
de végső céljának felismerésében és elfogadásában is. Együttérzéssel, de ha kell,
bátor kritikával kíséri az ember törekvéseit.

Lambert áttekintést ad arról is, hogy e célkitűzésekből mi valósult meg az el
múlt húsz év során.

1. E cél szolgálatában állottak a püspöki szinódusok. Témájuk: Az igazságos
ság a mai világban (1971), Az evangelizáció ma (1974), A katekézis (1977), A
család (1980), A kiengesztelődés (1983).

2. Az okmányban kifejtett elvek megvalósítására több intézményt is hoztak lét
re: A Család Pápai Tanácsa, A Kultúra Pápai Tanácsa, a Justitia et Pax (Igazsá
gosság és Béke) Pápai Bizottsága, végül a Cor Unum Tanácsa, a keresztényk
nemzetközi segélyszervezeteként.

3. A Gaudium et spes nyomán számos mozgalom is elindult szerte a világon a
szegények, a felszabadítás, a béke, a szolidaritás és az igazságosság érdekében.
Az egyház valóban vándornak érzi magát itt a földön, s összes embertársaival
együtt részt vesz a jövő alakításában.

Fölvetődik persze a kérdés: Hogyan valósult meg mindez a mi helyi egyhá
zunk keretein belül? Mit tettünk-teszünk mi idehaza, a saját házunk táján a csa
ládi élet ápolására, a kultúra terjesztésére, egy minden embert átfogó igazságos
ság és béke megteremtéséért? A zsinat konstitúcióját húsz év után újraolvasva
döbbenhetünk rá saját feladatainkra és felelősségünkre.

L. L.

KiVÁNDORLÓ KERESZTÉNYSÉG
-TÖRÖKORSZÁGBAN

A kereszténység második hazája az az 50 milliós terület, amit Törökország
ként ismerünk. Itt született Pál apostol, és "itt találkozott egy Timóteus nevű

tanítvánnyal". Az itteni, efezusi, kolosszei és galata közösségeknek és a kolosszei
Filemonnak írt levelek sokat elmondanak az első század keresztényeinek életé
ről. Tudjuk, hogy ki közösségként házaknál jöttek össze (Kol 4, 15; Fil 2). A
nemzeti és kulturális különbségek (Kol 3, 11), és - mint az Onezimusz tör-ténet
tanúsítja - a rang- és osztálykülönbségek is viszonylagossá válhattak (Fil 17) ...
Frigiában Fülöp apostol hirdeti az evangéliumot. Szent András apostol a ha
gyomány szerint 38-ban Bizáncban térít és Sztahiszt a közösség püspökévé szen
teli. Az első században talán nincs még egy terület, amelynek kereszténységéről,

vitáiról és vértanúiról annyit tudnánk, mint ez a kis-ázsiai vidék. Nagy valószí
nűséggel itt, Efezusban élt élete végén és itt halt meg Szűz Mária. A "Mária há
za"-ként tisztelt helyre évente százezrek zarándokolnak (többségükben moha
medánok!). Feltételezhetően itt született a negyedik evangélium és Szent János
apostol három levele. Itt élt és írt Szmirnai Szent Polikárp és Hierapolisz püs
pöke, Papiasz. A római uralom szemszögébőlpedig az ifjabb Plinius levelei mon
danak el sok mindent a keresztényekről.

,330-ban Nagy Konstantin a birodalom székhelyét Bizáncba helyezi, ami Kis
Azsia újabb felvirágzásához vezet. Az egyház fejlődését olyan nevek fémjelzik,
mint Nagy Szent Vazul (Baszileiosz), Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent
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Gergely és Aranyszájú Szent János. Itt ül össze az első nyolc egyetemes zsinat.
Eközben a Római Birodalom határán a 3-4. század fordulóján Világosító Szent
Gergely az örményeket téríti keresztény hitre. Megalakul az első keresztény ki
rályság. Lefordítják a Szentírást, és kialakul az örmény nemzeti liturgia.

Az arab betörések csak átmenetileg zavarják a Kelet-római Császárságot. A
szeldzsuk törökök viszont a ll. század végén néhány évtized alatt lerohanják Ör
ményorazágot, tönkreverik a birodalmi seregeket és megszállják egész -Kis
Azsiát. A keresztes háborúkat követően a török törzsek között az ozmánok ve
szik át a vezető szerepet. Elfoglalják és saját fővárosukkáteszik Bizáncot (1453).
Ezzel megnyílik az út Európa felé. Az Ozmán Birodalom évszázadokra egyed
uralkodó Dél-Kelet-Európában. Uralma alól Szerbia és a Román Fejedelemségek
csak 1878-ban, Bulgária csak 1908-ban szabadulnak fel. Az I. világháború után
megfordul a kocka. Megkezdődik "Európa beteg embere", Törökország megalá
zása. Területeinek nagy részén független államok alakulnak. A nagyhatalmak az
ország magját is protektorátussá próbálják tenni, ami felkeléshez, a világi hatal
mat jelentő szultánság, és a vallási tekintélyt képviselő kalifátus megszünteté
séhez vezet. Kemal Atatürk új állama négy elvet képvisel: a nacionalizmust, a
demokráciát, a progresszivizmust és a laicizmust. Tilos a többnejűség és a fez
használata. Bevezetik a latin ábécét, a Gergely-naptárt és a nyugati jogrendszert.

A török hódítás nem szüntette meg a keresztény jelenlétet. Az izlám jog nem
vonatkozott rájuk. A szultán elfogadta a konstantinápolyi patriárkát szószólójuk
nak. A keresztény görögök, örmények, szírek szinte területenkívüliséget élvez
tek. (Ezeknek a jogoknak a biztosítása azután jó ürügyet kínált az angoloknak,
franciáknak és a cári Oroszországnak a török ügyekbe való beleszólásra.) A
19-20. század fordulóján az ország mintegy 20 százaléka volt keresztény, közel 5
millió ember. Gazdasági jelentőségükmég nagyobb volt, hiszen a tanult réteg és
a tőkés osztály legalább fele' görög vagy örmény. Ez komoly feszültséget terem
tett. Robbanásra ellenben csak az I. világháború táján került sor: először az "ör
mény", majd a .,görög kérdés" radikális megoldásával.

Az örményeket Anglia is, Oroszország is önállósággal biztatta, mire ők a hábo
rúban álló Törökország ellen fordultak. Amegtorlás iszonyatos volt. Az 1915 előt

ti több mint 2 millió örményből kiirtottak 1,3-1,5 milliót. Külföldre menekült fél
míllió, A háború utánra 280 ezren maradtak - főleg Konstantinápolyban.

A török felszabadítási harcokat lezáró és az új Törökországot elismerő

Lausanne-i szerződés (1923) a görögök számát fogyasztja. Eszerint ugyanis la
kosságcserére kerül 'sor. 350 ezer görögországi törökkel szemben Törökország
kiutasított megközelítően két millió görögöt. Kivételt csak Isztambul képezett,
ahová emiatt sok keresztény költözött.

Az állam és az egyház szétválasztása s a vallásszabadság alkotmányos biztosí
tása mindezek után következett, A jog nem véd az előítéletek ellen. A kereszté
nyek hiába tartják Kís-Azsíát ősi földjüknek, a törökök idegennek s a nemzeti és
kulturális egység zavarójának tekintik őket. A mentsvárnak tekintett Isztambul
ban, ahol a görög orthodoxok száma 1914-ben 245 ezer, 1978-ra 8 ezren,
1981-re 4 ezren maradtak. "Keresztény nem tud megélni Törökországban" 
mondják. S lehet, hogy további egy-két év múlva jóformán csak püspökök, papok
és az idegen állampolgárok lesznek a kereszténység képviselői.

A dolog furcsaságai közé tartozik az egyházak és rítusok sokfélesége Török
országban. Talán az ottomán hatalom annak idején azért is támogatta az ortho
doxiát, mert tudta, hogy ezzel bosszantja a nyugati kereszténységet s annak fejét,
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a pápát. A keleti kereszténységet már a 3-4. század óta számos szakadás osztja
meg. Az elmúlt évszázadokban az orthodox egyházak legtöbbjének volt olyan
ága, amely elfogadta a pápa főségét. Az ún. uniósokkal megkettőződött a közel
keleti keresztény egyházak száma. Az utóbbi kétszáz évben végzett erőteljes pro
testáns térítő tevékenység pedig kialakította a kis-ázsiai protestantizmust.

A legjelentősebb keresztény egyház Törökországban a görög orthodox. A
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka az egész orthodoxia tiszteletbeli primá
tusára tart igényt. Az önálló szerb, bolgár, román, sőt görög nemzeti egyházak
megalakulása óta joghatósága igen korlátozott. Híveinek zöme nyugat-európai és
amerikai szórványban él. Ennek ellenére a keleti és nyugati kereszténység kap
csolatában Konstantinápolynak kulcsszerepe van. A II. Vatikáni zsinat ökumeni
kus lendületét egyesek XIII. János pápa hosszú itteni működésénekmagyaráz
zák. VI. Pál és II. János Pál pápa is ellátogatott Konstantinápolyba.

Az eredetileg az antiochiai patriarkátushoz tartozó görög rítusú melkiták egy
része 1724 óta unióban él Rómával. Ez a közösség teljesen integrálódott az arab
környezetbe. Ma a melkita (katolikus) pátriarkátus Szíriában székel. Törökor
szágban helynökség van néhány száz hivővel.

A legnagyobb keresztény közösség a szír-orthodox, vagy más néven jakobita
egyház, 20-40 ezer hivővel. Ez a 6. században elszakadt egyház nem fogadja el
Jézus valóban emberi, hanem csak isteni természetét (monofizita). Az ország dél
keleti része kolostorok birodalma volt. Ezek zöme rom. Hat férfi és egy női kolos
torukat úgy tartják fenn, hogy az üres épületbe el-ellátogat egy szerzetes az élet
látszatát keltve. Pátriárkájuk 1920 óta Szíriában él. A katolikus, azaz uniós szírek
száma talán 1500-2000. Pátriárkájuk székhelye az I. világháború óta Beirut.

Az örményeket (mint a görögöket is) a Lausanne-i szerződés szerint nemzeti
kisebbségi jogok védik. Lélekszámuk ma 10-20 ezer. Ezzel szemben a Szovjet
unióban közel 3, az Egyesült Allamokban 2 millió örmény él. Az örmény apos
toli egyház központja Ecsmiadzin (Szovjetunió). Isztambulban pátriárkájuk van.
Vallási és kulturális megmaradásukat saját iskolarendszer biztosítja.:Az uniós
mozgalmak az örmények között már a 14. században kezdődnek. 1831-ben a
szultán önálló egyházként ismeri el az örmény katolikusokat. :Ma Törökország
ban három középiskolát, egy kórházat s egy öregotthont tartanak fenn.

Törökország délkeleti csücskében élt a nesztoriánus vagy más néven káld egy
ház. Hívei zöme, pátriárkájuk vezetésével az I. világháború alatt Irakba mene
kült. Ma is csak Európában vagy Amerikában érzik magukat biztonságban. A
pátriárka San Franciscóban él. A káldok egy része a történelem során katoli
kussá lett. Ma a babiloni káld pátriárka vezetése alatt mintegy 300 ezer főt

számlálnak. Törökországban körülbelül négy-öt ezren vannak az isztambuli ér
sekség, illetve patriarkátusi helynökség irányitása alatt..

Mindezek az egyházak kicsi, gyorsan pusztuló töredékek. Fogyasztják őket a
. vegyesházasságok és a kivándorlás. Az eredetileg laicizált Törökországot is meg

érintette az izlám újjászületés. Az izlám terjesztését szolgáló központok száma,
mely 1969-ben 9 volt, tíz év alatt 40oo-re nőtt. Politikai zavargás ok rendszere
sen a keresztény negyedek és templomok fosztogatását is jelentik. A török állam
polgár keresztények már nem érzik biztonságban magukat. (5 ezen a képen mit
sem változtat, hogy az országban élő 5-10 ezernyi nem török állampolgár keresz
tényt mindez nem terheli.) A kereszténység Törökországban megszűnőben van.

T.M.
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