland 1947b, 67. o.
197 Heling 1992, 205. 269. o.
198 Molland 1947b, 67–68. o.
199 Molland 1947b, 69. o.
200 Molland 1947b, 69. o.
201 Molland 1947b, 67. o.



200 tavasz A gyülekezeti fakultáson is szünetelnek az elõadások a
körülmények bizonytalansága miatt és az egyetemi fakultás
iránti szolidaritásból. A gyülekezeti fakultás gyakorlati teoló-
giai szemináriumán viszont folynak az elõadások.202  Sikeres a
nemzeti munkaszolgálat tömeges bojkottja, szaporodnak a
szabotázsakciók.203

március 10. Az Egyház- és Oktatásügyi Minisztérium rendelke-
zésére a norvég államrendõrség – február 25-i fenyegetését
valóra váltva – bezárja a gyülekezeti fakultás gyakorlati teo-
lógiai szemináriumát. Letartóztatások itt nem történnek.204

április A számûzetések egyre nagyobb arányokat öltenek. A
számûzöttek részére Lillehammert jelölik ki tartózkodási he-
lyül, ahol áprilisban 25, majd 40 lelkész volt internálva. 1944
szeptemberében már 35 lelkész és 4 püspök kényszerlakhe-
lye van itt.205

május Quisling megkapja Fyresdal falu paplakát „nemzeti aján-
dékként”.206

június eleje Letartóztatják a Norvég Missziói Társaság (Norske
Misjonsselskap) fõtitkárát, E. Amdahlt. Ennek a társaságnak
jelentõs anyagi forrásai voltak, amelyeket belföldön használ-
tak föl, mivel missziói munka a határokon túl nem folyhatott.
A társaság a lelkészeket támogatta.207

július 2. Krohn-Hansen püspök 18 lelkészjelöltet titokban pappá
szentel Helgøyában. Ez az elsõ papszentelés 1942 tavasza, a
püspökök lemondása óta.208

szeptember Az 1943. május 15-én letartóztatott 73 éves Ludvig
Hopét korára tekintettel szabadon bocsátják.209

október 25. A szovjet csapatok megszállják Kirkenest (Finmark
megye). Megkezdõdik Norvégia felszabadítása.210  Finmark
megye 48 templomából 26 volt felégetve, minden paplakot
felégettek a németek.211

202 Molland 1947b, 67. o.
203 Heling 1992, 270. o.
204 Molland 1947b, 67. o. Heling 1992, 270. o.
205 Molland 1947b, 68. o.
206 Molland 1947b, 68. o.
207 Molland 1947b, 69. o.
208 Molland 1947b, 72. o. Heling 1992, 270. o.
209 Heling 1992, 205. o.
210 Molland 1947b, 73. o. Vö. még Molland 1947b, 66. o.
211 Molland 1947b, 74. o.



201november Az Átmeneti Egyházvezetõség utolsó körlevele.212

december Amikor a németek norvégiai katonai fõhadiszállásukat
Lillehammerbe helyezik, az itt internált lelkészek legtöbbjét
Helgøyára helyezik át.213

december 15. A kormány Arne Fjellbu dómprépostot, aki októ-
ber végén észak-norvégiai számûzetésébõl Svédországba me-
nekült, kinevezi a felszabadított Norvégia „ideiglenes püspö-
kévé”.214

1945
január Arne Fjellbu dómprépost katonai repülõgéppel Kirke-

nesbe repül, és megkezdi munkáját mint ideiglenes püspök.
Azonnal életbe lép az állam és egyház közötti viszony a régi
törvények szerint.215

április A Lillehammerben fogva tartott lelkészek száma 127.216

április 1. Eddig az idõpontig 815 lelkész írta alá Az egyház alapja
címû hitvallást, közülük 222 lelkészt (27%) mozdítottak el
állásából bebörtönzés, számûzetés, hivatalvesztés, igehirdetés-
tõl való eltiltás vagy kényszerû külföldre menekülés által. A
háború végéig összesen 92 lelkész volt hosszabb vagy rövidebb
ideig bebörtönözve, ezenfelül vezetõk és világi személyek.217

április 17. Berggrav püspök megszökik askeri nyári lakából, ahol
3 évig volt internálva. Fejére vérdíjat tûznek ki. Oslóban él ille-
galitásban. Elmaszkírozva még istentiszteleten is megjelenik.218

május 7. A német kapituláció idején 357000 német katona és
9000 német polgári személy tartózkodik Norvégiában.219

május 7. A német kapituláció kihirdetésekor Berggrav már he-
lyén van az Átmeneti Egyházvezetõségben, és elrendeli, hogy
másnap egy óra hosszat harangozzanak a háború és Norvégia
felszabadulása örömére.220

május 9. A püspökök ismét átveszik állami hivatalukat.221

212 Lásd e kötetben, 172–173. o.
213 Molland 1947b, 73. o.
214 Molland 1947b, 74. o.
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219 Heling 1992, 126. o.
220 Molland 1947b, 74. o.
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