
OROSZ LÁSZLÓ

Született 1960-ban Nyí
regyházán. Középiskolai
tanulmányait Pannonhal
mán végezte, majd a Hit·
tudományi Akadémián
doktorált 1984·ben. 1985·
ben szentelték pappá.
1987-89-ig római ösz
töndijas azAccademia AI
fonzianában ésazAugus
tinianumban. Jelenleg a
nyíregyházi szeminárium
rektora.

Unionizmus
vagy ökumenizmus?
Tavaly volt száz éve annak, hogy XIII. Leó pápa kezdeményezésére
az 1893-ban tartott jeruzsálemi Eucharisztikus Világkongresszus új
fajta egységtörekvést hirdetett meg az ortodox és a katolikus egy
ház között. Az egyéni áttérítések helyett a katolikus egyházfő egy
szerre az egész ortodoxiát hívta meg - persze a katolikus módon
elképzelt - egységre. S éppen most száz éve, 1894 novemberének
végén adta ki a pápa Orientalium dignitas című apostoli levelét,
amellyel ezt a meghívást meg is alapozta. Hiszen a keleti egyháza
kat immár nem csökkent értékű rítusoknak, hanem az egyház gaz
dagságát beteljesítő szertartásoknak tekintette. Még a pápai primá
tust el nem ismerő ortodox egyházakat is biztosította jogaik, kivált
ságaik, liturgiájuk zavartalan gyakorlásáról. Hogy ez az ökumeni
kus nyitás mennyire nem volt akkoriban magától értetődő, az egy
rövid történelmi áttekintésből azonnal kiderül.

A latin rítus felsőbbrendűségi komplexusa

Mióta XIII. Gergely "egész Görögország megtérítésére" megalapí
totta Rómában a Görög Kollégiumot, állandóan napirendben volt
a "disszidens"-eknek tekintett ortodox keletiek közötti katolikus
misszió terve. Ennek az elméletnek egyik legnagyobb kidolgozója
volt a 18. század végén a krétai származású, de katolizált Papado
poli teológiaprofesszor, akinek egyik befolyásos tanítványa, Kolla
nich Lipót esztergomi bíboros-prímás érsek ennek megfelelőenkért
a Szeritszéktől keleti szertartású jezsuitákat az erdélyi ortodoxok
áttérítésére. Nem sokkal később ugyanilyen célból egy italo-albán
pap, Giorgio Guzzetta javasolta XIV. Benedek pápának, hogy a Jézus
Társaságot bővítse egy görög szertartású jezsuita ággal, s így a keleti
szertartású katolikusokat még intenzívebb missziós tevékenységre
buzdítsa. Ennek hátterében továbbra is az a hagyományos latin egy
háztan áll, amely szerint a katolikus egyházon kívül nincs lehetőség

az üdvösségre, ezért fokozni kell a görög katolikusok egyirányú híd
szerepét az ortodoxok egyéni vagy kollektív áttérítésére.

XIV. Benedek pápa Etsi pastorali kezdem bullájában 1742-ben
fogalmazta meg a latin rítus felsőbbrendűségének elvét ("titus
enim Latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae
Romanae Ecclesiae, ...sic supra Graecum Ritum praevalet, ...ut non
modo ab ipso ad Graecum transitus nullatenus permíttatur"). En
nek értelmében persze a görög vagy más keleti szertartásra való
rítusváltás is lehetetlen. Ez mélyen sérthette a keleti szertartású
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IX. Piusz és az
ortodoxok

XIII. Leó meghívása
az egységre

keresztényeket. Hiszen Bizánc bukása után a latin egyháztan kép
viselői még a keleti közösségek egyház-jellegét is kétségbe vonták.
Nem beszéltek már "görög egyház"-ról, hanem legföljebb görög
"rítus"-ról, amely lassan már csak az imént vázolt módon kapott
helyet a latin egyházképben. Ebből a rítusból (illetve közvetve az
ortodoxiából) bárkit át lehetett vezetni a római katolikus egyház
latin rítusába, de az ellenkezője eleve ki volt zárva.

IX. Piusz pápa az I. Vatikáni zsinatra meghívta az ortodox
püspököket is, akik persze nem is válaszoltak a meghívásra. A
római főpásztor éppen a pápai tévedhetetlenség dogmájanak meg
fogalmazása utáni napon jelentette be, hogy a görög szertartás
szerinti liturgikus reformot és teljes helyreállitást rendel el például
a Róma melletti görög monostorban, Grottaferratában - valószí
nűleg az I. Vatikáni zsinat során ott járt és megbotránkozott keleti
püspökök javaslatára. A hajdan híres görög monostorban ugyanis
lassan már egyáltalán nem lehetett olyan szerzetest találni, akinek
bármi köze is lehetett volna a görögséghez. A pápa reformhatározata
teljesen egybevágott az akkori vatikáni politikával, amely a keletiek
megtérítése érdekében már nemcsak eltűrte, hanem egyre látványe
sabban kezdte meg is becsülni ezt a korábban lenézett rítust.

IX. Piusz pápa halálával azonban alaposan megváltozott az egy
házpolitikai helyzet, mert 1878-ban egy más típusú főpásztor, XIII.
Leó lett az utód. Az új pápa élénk keleti orientáltsága már kezdettől

fogva megmutatkozott, bár az első - IX. Piusz 1848-ban kiadott
In suprema Petri körlevelének mintájára elgondolt - keletieknek
szánt "uniós" meghívásának terve nem volt túl szerencsés. 1894
ben XIII. Leó pápa a Praeclarae gratulationis kezdetű levelével újra
meghívta az ortodox püspököket az egység fölvételére. Az Orien
talium Dignitas Ecclesiarum kezdetű bréve pedig minden katolikust
felszólított az addig lenézett keleti szertartás megbecsülésére. Az
apostolutód a hit egységére hívott meg mindenkit, de elsősorban

a keletieket ("primo loco Orientales vocare, adhortari, obsecrare
contendimus"). Biztosította a keleti keresztényeket saját hagyomá
nyos egyházfegyelmük zavartalan gyakorlásáról, s felszólította
őket arra, hogy "a legnagyobb vallásos buzgalommal gyakorolják
és tartsák meg szertartásukat". Ennek kapcsán hivatkozott a XIII.
Gergely által alapított római Görög Kollégium eredeti hímevére,
amelyet ismét kívánatosnak tartott. Egyházjogilag a legfontosabb
rendelkezés az volt, amely szerint ezentúl "bármely latin misszi
onárius és klerikus" valamilyen keleti keresztényt a latin rítusra
térít át, ezért nemcsak felfüggesztésben részesül, hanem sok más
büntetése mellett hivatalát is elveszíti.

A pápai bréve 13 új rendelkezése mellett további keleti szemi
náriumok, kollégiumok és teológiai intézetek felállítását sürgette.
Végül pedig fölvázolta "a keleti egyházak és a római egyház kö
zötti szent egység" eszméjét, amely a főpásztor törekvéseit is mo
tiválta.
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Az asszumpcionisták
tevékenysége

Kétségtelen, hogy ezeknek az alapelveknek a kidolgozása után
a római katolikus egyház új módszereket kezdett alkalmazni az
ortodoxok áttérítésére. Az egyéni prozelitizmus helyett az egész
görög vagy orosz egyházzal kezdett foglalkozni. Ennek gyakorlatra
váltását az asszumpcionisták (keleti rítusú ágostonosok) kezdték
el, akik erős akciót indítottak "a disszidensek visszatérítésére".
Két görög szemináriumot is alapítottak, ahol a görög ortodox fia
talságot a katolikus egyházba csábították Ekkoriban Konstantiná
polyban még csak kevés katolikus hívő volt, s egy kis házban
gyűltek össze. Mivel a görög hívek latinizációja eredménytelennek
bizonyult, ezért 1895-ben az Adnitentibus Nobis pápai levélre latin
rítusú papok görög rítusra tértek át, hogy saját szertartásuk szerint
misézzenek a görögöknek, s előkészüljenek az áttérőket fogadó
görög katolikus egyház kialakítására Konstantinápolyban. 1898
ban a Szentszék az addig elért eredményeket még mindig elég
szerénynek tartotta, ezért egy, már áttért görög pap kezdett misézni
az áttérteknek Ugyanekkor újabb görög katolikus központokat
alapítottak Kisázsiában, s ez a tevékenység a századforduló után
még inkább folytatódott. III. Joachim pátriárka - megelégelve a már
saját házába is betolakodó prozelitizmust - körlevélben ítélte el ezt
az uniatizmust. Az akkor meghiúsult kísérlet mindenesetre mara
dandó nyomokat hagyott mindmáig a katolikus egyházpolitikában.

A II. Vatikáni zsinat új álláspontja

A keleti katolikus egyházakról szóló zsinati dekrétum XIII. Leó pá
pai levelét idézi és eleveníti föl. Erre utal a cím, de a hivatalos
kommentár is, amely az első mondat után is az 1894-ben kiadott
alapelvekre utal. Ugyanerre hivatkozik a 2. fejezet, amely szerint
"a katolikus egyháznak őszinte kívánsága, hogy minden részegy
háznak, rítusnak hagyományai csorbítatlanul megmaradjanak.."
Ugyancsak erre utal a keleti egyházak történelmi szolgálatairól szó
ló mondat az 5. fejezet elején.

A katolikus egyháztan kopernikuszi fordulatát a Lumen gentium
konstitúció 8. fejezete jelentette, amely nem egyszeruen létigével
azonosítja Krisztus egyházát a római katolikus egyházzal, hanem
azt állítja, hogy Krisztus egyháza ebben "létezik". Ez a "subsistit
in..." kifejezés utat nyitott, hogy a katolikusok az ortodox egyházat
is igazi egyháznak ismerhessék el. Ezt a fölismerést alkalmazta
az Ökumenikus Direktórium szerkesztője is. Az Unitatis redintegratio
3. fejezetének hivatalos magyarázatában kifejtették, hogy "a kato
likus egyháznak régi szokása, hogy a keleti ortodox egyházakat
egyházaknak nevezzék". Mindez tehát utat nyit az egyházi jelleg
elismeréséhez. Miután a II. Vatikáni zsinat elfogadta a "közösség
egyháztanát", ezzel lehetövé tette, hogy az ortodox egyházakat
teljes jogú helyi egyházaknak ismerjük el. Ezzel kapcsolatban a
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A "szeretet
párbeszéde"

legnagyobb zsinati vívmány az ortodox egyházaknak testvér-egy
házakként való elismerése (UR 14), illetve ennek feldolgozása a
zsinat utáni katolikus ekkléziológiában. Ennek logikus következ
ményeként az uniatizmus fellendülésének nincs már ekkléziológiai
alapja, és ez egyúttal nagyon negatívan is hatna egyházi szinten
a katolikusok és ortodoxok közötti kapcsolatokban.

Ezen az alapon váltotta fel a korábbi konkurrendaharcot "a
szeretet párbeszéde", majd pedig a katolikus és ortodox egyházak
közötti hivatalos teológiai párbeszéd. Ennek legfontosabb állomása
a Münchenben megfogalmazott közös nyilatkozat volt, amely vá
ratlanul nagy konszenzussal a közös ekléziológiát és szentségtant
tárgyalta. így vált lehetövé a már csaknem száz éve egy helyben
toporgó egyházak közötti testvéri kapcsolat fejlesztése.

II. János Pál pápának még I. Dimitriosz pátriárkával együtt
megfogalmazott nyilatkozata elítéli "a prozelitizmus minden for
máját, minden olyan magatartást, amelyet a másik iránti megbe
csülés hiányának lehetne tekinteni".

1991 nyarán II. János Pál pápa levelet intézett az európai püs
pökökhöz a katolikusok és ortodoxok közötti viszonyról Közép
és Kelet-Európa új helyzetével kapcsolatban. A püspöki szinódus
előtt a pápa minden kétséget kizáróan igyekezett újra tisztázni azt,
hogy tartja magát a zsinat és elődei által megfogalmazott ökumenikus
alapelvekhez. Miután az ortodoxiával való együttműködése elméleti
alapelveit tisztázta, a következő idézettel folytatta levelét: "Ebből

aztán közvetlen gyakorlati következmények is fakadnak. A legelsőt,

amely mindmáig teljesen érvényben van, VI. Pál pápa fejtette ki az
ökumenikus pátriarkátus székesegyházában elmondott beszédében:
»Így tisztábban látiuk, hogy épp az egyházak vezetőinek, a hierar
chiának a dolga az, hogy egyházaikat a teljes közösség megtalálá
sának útjára vezessék. Szükséges, hogy egymást kölcsönösen elis
merve és egymás iránti tisztelettől vezéreltetve tegyék ezt, mint Krisz
tus nyája rájuk bízott részének pásztorai, s hogy gondoskodjanak
Isten népének összetartásáról és növekedéséről, elkerülve mindazt,
ami ezt szétszórhatná vagy sorai között zavart okozhatna« (1967.
július 25.). A második következmény minden szükségtelen prozeli
tizmus visszautasítása. így a lelkipásztori tevékenység gyakorlásakor
feltétlenül el kell kerülni mindenfajta erőszakosság és bárminemű

nyomás gyakorlásának kísértését."

Vatikáni állásfoglalás az Oroszországban végzett evangelizációról

A Vatikáni Államtitkárság keretében megalakult Pro Russia Bizott
ság tavalyelőtt nyáron Egyetemes alapelveket és gyalrorlati normákat
adott ki A katolikus egyháznak Oroszországban ésa többi FAK országban
végzett evangelizádós tevékenységének és ökumenikus elkötelezettségének
összehangolására. A római dokumentum már a bevezetésben utal ar
ra, hogy tartalma "figyelembe veszi az ortodox egyház évszázados
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jelenlétét és ennek a lakosságnak a fájdalmas történetét a kommu
nista uralom alatt". Hogyha tehát "a katolikus és ortodox egyházak
nem konkurrenciaharcot akarnak folytatni, hanem együtt szeretné
nek eljutni a Krisztus akarata szerinti egységre, akkor küldetésüket
úgy kell betölteniük, hogy mind külön-külön végzett, mind pedig
közös tevékenységük teljesen megfeleljen Krisztus akaratának".
Ezeken a területeken tehát a katolikus egyházi rend újjászervezése
nem az ortodox hívek átcsábítása végett történjék, hanem hogy az
ott "jelenlévő katolikus közösségek szükségle,teit kielégítse". A kato
likus egyháznak ugyanis "joga és kötelessége, hogy az ott élő katoli
kusokat lelkileg ellássa". Az viszont, "amit prozelitizmusnak hívnak",
nem válhat "a katolikus egyház lelkipásztorainak módszerévé", sőt a
zsinati missziós dekrétum szavai szerint "az egyház szigorúan tilíja
azt" (AG 13). "A keresztények egységének megvalósítása nem a proze
litizmussal, hanem a Krisztus tanítványai közötti párbeszéd útián ha
ladhat előre... a bizánci és római egyház közötti teljes közösség helyre
állitása felé, úgy, ahogy az az első évezredben megvolt." Ezeken a te
rületeken tehát az apostoli tevékenységnek "minden eddiginél öku
menikusabb dimenziót kellene képviselnie", hogy "minden lehetséges
módon a keresztények közötti párbeszédet segítse".

A dokumentum a II. Vatikáni zsinat szellemében minden római
katolikusnak figyelmébe ajánlja, hogy "értékeljék nagyra ezeknek
az országoknak a keleti keresztény hagyományait". Majd konkré
tabban is leszögezi, hogy a latin egyház lelkipásztorainak "az ortodox
egyház helyi püspökeivel való párbeszédben..." kell előmozdítaniuk
"az ortodox egyházzal való együttműködést minden lehetséges te
rületen, hogy mindenki számára szembetűnő lehessen az a szere
tetben való egység, amelynek a két egyház között kell meglennie".

A második fejezet gyakorlati alapelveket ad arra, hogy Kelet
Európa ortodox hagyományú országaiban a katolikus szerzetesek
nek a helyi püspökökkel való szoros együttműködésben kell te
vékenykedniük, akik "informálják az ortodox egyház püspökeit
minden fontos lelkipásztori kezdeményezésről", különösen az "új
parókiák létesítéséről".

Aztán még további irányelvek ajánlják az ortodox püspökökkel
való együttműködést. "Amennyire a körülmények engedik, a katolikus
egyház lelkipásztorai... működjenek együtt az ortodox püspökökkel
az ortodox egyház lelkipásztori kezdeményezéseinek fejlesztésében."

Végül még egy fontos alapelv fogalmazódott meg a templo
mokkal kapcsolatban: "Az istentiszteleti helyek elosztásával kap
csolatban az illető helyen élő hívek megoszlásának aránya legyen
a meghatározó - mégpedig a társadalmi és történelmi arány." A
hivatalos állásfoglalás szerint érdemes egy templom közös hasz
nálatát megszervezni a katolikus és ortodox egyházközségek közös
megegyezésével. Hogy ez most mennyire aktuális lenne, arról Ke
let-Szlovákia, Ukrajna vagy Erdély vallási frontvonalain ma is saját
szemével győződhet meg mindenki.
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