
dályokat gördítenek elénk, hogy az egoizmussal annak tiszta formájában és min
den szörnyű következményeivel együtt ne találjuk szembe magunkat. Csakhogy
ez az egész bonyolult, a Gondviselés által eleve elrendelt, a természet és a tör
ténelem által szabályozott gát- és korrtgaló rendszer az egoizmus valóságos alap
ját érintetlenül hagyja; az egoizmus szüntelenül ki-kibújik az egyéni és a tár
sadalmi morúl leple alól, s esetenként valóságos arcát is felfedi. Csak egyetlen
erő létezik, amely belülről és radikálisan döntheti meg az egoizmus hatalmát,
s amely valóban meg is dönti: ez a szeretet. Az egoizmus hazug és ártalmas
volta abban áll, hogy kizárólagosnak tekinti önnön abszolút fontosságát, mások
ra vonatkoztatva azonban ezt tagadja - már a józan ész is azt sugallja, hogy
teljesen alaptalanul is igazságtalanul, a szerétet pedig közvetlenül, tényekkel
cáfol: nem elvont spekuláció, hanem belső érzéseink, életösztönünk által ismer
teti el velünk mások abszolút fontosságát. Ha a szerétetben a másik ember
igazságát nem elvontan, hanem annak lényegéhez eljutva ismerjük fel, ha éle
tünk középpontját valóban kiemeljük tulajdon tapasztalati képességünk szfé
rájából, azáltal önmagunk igazságát, önmagunk abszolút fontosságát tárjuk fel
és teremtjük meg, önmagunk abszolút fontossága pedig abban rejlik, hogy ké
pesek vagyunk nemcsak önmagunkban, hanem a másik emberben is élni.

Mindenfajta szeretet ennek a képességnek a megnyilvánulása, de nem min
denfajta szerétet valósítja meg azonos fokon ezt a képességet, nem mindenfajta
szerétet fékezi meg egyformán az egoízmust. Az egoizmus nemcsak valóságos.
hanem olyan alapvető erő is egyben, amely létünk Iegeslegmélvéből fakad, s
mindenestül átjárja teljes valónkat; olyan erő, amely életünk mlnden zugában,
mínden apró részletében szüntelenül működik. Ahhoz, hogy valóban megfékez
zük az egoizmust, ugyanolyan konkrétan meghatározott s teljes valónkat min
denestül átjáró, bennünket teljes egészében magával sodró erőt, s su~retetet kell
szembeállítanunk vele. Az, aminek egyéniségünket ki kell szabadítani a az egoiz
mus béklyóiból, annak szoros összefüggésben kell állnia teljes egyéniségünkkel.
ugyanolyan valóságosnak és konkrétnak kell lennie, mint amilyenek mí magunk
vagyunk, egyszersmind mindenben különböznie is kell tőlünk, hogy valóban más
legyen, azaz ugyanannak a lényegi tartalomnak, amellyel mi is rendelkezünk,
másféleképpen, másféle módon, más formában kell benne meglennie, olyan
képpen, hogy létünk mindenfajta megnyilvánulása, minden cselekedetünk ebben
a másban annak megfelelő, de nem azonos megnyilvánulásával találkozzék, olyan
képpen, hogy az egyiknek a másikhoz fűződő viszonya teljes és szüntelen cse
révé, az egyiknek a másikban való teljes és szüntelen megvalósulúsávú, tökéle
tes kölcsönhatássa és érintkezéssé váljék.

(LÉGRADY VIKTOR fordítása)

VIDA TI VA DA 11

Szolovjoy nIa is időszerü levele
Az 1935-ben indult VIGILIA 2. számának hasábjain Bíró Bertalan írt Anima can
dida - Vladimir Szergejevics Szolovjov címmel N. A. Bergyajev tanárhoz szóló.
cirill-betűs ajánlással ellátott tanulmányt (G9-76. o.) Szolovjovról, akit mindjárt
egyik műve részletének fordításával (Antikrisztus-legenda, uo. 77-83.) is bemu
tatott a magyar olvasónak. Tanulmányában reményét fejezte ki, "hogy Szolov
jov műveí végre nálunk is megszólaljanak", (74.) Amennyire ez számomra is
meretes, a reménye nem teljesült. Pedig Mgr, Jean Rupp* vaskos könyvének
adatai szerint a Szolovjovval foglalkozó míntegy 400 orosz nyeívű kiadványolt
kívül csaknem 100 német nyelvű, 44 francia nyelvű, mintegy 20 angol nyelvű,

17 cseh, 13 lengyel, 10-10 horvát illetve olasz nyeívű sajtótermék látott 1974-ig
napvilágot (J. Rupp: Messaga ecclésial de Solowiew. Párizs-Brüsszel, 1974,

*Mgr. Jean, Rupp címzetes érsek. 1971-től apostoli pronuncius Irakban és Kuvaitban bag
dadi székhellyel.
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79-80.). Osszesműveinek kiadására német fordításban a Freiburg im Breisgau-i
Erich Wewel Kiadó vállalkozott. E sorozat szerkesztője Wladírnír Szyikarskí ,
munkatársní Nikolaj Losszkij, Ludolf Müller, Vszovolod Szecskarev és Johannes
Strauch. E vállalkozás III. kötete teszi közzé Swlovjovnak azt a francia nyelven
írt levelét (német fordításával együtt), amelyet most magyar fordításban, ismer
tetek. (A francia szöveget Rupp könyvének 434-439. lapjain is figyelemmel kí
sértem.)

A tárgyi igazságnak tartozunk azzal, hogy Biró Bertalan előtt a magyar ke
resztenysegnck nem kisebb lángelméje figyelt fel Szolovjovra, mint Prohászka
Ottokár. A Magyal' Sion 18BfJ-í évfolyamában Ázsiai tünetek - Fiuméban cím
mel írt, él naclonalizrnus túlhajtása ellen irányuló cikkében hosszan idézi 820
Ioviovnak, a szentpétervúrí akadémia egyháztörténeti tanárának a "Russzi"-ban
megjelent cikkét. Ime, az idézet: "Ha mí nemzetiségünket istenítjük, ha haza
fiságunkat vallássá emeljük, nem szolgálhatunk annak az Istennek, kit a haza
fiság nevében akartak megölni. Ha a nemzetiséget a legfőbb eszme magaslatára
emeljük, hol akarunk akkor helyet adni a keresztény igazságnak, mely az egész
világnak szól'? Annak a keresztény egységnek és egyetértésnek helyreállítása : ez
a mí legfőbb s legsürgősebb szükségünk, sokkal sürgősebb érdekünk, mínt az.
mely Rjurik és Oleg korában állami hatalmat, s Nagy Péter idejében művelt

séget és szociális reformokat sürgetett. 8 valamint ezeket csak úgy létesíthet
tük, hogy lemondtunk nemzeti elzárkózottságunkról, s idegen erőket hívtunk, me
lyek a rnűveket létesítsék, úgy kell lemondanunk most egyházi elzárko
zottságunkról, s nem szabad késnünk a nyugat szellemi erőivel érint
kezésbe lépni. A nyugat, a román-germán Európa rothadt, moridják a szla
vofilok; Európának le kell lépni a történet színpadjáról, és a szláv világnak kell
helyet adnia; a szlávságból jő a segítség! De melyík Európa rothad, a keresztény
vagy a kereszténység ellenes'? A kereszténység pozitív elveit még meg nem dön
tötték Európában; ez elvek hordozója, a katolikus egyház, csak állami befolyá
sát, előjogait vesztette el, de semmi esetre sem indult bomlásnak. Ha a román
germán népek, miután a pozitív keresztény elv bennük elhalaványult, tönkre
mennének: akkor hát a szlávság fogja föl ezt a pozitív kereszténységet, amint
azt most a nyugat őrzi. 8 ez semmikép sem mond ellent a dolog lényegének.
.A nyugati egyház sohasem tagadta meg az ortodoxiát, és a keleti egyház soha
sem vetette el magától a katolicizmust. Az elválasztó jellegek, melyeket a nép
törzsek untagonízmusn élesebbre hegyezett, ellenséges állást foglalnak el egy
mással szemben; de valamikor nagyon jól meaiértek, minthogy egyszer ismét
megférnek az általános egyház teljességében".

A 31 éves Prohászka pozitívan értékeli Szolovjov megnyilatkozását: "Ily sza
vak valóban becsületére válnak a pétervári egyháztörténeti tanárnak; de csak
kötelességét teljesíti. mert ha másképp beszélne, nem ismemé azt az egyháztörté
netet, melyet tanítania kell. Szavaiban fölragyog az ősegyház képe... Azóta
azonban sokszor fordult a világ, s fordult a gondolat verőfényéből sötét éjsza
kákba is, midőn a sasok aludtak, a baglyok s denevérek pedig öntelten elhit
ték, hogy amit ők látnak, az a fölvilágosodás". (Prohászka O. M. 20, 97-98.
Aláhúzás tőlem, V. T.) Érdekes találkozása a gondolatoknak, hogy cikke végén New
man-t, a későbbi bíborost idézi. A kiváló jezsuita oríentalístá, H. d'Herbigny
pedig Un Newman russe (Egy orosz Newman) címmel írt Szolovjovról (Párizs,
2. kiadás l!);J4).

22 évvel később az Élet-ben Verba vitae című cikkében a hit s az élet, a
földi s az örök élet kapcsolatait elemezve Prohászka püspök felteszi a kérdést:
"De hol találjuk hát föl az élet e folytonos, meg-megújuló ingereit, - hol az
új eszmék s új érzések e kifogyhatatlan áramait '? Mivel töltjük ki az életet,
ha örök'? Mert e kurta földi életet még csak lehet töltögetní ; de teljesen értem
Szolovjov, orosz fílozófnak nehézségeit az örök élettel szemben, ha ezt a mi ilres
életünket nyújtanók meg benne, s nyújtariók végtelenbe." (O. M. 8, 209. Alá
húzás tőlern.)

A már említett Mgr, Rupp az alább fordításban közölt levélhez, melyet maga
is közread könyvében eredeti francia szövegében (434-439.), ezt az értékelést fűzi:

"E dokumentum csupán csak egy pontban avult el: cár már nem létezik, s az
utóbbinak szerepe az ortodox Egyházban örökre kíhunyt. A többire nézve szer
zönk észrevételei tökéletesen időszerűek maradnak" (i. m. 439.). Bízom benne,
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hogy a levél fordításának elolvasása után a hivő, a II. vatikáni zsinat által is
meghirdetett ökumenizmust üdvözlő magyar olvasó lényegében helyesnek talál
hatja e megállapítást.

VLADIMIR SZOLOVJOV LEVELE MSGR. STROSSMAYERHEZ

Zágráb, 1886. szeptember 9-21.

Oexcellenciája

Msgr, STROSSMAYER J. G. Bosznia és Sirmium Püspökének, Apostoli Helynök
nek Szerbiában, az Osztrák Császár, Magyarország Királya, stb., stb. Apostoli
Felsége Allamtanácsosának,

Nagyméltóságú Uram!

A Gondviselés, Öszentségs a Pápa akarata s az On saját érdemei megtették
Ont valódi közvetítövé egyrészt a Szentszék között, amely isteni jogon bírja a
világ jövendő hivatásának kulcsait, másrészt a szláv emberfajta között, amely
minden valószínűség szerínt arra hivatott, hogy megvalósítsa e küldetést. On
nem elégedett meg azzal, hogy nagyban hozzájárult nemes horvát nemzetének
csodálatos feltámadásához, sem azzal, hogy megmaradjon számára függetlensége
élő palladiumaként, hanem szívügyének tekintette a többi szláv nép magasabb
rendű érdekeit, akiknek többsége Oroszországgal az élén siralmasan távol tartja
magát a nagy katolikus egységtől. Az On nemes szíve megnyílt a Kelet szá
mára, amely mindig jövőtől terhes. s az On fényes értelme megláttatta Onnel,
hogy e jövő beteljesülésének fő akadálya az az ezredéves félreértés, amely ma
is elszigeteli egymástól, és megfosztja a kölcsönös támogatástól a keresztény vi
lág két nagy felét. Azóta az Egyház rendíthetetlen Sziklájára támaszkodva, a
nagy Római Pápa oltalmában és bátorításával (akit egy régi jövendölés a titok
zatos "Lumen in coelo" elnevezéssel tüntetett ki) - On felhasználta lángelméjét
és csodálatos beszédtehetséget arra, hogy az Egyházak Újraegyesülésének isteni
ügyét szolgálja.

Hálát adva Istennek, hogy az ily (nagy) ügynek ilyen védelmezőt adott, bá
torkodom Önnek, Nagyméltóságú Uram, néhány megjegyzést tenni azon körül
ményekre nézve, amelyek kedvezőek az Ont foglalkoztató nagy kérdés óhajtott
megoldása számára; kérve Ont, használja fel e kis emlékeztető írást úgy, aho
gyan megfelelőnek találja.

A Keleti Egyház sohasern határozott meg és terjesztett elő a hívei számára
mint kötelező hitcikkelyt bármilyen tanítást, amely ellenkező a katolikus igaz
sággal. A hét első egyetemes zsinat dogmatikus döntései alkotják a teljesen két-,
ségtelen és megváltoztathatatlan hitigazságok egészét, amelyet a Keleti Egyház
a maga egészében állandóan és egyetemesen elismer, Mindaz, ami túlmegy ezen,
vita tárgya, és nem tekinthető egyébnek, mint csupán ilyen vagy olyan hittudo
mányes iskola, egyik vagy másik többé vagy kevésbé megbecsült egyéni hittudós
részleg-es tanításának, amely azonban sohasem mondhatta magáénak él. tévedhetetlen
tanítóhivatal tekintélyét.

Néhány részleges zsinat aktái (az Egyházak széjjelválása után) és bizonyos
katekizmusok (mint a kijevi Mogila Péteré vagy a moszkvaí F'ilurútoszé), mín
den megbecsülésüle ellenére sem kapták meg soha az Ortodox Egyház legfelső

és végérvényes szentesítését, amelyik nem is változtathatna át tanításukat hit
cikkellyé, csak ha az egyetemes zsinat tévedhetetlen szervét használna erre, ami
viszont teljességgel lehetetlen számára jelenlegi elszigeteltségében. Így az a hely
zet, hogy Egyházunknak nincsen egyetlen hitvallási könyve sem a szónak abban
az értelmében, amelyet e kifejezésnek a k atollkusok vagy éppen a protestánsok
tulajdonítanak. Negyven éve egy protestáns német "Libri symbolici Ecclesiae
Orientalis" címen (ezt később "Monumenta fidei Ecclesiae Orientalis"-ra változ
tatta) különböző korokból való és nagyon különféle értekű okí ratok gyűjtemé...
nyét tette közzé, többek között egy határozottan eretnek írásművet, amelyet
nálunk általában ilyennek ismernek el (Kyri llos LUKARIS-nak, il híres k álv i
nizáló pártiárkának Keleti Hitvallását, Anatoliké Homologézisz-ót). Kimmel úr
gyűjteménye nyilvánvalóan nem bír az egyházi tekintélynek semmiféle nemével,
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és nálunk senki sem ismeri a szakembereken kívül. Körülbelül ugyanazon idő

ben tette közzé kormányunk (görög, ószláv és mai orosz nyelven) Szabályok
Könyve eimmel (Knyiga pravil) az egyházi törvények iárát, amely tartalmazza
az Apostolok fegyelmi kárionjain. a zsinati kánonokon és az Egyetemes Egyház
által tisztelt néhány Egyházatya kánonjain kívül az ortodox hit igazságait is,
tudniillik azokat, amelyeket a két hitvallásban (a niceaiban és a konstantíná
polyiban) fogalmaztak meg, valamint a negyedik, a hatodik és a hetedik egye
temes zsinat három meghatározásában (hóroi). Nyilvánvaló, hogy Egyházunk
nak ezen hivatalos könyve nem tartalmaz semmiféle tévedést, sem bármiféle
katoltkusellenes elemet (1).

Biztos tény, hogy keleti hittudósainknak többé-kevésbé a katolikus igazság
gal ellenkező véleményeit általában sem ők maguk ki nem hirdették, sem a hí
vek el nem fogadták mint kötelező és tévedhetetlen hitcikkelyeket, vagy ugyan
olyan címen, mint az egyetemes zsinatok határozatait; így tehát egészen vilá
gos, hogy nem lehet meltányos eljárás a Keleti Egyházat mint testületet fele
lőssé tenni hittudósainknak e katolikusellenes tanításaíért, amelyeket sohasem
szentesített végérvényesen.

Különbséget kell tenni efiyfelől egy hittudományi iskola tanítása, másfelől
annak az Egyháznak a tanítása között, amelynek ezen iskola a részét alkotja, 
e különbségtétel bizonyos fokig magára a katolicízmusra is alkalmazható.

Hogy csak egy példát idézzünk, mindenki tudja, hogy századokon keresztül
az egyik hittudományes iskola, mégpedig a tomista, és az egyik nagy szerzetes
rend, a domonkosoké támadta vagy legalább is nem ismerte el a Szentséges
Szűz Szeplőtelen Fogantatásának fenséges igazságát, állítva, hogy neki is résre
volt az eredeti bűnben. De ki merészelné az egész Katolikus Egyházat felelőssé

tenni e különben nagy tekintélyű hittudósok tévedéséért, akik azonban e pontot
illetően csupán csuka saját véleményüket képviselték?

Mármost világos, hogy ez a szükséges különbségtétel az Egyház tanítása
mínt ilyen és az iskola vagy a hittudósok tanítása között nagyon kedvez az
Egyházak újraegyesülése ügyének. A valóság az, hogy ami Egyházunk hitcik
kelyei, amelyek visszavezethetők az egyetemes zsinatok határozataira, követke
zésképpen teljesen igazhitűek és katolikusok, és a hittudósoknak a katolicizmussal
ellenkező tanításai nem az Egyház által meghatározott hitcikkelvek. Így egység
ben vagyunk a katolicizmussal mindaz által, amit magunk is változhatatlan és
feltétlen igazságként ismerünk el, míg azon tévedések, amelyek elválasztanak
bennünket a katolikus egységtől, nem egyebek olyan vélernényeknél, amelyek
nek semmiféle magasabb rendű tekintélye sincsen, még azoknak szemében sem,
akik szerzői és védelmezői e véleményeknek.

Ami a Keleti Egyház híveinektestületét illeti, nem vádolhatók semmiféle
határozott tévedéssel, hitük ugyanaz, mint a katolikus hit, kivéve, hogy nem
ismernek néhány olyan tanmeghatározást. amelyet Nyugaton a szétválás után
hoztak, s amelyek főképpen az Egyházban levő legfőbb hatalom valódi jelle
gére s tulajdonságaira vonatkoznak. Ezek nem ismerése annál inkább' megbo
csátható, amennyiben maga a Nyugati Egyház is csak a legujabb korban, a leg
utóbbi vatikáni zsinaton rögzítette végérvényesen és fejtette ki a katolíkus ta
nításnak e pontját.

Egyébként nem szabad elfelejtenünk, s ez nagyon komoly és kedvező kö
rülmény az Újraegyesülés ügye számára, hogy a Keleti Egyházban nem létezik
semmiféle belső egyetértés, semmiféle egységes nézőpont a Katolikus Egyházra
vonatkozóan. Mivel nem volt Keleten (és a legkiválóbb hittudósaink szerint nem
is lehet) egyetemes zsinat az Egyházak széjjelválása után, azt látjuk, hogy e kü
lönválás ügyét nem ítélte meg az egyetlen illetékes tekintély, akit az ilyen ügy-

(1) Azokban az egyházi törvénykönyvekben, amelyek nálunk e század elejéig voltak ér
vényben (az úgynevezett "Kormcsija Knyigi", "Kormányzati Könyvek"), található volt
néhány képtelen mese, amelyet a katolicizmus elleni bizánci gyülölet sugallt. De éppen
e mesék miatt látta kormányunk alkalmasnak, hogy kiküszöbölje a régi "Kormcsija" egy
házi használatát, és helyettesítse azokat az új "szabályok Könyvével".
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ben elismerhetnénk ; úgyhogy a mí szakadásunk önmagunk számára is csak
de [acto létezik, semmiképpen sem azonban de jure. Adhuc sub judice lis est
(2). (= A per még a bíró előtt van. Ford. megj.)

A kérdés ilyetén állása mellett nem kell meglepődnünk azon, hogy az orosz
és a görög hittudósoknak a katolicizmussal kapcsolatban vallott különböző és
ellentmondó véleményei szélsőségesen változatosak. Míg némely írók (szerencsére
kevesen) egészen odáig mannek, hogy azt állítják, a katolicizmus nemcsak az
igaz Egyházon, de általában a kereszténységen is kívül áll, más, illetékesebb és
tekintélyesebb személyek (mínt például a jelenlegi kijevi metropoli ta, a tisztelet
reméltó Msgr. PLATON) nyilvánosan kijelentik, hogy a Keleti és a Nyugati
Egyház ikertestvérek, akiket csupán a félreértések választottak el egymástól (3).

E két szélsőséges nézet között szóhoz jut hittudományos irodalmunkban a
Nyugati Egyházzal kapcsolatban a negatív és pozitív szempont. az ellenszenv
és a rokonszenv valamennyi lehetséges árnyalata (4).

Az egyes hittudósok köztí véleménykülönbségeken túlmenően nagy az ellen
tét az Orosz Egyház és a (tulajdonképpeni) Görög Egyház között abban, aho
gyan mindegyíkük a maga médján kezeli a katolikusokat. Míg a görögök, mínt
egy gúnyt űzve a saját egyesülési kísérleteikből, fenntartják leheletlen és szent
ségtörö gyakorlatukat, amellyel újrakeresztelik azokat a nyugati keresztényeket.
akik be akarnak lépni közösscgükba (mit sem k ülönböztetve meg a katolikusokat
él protestánsoktól) ; Oroszországban ezzel szemben nemcsak valamennyi nyugati
keresztény keresztségét ismerik el érvényesnek, hanem il Kato likus Egyházat il
letőleg még a többi általa kiszolgáltatott szemség érvényességét is elismerik
nálunk, nevezetesen az egyházi rend szentségéét is. Ennek következkben nalunk
a katolikus püspököket és papokat ugyanabba az egyházi l'~mgln veszik fel.
}~S, ami még említésre méltóbb, 1839-ben, amikor az egyesült ruténokat kény
szerrelléptették be az Oroszországban uralkodó Egyházba, nem kívánták meg e
néptől katolikus hitelveinek semmiféle mcgtagadúsút. Mindez felhatalmaz ben
nünket arra a következtetésre, hogy az Orosz Egyház nemcsak a kegyelem ha
tékonyságát ismeri el a Nyugati Egyházban, hanem azt is, hogy a katolikus
tanításban nincsen semmiféle hittani tévedés vagy eretnekség. És ha vannak
Oroszországban ugyanakkor magukat igazhitűnek nevező és a papság bizonyos
része által támogatott írók, akik megismétlik az eretnekek régi sérelmeit, ki
jelentve, hogy a katolicizmus nem más, min.t keresztényellenesség, stb.: ez csu
pán egyike azoknak a nagyszámú ellentmondásoknak, amelyek mindent egybe
véve nagy előnyt jelentenek az Újraegyesülés ügye számára. Mindeme ellent
mondás ugyanis, ha egyszer elismerik, szükségképpcn olyan belső stimulus-t

(z) A firenzei zsinaton IZIDOR, egész Oroszország metropolitája, mint ismeretes. elro
gadta a Rómával való egyesülést. Megérkezve Moszkvába (ahol már ekkor az Orosz Allam
"S Egyház valódi központja volt) kihirdette az egyesülés okiratát a Szűz Mária Mennybe
vételének székesegyházában. A bojárok és a nép, mondja az egyik króní kaíró, csendben
hallgatták. Egyedül V ASZILIJ nagyherceg állt feL Kijelentette, hogy sohasem fogadja el
az egyesülést, s megfenyegette a metropolítát letétellel és fogsággaL Izidor kivándorolt
Itáliába, ahol mint a római egyház bíborosa halt meg. Néhány év múltán cl nagyherceg
unokatestvérei fellázadtak ellene, elfogták és kitolták a szemét. A trónra visszakerülve
a Homályos vagy Sötét melléknevet kapta, amely rajta is ragadt történelmünkben (Vaszillj
Tyemni).

(3) Msgr. PLATON 1884-ben mondott ilyen értelmű beszédet az egyházmegyéje területén
levő egyik katolí kus templomban. A két hitvallás hívei, akik nagy tömegben gyűltek

össze, élénk örömmel fogadták a több mint nyolcvanéves főpap békés és szeretetteljes
szavait, amelyeket a keresztény érzés adott ajkáta. A keresztcnyeuencs elemek Orosz
es Lengyelországban riadót fújtak, és arra törekedtek, hogy minden lehető eszközzel meg
sommtsítsék az eset j ó hatásait.

(4) Egyházunknak a katolicizmussal kapcsolatos határozatlan álláspontját talán az teszi
leginkább nyilvánvalóvá, hogy azotc az egyének, akik nyilvánosan lciiclentí k, hiszik, hogy
az "új" katolikus hitcikkelyek az igazhitű tanítás törvényes rejlödése, tökoletes közös
ségben maradhatnak rt Keleti Egyházzal. E tényt saját személyes tapasztalatom alapján
állíthatom.
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(= ösztönzést; ford. megj.) alkot majd, amelynek ősztönöznie kell minket arra,
hogy a Icerdest napirenure tűzzük, és megpróbáljuk megoldani. Ha aztán egy
szer komolyan ráiranyrtottuk a kö~tigyelmet vallási és egyházi kapcsolataink
szaoályra.an auapo.ára, te.mü.ik ke.l vaiamit, hogy kiláboíjunk : belőle. És mi
vel biztos, hogy nálunk e tekintetben több a tudatlanság, mint a rosszakarat,
elegendő lesz az igazság és a tudomány tiszta fényével világitanunk meg a prob
Iemat, hogy az elooen :márís meg legyen oldva.

Ami a gyako clat] megoidást tlleti, nagyon kedvező körülménynek kell te
kintenünk azt, hogy a K.Jeti Egyház., s különösképpen az Orosz Egyház soha
sem volt resze a Nyuga.í Patríarkátusnak, úgyhogy az egyházi hatalomnak azon
egyöntetű kózpontos.rása, arn-ly a Latin Egyház· kereter között kifejlődött, mél
tanyosan nem . róható ránk a maga teljességében. A Katolikus Egyház .alkot
manyat jelenleg bizonyos mértékíg meghatározza a keleti egyházszakadás sai
nálatos ténye, amely századokon át csupán a latin patríarkátusra korlátoata a
katoli.kus tevékenvseger;' eoben az Egyetemes Egyháznak az egység terén kel
lett megnyernie azt, amit d veszített a kiterjedés dolgában. Sed pereunte causa,
{a!litur effectus. (= Ha tönkre megy az ok, megszűnik az okozat. Ford. megj.)
Mihelyt egy szép napon ismét visszaállítják az egységet, a Katolikus Egyház,
míközben továbbra is Római marad az Egység központja révén, nem lesz töb
bé a maga egészében latin és nyugati, amilyen mostanság szervezetének és igaz
gatásának egyőntetűsége révén (jóllehet eltűrí a különféle szertartásokat, ame
lyek azonban csak egészen másodlagos helyet foglalnak el). Romana (= római.
Ford. megj.), ez a neve' az egész körzet számára Változhatatlan és azonos je
lentőségű központnak. Latina az csak a kör felét, nagy szeletét jelzi, amelynek
sohasem szabad végérvényezen elnyelnie az egészet. A Római, nem pedig a La
tin Egyház az, amely mater et magistra omnium ecclesiarum (= valamennyi

. egyház anyja és tanítómestere. Ford. megj.) ; a Római Püspök, nem pedig a
Nyugat Patriarkája az, aki tévedh-itetlenül beszél ex cathedra; nem szabad el
felednünk, hogy volt olyan idő, amikor Róma Püspöke görögül beszélt.

Nálunk már számosan vannak, akik szeretnék az egységet, de félnek attól,
hogy latinosítják őket. Biztosítani kell tehát őket arról, hogy ha ,·a Keleti Egy
ház visszatér a Katolikus Egységre, ha elismeri a Szeritszéknek azon hatalmát.
amelyet Urunk Szerit Péter személyében akart és rendelt, hogy fenntartsa' az
egységet, az összetartást és a törvényes haladást az egész kereszténységben, nem
csak a szertartását fogja megtartaní (ami magától értetődik), hanem rníndazt
a szervezetí és igazgatási önkormányzatot, amely Keleten az Egyházak szétválása
előtt megvolt. Hogy egy sajátos pontot érintsünk, érintetlennek kell maradnia
azon legfőbb állásnak, amely a Keleti Egyházban mindig megillette (s ma Orosz
országban megilleti) az igazhitű Császárnak hatalmát.

Összefoglalva a fentebb mon-totta'cat, két megkülönböztetés határozza meg
az Egyházak Újraegyesülésének lényeges alapját:

1. Az a meg'cülönbözte-és, amely egyfelől hittudósaink részleges véleményel
között van, s ezek lehetnek tév·esek, katolíkusellenesek és eretnekek, másfelől

a Keleti Egyház hite között, amely a maga egészében igazhitű és katolikus
marad.

2. Az a megkülönböztetés, amely egyfelől a Pápának mínt Szerit Péter utóda
nak, a pastor et magister infaLibilis Ecclesiae universalis-nak (= az egyetemes
egyház pásztorának és tévedhetetlen tanítómesterének. A ford. megj.) tekintélye,
másfelől az ő igazgatási hata ma között van, amelyet mint a Nyugat Patriarkája
gyakorol. E megkülönböztetés kezeskedik a Keleti Egyház önkorrnányzatáért, s
enélkül az Újraegyesülés, emberileg szólva, lehetetlen lenne.

Nincs míért nyomatékeznom ez utóbbi pontot. Teljes a bizalmarn a Római
Egyház hagyományos (és Istentől segített) bölcsességében, és a jelenlegi Pápa
nagy megértésében és különl agea erényeiben. Számunkra ntncs szó aI;iról, hogy
a jogainkat védjük. hanem hogy az' atyai szerétetet elfogadjuk.

Egyébként az Egyházak Üjraegyesülése egyaránt hasznos lenne mindkét fél
számára. Róma olyan népet nyerne, amely jámbor és lelkesedik a vallásos esz
ményért, nyerne egy hűséges és hatalmas védelmezét. Oroszország, amely Isten
akaratából kezében tartja Kelet sorsát, mentesülne nemcsak a szakadás akarat"
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lan bűnétől, hanem még és eo ipso (= ugyane ténnyel. Ford. megj.) szabaddá
válnék arra is, hogy teljesítse nagy, egyetemes hivatását: hogy maga köré gyűjt

se valamennyi szláv nemzetet, és új, valóban keresztény civllizációt létesítsen.
azaz olyant, amely az egy igazság és a sokoldalú szabadság ismertető jegyeit
egyesíti a Szeretet legfőbb alapelvében. amennyiben összefoglal az egységben,
míndent, és szetosztja míndenkinek az egyetlen jó teljességót.

Őexcellenciája elé terjesztve e néhány elgondolást azon lúrgYl'úl, melyet
annyira a szívén visel, kérem, fogadja legmélyebb tiszteletem és csodálatom
kifejezését, amellyel maradok

Nagyméltóságú Uramnak
mindi g odaadó fia és szolgú].:

Dr. Vlagyimir Szolovjov

Jegyzetek: A levél címzettje, Strossmayer József György (JOSlp Dj u raj) ESZl'l{en sz ü
letett 1815. II. 4-én németajkú szülőktől, alcí kriek ősei a XVII!. sz ázad elejé'll vándoroltak
be Linzből. Teológiai tanulmányait kitűnő eredménnyel végzi a pesti egyetemen. Felszen
telése után 3 évig kápíánkodík Péterváradon, majd a bécsi Augustíneurnba kerül, s olt
noktorát. Béesben ismerkedik me, a horvát nemzeti törekvésekkel, s ott írja meg első mu
vét is a délsztávok fölébresztésére, 1847-ben az Augustineum rektora, egyben udvari hit
szónok. 1849-ben lesz Djakovar-í püspök, A Bach-korszakban a németesítéssel szemben
kulrurálís, irodalmi és történeti kezdeményezésekkel erősíti a horvát nemzeti érzést. .Icl
sz ava : ,Sve za vjera i domo (= Mindent a hitért és hazáért). s ennek értelmében anyag!
tRmogatássa1 és társadalomszervező tevékenységgel dolgozik az önálló Horvatorszrutért. El
lene volt az osztrák-magyar kíegyezésnek, 1868-ban pedig Ferenc József Ielxzólf tásár«
visszavonult a politikai élettől, s 2 évig Párizsban élt. Az 1369/70-es I. vat.í kani zsinaton
dienezte a pápai tévedésmentesség hitcikkelyének kihirdetését, s azt egyházmegyéjében
is csak 1372-ben hirdettette ki. Megalapítója a djakovári papnevelő íntézetneíc, amely
ben tanszéket létesít az ószláv egyházi nyelv számára. Rómában visszaállítja az illir pa
pok régí Szent Jeromos Intézetét. 1863-ban megindítj a a Theiner Agoston szerkesztésé
ben megjelenő Vetera .Monumenta Slavorum Meridionalíum historiam illustrantia címü ki
advanysorozatot. Pompás székesegyházat építtet püspöki székvárosában. XIII. Leó pápá
val nagyon jóban volt, és az 1880-i Grande Munus kezdetu, Szent Cirill és Metód érde
meit méltató körlevél megje.encse után ő vezeti a szláv húiaküldöttségct Rómába. A bé
csi udvar ellenállása miatt nem lehetett bíboros. Élete vége felé erőteljesen dolgozott
a I{atolikus és a pravoszláv egyház újraegyesülése érdekében. (Vö. Pallas NL XV. 242:
Révai Lex. 17. 183-134; Új Magy. Lex. 6. 123; Lex. f. Theol. u. Kirche 9. coli. 1114-5.)
Biró Bertalan a n:atolíkus Lexikonban így összegezi tevékcnysógét : "Túrsadalol11szervczö
ereje bámulatraméltó volt; soviniszta túlzásait menti a századvégi liberális magyar kor
mányzat merevsége és egyházcIenessége" (IV. k. 186.). Az 1966-i kiadású Encyclopaedia
Britannica cikkírója viszont a pánszláv mozgatorn egyik vezetőjének nevezi, aki 1848/49-6en
segítette Jellasics bánt Magyarország elleni hadjárataiban (21, 479.). Előbbi megállapításá
hoz közeledik A. Posch, gráci egyetemi tanár is, aki szerrnt úgy t űní k, hogy Strossmayer
Jam után közeledett apánszláv elgondolásokhoz. (Lex. f. Th. u, K. 9; i. h. 1964-i kiad.)

Az l880-as években Szolovjov Zágrábban tartózkodik, s ekkor köt barátságot
Slrossmayerrel. J. Rupp idézett müvébenazt írja Szolovjovról, hogy - akárcsak hajdari
Talleyrand nem akarta az osztrák-magyar birodalom felbomlását. Sót, gondolata é,
lelke kikötójének tekintette azt! Természetesen a csehekkel, illetve a horvátokkal történt
"kis kiegyezéseket" figyelembe véve. E tekintetben szembehelyezkedett az álmodozó sz la
vontokkat és a pánszlávokkal. Rupp különben úgy látja. hogy Strossmayer püspök is "
dunai monarchia keretében szereten vorna egy délszlav (sztovén, horvát. szerb. makedón.
bosnyák és bolgár) egységet látni. amely által e megnövekedett monarchiának az lenne
a küldetése, hogy hidat alkosson az orosz kelet és a katolikus világ között (L m, 70-71.)
szoiovjov mérsékelt nézetei kulönben összerügghetnek lengyelbarátságával is. Anyai nagy
anyja egyébként lengyel volt (ld, Rupp, 9.).

szoiovjovnak e levélben kifejtett nézetei részben 1886 előtt, részben később hosszas
viták és levelezés tárgyát képezték az orosz szellemi életben. Egyik levelében kifejti.
hogy nem mechanikus, hanem mintegy vegyi módon képzeli el az egyházak újraegyc
sülését. Az eredmény más, mínt akár az egYik, akár a másik egyesttett elem (Rupp, 440,).
HN évvel Szolovjov halála után. 1907. július 25-én ül össze a morvaországí Velehradban n,',
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r. unionista kongresszus (majd még 6 követi), amelynek fő referátumát Jan Urban S. J.
(Krakkó) tartja. A lengyel jezsuita atya idézi Szolovjovot, dicséri nézetét, hogy minden
érvényesen megkeresztelt ember Krisztus egyetlen Testéhez tartozik, de az ortodox egyház
és a római katolikus egyház kutönleges módon is együttesen az "una, sancta, catholica
et apostolica Ecclesia". S e merész megállapítóst X. Szent Pius pápa, aki pedig érdek
lődéssel kísérte a kongresszus munkáit, sohasem ítélte el (Rupp, 429.).

Végül vegyük észre a II. vatikáni zsinat idevonatkozó tanítását. "Egyéb nagy jelentő

ségú rnozzanatok közül a zsinat szives örömest idézi míndenkí emlékezetébe, hogy Keleten
so]< . '. helyi egyház virul. ... Számos egyház dicsekedhet apostoli eredettel. •.. Gondo
san őrzik a hit és a szeretet közösségének kapcsolatait. ... Ugyancsak meg kell említeni,
hogya keleti egyháaak kezdettől fogva őriznek olyan kincseket, melyekből sokat átvett
a nyugati egyház is a liturgia teré-n, a lelkiség hagyományaiban és a jogi rendben. Azt
sem szabad lekicsinyelni, hogy Keleten tartott egyetemes zsinatokon fogalmazták meg ke
resztény hitünk alapdogmáit a Szeruháromságról, és a Szúz Máriától megtestesült Isteni
Igeről. E hit megőrzéséért ezek az egyházak sokat szenvedtek és szerivednek.

Az is köztudomású, hogy mily nagy szeretettel végzik a keleti keresztények a szent
líturgrat, hogyan ünneplí k főleg az eukarisztiát, amely az egyház életének forrása és a
jövendő dicsőség záloga; ezzel járulnak a hívek püspökükkel egységben az Atyaistenhez
a Fiú, az Ige által, aki megtestesült, kínhalált szenvedett, és megdicsőült a Szentlélek
kiáradásában. És ezáltal érik el a közösséget a Szentháromsággal, s így válnak ,az isteni
természet részeseivé' (2 Pt 1,4). Egy-egy ilyen egyházban tehát Isten egyháza épül és nö
vekszik az Úr vacsorájának ünneplése által, a koncelebrálás pedig szemmelláthatóvá teszi
lcözösségí kapcsolatukat." (ld. Unitatis Redintegratio kezdetü határozat az ökumenizmusról,
14. és 15. pont.) Ennyi is elég ahhoz, hogy észrevegyük a Szolovjov-levélben fellelhető

íranyzat és tartalom helybenhagyását, s ezzel Idöszerűségét is.

A levél fordítása szoiovjov összes Müvei német kiadásának m. kötetéből készűlt,

ahol közlik a levél eredeti francia szövegét is. A forditás Vida Tivadar munkája.

SZTOJKA LÁSZLÓ VERSEI

Futnak

Futnak az évek,
én is-futok,
Arany ült a Margitszigeten,
apró sarok
buggyantak szívéből: ragyogó gyöngyszemek.
Az eső eleredt,
Ó, ífjúság,
olvastuk Malraux-t:
Emberi sorsok -
j'igyeltiik a spanyol mérkőzést,

ki fog kiemelkedni a véres viadalból?
Hátamon két világháború dobol,
Villon, Shakespeare,
futottunk AttilávalBudán,
fáztam, éheztem.
inaltam kis darab kenyér utáni

Bécsben a Fráter dalolva
j'ogadott,
Galacon két részeg olasz matróz
a Dunába dobott.

De Párizsban ott sétáltam,
ahol Victor Hugo járt,
székely szolgalegény ágyában aludtam, ki
munkába éjszaka Járt!

Futnak az évek,
én is elfutok,
itthagyom Shakespeare-t, Villont s eme kopott,
sárga szalmakalapot!
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