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Kovács, Ábrahám–Jaeshik, Shin (eds.): Nationalism, 
Communism and Christian Identity.  
Protestant Theological Reflections from Korea and 
Hungary. Debrecen, Magyarország, Gwangju, Dél-
Korea. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 
Honam Theological University and Seminary, 2019.

A kötetben megjelent tanulmányokon keresztül bepillantást nyerhet az 
olvasó a magyar és koreai protestáns teológia egy-egy szegmensébe, külö-
nös tekintettel a kommunizmus és más elnyomó rendszerek uralta törté-
nelmi korszakra. A két nemzet történelmében és keresztyén teológiájában 
egyaránt hasonló vonások fedezhetők fel. A huszadik század mindkét nép 
életébe nehézségeket és kihívásokat hozott társadalmi és egyházi téren is. 
Ennek megfelelően prezentálják az itt megjelent tanulmányok ennek a 
korszaknak történelmi és teológiai reflexióit. A kötet első fele a koreai pro-
testáns egyházak történetét ismerteti a japán gyarmatosítás előtt és után, a 
második fele ezt követően a magyar református egyház helyzetét mutatja 
be a kommunizmus ideje alatt.

Jihoon Hong (Honam Theological University and Seminary, 
Gwangju) a koreai protestáns nacionalizmus karakterét mutatja be a japán 
uralom idejében. A tanulmány szól az elnyomás korának keresztyén nacio-
nalizmusáról és annak fordulópontjairól, karakterének változásairól. Kez-
detben a protestantizmusnak politikai és nemzeti karaktere volt, azonban 
az 1907-es phenjáni újjászületési mozgalom változásokat hozott, a keresz-
tyén misszionáriusok nem tartották a keresztyén hittel összeegyeztethető-
nek a nemzeti függetlenségre irányuló politikai törekvéseket. Ezt követően 
feszültség keletkezett a koreaiak keresztyén nacionalizmusa és a külföldről 
érkezett misszionáriusok politikamentes hitelvei között. Az 1919-es Már-
cius elseje mozgalom következtében aztán további részekre szakadt a pro-
testantizmus a nacionalizmus kérdését és az ellenállás mértékét illetően.

Chang-Uk Byun (Presbyterian University and Theological Seminary, 
Szöul) tanulmánya az 1884 és 1919 közötti időszakot mutatja be, a koreai 
protestáns egyház japán-ellenes mozgalmának nemzeti és bibliai szimbó-
lumaira tekintettel. Az adott korban a szabadításról szóló bibliai részek 
váltak motiváló erővé a társadalmi és politikai változások elősegítésének 
érdekében. A Koreába érkező konzervatív teológiai irányzatot képviselő 
misszionáriusok munkásságának köszönhetően a koreai keresztyének a 
Bibliát szó szerint értelmezték, és úgy interpretálták a bibliai története-
ket, mint saját történelmi és társadalmi eseményeik, konfliktusaik szim-
bólumait. Izráel szabadulása szimbolizálta a remélt koreai felszabadulást a 
keresztyének számára, ezzel is erősítve a keresztyén hit és a nemzeti érzület 
kapcsolatának erősödését. 
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Jaeshik Shin (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) 
értekezik a keresztyén nacionalizmusnak a koreai protestáns egyháza-
kon belül megfigyelhető formájáról a felszabadulást követő időszakban. 
Bemutatja az amerikai katonai kormányzat jelenlétének hatását, valamint 
kapcsolatukat a Koreába érkező protestáns misszionáriusokkal. Támogatá-
sukkal a japán elnyomás alól történő felszabadulás után növekedésnek és 
fejlődésnek indult a protestantizmus az országban, anyagi és emberi erő-
forrás szempontjából egyaránt. Emellett kiemeli Rhee Syngman, az első 
dél-koreai elnök USA-val való kapcsolatának és így a protestáns egyháza-
kat támogató politikájának következményeit, amely egyházi vezetőket és 
tagokat jelentős politikai és gazdasági hatalommal ruházott fel. 

Byung-Joon Chung (Seoul Jangsin University and Theological Semi-
nary, Gwangju, Gyeonggi) a koreai protestáns egyházak növekedéséről és 
hanyatlásáról írt reflexiójában részletes számadatokkal mutatja a koreai 
protestáns keresztyénség jelenlétét a koreai társadalomban, 1884-as  
elterjedésétől kezdődően egészen napjainkig. A kezdeti szárnyalás jelentős 
háttereként említi meg az evangélium megfelelő időben történő hirdetését, 
különösképpen a szegények és a periférián lévők felszabadulásának, 
megváltásának ígéretére való tekintettel. A történelmi helyzet szintén 
elősegítette az evangélium és így a keresztyén hit terjedését, amely a 
protestáns egyházak növekedését eredményezte. Az 1970-es/80-as évekkel 
kezdődő iparosodás és gazdasági fejlődés szintén mennyiségi növekedést 
eredményezett az egyház tagjait illetően, azonban az egyházon belüli 
szociális érzékenység mértékének csökkenésével szakadások következtek. 

Sangdo Choi (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) 
„Szeresd ellenségeidet” című tanulmányában a keresztyén erények kapcso-
latát értelmezi a koreai keresztyéneknek a Japán elleni felszabadítási moz-
galmakban való részvételének tükrében. A japán elnyomás időszaka alatt 
a keresztyén, különösen a protestáns hit és a nemzeti öntudat szorosan 
összefüggtek egymással. Arra helyezi a hangsúlyt Choi tanulmányában, 
miképpen valósulhat meg egyidőben a nemzeti érdekekért való kiállás és 
a Krisztusi szeretet (agapé) gyakorlása. Mindez egyedül az erőszak elke-
rülésével valósulhat meg. Azonban éppen ennek a lelkületnek a következ-
ménye a keresztyénség története során a mártírság, melyek ismert példáit 
szemlélteti a tanulmány. A keresztyén hit így a Krisztus szenvedésében való 
részesedést is jelenti.

Füsti-Molnár Szilveszter (Sárospataki Református Teológiai Akadé-
mia) áttekintést nyújt írásával az olvasók számára a magyar református egy-
ház kommunizmus vége előtti „hivatalos teológiájáról”. Ismerteti a szolgáló 
egyház működésének jellegzetességeit, valamint a különbségeket a rend-
szernek önként vagy kényszer miatt behódoló, valamint annak ellenálló 
lelkészek, egyházi vezetők helyzete között. Leírást ad a Bereczky Albert 
nevéhez kötődő „keskeny út teológiájának” kialakulásáról és annak törek-



184 Egyháztörténeti Szemle XXI/4 (2020)

véseiről, illetve más, a nevezett korban megjelent jelentős teológiai szemé-
lyiségekről és írásaikról. Végezetül említést tesz a kor református teológiájá-
nak válságáról és a politikai helyzet következtében kialakult nehézségekről.

Bölcskei Gusztáv (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) 
tanulmányában bemutatja a magyar református közösségek önazonosságá-
nak jellemvonásait. Az új, kisebb vallási csoportok kihívások elé állították 
a reformátusságot identitásának meghatározásában. A református tradí-
ció hangsúlyozza az egyház univerzalitását, szemben az ortodox és római 
katolikus egyházi tanítással. Emellett jellemzi a Szentírás üzenetének első-
rendűsége és folyamatos újraértelmezése, valamint hogy mindenki egyen-
lőként van jelen az egyházban, és szabadsága van a szolgálatra. Ekképpen 
válhat élővé a keresztyén hit.

Lányi J. Gábor (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest) 
Bereczky Albert (1893-1966) püspök életét és lelkészi tevékenységét 
ismerteti. Úgy említi őt, mint a 20. század egyik legmeghatározóbb, mégis 
legellentmondásosabb személyiségét a Magyarországi Református Egyház 
életében. Többek között említést tesz Bereczky tevékenységéről a magyar-
országi zsidóság védelmében a német náci uralommal szemben, a Hor-
thy-korszakban, valamint a kommunizmus ideje alatt, ahogyan az ellenál-
lás tagjából a rendszer kiszolgálójává lett.

Kovács Ábrahám (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) 
kritikai teológiai reflexiót ír a keresztyénségből a kommunizmushoz vezető 
útról. Számos jelentős személyisége a magyar református egyház ébredési 
mozgalmának szimpatizált a szocialista eszmékkel, és keresztyénből mar-
xistává váltak. Ennek a jelenségnek az ismertetéséről és értékeléséről, vala-
mint a két eszme lehetséges áthidalásáról olvashatunk jelen tanulmányban. 
Erre hozza példaként, hogy egyes ébredési keresztyének Isten országát és 
a kommunista osztályok nélküli emberi közösséget azonosnak vélték, fél-
reértelmezve a Biblia Isten királysága teológiai gondolatát. Végül a szerző 
értekezik a keresztyén hit és a marxista nézetek egymást kizáró jellegéről. 
Rámutat, hogy a keresztyénség, azaz a Krisztus-hit és a pszeudo-vallás, a 
történelmi materializmus igen eltérő antropológiáját nem vették észre 
a vallásos fundamentalizmusba vagy éppen opportunizmusba is hajló 
ébredési emberek. A teológiai probléma gyökerét érinti, ahogy kiemeli: a 
kommunisták nem számoltak az ember eredendő bűnös voltával, a pietis-
ta-evangelikál ébredési emberek pedig a hatalomvágyat és a prófétai külde-
tést keverték össze a valódi, alázatos, üldöztetésekkel együtt is a Krisztust 
szolgáló élettel, és létrehoztak egy olyan hamis álteológiát, amelynek a (ki)
szolgálás teológiája lett a neve. Isten Igéjét eltorzítva jelent meg az evangé-
lium a hivatalos egyház teológiájában. 

Pásztori-Kupán István (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet) 
tanulmányában ismerteti és véleményezi Karl Barth személyes vélemény-
nyilvánításának hiányát az 1956-os magyar szabadságharccal kapcsolat-
ban. Leírást ad a forradalom társadalmi és politikai hátterének lényeges 
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momentumairól, valamint neves íróknak az eseményhez kötődő megszóla-
lásait ismerteti. Habár Barth a Barmeni Hitvallásban megfogalmazta néze-
teit a náci rezsimmel kapcsolatban, azaz munkásságában jelentős példák 
hozhatók fel az elnyomó rendszerek elleni felszólalásai tekintetében, még-
sem nyilatkozott az 1956-os magyar szabadságharcról. A szerző személyes 
tapasztalataira hivatkozva értékeli Barth egyéb megnyilvánulásait, majd 
kitér Hromádka nézőpontjára, akit szintén kritikával illett e tekintetben. 
Végül bemutatja Albert Camus és Prof. Nagy András mementóit a forra-
dalom magyar áldozatairól, majd zárógondolatként megjegyzi, hogy egy 
valódi tanulsága van a történelemnek, hogy soha nem tanulunk belőle. 

(ism.: Lucski Márta)

Az első budapesti nuncius, Lorenzo Schioppa jelentései 
Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria 
S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925. Lorenzo 
Schioppa első magyarországi nuncius politikai 
jelentéseiből 1920–1925. Szerk. Somorjai Ádám OSB. 
METEM, Budapest, 2020. (Nunciusi jelentések 1.)

A szentszéki levéltárak 1881. évi megnyitása óta fontos szerepet játszanak a 
történetírásban azok a forráskiadványok, amelyek a vatikáni archívumok-
ban őrzött dokumentumokat teszik a kutatók széles köre számára hozzá-
férhetővé. Ennek a forrásfeltáró és -közlő munkának fontos szegmensét je-
lentik azok a publikációk, amely az Apostoli Szentszék és az egyes államok 
közötti (diplomáciai) kapcsolatok dokumentumait tartalmazzák, különös 
tekintettel a katolikus egyház római központja és a pápa helyi képviselői 
közötti levelezésre. 

Az itt bemutatásra kerülő, Lorenzo Schioppa nuncius politikai jelenté-
seiből címet viselő, Somorjai Ádám által szerkesztett kötet is ebbe a sorba 
illeszkedik. Nem annyira a nagyobb európai nemzetek alaposan dotált 
intézményi keretek között működő műhelyeiben szisztematikusan folyta-
tott, és eredendően a 16–17. századra vonatkozó nunciusi jelentések köz-
zétételét célzó kutatásokba, amelyeknek olyan sorozatokat köszönhetünk, 
mint a Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 
az Acta Nuntiaturae Poloniae, vagy éppen az Acta Nuntiaturae Galliae. Sok-
kal inkább azon forráskiadványok sorába, amelyek a vatikáni archívumok 
20. századra vonatkozó dokumentumait aknázták és aknázzák ki, miután 
azokat a pápák az elmúlt évtizedekben több egymást követő hullámban 
kutathatóvá tették. Ezen forráskiadványok felsorolását most mellőzzük, 
mert két jelentősebb kezdeményezés (Emília Hrabovec 2012-ben kiadott 


