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AZ ORTODOXIA NAPJAINKBAN

I. Az ortodoxia külsö differenciáltsága és belső egysége

Nemcsak a szorosabb értelemben vett ortodoxia, hanem a keleti kereszténység
általában, a jeruzsálemi apostoli zsinat óta (Apcs 15,4-29) míndenkor az apostolok
restvél'i közösségét tekintette és tekinti mintaképének. Olyan közösség ez, amely
nek minden egyes tagja aláveti magát az együttesen hozott döntéseknek, határo
zatoknak. Az egyenlőségi elv eredetében nem nehéz felfedezni az őskeresztény kö
zösségek eszkatologikus beállítottságát. Senki sem törekszik elsőségre. uralomra,
hiszen valamennyien maguk közott tudják, érzik az örök Elsőt és Urat, a Mestert,
híven az ígéretéhez : "íme én veletek vagyok minden napon az idők végezetéig"
(Mt 28,20).

Ez a szellem kísérte a kereszténység terjedését mínd az apostoli és ókeresztény
korban a keletrómai birodalmon belül és annak perifériáján élő népek körében,
mind pedig a közép- és újkorban, az újonnan alakuló kelet-európai államokban.
Az egyes városokban, vidékeken szétszórtan keletkező keresztény egyházi közös
segek előbb keletrómai provinciánként, majd később országonként ún. autokeiát 
saját egyházfővel rendelkező - egyházakká integrálódtak. A keleti autokefál egy
házak kezdettől fogva egymástól függetlenek voltak, s olyanok maradtak mind
máig. Fúggetlenségük azonban csak belső struktúrájukban és igazgatásukban nyil
vánul meg, míg a hittanítás, a kárionjog, valamint a liturgikus és a lelkiélet te
kintetében valamennyien őrizték és őrzik a közös ókeresztény hagyományokat. így
tehát az ortodox egyház, külső dífferencíáltsága mellett is, egységes egészet alkot,
fenntartja a belső, lelki egységet, amely mindazonáltal tág teret biztosít a szerve
zeti és igazgatási önáldóságnak.

Jóllehet az autókefál egyházak közott semmiféle alárendeltségi viszony vagy
minőségí megkülönböztetés nincs, évszázadok során kialakult köztük bizonyos tisz
teletbeli sorrend, amely kezdetben székhelyeik politikai súlyával és kulturálís je
lentőségével, később pedig kialakulásuk ddőpontjával, illetve egyházfőík hierar
chikus rangjával volt kapcsolatban. (így pl. Konstantinápoly megelőzte Jeruzsá
lemet mint birodalmi főváros; a román egyház megelőzi a ciprusiit, mert patriarchá
tus; a ciprusi érsekség megelőzi a görögországít, mert szervezete régibb eredetű.)

Az autokefalitásból eredő tagozódás szükségessé teszi miridcgyík helyi egyház je
lenlegi helyzetének külön-külön történő, rövid áttekintését,

1. A konstantinápolyi patriarchátus eredete Konstantinápoly alapítására vezet
hető vissza (IV. sz.). Jóllehet a város helyén korábban fennálló Byzantion egyháza
a hagyomány szerint apostoli eredetű volt, a konstantinápolyi egyház mégiscsak an
nak köszönheti [elentőségét, hogya város a keletrómai birodalom fővárosaként jött
létre. A konstantinápolyi pátriárkák ezért a történelem folyamán időnként a ró
maihoz hasonló primátusi törekvésekkel léptek feL - lévén Konstantinápoly "Új
Róma" -, azonban ezeket a törekvéseket megvalósítani nem tudták, mivel azt a
keleti kereszténység demokratikus szelleme nem tette lehetövé, A kelet-európai né
pek megtérttése a konstantinápolyi egyház érdeme. Jelenleg a patriarchátusnak
Törökország területén - a török-görög lakosságcserék folytán - kevés híve van.
Tekintélyének fenntartását a történelmi hagyományon kívül az biztosítja, hogy
joghatósága alá tartozik Afrika kivételével az egész világ görög diaszporája 
amely különösen Amerikában és Nyugat-Európában számottevő -, továbbá a
finn és a krétai autonóm egyház, valamint a dodekanézusi egyházmegyék és 
névlegesen - az észak-görögországi egyházmegyék. A patriarchátus helyzete Tö
rökországban roppant bizonytalan. A török állam nemrég zárta be a patriarchátus
Chalki szígetén működő teológiai akadémiáját, és olyan hírek keltek szárnyra, hogy
meg fogja akadályozni a jelenlegi pátriárka utódjának megválasztását is.

2. Az alexandriai patriarchátus apostoli eredetű és egykor virágzó egyház, me
lyet előbb a monofizita hitviták rendíteitek meg (V. sz.), majd az arab hódítók, és
végül a török leígázók őröltek fel. Joghatósága névleg kiterjed egész Afrikára. Az
eredetileg szinte kizárólag görög nemzeti jellegű patriarchátus jelenleg aktív misz
szióí munkát végez a színes afrikai őslakosság körében. Ennek eredményei külö
nösen Ugandában és Kenyaban érezhetők.
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3. Az antióchiai patriarchátus szintén apostoli eredetű. A pátriárkai székhely.
Antióchia földrengés okozta pusztulása óta Damaszkuszban van. Szírián és Libano
non kívül a patriarchátusnak a Közel-Kelet más országaiban és Amerikában van
nak egyházmegyét. Eredeti görög nemzeti jelleget a múlt században a hívei túl
nyomó többségének nemzeti hovatartozását kifejező arab jelleggel cserélte fel.
Talán ennek köszönheti nagyfokú vitalitását, amely napjainkban kétségtelenül ta
pasztalható, noha híveinek jelentős részét már a XVIII. században a római unió
folytán elvesztette.

4. A jeruzsálemi patriarchátus apostoli, sőt krisztusi alapítású egyház. Viharos
története során hivő tömegeit nagyrészt elvesztette, úgyhogy jelenlegi hierarchiája
is - a pátriárka és a názáreti metropolita kivételével - csupa címzetes főpapok

ból áll. A hierarchia a szerzetes-papsággal együtt alkotja a Szent Síl' Testvériséget.
Fennállását főleg a többi autókefál egyházból érkező kegyes adományok és zarán
doklatok biztosítják.

5. Az orosz egyház a konstantinápolyi patriarchátus missziójaként jött létre a
XI. században. Egyházi központja előbb Kijev, majd Moszkva lett. A XV. század
tól auiokejál patriarohátus. A balkáni népek négy évszázados török hódoltsága
alatt - mínf egyedüli szabadon élő ortodox egyház - hathatós lelki és anyagi tá
mogatásban részesítette azok egyházait. A XVIII. és XIX. században aktív misszióí
tevékenységet fejtett ki a Távol-Keleten (Kínában és Japánban), valamínt az ame
rikai kontinensen (Alaszkában és az Aleutákon), A Szovjetunió területén kívül
jelenleg hozzá tartozik a japán autonóm egyház, a kínai, a közép-európai, a nyu
gat-európai exarchátus, az amerikai egyházmegye és több kisebb egyházi szerve
zet, köztük a magyar ortodox esperesség is. Egyelőre megoldatlan kérdést jelent a
Szovjetunió területén az ún. ó-szertartásúak, vagy ó-hitűek (sztaroobrjadci) sza
kadár egyháza, amely nem dogmatikai vagyegyházszervezeti viták, hanem a li
turgíkus könyvek revíziója körül támadt nézeteltérések során vált ki az orosz
egyházból a XVII. században. Az Októberi Szocialista Forradalom után leülföldre
emigrált s ott szakadár egyházi szervezetekbe tömörült csoportok közül ma már
csak az ún. karlócai szakadárok jelentenek megoldatlan problémát Nyugat-Euró
pában és Amerikában. (Elnevezésüket onnan kapták, hogy első központjuk. ahol
főpapi szinódust is létrehoztak, a jugoszláviai Karlóca volt.)

6. A grúz egyház a helyi hagyományok szerínt apostoli eredetű. Történelme
kétségtelenül a IV. századig nyúlik vissza, amikor is még függő viszonyban volt
az antióchiai patriarchátussal. A VIL században autokefál lett, majd a XI. szá
zadban patriarchátusi rangot kapott. (Pátriárkája - miként az örményeknél és a
nesztoriánusoknál - .Jcatoldkosz-patrlarcha" címet viseli, ami általános, közös pát
riárkát jelent.) A XIX. század elején a cári hatalom az orosz egyházba kebelezte
be, önállóságát 1917-ben nyerte vissza. Az egyház juriszdikciója csak a Grúz
SZSZK területére terjed ki.

7. A szerb egyház a XIII. század óta autókefál érsekség, majd a XIV. század
tól patriarchátus. Az ország török hódoltsága alatt a szerb patriarchátus önálló
sága megszűnt, s helyette az 1690-ben Magyarországra menekült szerbség alkotta
az autokefál szerb egyházat Karlóca érseki székhellyel (Karlócai metropólia). Az
első világháború után az újonnan létesült Jugoszlávia területén valamennyi orto
dox egyházi szervezet egyesült. Az így létrejött szerb autokefál egyház egyházfője

újból felvette a pátriárkai cimet. A szerb egyháznak Jugoszlávia területén kívül
egyházmegyét vannak jelenleg Amerikában, Nyugat-Európában (ausztráliai jurisz
dikcióval is), Magyarországon és Romániában. Súlyos problémát jelent a szerb
egyház számára az, hogy a Macedónia területén lévő három egyházmegye 1967-ben
önkényesen kivált a szerb egyházból és autokefál egyháznak kiáltotta ki magát,
Ez az új egyházi formáció azóta szakadár, mível sem a szerb, sem egyetlen más
ortodox egyház nem ismeri el autokefalitását.

8. A román egyház egyidejű a román néppel, Kezdetben mínt havasalföldi és
rnoldvaí metropól.ia szoros kapcsolatban volt a konstantinápolyi patriarchátussal,
majd a XIX. század végén a két metropólia egyesült és autokefál egyházzá lett.
A magyarországi (erdélyi) románság egy része a XVIII. század végén a római
unióhoz csatlakozott. A megmaradt erdélyi román ortodoxok a XIX. század köze
pétől autokefál egyházat alkottak : a nagyszebeni metropóliát. Így tehát néhány év
tizedig párhuzamosan kért román autokefál egyház is fennállt. Az első világháború
után az egyesült Románia ortodox egyháza színtén egybeolvadt, s azóta mint pat
riarchátus egységes szervezetet alkot. A második világháború után felszámolták a
római uniót. A román egyháznak az ország határain túl Amerikában és Magyar
országon van egy-egy egyházmegyéje.
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9. A bolgár egyház története a X. századik nyúlik vissza, amikor is - mint
ohridai érsekség - autokefál volt. Miután bizánci politikai fennhatóság alá került,
elvesztette önállóságát, de a XII. század végén, Trnovo székhellyel új bolgár állam
jött létre, s ennek egyháza a XlII. században autokefál lett, sőt egyes források sze
rint patriarchátusi rangja is volt. A török hódoltság idején ez az egyházi szer
vezet is elvesztette önállóságát, s a konstantinápolyi patrí archátusba olvadt be.
A bolgár ortodoxok 1870-ben a török szultántól egyházi autonómiát harcoltak ki,
s emiatt szakadás keletkezett a török birodalom területén élő bolgár és görög
ortodoxok között, amely szakadás e népek felszabadulása után is fennállt és csak
1945-ben szűnt meg. A bolgár egyház 1953-ban visszaállította a patriarchátus in
tézményét is. Jelenleg az ország határain túl, Amerikában is van egy egyházme
gyéje.

10. A ciprusi egyház apostoli eredetű, autokefalitását a 431. évi lll. egyetemes
zsinat is megerősítette, s egyházi önállóságát a sziget viszontagságos története so
rán mindvégig megtartotta. Külön érdekességként megemlítendő, hogy jelenlegi
érseke Ciprus önálló állammá történt kikiáltása árta - egyben a köztársaság
elnöke is.

ll. A görögországi egyház l833-ig a konstantinápolyi patriarchátus szerves ré
sze volt, amikor is az ország részleges felszabadulása után kikiáltotta autokefa
Iitását. (Ezt Konstantanápoly csak l850-ben ismerte el.) A Balkán-háborúk során
felszabadult országrészek egyházmegyét névlegesen most is a konstantinápolyi pat
riarchátus joghatósága alá tartoznak; bár püspökeik az athéni szinód,us tagjai, a
konstantinápolyi pátriárkát kommemorálják. Mint említettük fentebb, Görögország
politikai területének egyes részei ténylegesen is a konstantinápolyi pátriárka jurisz
dikciója alá tantoznak. Az athéni érsek - a konstantinápolyi pátriárka iránti tisz
teletből - nem gondol a pátriárkai cím elnyerésére, és ugyanebből az okból a gö
rögországi egyház sem tart igényt a világszerte diaszpórában élő görögök feletti
juriszdikcióra. Ma Görögország az egyetlen olyan ország, ahol az ortodoxia állam
vallás.

12. Az albán egyház 1937-ben nyerte el autokef'alitását, addíg a konstanti
nápolyi patriarchátusnak volt a része. Jelenlegi helyzetéről nincsenek adataink.

13. A lengyelországi egyház az ország függetlenné válásával alakult önálló
egyházi szervezetté, s a konstantinápolyi pátriárkától autokefalitást kapott. Mint
hogy azonban eredetileg az orosz egyház alkotórésze volt, autokefalitását tulajdon
képpen attól kellett volna elnyernie, ami a második világháború után meg is
történt. Ugyanakkor Lengyelországban felszámolták a XVI. század végétől fenn
álló rómaí uniót.

14. A csehszlovákiai egyház eredete a IX. századig vezet vissza, amikor bi
zánci hittérítők (Szt. Cyrill és Metód) hirdették a kereszténységet Morvaországban.
Az ortodoxia azonban a cseh királyok, majd az osztrák császárok alatt fokozato
san háttérbe szorult, s a római unió révén a XVIII. században megszűnt, Még a
Monarchia idején, közvetlenül az első világháború előtt, az ortodoxiába való tö
meges visszatérés indult meg a kárpátaljai unitusok között, s ez a mozgalorn foly
tatódott az első csehszlovák köztársaságban is. Ugyanakkor mínd a konstantiná
polyi, mind a szerb patriarchátus missziós és egyházszervezési munkát kezdett a
csehszlovákiai ortodoxok között, A második világháború után megszüntették a
római uniót, s a csehszlovákiai ortodox egyház 1951-ben autokefál letrt. 1968-ban
uniós ellen-mozgalom bontakozott ki, s az ortodoxok egy része újra uniált. Jelen
leg az ortodox és az unitus egyház egymás mellett működik sőt mintegy hetven
templomban az ortodoxok és az unitusok felváltva végzik istentiszteleteiket.

15. Az amerikai egyház az ortodox világ legújabb autókefál, egyháza: 1970-ben
nyerte el kánoni önállóságát a moszkvai patriarchátustól. Mínt említettük, az
amerikai kontinensen az ortodox hitet először orosz misszíonáriusok kezdték
hirdetni a XVIII. század végén, mégpedig Alaszkában, amely abban az időben

Oroszországhoz tartozott. A misszió fokozatosan haladt a kontinensen Dél, felé,
s előbb egyházmegyévé. majd nagyobb egyházi szervezetté alakult "észak-amerikai
orosz ortodox görög-katolikus egyház" elnevezéssel. Jóllehet ez a szervezet más
nemzetiségű kivándorlókkal is bővült, mindvégig a moszkvaí patriarchátus jog
hatósága alatt működött, Az Októberi Szocialista Forradalom után azonban nem
vette fel a kapcsolatot anyaegyházával. s így kánoni helyzete lD45-ig tisztázatlan
maradt, amikor is a nyílrt szakadást választotta. Ekkor a moszkvai pátriárka a szer
vezetet egyházi tilalomnak vetette alá, az anyaegyházhoz hű maradt amerikai
orosz egyházközségekből pedig külön exarchátust alakított. Az elszakadt égvházi
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szervezet 1970-ben megállapodásra jutott a patriarchátussal, s ennek értelmében
a patriarchátus feloldotta az ellene kimondott kánoni tilalmat, autokefalitást
adományozott neki, saját exarchátusát pedig feloszlatta. Csak rníntegy negyven
egyházközséget, amelyek ehhez ragaszkodtak, tartott meg juriszdikciója alatt, s
élükre egy vikárius-püspököt állitott.

Az autókefál egyházakon kívül négy olyan helyi, autonóm egyház is van,
amely korlátozottabb önállóságot élvez valamely más, autókefál egyház legfőbb

joghatósága alatt. Ez a függőség főleg abban nyilvánul meg, hogy az autonóm egy
ház vezetője az autokefál egyházfőtől Kapja a megerösítését.: illetve felszentelését,
es egyedül őt tartozik kommernorální. (Az autokefál egyházfők viszont az összes
többi autókefál egyházfőt kommernorálják.) Ilyen autonóm egyházak a következők:

1. A VI. században alapított Sinai-hegyi kolostor, amelynek mindenkori főnöke

érseki rangban van és a jeruzsálemi pátriárkát kommemorálja. Ugyanakkor szo
ros kapcsolatban áll az alexandriai patriarchatussal is, amelynek területén (Kairó
ban) szintén van rendháza.

2. A finn egyház, amelynek érseke a konstantinápolyi pátriárka jurtszdikciója
alatt áll.

3. A krétai egyház szintén a konstantinápolyi pátriárka joghatósága alatt él
vez autonómiát.

4. A japán egyház a moszkvai patriarchátus juriszdikciójához tartozék, Lévén
annak egykori míssziója, majd leányegyháza.

Az ortodoxia jelene egyáltalán nem problémamentes. A problémák azonban
szinte kizárólag juriszdikcionális jellegűek, és főleg az ortodox kánonjog egyes
nem eléggé határozott rendelkezéseire vezethetők vissza. Mindazonáltal a problé
mák - még a legnagyobbak is, például az amerikai autokefalitás kérdése 
egyáltalán nem bontják meg az ortodoxia lelki, teológiai, Iíturgtkus egységét, és
valamennyi autokefál egyház továbbra is liturgikus és kánoni közösségben van
egymással. Ismerve pedig az ortodoxia fő mozgatóerejét, amely nem egyéb, mínt
a testvéri szeretet - amely pedig "mindent elfedez, mindent hisz, mindent re
mél, mirident eltűr" (I. Kor 13,7) -, bizonyosak lehetünk abban, hogy minden je
lenleg még fennálLó belső problémája előbb-utóbb megoldódik a kölcsönös sze
retet és megértés szellemében.

II. A nagy ortodox zsinat előkészítése

Akik az ortodoxiát divergáló, szétszakadozott és csak nemzetiségi célokat kö
vető egyházi forrnációként könyvelték el, bizonyára meglepődnek azon, hogy a
nagy egyházszakadás óta (1054) ez az egyház nem kevesebb, mint 25, többé-ke
vésbé összortodox jellegű zsinatot tartott. Ezek többsége olyan időkre esett, amikor
a keleti kereszténység a puszta létéért folytatott elkeseredett élet-halál harcot az
iszlámmal, s ezért nem volt míndíg lehetőség valamennyi ortodox egyház zsinati
részvételére. Amikor pedig ilyen külső okok végképp lehetetlenné tették a zsina
tok összehívását, az ortodoxia a "consensus ecclesiae dispersae" elv alapján, leve
lezés útján alakította ki egyes konkrét esetekben a maga egységes állásfoglalását.
Részben ennek köszönhető, hogy az ortodoxia kánoni és lelki egységét - a bol
gár-görög szakadást leszámítva - a nagy skizma óta semmi sem zavarta meg.

Jelen századunkban eddig csak összortodox konferenciákra került sor. Ezek
közül kij kell emelnünk a három rodoszi konferenciát ~ (1961, 1963 és 1964), vala
mint az összortodox zsinat-előkészítő bizottság legújabb genfi értekezletét (1971).
melyek részben a zsinati tematikával, részben pedig a más keresztényegyházakkal
folytatandó dialógus kérdéseivel foglalkoztak.

Az 1961. évi rodoszi konferencia a zsinati témákat nyolc fejezetre osztotta.
Ezek tartalma - egészen vázlatosan - a következő volt:

I. Hit és dogma. 1. A dogma fogalmának ortodox meghatározása; 2. Az isteni
kinyilatkoztatás forrásai; 3. Az ortodox egyház szimbolikus iratai; 4. Az egyház
fogalma és autoritása.

II. Istentisztelet. 1. Az ortodoxia és a Biblia; 2. A Typikon (szertartásí rend
tartás) és a liturgikus textusok egységesitése ; 3. A világi elem intenzívebb rész
vétele az egyház istentiszteleti és egyéb tevékenységében; 4. Az ortodox liturgikus
élet, valamint a hagyományos bizánci és általános ortodox művészet fejlesztését
szolgáló eszközök tanulmányozása.

III. Egyházkormányzat és egyházi szeruezet. 1. A kánonok és kánoni rendel
kezések kodifikálása ; 2. Egyházi bíráskodás és perrendtartás; 3. A püspöki rang-
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gal összefüggő kérdések; 4. A szerzetesi élet; 5. A böjtre vonatkozó egyházi elő

írások; 6. Lelkészképzés; 7. Házassági akadályok; 8. A papság ruházata; 9. Nap
tári" kérdés.

IV. Az ortodox egyházak egymáshoz való kapcsolatai. 1. Ortodox-közí kapcso
latok általában; 2. Autokefalitás és autonómia; 3. Ortodoxia adiaszporában.

V. Az ortodox egyház kapcsolatai a többi keresztény egyház,hoz. 1. Az egy
házak kölcsönös közeledésére és egységére vonatkozó módozatok tanulmányozása;
2. Az ortodoxia és az ősi keleti egyházak; 3. Az ortodoxia és a római katolikus
egyház; 4. Az ortodoxia és a reformált egyházak; 5. Az ortodoxia és az ókatolíku
sok; 6. Az ortodoxia és az ökumenikus mozgalom.

VI. Az ortodoxia a világban. 1. Az ortodox keresztény kultúra terjesztését
szolgáló gyakorlati eszközök; 2. Az evangéhiumt tanítás terjesztése a világban or
todox tradíciók szerint; 3. Az ortodoxia szolgálata a népek közti béke, testvériség
és szeretet ügyében; 4. Az ortodox zarándoklatok fejlesztése.

VII. Teológiai témák. 1. Ökonómia (elnézés). és akribeia (szigor) az ortodox egy
házban; 2. A szentek elismerése és az ezzel kapcsolatos közös ortodox gyakorlat
meghatározása; 3. Az ortodox vallás és más vallások; 4. A világban való ortodox
bizonyságtétel hagyományszerű módozatai; 5. Eutanázia; 6. Halotthamvasztás.

VIII. Társadalmi problémák. 1. Az ortodoxia és az ifjúság; 2. Házassági és
családí. kérdések; 3. Szociális intézmények; 4. A faji megkülönböztetés; 5. Fel
adatok a gyors társadalmi átalakulások korában.

Mível az 1961-ben összeállított zsinati tematikát azóta sok bírálat érte és töb
ben túlméretezettnek, sőt kaotikusnak találták, 1971 júliusában összeült "az or
todox egyház nagy zsínatának" előkészítő bizottsága és új tematíkát állított össze,
azzal, hogy azt az 1972 júliusában összehívandó első összortodox zsinatelőtti konfe
rencia elé terjeszti. Ez az új tematika míndösszs hat pontot foglal magában:

1. Az isteni kinyHatkoztatás és az ember üdvösségére történő közlési formái,
Szó van ebben a pontban a Szentírás isteni íhletettségéről, az ortodox szertartá
sokban felolvasásra kerülő ószövetségi textusok autoritásáról. az Újszövetség tra
dicionális bizánci textusának tudományos kiadásáról, valamint a szerithagyomány
ról, annak fogalmáról és terjedelméről.

2. A világi elem teljesebb fokú rész'vétele az egyház istentiszteleti életében és
egyéb megnyilatkozásaiban. Itt utalás történik arra a biblikus és patrisztikus alap
elvre, amely szerint a világi hívek a papsággal együtt alkotják az egyház pléro
máját, Krisztus testét. A világiak elidegeníthetetlen joga és kötelessége tehát szin
tén részesülni Isten kegyelmi ajándékainak teljességében, és egész életükkel bi
zonyságot tenni Krisztusról és evangéliumáról.

3. A böjtre vonatkozó egyházi előírások korszerűsítése. Ennek a pontnak a lé
nyege az, hogy a szerzetesek, valamint azok a papok és világiak, akik erre ké
pesek, kötelesek legyenek a jövőben is megtartani a szigorú böjti előírásokat. A
többiek tekintetében az egyház gyakoroljon ökonórníát, különös tekintettel az ég
hajlati viszonyokra és a hívek egyéb életkörülményeire. (A böjt így is jóval szí
gorúbb marad, mint a nyugati keresztényeknél, hiszen ez a bizottság egyebek
közt csak az egyszerű szerdai és pénteki napokra javasolja böjtösnek nyilvánítani
a halat és az olajat.)

4. Házassági akadályok. A bizottság itt foglalkozik a helyi autókefál egyházak
különböző nézeteivel és gyakorlatával a rokoni fokok, a vegyes házasságok stb. te
kintetében, és nem helyezi kilátásba ezeknek a nézeteknek a teljes ősszeegyezte

tését s a gyakorlat egységesítését, hanem csupán az egyes egyházakban al
kalmazható ökonómiára utal. Mint külön érdekességet ki kell emelnünk,
hogya bizottság ha korlátozott formában is felülvizsgálhatónak
tekinti a felszentelés utáni házasságkötés abszolút tilalmát, amit eddig minden
korábbi konferencia mereven elutasított. A bizottság elképzelhetőnek tartja, hogy
az összehívandó zsinat foglalkozzék a diakónusí felszentelés utáni házasságkötés
megengedésével.

5. Naptárí kérdés. Ez a probléma fél évszázad óta úgyszólván napirenden van
az ortodox egyházban. 1923-ig valamennyi ortodox egyház a Julián-naptárt kö
vette, s az akkor tartott konstantinápolyi összortodox konferencia úgy határozott,
hogy mínden helyi egyház szabadon dönthet, át akar-e térni a Gregorián-naptárru,
A megkötés az volt, hogy az új naptár bevezetése esetén is a húsvét és az egész
húsvéti ünnepkör az ó-naptár szerint egységes marad. Ezt a kikötest az összor
todox liturgikus egység lehetőség szerint maximális megőrzésén kívül az is indo
kolta, hogy a 7. apostoli kánon határozottan tiltja a húsvét megünneplését a ta-
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vaszí napéjegyenlőség, illetve a zsidó húsvét előtt, amire az új naptár nincs te
kintettel. Azóta az autokefál ortodox egyházak túlnyomó többsége az új naptárra
tért át, úgyhogy ma már csak a jeruzsálemi patriarchátus, valamint az orosz, a
grúz és a szerb egyház tartja az ó-naptárt. A bizottság rámutat a probléma rend
kívüli bonyolultságára, [óllehet elismeri, hogy kívánatos lenne, ha valamennyi
autókefál egyház nemcsak a húsvéti ünnepkört. hanem az egész egyházi naptárt
együtt ünnepelné.

6. Ökonómia az ortodox egyházban. Az ökonómia és az akribeia jelenti azt a
két pólust, amely között az egyház kifejti a maga tevékenységót. A két fogalom
meghatározásán Kívül a bizottság javasolja annak pontos körvonalazását, hogy
mikor és mílyen fokon alkalmazható az ökonómia az ortodox egyházon belül és
kívül kiszolgáltatott szentségek tekintetében, valamint a más hitvallásúak befo
gadásánál,

Távol áll tőlünk a gondolat, hogy kritikát gyakoroljunk a bizottság munká
járól. Magánvéleményként mégis meg kell állapítanunk, hogy ha az 1961-ben
összeállított tematika túlságosan szétágazó volt, úgy az 1971. évi viszont nagyon
is leszűkíti a problémakört. Nem ismerjük az okát, míért kellett mellőznd az
olyan fontos és az egész ortodoxiát foglalkoztató témákat, mínt például a kánonok
kodifikálását, az autokefalitás és autonómia körüli problémák végleges tísztázását,
az ortodox vtlág-szórvány kérdésének megoldását, az egyre terjedő halottham
vasztás és több szociális természetű kérdésben való egyértelmű állásfoglalást, Re
méljük azonban, hogy az idén összehívandó előzsinati konferencia fontolóra veszi
még néhány megoldásra váró, összortodox jellegű probléma beiktatásat a zsinat
tematikájába.

III. Az ortodoxia és a keresztény ökumené

Történelmileg igazolható tény, hogy az ortodox egyház és annak teológiája a
legrégibb időktől kezdve őszintén fájlalta és fájlalja az egyetemes kereszténység
szétszakítottságát, Ez a fájdalomérzet különösen a Róma és a keresztény Kelet
l054-ben történt szakadása óta tapasztalható. Egyéb meggondolások mellett ez is
késztette az ortodox egyházait a Rómával való uniós tárgyalásokra. Sajnálatos mó
don, az ortodox világ több helyén olyan jellegű unió jött létre, amely előbb az
egyes ortodox s egyben ókeresztény hittételek, majd később hagyományok, szoká
sok teljes feladását követelte meg. A későbbiek során bebizonyosodott, hogy az
ilyen unió a Róma fennhatósága alá került keleti egyház-töredékek egyéb "ella
finízálódását" is maga után vonta, ha nem is mindenütt a külsőségek tekinteté
ben, de belső, lelki értelemben feltétlenül. Érthető tehát, hogy az egész ortodox
világ egyhangúan elítéli a római unió eddig kialakult formáját, s azt a keresztény
egység helyreállításában nemcsak alkalmatlan eszköznek, hanem a legnagyobb
akadálynak is tekinbí.

Az ortodoxia ökumenikus lelkületére mégis jellemző például a konstantinápolyi
patriarchátus 1920-ban - tehát az ökumenikus mozgalom szarvezett formában tör
tént megindulása előtt - kibocsátott enciklikája az egész keresztény világhoz, te
hát a római katolikus egyházhoz is. A körlevél az alábbiakat javasolja a keresztény egy
házak között fennálló bizalmatlanság, szereteíüenség felszámolására: a kölcsönös test
véri szerétet fokozott propagálását; egységes keresztény naptár bevezetését; kölcsönös
üdvözlesek rendszeresítését az egyházi ünnepek és egyéb fontos események al
kalmával; szorosabb kapcsolatok létrehozását az egyes egyházak papjai között;
gyakori és szoros nexusok kiépítését és diákcseréket a különböző egyházak teoló
gíáí között ; egyetemes keresztény gyűlések tartását a közös problémák megvíeatá
sára; az egyes egyházak köztí dogmatikai eltérések tárgyilagos tanulmányozását;
helyi és felekezeti szokások kölcsönös tiszteletben tartását; templomok és temetők

kölcsönös átengedését a mindenkorí szükségnek megfelelöen ; a vegyes házasságok
esetében követendő egységes gyakorlat kialakítását; kölcsönös támogatást a szocíá
lis és karitatív munkában.

Amikor XXIII. János pápa ökumenikus szellemű munkálkodása nyomán fel
merült a katolicizmus és az ortodoxia közötti párbeszéd gondolata, két összortodox
konferencia is behatóan foglalkozott a kérdéssel (Rodosz, 1963 és 1964), és egy
hangúan arra az álláspontra jutott, hogya párbeszédet - egyenlő feltételek mellett
el kell fogadni. Az 1964. évi konferencia záró közleménye azonban egyebek között
leszögezi, hogy: "egy tényleges teológiai párbeszéd gyümölcsöt ígérő megkezdéséhez
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szükség van kellő előkészületre és a megfelelő feltételek mgteremtésére". Majd
így folytatja: "Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes helyi ortodox egyház nem
ápolhatja továbbra is - a maga és nem az egész ortodoxia nevében - testvéri
kapcsolatait a római katolikus egyházzal, abban a meggyőződésben, hogy ilyen
módon fokozatosan semlegesíthetók a jelenleg még fennálló nehézségek". A test
véri kapcsolatok ilyen ápolását jelentette például megfigyelők kiküldése a II. va
tikáni zsinatra több autókefál ortodox egyház részéről, VI. Pál pápa és Athenago
rasz konstantinápolyi pátriárka háromszoros találkozása, a Róma és Konstanti
nápoly közti anatéma kölcsönös feloldása, valamint a magas szintű, főpapi küldött
ségeknek azóta is gyakori kölcsönös látogatásai a Vatikán és az egyes autokefál
ortodox egyházak között, Az ortodoxia nem téveszti szem elől azt a rendkívül
sajnálatos tényt, hogy közte és Róma közott az egyházszakadás már kilenc évszá
zada áll fenn, s ezalatt a két egyház kőzti szakadék egyre mélyült. A megsoka
sodott dogmatikai, kánoni és egyéb különbségekkel szemben fokozott mértékben
kell érvényesíteni az ökumenikus szeretet szellemét. Még a hivatalos dialógus
megkezdése előtt komoly és alapos felvilágosító munkára van tehát szükség a hivő nép
körében, hogy mindenki előtt világossá váljék: a keleti és a nyugati keresztények
testvérei egymásnak, nem pedig ellenfelei, vagy - leírni is szörnyű, de a törté
nelem során sajnos többször volt rá példa - ellenségei. Ez egyben a "szeretet
dialógusának" megkezdését jelenti majd. Ami pedig a tényleges, teológiai párbeszédet
illeti, az ortodox egyház és teológiája kész a katolikus egyházzal és teológiájával
együttesen, testvéri egyetértésben rnegvizsgálni kettőjük közös és külön múltját,
és a maga részéről revideálni míndazt, amit hittanításában, hagyományaiban, szo
kásaiban a kőzös ókeresztény örökségtől lényegileg eltérőnek találnak. Örömmel
venné a hasonló hajlandóságot a római katolikus egyház részéről is.

Reményekre jogosító ökumenikus párbeszédet folytat az ortodoxia az egyete
mes kereszténység többi ágával is. Külön ki kell emelnünk az ősi keleti egyhá
zakkal folytatott dialógust, amely egyházak lelkileg a legközelebb állnak az 01'

todoxiához. Ugyancsak párbeszéd folyik az ortodoxia és az anglikán, valamint óka
tolikus egyház között is, jóllehet az ortodox egyház alapállása itt az, hogy mínt
Rómától elszakadt egyházak, még míndíg közelebb vannak a katolicizmushoz,
mintsem az ortodoxiához. Ugyanez vonatkozik a reformáció egyházaira is.

Az ortodoxia ökumenikus kapcsolatainak rövid áttekintését azzal fejezzük be,
hogy több autókefál ortodox egyház alapító tagja volt az Egyházak Világtanácsá
nak, jelenleg pedig csaknem valamennyi a tagjai közé tartozik. Ebben az egyház
közi világszervezetben az ortodoxiának alkalma van közelIi kapcsolatba lépni az
egyetemes kereszténység jelentős részével, s előtte - külön ökumenikus szolgálat
ként - bizonyságot tenni mindazokról a hitbeli, morálís és egyéb értékekről, ame
lyeket az ókeresztény kortól átvett legdrágább lelki örökségként míndrnáíg hűség

gel megőrzött.

BOROSS GÉZA

A református pasztorális theológia
mai szempontjai

Bemutatkozás

A második világháború befejezése óta eltelt negyedszázad alatt Jézus
Krisztusnak az egész világon szétszórt, hitvallási, nyelvi, gazdasági és politikai
különbözőségek szerínt tagolt hivő népe körében egyre világosabbá lett az a nagy
közös felismerés, hogy nem a világ van az egyházért, hanem az egyház a világért,
azaz hogy az egyház isteni küldetése a világban _. a világ fizikali és lelki meg
mentése. Az egyház küldetésének ez a felismerése logikusan vezetett el arra a to
vábbi felismerésre, hogy küldetésünket egymás nélkül betölteni nem tudjuk. Ezért
ha Jézus Krisztusnak kifejezett óhajtásáról. az egyház látható egységéről még na-
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