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ÁLLAM ÉS EGYHÁZ: AZ ORTODOX TAPASZTALAT *

A szep tem ber 11-i ter ro ris ta tá ma dás új di men zi ó ba he lyez te a ci vi li zá ci ós rend kö rü li vi tát.  A ki vá ló 
ame ri kai po li to ló gus, Samuel Hunt ing ton sze rint a XXI. szá zad konfl  ik tu sai el sô sor ban kul tu rá lis, 
és nem szük ség sze rû en föld raj zi szin ten zaj la nak majd. Hunt ing ton sze rint kön  nyen le het, hogy az 
or to dox vi lág – mint az öt mo dern ci vi li zá ció egyi ke – ré sze se lesz a be kö vet ke zô konfl  ik tu sok nak. 
Az or to dox vi lág jel le ge, az ál lam és az egy ház kap cso la tá ról val lott né ze te ra di ká li san kü lön bö zik 
a nyu ga ti ci vi li zá ci ós iden ti tás tól.

Ez az el mé let ugyan erôs ala po kon nyug szik, ám né ze tem sze rint túl zott fon tos sá got tu laj do nít 
a kül sô sé gek nek.

Elô adá som tár gya szo ro sab ban vé ve az or to dox egy ház és az ál lam kap cso la ta azok ban az 
or szá gok ban, ahol az or to dox val lá sú ak a la kos ság je len tôs ré szét te szik ki, így Orosz or szág ban, 
Uk raj ná ban, Bul gá ri á ban, Szer bi á ban, Ro má ni á ban és ter mé sze te sen Gö rög or szág ban, az EU egyet-
len olyan ál la má ban, ahol az or to dox egy ház kö ze li kap cso lat ban áll a vi lá gi ha ta lom mal.

Ké rem, en ged jék meg, hogy rö vi den szól jak ar ról, ami sze rin tem az ál la mo kat meg oszt ja a ka to-
li kus, il let ve az or to dox egy há zak hoz fû zô dô kap cso la tuk te kin te té ben.

Az 1054-es egy ház sza ka dás nyo mán a ke resz tény egy ház nyu ga ti vagy ka to li kus és ke le ti vagy 
or to dox egy ház ra osz lott. Az el sô, tá vol a po li ti kai ha ta lom köz pont já tól, Kons tan ti ná poly tól, kü-
lön le ges vi szonyt ala kí tott ki a vi lá gi ha ta lom mal, és a szá za dok fo lya mán lét re hoz ta sa ját vi lá gi 
struk tú rá it, ame lyek tôl tar tot tak, és ame lye ket tisz tel tek a vi lá gi ha tal mak. A pá pai ál lam és a Va ti-
kán több év szá za dos lé te az egy ház nak olyan po li ti kai ta pasz ta la tot köl csön zött, amely a po li ti kai 
be avat ko zás ra is ké pes sé és al kal mas sá tet te. Hadd em lé kez tes sem önö ket egyet len po li ti kai ese-
mény re: ar ra az el len ál lás ra, ame lyet a ka to li kus egy ház Len gyel or szág ban a kom mu nis ta rend szer 
el len ki fej tett, és a de mok ra ti kus rend szer re va ló át té rés ide jén tett erô fe szí té se i re. 

A Bi zán ci Bi ro da lom ban ez zel szem ben a vi lá gi ha ta lom ural ko dott az or to dox egy ház fe lett. Bi zánc ban 
és min de nütt, ahol az or to dox egy ház pri vi le gi zált volt, a vi lá gi ha ta lom tel jes mér ték ben ural ta a he lyi 
egy há za kat, és sa ját szu ve re ni tá sá nak meg szi lár dí tá sá ra hasz nál ta fel ôket. Az or to dox egy ház hi va ta los 
egy ház zá és ál lam val lás sá vált; cse ré be az él vez te az eb bôl adó dó vé del met és pri vi lé gi u mo kat.

Az or to dox egy ház fel fo gá sa sze rint az ál lam nép ének or to dox nak kell len nie. Ez a fel fo gás még 
ma is él: az athé ni ér sek, va la mint más ki emel ke dô or to dox egy há zi sze mé lyi sé gek ki je len té sei 
sze rint a gö rög nép azo nos az or to dox hit tel. A nem or to dox gö rög pol gá rok köz ér zet ét ezek a meg-
nyil vá nu lá sok va ló szí nû leg nem iga zán ja vít ják.

A Bi zán ci Bi ro da lom ha nyat lá sá val a ke let-eu ró pai és a ke let-me di ter rán te rü le te ken vég be ment 
ese mé nyek több nem ze ti or to dox egy ház ki ala ku lá sát ered mé nyez ték. En nél fog va az or to dox egy-
ház ban nem ala kult ki a Va ti kán hoz ha son ló, köz pon to sí tott nem zet kö zi ha ta lom.

Mi köz ben a ka to li kus egy ház egy re töb bet fog lal ko zott a vi lá gi ha ta lom mal, az or to dox egy ház új 
hely zet be ke rült, és a kons tan ti ná po lyi pát ri ár ka lett az osz mán bi ro da lom or to dox alatt va ló inak fe je.

Ez az új sze rep a kons tan ti ná po lyi or to dox egy há zat konfl  ik tus ba ke ver te a XVIII–XIX. szá za di 
nem ze ti fel sza ba dí tá si moz gal mak kal. A pát ri ár ka nagy já ból ilyen sze re pet töl tött be 1924-ig, a 
Tö rök Köz tár sa ság meg ala ku lá sá ig.

*  A Bibó István Társaság Az állam vallási semlegessége a XII. században címû konferenciáján elhangzott elôadás 
szerkesztett szövege.
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Orosz or szág ban 1589-ben biz to sí tot tak füg get len sé get a moszk vai patri arká tus nak, amit Kons-
tan ti ná poly is el is mert. Gö rög or szág ban 1833-ban I. Ot tó ala pí tot ta a füg get len Gö rög Or to dox Egy-
há zat, a pro tes táns gya kor lat nak meg fe le lô en. Ro má ni á ban a patri arká tust a nem ze ti in teg rá ci ós 
fo lya mat hoz ta lét re, Bul gá ri á ban a kom mu nis ta re zsim erô fe szí té se i nek kö vet kez mé nye kép pen 
ala kult meg 1953-ban, Kons tan ti ná poly el is me ré sé vel.

A kom mu nis ta rend sze rek, az 1917-es bol se vik rend szer tôl a há bo rú utá ni ke let-eu ró pai rend sze-
re kig, ál ta lá ban tá mad tak min den val lá si struk tú rát. At tól kezd ve, hogy a fi  lo zó fi  a i lag a tör té nel mi 
ma te ri a liz mus alap ján ál ló po li ti kai erôk vet ték át a ha tal mat, az ál lam és az egy ház szét vá lasz tá sa 
va ló ság gá vált. Ez zel együtt több eset ben az or to dox szer ve ze tek is he lye sel ték azt, hogy a kom mu-
nis ta re zsi mek el len ôr zé sük alatt tar tot ták és fel hasz nál ták az or to dox klé rust.

1917 és 1940 kö zött Orosz or szág ban az or to dox egy há zat ha tal mas vesz te sé gek ér ték. 1943-ban 
azon ban Sztá lin fel is mer te az egy ház spi ri tu á lis ha tal mát, és az et tôl fog va a rend szer bel po li ti ká já-
nak szer ves ré szé vé vált. Több eset ben egyéb val lá so kat az or to dox egy ház ja vá ra el nyom tak, pl. 
az uk rán ka to li kus és gö rög-ka to li kus egy há zat is.

Ro má ni á ban 1948 után a gö rög-ka to li kus egy há zat ar ra kény sze rít tet ték, hogy egye sül jön az 
or to dox egy ház zal. A ro mán kom mu nis ta re zsim fô jel leg ze tes sé gei, a na ci o na liz mus és a „füg get len-
ség” si ke res együtt mû kö dést biz to sí tott a rend szer és az or to dox egy ház kö zött. A ro mán pát ri ár ka 
jog sze rint a par la ment tag ja lett.

A bol gár or to dox egy ház tel jes mér ték ben együtt mû kö dött a kom mu nis ta re zsim mel. A je len le gi 
pát ri ár kát, akit 1971-ben a kom mu nis ták kal va ló jó kap cso la ta i nak kö szön he tô en ne vez tek  ki, az 
or szág de mok ra ti zá lá sa után sok vád ér te múlt ja mi att.

Szer bi á ban az or to dox egy ház kü lön le ge sen mély kap cso la tot tar tott fenn a nem zet tel. Ez a ki vé-
te les kap cso lat több ször oko zott konfl  ik tust az egy ház és a szö vet sé gi ál lam, il let ve a kom mu nis ta 
rend szer kö zött. A ki lenc ve nes évek kö ze pé tôl az egy ház tel jes mér ték ben tá mo gat ta a na ci o na liz-
mus min den meg nyi lat ko zá sát, töb bek kö zött Bosz nia és Ko szo vó el nyo má sát is.

A kom mu nis ta rend sze rek bu ká sa után az ál lam pol gár ok egy ré sze is mét az egy há zak fe lé for-
dult. So kan tar tot tak at tól, hogy en nek ered mé nye ként új ból tel jes és ki vált sá gos együtt mû kö dés 
ala kul majd ki az új de mok rá ci ák ál la mai és az or to dox egy ház kö zött.

Ez a pers pek tí va túl zott nak bi zo nyult. Egy részt az or to dox egy há za kon be lül mély meg osz tott ság 
ural ko dott a hos  szú éve ken át be bör tön zött vagy szám ûze tés ben élt, il let ve a kom mu nis ta rend-
szer rel együtt mû kö dô pap ság kö zött. Más részt ez az együtt mû kö dés ár nyé kot ve tett az or to dox 
egy ház ra. Rá adá sul a töb bi ke resz tény egy ház és val lás meg je le né sé vel ezek ben az or szá gok ban 
az or to dox egy há zak már nem kép vi se lik a né pes ség túl nyo mó több sé gét.

A poszt kom mu nis ta rend sze rek de mok ra ti kus struk tú rá i nak meg erô sö dé sé vel el ke rül he tô vé 
vá lik, hogy az or to dox egy ház be le avat koz zék az ál lam ügye i be.

Orosz or szág ban II. Alek sziosz moszk vai patri arká tusa alig ha nem az or to dox vi lág leg erô seb bi ke, 
pe dig a la kos ság nak csak 30 szá za lé ka tar to zik hoz zá. A kü lön fé le pro tes táns egy há zak, Je ho va 
ta núi, mu zul má nok, budd his ták, zsi dók, új val lá sok és ter mé sze te sen a nagy szá mú ate is ta je len-
lé te nem is ten né le he tô vé, hogy az or to dox egy ház a több sé get kép vi sel je. Putyin el nök ve ze té se 
alatt nincs rá esé ly, hogy a ha ta lom ne egy kéz ben le gyen. Orosz or szág ban az or to dox egy há zat 
még min dig azok ban az ese tek ben hasz nál ja a vi lá gi ha ta lom, ami kor a te kin té lyé re van szük sé ge, 
pél dá ul a had se reg ben.

Uk raj ná ban há rom or to dox egy ház van. Vladimir ki je vi met ro po li tá hoz, a moszk vai pát ri ár ka 
ke gyelt jé hez  tar to zik  Kö zép- és Ke let-Uk raj ná ban az or to dox hí vôk 60-70 szá za lé ka. Filaret met ro-
po li tát, aki már a szov jet rend szer ben is egy há zi ve ze tô volt, az uk rán ál lam tá mo gat ja, mi köz ben 
Kö zép- és Nyu gat-Uk raj na hí vô i nek 15-20 szá za lé kát mond hat ja ma gá é nak. A har ma dik a füg get len 
ki je vi met ro po li ta, aki nek kör nye ze té ben ta lál juk a szám ûze tés bôl ha za tért klé rus nagy ré szét: a hí vôk 
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5-10 szá za lé ka tar to zik hoz zá. Uk raj ná ban ezen kí vül a ka to li kus, a gö rög-ka to li kus és a pro tes táns 
egy ház is erôs. Egyik or to dox egy ház sem ren del ke zik ab szo lút több ség gel a la kos ság kö ré ben.

Szer bi á ban az ál lam új de mok ra ti kus struk tú rái, va la mint az igye ke zet, hogy az or szá got re ha bi-
li tál ják a de mok ra ti kus vi lág sze mé ben, nem igen hagy te ret a vi lá gi ha ta lom ban az or to dox egy ház 
szá má ra. Bul gá ri á ban a kom mu nis ta rend szer bu ká sa után az egy ház erô sen meg osz tott volt, ám 
az or to dox egy há zat je len leg is Ma xim pát ri ár ka ve ze ti, aki nek múlt ját még min dig so kan bí rál ják. 
Csak Ro má ni á ban lát ni ta nú jel ét an nak, hogy az egy ház – a rend szer vál tás tól nem e te kin tet ben 
alig érint ve – szo ros kap cso lat ban ma radt az ál lam mal.

Ke let-Eu ró pa volt kom mu nis ta or szá ga i ban az egy ház és az ál lam szét vá lasz tá sa ugyan erô sza kos 
esz kö zök kel tör tént, de má ra tén  nyé vált. Ezek nek az or szá gok nak az erô fe szí té sei ar ra, hogy kö ze lebb 
ke rül je nek a pi ac gaz da ság hoz, az új eu ró pai va ló ság hoz és de mok ra ti kus rend sze re ik meg erô sí té sé hez, 
vé le mé nyem sze rint nem igen hagy nak te ret az egy há zak be avat ko zá sá nak a po li ti kai szfé rá ba.

Úgy gon do lom, ma a leg fon to sabb kér dés az, ho gyan ja vít sunk az em be ri jo gok ér vé nye sít he tô-
sé gén, és el sô sor ban az, ho gyan biz to sít suk a ki sebb sé gek, a hí vôk és a nem hí vôk jo ga it, va la mint 
a tel jes lel ki is me re ti sza bad sá got.

Na gyobb fi  gyel met kell szen tel nünk az ál lam és az egy ház kap cso la tá nak Gö rög or szág ban, amely 
az EU egyet len or to dox ál la ma. Ki vált sá ga i nak kö szön he tô en az egy ház egé szen a nyolc va nas éve-
kig gyak ran töl tött be mo rá lis sze re pet a gö rög or szá gi po li ti kai konfl  ik tu sok ban.

A pol gár há bo rú ide jén (1946–1949) az or to dox egy ház nyíl tan – és nem csak er köl csi szin ten 
– a kom mu nis ták el len, a nem ze ti had se reg mel lett fog lalt ál lást. Bal ol da li de mok ra ták, bal ol da li 
és kom mu nis ta írók sze rint egyes or to dox pa pok ak tí van részt vet tek nem csak a bör tö nök és a 
kon cent rá ci ós tá bo rok éle té ben, de a kín zá sok ban is.

A tá bor no kok dik ta tú rá ja alatt (1967–1974) a rend szer Gö rög or szá got azo no sí tot ta az or to dox 
hit tel, a hi va ta los jel szó sze rint Gö rög or szág „a ke resz tény gö rö gök or szá ga” volt.

Az ál lam és az or to dox egy ház ös  sze fo nó dá sa mi att a töb bi hit kép vi se lôi – ró mai ka to li ku sok, 
pro tes tán sok, zsi dók, mu zul má nok, Je ho va ta núi – meg kü lön böz te tést szen ved tek. Szin te alig volt 
le he tô sé gük ar ra, hogy a köz igaz ga tás ban dol goz za nak, és gya kor la ti lag sem mi esé lyük nem le he-
tett ka to nai, rend ôr sé gi vagy ok ta tá si pá lyá ra.

1980 után a hely zet vál to zott ugyan, de a val lás sza bad sá got amúgy el is me rô al kot mány még 
min dig kü lön ki eme li] az or to dox egy há zat. A köz tár sa sá gi el nök és a par la men ti kép vi se lôk az athé-
ni ér sek elôtt tesz nek es küt. Az ok ta tás ügyi mi nisz ter egy ben val lás ügyi mi nisz ter is, és az or to dox 
pap ság fi  ze té sét a – hí vô vagy nem hí vô – adó fi  ze tôk pén zé bôl áll ják.

Az is ko lák ban és a had se reg ben min den nap imád koz nak, és a más hi tû ek még a kö zel múlt ban 
is sú lyos meg kü lön böz te tést szen ved tek. Még a nem or to dox temp lo mok meg nyi tá sá hoz vagy re-
no vá lá sá hoz is szük ség van a he lyi or to dox met ro po li ta en ge dé lyé re. A pol gá ri es kü vôt egyéb ként 
ugyan úgy el is me rik, mint az egy há zit.

Az új ér sek, Krisz to du losz meg vá lasz tá sa után ar ra buz dí tot ta az or to dox egy há zat, hogy vál-
lal jon po li ti kai sze re pet, és bí rál ta a kor mány bel- és kül po li ti kai ál lás fog la lá sa it. Ak tí van el le nez te 
II. Já nos Pál pá pa 2001. má ju si athé ni lá to ga tá sát. Gyak ran bí rál ta az Eu ró pai Uni ót és a nyu ga ti 
ci vi li zá ci ót. Az or to dox klé rus több íz ben ki fe jez te test vé ri ér zé se it a szerb or to dox egy ház nak, és 
vé del mé be vet te Miloše vićet, Karadžićot, sôt Arkan t, s bosz ni ai és ko szo vói ak ci ó i kat is. Az ér sek 
na ci o na lis ta meg nyi lat ko zá sai kel le met le nül érin tik a kor mányt, amely a gö rög–tö rök kap cso la tok 
nor ma li zá lá sán fá ra do zik. Az ér sek még a szep tem ber 11-i ter ro ris ta tá ma dá so kat is Is ten bün te té-
sé nek nyil vá ní tot ta.

Ami kor a kor mány el ha tá roz ta, hogy élet be lép te ti azt a mo dern ál la mok ban ma gá tól ér te tô dô 
sza bályt, mely sze rint a val lá si ho va tar to zást nem tün te tik fel a sze mé lyi ira tok ban, az egy ház til ta-
ko zá sa meg osz tot ta a gö rög nem ze tet.
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Az, hogy az ér sek ki je len té se i ben azo no sí tot ta a gö rög pol gá ro kat az or to dox hit tel, bi zony ta lan-
sá got kel tett a más val lá sú ak ban és a több száz ezer be ván dor ló ban. Pél da ként meg em lí tem, hogy az 
ér sek fel szó lí tot ta az or to do xo kat, ne al kal maz za nak Fü löp-szi ge te ki, il let ve len gyel bébiszit tereket, 
mert eset le ges ka to li ciz mu suk kal ve szé lyez tet he tik a gyer me kek val lá sos ne ve lé sét. Az egy ház at tól 
sem ri adt vis  sza, hogy ál lás fog la lá sa it tö me ges, po li ti kai jel le gû de monst rá ci ók kal tá mas  sza alá.

A ré gi-új sze rep, ame lyet az or to dox egy ház ma gá é nak sze ret ne tud ni, konfl  ik tus ba ke ver te a 
kor mán  nyal és szin te nyíl tan vál lalt szö vet ség be jut tat ta a kon zer va tív párt tal. Az el múlt húsz év-
ben a szo ci a lis ta párt, a PASZOK több íz ben is ös  sze üt kö zött az egy ház zal: Andreasz Pa pand reu 
ide jén, ami kor be ve zet ték a pol gá ri es kü vôt, a nyolc va nas évek ben, ami kor az ál lam meg pró bál ta 
meg adóz tat ni az egy há zi tu laj dont, és Kosz tasz Szimi tisz ide jén a fent em lí tett, újabb ke le tû prob lé-
mák kal kap cso lat ban. Va ló szí nû, hogy a kö vet ke zô vá lasz tá so kon az or to dox egy ház nyílt po li ti kai 
ál lás fog la lás sal a kon zer va tív párt ra va ló sza va zás ra fog ja biz tat ni a hí ve ket.

Ez zel kap cso lat ban vi ta kez dô dött Gö rög or szág ban az egy ház és az ál lam azon na li, il let ve fo ko-
za tos szét vá lasz tá sá ról. Az el sô meg ol dás ra a tár sa da lom nagy ré sze min den bi zon  nyal ne ga tí van 
re a gál na, mi vel az egy ház ezt a fo lya ma tot a Nyu gat és a glo ba li zá ló dás tá ma dá sa ként ér té kel né és 
mu tat ná be. En nek ered mé nye kép pen szél sô sé ges és ide gen gyû lö lô ten den ci ák je len het nek meg, 
ame lyek po li ti kai vissz hang ra ta lál hat nak a kon zer va tív pár tok kép vi se lôi kö zött. A kon zer va tí vok 
po li ti kai gyô zel me ilyen kö rül mé nyek kö zött az élet min den te rü le tén kon zer va tív lég kört te remt het. 
Ha a szét vá lasz tás fo ko za tos, ak kor a nyolc va nas évek ele jén meg kez dett fo lya mat foly ta tá sá nak 
len nénk ta núi. A kor mány ál lás fog la lá sa mind két eset ben (a pá pa lá to ga tá sa és a sze mé lyi ira tok) 
azt bi zo nyí tot ta, hogy az el len ál lás sal szem ben is ér vé nye sí te ni tud ja po li ti ká ját.

Az or to dox egy ház in to le ran ci á ja csak meg fog ja gyor sí ta ni az egy ház és az ál lam szét vá lá sá nak 
fo lya ma tát. Vé le mé nyem sze rint az el len ál lást az idô, az in for má ció áram lás, az ok ta tás és a nyi tott, 
sza bad tár sa da lom esz mé jé nek ter je dé se las san le fog ja gyôz ni. Eb be az irány ba mu tat nak a gö rög 
tár sa da lom ban vég be ment ra di ká lis kul tu rá lis vál to zá sok és az új eu ró pai va ló ság ba tör té nô iga zi 
be il lesz ke dés fo lya ma ta is. 
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