
P. GÁBOR MÓZES: AZ ÖKUMENIZMUS
KUDARCAI ÉS REMÉNYEI

A Vigilia előző száma az új ÖkumenikusDirek
tóriumot értékelte katolikus és református
szempontból, valamint a keleti egyházakkal
folytatott dialógus eddigi nehézségeit és jö
vőbeli esélyeit érzékeltette. Ami a Direktóriu
mot illeti, lényegi egyetértésben a fő érdemé
nek tarthatjuk, hogy változatlanul elkötelezte.
magát a keresztény egység ügye mellett, és
hogy bátorító, gyakorlati lépéseket javasol
akkor is, ha a kezdeményezés egyoldalúnak
látszik. Mert szekularizált, katasztrófáktól fe
nyegetett, posztkeresztény világunkban az
ökumenizmusnak egyszerűen nincs más al
ternatívája az egyházak viszonyában. Protes
táns oldalról lehet vitatni a Direktórium ekk
léziológiai fölfogását a keresztények egyete
mes papságát illetően, a szentségek szűkebb

vagy tágabb értelmezése alapján, de nem vi
tatható alaptónusának igaza, mellyel testvéri
kiengesztelődésre, az egyetértés türelmes és
alázatos kimunkálására hív, a dicséret és a há
la közös kifejezésének reményében. A ll. Va
tikáni zsinat óta a katolikus egyház az
elkerülhetetlen változások útjára lépett. En
nek ökumenikus szempontból az a legna
gyobb és előremutató jelentősége, hogy az
egységet már nem az elszakadtak formális
visszatérésével véli megvalósíthatónak a ró
mai egyházba, hanem az utóbbi maga is vál
lalja a megújulás önkritikus, fájdalmas folya
matát a ma még nem konkretizálható, de spi
rituális alapú (mert a Lélektől vezetett) egy
ség érdekében. Ezzel a tartalommal egyúttal
meg tudja határozni az ökumenikus kapcso
latok minőségét is, hiszen ugyanilyen meg
újulási, változási folyamatot vált ki elkerülhe
tetlenül a dialógus többi résztvevőjéből. Ter
mészetesen csak nagyon hosszú, kitartó erő

feszítés vezethet az ellehetetlenült, századok
óta megmerevedett kapcsolatok felengedésé
hez, a gyanakvások és előítéletek lebontásá
hoz, valós és mondvacsinált sérelmek köl
csönös elfeledéséhez, de az alakítja jobban a
jövendő egységet, aki új kezdeményekkel,
friss megközelítéssel is bizonyíthatóan jobban
tud hinni benne.

Mint ismeretes, a zsinat négy fokozatban
tartotta megvalósíthatónak a keresztények
teljes egységét. A nem katolikusok közül az
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"ősi keleti egyházakat" ítélte a legesélyesebb
nek az újraegyesülésre a közös hitbeli, litur
gikus és szentségi örökség alapján, melyet az
elfogadott liturgikus reform még inkább
hangsúlyozott. Erre az optimizmusra és a kö
zeledés egyéb gesztusaira azonban az ortodo
xia nem akart vagy nem tudott reagálni. A
pápa és a konstantinápolyi pátriárka ugyan
már 1965-ben megszüntette a kölcsönös ana
témát, a megkezdődött "szeretet párbeszéde"
mégis meglepőert eredménytelen maradt. A
keletiek bizalmatlansága, sőt változatlan el
lenségessége Rómával szemben alig csök
kent, éberen figyelték az új "taktika" árulko
dó jeleit. A szentségi kommunióra való törek
vést egyedül az orosz pravoszláv egyház tá
mogatta az 1970-es években, Nyikogyim Ro
tov leningrádi metropolita személyes elköte
lezettségének köszönhetően. Valójában a ha
lála után bekövetkezett visszalépés mutatta
meg, hogy az ortodoxia egésze nem azono
sult a közeledésnek sem ezzel, sem más for
májával.

Mint a Vigiliában ismertetett görög katoli
kus és ortodox állásfoglalásból kiderült, a ku
dare okát a keletiek Róma múltbeli vagy je
lenlegi prozelitizmusával magyarázzák. Ami
azért nem magyarázat, mert nem tekinthető

az ortodox hívek katolizálására irányuló tö
rekvésnek, ha a katolikus egyház a kommu
nizmus összeomlása után megpróbálja (új
ra)szervezni kelet-európai és oroszországi
szórványait, hiszen ugyanezt az ortodoxia
már mindenfajta etnikai formában megtette
Nyugaton és a világ minden részén. Az sem
lehet komoly érv az őszinte katolikus-orto
dox párbeszéd ellen, hogy Róma múltbeli
prozelitizmusának mai örökösei, a görög ka
tolikusok akadályoznák a két egyház közele
dését. Az ortodoxokat valójában maga a gö
rög katolikusság léte ingerli, mert attól tarta
nak, hogy csak ugyanennyi szerep jutna ne
kik is egy jövendő ortodox-katolikus egyház
ban. Föl sem tételezik, hogy az egységes ke
reszténységben mindenkinek meg kellene
változnia, ha új testvériséggé akar integrálód
ni Krisztus fősége s a Lélek vezetése alatt. A
bizonytalan, sőt apokaliptikus jövőnél min
dig jobban foglalkoztatta őket az idealizált
múlt, a megszentelt hagyomány vagy törté
nelmi megpróbáltatásaik. Ebből a retrospek
tív irányultságból többször nyiltan megfogal-



mazták ökumenikus együttműködésük elő

föltételét: Róma szüntesse meg keleti rítusú
egyházszervezeteit. Vagy "adja vissza" őket

korábbi nemzeti egyházaiknak, vagy "nyelje
el" őket végleg a latin rítusba, ha azok nem
képesek visszatalálni gyökereikhez. A görög
katolikusság azonban, bárhogyan is jött létre,
ma mégsem lehet adásvétel tárgya, sem bár
melyik nagy egyház lenyelni való zsákmá
nya. Éppen a görög katolikusokat erőszakkal
beolvasztó, ortodox-parti kommunista diktá
túrák fölbomlásakor mutatkozott meg, hogy
Ukrajnában és Romániában ez a nehéz sorsú
és lenézett "unitus" egyház élni akar, és a ma
ga útján fog járni. Az egyik történelmi hibát
tehát nem lehet egy másikkal jóvátenni. Sajá
tos helyzetüknek elsősorban maguk a görög
katolikusok adhatnak értelmet, ha kettős kö
tődésüket a keleti rítushoz és a katolikus vi
lágegyházhoz összhangba képesek hozni, s a
helyi szokások provincializmusa helyett
egyetemes kérdésekre is rá tudnak hangolód
ni. Amint a keleti származású magyarság is
szervesen beilleszkedett Európa sokszínű

kulturális és politikai egységébe, a görög ka
tolikusoknak sem kell meghasonlott lélekkel
ingadozniuk a mai, egyébként gyorsan integ
rálódó kelet és nyugat között.

Történelmi okokból az ortodoxia és a ka
tolicizmus egészen a zsinatig távolodott egy
mástól. Elég csak utalni a legismertebb té
nyekre: a nyugatrómai birodalom összeomlá
sa az 5. században nem engedte meg Rómá
nak, hogy egy erős világhatalom védelme
alatt olyan kifinomult teológiai-liturgikus
műveket alkosson, mint a bizánci egyház. Vi
szont a barbár népek térítésével, a római ci
vilizáció továbbadásával és egy új, keresztény
kultúra kialakításával maga is aktív, gyakran
döntő hatalmává vált Európának. Centrali
zált, jellegzetesen római katolicitása nem tá
mogatott semmiféle egyházi nacionalizmust
vagy etnikai messianizmust; bár mesterkélt
uniformizáltságával inkább szervezeti, mint
spirituális univerzalizmusával alkalmat adott
a reformációra és nyomában a vallástól elfor
duló, újkori szekularizmusra. A másik olda
lon az ortodoxiát birodalmi passzivitása és ál
landóan fokozódó etnikai kötődése a politika
retrográd eszközévé tette. így állhatott elő az
a furcsa helyzet, hogy miközben Bosznia kö
rül ma már mindenki békét akar, a boszniai
szerb (ez a jelző fontosabb lett, mint az orto
dox/pravoszláv) egyház nem a békekötésben
közvetít, hanem végsőkig eltökélten háború
párti. Minden áron ragaszkodik a kegyetlenül
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meghódított 70 százalékos területhez a lakos
ság eredetileg 35 százalékát kitevő szerbség
javára.

Úgy tűnik, az ortodoxia még valóban nem
távolodott el annyira a közös egyházi alapok
tól, hogy szükségét érezze a visszatérésnek.
Nem mintha tökéletes lenne, és sokat hang
súlyozott spiritualitása megegyezne az ős

egyház lelki életével, hanem mert képtelen
nek látszik az önkritikára, ami nem keveseb
bé tenné, hanem erkölcsileg többé és válto
zásra alkalmassá. Önelégült partnerrel nem
lehet dialógust folytatni, egyszerűen nincs
rniről beszélni, tehát nem is partner. Szerin
tem az ortodoxia is csak akkor lesz a ökume
nikus dialógus aktív és érdekelt résztvevője,

ha nemcsak az idealizált múltra réved, ha
nem szembe tud nézni a szomorú, de egyre
újabb feladatokat jelentő mai valósággal. Két
ségtelenül jó jel, ha terjed az igénye az eddig
oszthatatlan, szent hagyományon belüli kű

lönbségtételre a változatlan, isteni kinyilat
koztatás, valamint a rá adott esetleges, embe
ri válaszok között. De ugyanígy meg kellene
különböztetni mindazt, ami az ortodoxia sa
játos és ezért állandóan aktualizálásra méltó
értéke, illetve ami csak presztízsből. tehetet
lenségből cipelt tehertétele, mert akkor lesz
mit átvenni és megtanulni másoktól és egyút
tal megosztani másokkal.

Mindenekelőtt jó lenne megszabadulni a
hagyományos önáltatás különféle formáitól.
A Nyugat is téved, amikor az ortodoxiát szer
vezeti egységnek fogja föl, mert csak hagyo
mánybeli, teológiai-liturgikus egyezésről van
szó, Megfelelő hatalmi nyomaték nélkül,
mint amilyent a bizánci császár vagy az orosz
cár jelentett, az ortodoxia nem képes szerve
zeti síkon önállóan rendezni belső problémá
it. Ezért nem volt századok óta igazi pánor
todox zsinat, és nem is várható ilyen a jövő

ben gyökeres változások nélkül. Ezt főleg

morális okok gátolják, mert az ortodox nem
zeti egyházak nemcsak kifelé bizalmatlanok,
hanem befelé is. Elég, ha a csaknem állandó
an meglévő görög-szlav ellentétekre gondo
lunk, vagy arra, hogy a hierarchia általában
dominálni, és nem szolgálni akar. Súlyos er
kölcsi problémának tartom, ha valaki nem a
szeretetben rivalizál, ha megbocsátás helyett
nem felejt, és jottányit sem enged állásporujá
ból. Az ortodoxia nagy többségét termé
szetesen nem lehet elítélni, még a hierarchia
egészét sem, de a politikai hatalom bűvöleté

be és szolgálatába került klérust igen, mely
sajnos az egyházpolitikát is meghatározta.



így volt képes az állammal fönnálló egészség
telen, bizánci eredetű szimbiózis az ateista
diktatúrában "pusztító utálatossággá válni a
szent helyen" (Mt 24,15), és éppen az egyház
népe ellen fordulni. így nem volt véletlen,
hogya megtérni vágyók közül sokan nem ta
lálták helyüket az ortodoxiában. Ezért jobb
nem beszélni állandóan a prozelitizmusról.

"Az ortodoxia ma visszanyerte külső sza
badságát" - írja Lukács László, és aggoda
lommal kérdem én is: "Elegendő-e ez a lelki,
belső újjászületéshez? Feltámad-e a szaporo
dó-gyarapodó intézmények mögött a Szentlé
lek ereje?" Kádár Iván szerint igen, emiatt az
orosz pravoszláviának is "megvan az ereje,
hogy ellent tudjon állni mindenféle esetleges
prozelitizmusnak". De éppen ezen az ellenté
tekben való gondolkodáson kellene túllépni,
ökumenikus vonatkozásban a múltbeli ellen
ségképet kölcsönösen elvetni, és a másik ke
resztény másságát kiegészülési lehetőségként
értékelni. Vajon miért van az ortodox egyhá
zaknak, különösen az orosznak, ma még csak
anyagi segítségre szükségük Nyugatról intéz
ményeik fölújításában? A katolikus és protes
táns karitatív szervezeteket kicsit irigyelve, .
vajon minek a nevében látják túlságosan ön
célúnak a karitatív munkát Nyugaton? Ter
mészetesen a tartalmas lelki élet nevében,
melynek a szociális tevékenység csupán kö
vetkezménye. De nemcsak az ortodoxia van
meggyőződvesaját páratlan liturgikus és spi
rituális értékeiről. hanem a gyakorlatias nyu
gati kereszténység is kész elhinni, hogya so
kat emlegetett keleti misztika keresztény for
máját és az ősegyház jelképekben gazdag lá
tását az archaikusabb keleti egyház őrizte

meg. Ha ez így lenne, akkor vajon miért nem
mutatkozik meg (eléggé) otthon, és miért
nem terjed el Nyugaton is ez a ma annyira
igényelt szellemiség? Hiszen tudjuk, hogy
igazi, léleklátó sztarecek már alig vannak, és
az ortodox lelki vezetés gyakorlatilag a gyón
tatással azonos, már ahol van ilyen. Vajon
nem önáltatás az ősegyházi lelkületre való hi
vatkozás is, melynek a nevében az ortodoxia,
minden nyomorúsága ellenére, fölényben ér
zi magát az ökumenével szemben?

Bevallom, nagy a kísértés, hogy számtalan
példával elemezzem és demisztifikáljam az
ultima ratiónak használt keleti lelkiséget és
az ősegyházi spiritualitással való kontinuitá
sát. Könnyen ki lehetne mutatni, hogy soha
nem létezett idillikus ősegyházi lelkület és
egység, mert az első keresztény közösségek
zsidó és hellenista irányzatai: dokéták, chili-
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asz ták, montanisták, monarchiánusok, a kü
lönféle gnosztikusok és manicheusok vagy az
alexandriai és az antióchiai teológiai iskola
követői szenvedélyesen küzdöttek egymás
sal, hiszen nem ugyanazt képviselték. Amit
pedig az ortodoxia ősegyházi örökségének
tart, az lényegében az első évezred végére ki
alakult bizánci dogmatikai és liturgikus ká
non. De erre az elemzésre sem az itt adott
keretek nem lennének elegendők, sem iga
zam nem lenne, ha eltekintenék a csak Isten
előtt nyitott laikus és szerzetesi lelki élet tit
kai tól. Az ortodoxia legjobbjai tudnak a Jé
zus-imát gyakorló zarándokok (vajon van
nak-e még?) és például az athoszi barlangok
ba visszavonult remeték megvilágosult arcá
ról, és az sem zárható ki, hogy ma vagy a
jövőben nem ragyog föl a Lélek fénye vagy a
heszychaszták isteni energiája az ortodoxiá
ban.

A legrégibb ortodox monostorokban, pél
dául a sínai Szent Katalinban, a Jeruzsálem
melletti Mar Szavvában vagy az athosziak
ban időnként fölbukkannak egészen korai
kéziratok, amint a folyamatos szerzetesi ha
gyomány is valamilyen kapcsolatban áll a
megvilágosult alapítókon keresztül azzal a
teofániával, melyet Jézus Tábor-hegyi színe
változásaként minden szinoptikus evangéli
um leír. A ma szinte elképzelhetetlen korai
szerzetesi ideál a theósziszról (átistenülésről),

valamint a hozzá vezető spirituális út azon
ban igen távol van az ismert ortodox lelki
élettől, a bűn és a bűnhődés körforgását kísé
rő/mozgató böjttől és imától. így az ortodox
spiritualitás egyetlen valós, mindenkit érintő

forrása a liturgia marad. Mit tud ez az átlagos
hívőnek nyújtani?

Ha megvizsgáljuk szövegeit, fölfedezhe
tünk benne zsoltárokat és más ószövetségi,
valamint zsinagógai eredetű részeket, kora
keresztény himnuszokat, dogmatikai hítval
lásokat, a bizánci udvari ceremónia és a szer
zetesi zsolozsma elemeit stb. Ez a folytonosan
és szervesen növekvő, első pillanatra zavarba
ejtőenbonyolult világ eredetileg közösségi át
menet akart lenni a profánból a szentbe, a föl
di realitásból a mennyek országának realitá
sába. A századok során azonban a misztéri
umba való beavatás ellaposodott és elmaradt,
Isten országa mint liturgikus cél semmitmon
dó egyházi mennyországgá fakult, a későbbi

változások lassan benőtték, nagyrészt elta
karták ezt a liturgikus célt, a szakrális nyelv
től pedig néhol az érthetetlenségig eltávolo
dott a beszélt nyelv. Mégis,' a liturgia ugyan



ki tud vezetni a profán világból, de csak na
gyon keveseket képes bevezetni Isten közvet
len, átélhető uralmába. Ha pedig valaki szin
te a tudat alatt megérez ebből valamit, tuda
tosan mégsem érheti el a célt, mert a liturgia
sajátosan artisztikus, művi, zárt világot te
remt köré, mely csak "olyan", de nem "az".
Ebben az ikonoktól körülvett, festett menny
ben a hívő jólesően elrévül, lelkileg megszé
pül, de igazán nem minősül át, mert nem vi
lágosodik meg. Ritka kivétellel a liturgia így
belterjessé, öncélúvá változtatja az egyházi
életet, viszont nem véletlen, hogy ez a lelki
ség túlszervezettnek és túlhangsúlyozottnak
tartja a karitatív munkát az ortodoxián kívül.
Az álspirituális liturgikus elzárkózás előbb

utóbb gettósodáshoz vezet, ami különösen az
óhitűek formalista, múltba merevedő vallá
sosságán látszik. Ilyen esetben küldetésről,

társadalmi felelősségrőlés szolidaritásról már
szó sem lehet. Az ortodoxia számára tehát
csak ez jelenti az ökumenikus nyitottság al
ternatíváját.

A föntiekből következően a bizánci rítus ala
pos reformra szorul, ha vissza akarja szerezni a
liturgia ősegyházi misztagógikus funkcióját,
vagyis ha Isten országának valóságába akar be
vezetni. Bár Alexander Schmemann, a modem
ortodox teológia klasszikusa ugyanezt az állás
pontot képviselte, jellemző módon dühös táma
dásokat váltott ki egyháza konzervatív fanati
kusaiból, akik bizonyára föl sem fogták a kér
dés jelentőségét. Mégis új lendületet adott a li
turgikus teológiának az ortodoxián belül és kí
vül. Volna tehát igazán egyetemes/ökumeni
kus jelentősége az ortodox liturgikus örökség
nek, ha sikerülne olyan mértékben tartalmilag
megtisztítani és megújítani, hogy ismét a leg
főbb misztériumot, a jézusi mennyek országát
szolgálja. A feladat természetesen a keleti rítus
katolikus örököseinek is szól, sőt számukra kü
lönös jelentősége van. Ugyanis éppen a myste
rium magnum liturgikus újrafölfedezése és mél
tóőrzése változtatná kicsiségüket és fenyegett
ségüket minőségileg nélkülözhetetlen tanú
ságtétellé.

Megjelent
a XX. SZÁZADI KERESZTÉNY GONDOLKODÓK
legújabb kötete:

LUIGI GIUSSANI: A modern ember vallási tudata
A keresztény tapasztalat útján

Még karácsony előtt várható:

ROMANO GUARDINI: Az újkor vége. Hatalom.
G. K. CHESTERTON kiadatlan esszéi
YVES CONGAR: Szeretem az egyházat

872


