
SZŐNYI SZILÁRD

On 1989 óta a buda
pesti Szent Szergiosz
orosz egyházközség
benteljesít szolgálatot.
Hogyan került Ma
gyarországra?

Hogyan szervez6dnek
a budapesti oroszorto
doxok?

Fel tudná idézni, ho
gyanjomuHódott hioa
tástudata?

Mit jelent az 1054-es
dátum az ortodoxia
számára?

Amennyiben?

Kádár/ván
ortodox parókussal
A budapesti orosz egyházközség parökusa mindig is orosz volt. A
Budapesten, főként vegyes házasságban élő orosz ortodox hívek
lelki gondozását látom el, de természetesen - mivel a liturgikus
könyvek magyarul is olvashatók - nem zárkózunk el a magyar
hívek lelki ellátásától sem. Külön szerencse, hogy magyar szárma
zású vagyok. A kárpátukrajnai Huszton születtem, édesanyám ma
gyar, édesapám pedig rutén. Tanulmányaimat és korábbi lelkészi
munkámat Szentpéterváron folytattam.

A magyar ortodox esperességhez tartozunk, melynek fő temploma
a Petőfi téren található, a főesperes pedig dr. Berki Feriz. Vasárna
ponként 120-150,nagyobb ünnepeken pedig még ennél is több hívő

vesz részt a szent liturgián.

Ortodox családban nevelkedtem; családomban voltak szerzetesek,
papok is, így hivatásom már gyermekkoromban kialakult - 2-3
évesen már pap akartam lenni. Úgy éreztem, elragad a Lélek, az
isteni Ihlet, érzem Isten közelségét, és Öt akarom valamilyen for
mában szolgálni. Hároméves koromban Ogyesszában voltam a
szüleimmel pünkösd ünnepén, és a pünkösdi liturgia ihlete annyira
megragadott, hogy azokat a képeket, miséző papokat, püspököket,
az istentisztelet mélységét a mai napig a szívemben hordozom.

Rendkívül nagy lelki tragédiát jelent ez az egyházszakadás. Ez a
dátum azonban csupán a külső szakítás Időpontja. melyet egy
hosszabb előkészítő folyamat előzött meg. Ez annál is sajnálato
sabb, mivel az ortodox és a római egyház között dogmatikai kű

lönbségekről alig beszélhetünk. Sajnos, mára nem teológiailag, ha
nem lelkileg távolodtunk el egymástól. Nem csupán arról van szó,
hogy különböző rítusok léteznek - hisznek az ősegyházban is
rendkívül változékony volt a liturgia -, hanem arról, hogy más
lett a lelki élet minősége.

Aki volt már Oroszországban, az megtapasztalhatta a különbséget.
Az ortodox felfogás például nagyobb hangsúlyt fektet a böjtre, a
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Kétezer év elmúltával
Jwgyan lehet az6segy
házlelkületét tettenér
ni?

Az ortodoxia legf6kép
penaliturgiára helyezi
a hangsúlyt. Mekkora
szerepet kap emellett a
teológia, illetve a hit
oktatás?

Az ortodoxia mennyi
re tudjaelfogadni azo
kat az értékeket, ame
lyek az 6segyház kora
után a mai napigala
kultak ki?

Léteznek-e mégsziare
cek?

bűnbánatra, az imára. Nálunk a böjt például nem csupán testi meg
tartóztatás, hanem nagyon komoly lelki megtisztulási időszak is.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Keleten minden ember meg
tisztult, hanem csupán az erre való nagyfokú törekvést jelzi. A mi
lelki életünk minősége hitünk szerint nem távolodott el az ősegy

ház spiritualitásától. Ezt tartjuk az általunk kívánatosnak tartott
ökumené legfontosabb pontjának is: minden egyháznak vissza kel
lene térnie az ősegyház lelkületéhez - természetesen nem formai
lag értem ezt, hanem az első századok még egységes egyházának
belső lelkületét kellene megragadni.

Ez nagyon fontos és nehéz kérdés, hiszen rengeteg szekta létezik,
akik ezt a lelkületet a puszta egyszerűségbenvélik felfedezni. A
primitivizmus azonban nem azonos az ősegyház lelkületével. A liturgia
tartozékai: a szent zene, az ikonfestészet sem az ilyen értelemben vett
egyszerűségről szólnak, hiszen ezek mind a lélek megnyilvánulásai, s
mint ilyenek, nem öncélúak, hanem Isten dicsőségére szolgálnak. Az
ember érzékszervekkel ellátott lény, és nagyon sokat jelent az, ami a
szemének, fülének szól A külső szépség tükrözi a belső szépséget, ami
viszont Istenben gyökerezik. A rítus, illetve a szent hagyomány tehát az
embert a földi realitásból egy transzcendens valóságba vezeti át. Az
ősegyházban sohasem voltak primitív rítusok - elég csupán a csodá
latos himnuszokra gondolni. Szigorúan köveljük a szent hagyományt,
az egyházatyák szellemiségét a korai egyetemes zsinatok atyáinak lelki
útmutatásai alapján. Az ősegyház lelkületét tehát a szent hagyomány
közvetíti. Hitünk szerint az ortodox egyháznak nem kell visszatémie
ehhez a lelkülethez, mert azt folyamatosan megtartotta.

Nagyon fontos számunkra a hitoktatás; jelenlegi helyemen hét hit
tancsoport működik. Mivel rendkívül kevés a pap, nagyszámú vi
lági hívő bevonásával végezzük a hitoktatást. Ezenkívül minden
püspökségben létezik szeminárium, valamint Moszkvában két
egyetemen is van ortodox tanszék.

Természetesen az új formákat sem kell elutasítani. A keresztény élet
formája állandóan változik, Isten, az egyház, a kegyelem azonban
ugyanaz marad. A külső dolgok változhatnak, de van egy fonál,
amit nem lehet elszakítani. Létezik emberi hagyomány és szent ha
gyomány, és ezek között óriási a különbség. Az emberi hagyomány
változtatható, az isteni hagyomány azonban állandó.

Igen, ma is élnek - főként a kolostorokban - olyan szent életű szer
zetesek, akik akár több ezer hívő lelki vezetését is ellátják. Rendszeres
zarándoklatok szoktak indulni felkeresésükre, de mivel nagyon kevesen
vannak és nagy az igény rájuk, keveset tudnak egy emberrel foglalkozni.
Ezért a papoknak kell az ő szerepüket is valamennyire átvenni.
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Miként vélekedik az or
todoxia a nyugati egy
házbanji5ként századunk
végén jeIentkez6le1ldségi
mozga1makról, melyek a
megújulást, azigazi lelki
értékeket, sok esetben pe
digdek1aráltan azősegy
ház lemgéhez való
visszatérést hirdetik?

A keletiegyházban ho
gyan alakul ez a kér
dés?

1965. december 7-én,a
II. Vatikáni zsinat vé
gén VI. Pál pápa és
Athénagorász pátriárka
megszüntetteaz 1054
es kölcsönös kiköwsí
tést. A döntés érezteti
hatását agyakorlatban?

Tapasztalt ezzel ellen
kező gyakorlatot?

Ön szerint mi az oka
a békétlenségnek?

Amennyire ismerem őket, például a karizmatikus mozgalmat, je
lenthetnek bizonyos veszélyt. Nem a külső formákra gondolok 
engem nem zavar például egy gitáros mise -, hanem arra, hogy
az egyháznak nagyon kell vigyáznia, hogy megfeleljen ugyan a mai
kor kihívásainak, de ne mindig fogadja el a kor szellemét, mert az
rendkívül káros is lehet. Az egyházi élet megújítására való törekvés
figyelemre méltó dolog, az egyháznak azonban minden változás
ellenére az örökkévalóság titkait kell hangsúlyoznia.

Mostanában például nagy hangsúlyt fektetnek az egyház szociá
lis, karitatív tevékenységére. Ez nagyon fontos funkció, de van en
nél sokkal fontosabb is: a lelki vezetés. A szociális tevékenység csu
pán következménye az egyéni lelkiségnek. Ennek sohasem szabad
öncélúnak lennie, mert hiszen ha az ember hívő, akkor természetes
dolog, hogy embertársain segít. Meglátásom szerint Nyugaton túl
ságosan is öncélúvá vált a karitatív munka.

A keleti egyház mindig is hangsúlyozta, hogy a szociális munka
csupán a tartalmas lelki élet következménye. Természetesen nálunk
is nagymértékű szociális munka folyt, ezt azonban az 1917-es for
radalom után az ismert körülmények között megszüntették. Ma az
egyház maga is szegény, így jobbára csupán a szegények lelki gon
dozására szorítkozik. Természetesen vannak karitatív szervezetek,
segélyakciók, de azok egyelőre még kevéssé szervezettek.

Ez a döntés fordulópont volt a két egyház kapcsolatában. Az orto
dox egyház a II. Vatikáni zsinat szellemiségét tartja iránymutatónak
a két egyház kapcsolatában. Ekkor ugyanis kijelentették, hogy a
keleti egyház testvéregyház, nem pedig elszakadt rivális. Ez abban
nyilvánult meg, hogy a pápa és a pátriárka kölcsönösen bocsánatot
kértek egymástól, és ezzel feloldották a kölcsönös átkot. A mi szá
munkra nagyon fontos, hogy ne térjünk el ettől a szellemiségtől.

Magyarországon nem, itt a felekezetekbékésen megférnek egymás mel
lett. Sajnos azonban vannak olyan esetek, például Nyugat-Ukrajnában
az unitus-kérdés, melyek inkább politikai, mintsem egyházi színezetet
öltenek, és nagy problémákat vetnek fel Részünkről rendkívüli módon
sérelmezzük az unió kérdését, melyen az ortodox és a római egyház
közötti erőszakos egyesítést értjük Ma ezt széles körben lehet tapasz
talni Nyugat-Ukrajnában. Több járásban a görög katolikusok (a római
katolikus egyházzal egyesült, egykor ortodox hívek) kiűzik az ortodo
xokat templomaikból, arra hivatkozva, hogy ez a vidék valamikor gö
rög katolikus volt, és a templom ishozzájuk tartozott. Arra hivatkoznak,
hogy 1949-ben a görög katolikusokat beolvasztották az ortodox egyház
ba. Ez így is történt, azonban mára sok minden megváltozott, és nem
lehet figyelmen kívül hagyni az azóta eltelt időt.

Ennek egyik oka, hogy az ortodoxiát nagyon sokan összekeverik a
Moszkva-befolyással, pedig a két dolognak nincs semmi köze egy-
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Miként látja, hogyan
alakul maaz áttérések
ügye?

(jn szerint akkor miért
állították fel a püspök
ségeket?

Hogyan tekint (jn a
római katolikus egy
házra?

A keleti és nyugati rí
tus tehát egy egyház
két vonulata?

máshoz. Már csak azért sincs, mert az orosz egyház a mártírok
egyháza. Egyetlen más egyház sem adott annyi szentet, mint az
orosz ortodoxok. 1917-től 1956-ig a papok és püspökök kb 90%-át
veszítettük el. 1917 előtt Oroszországban majdnem 60 ezer temp
lom és ezer kolostor működött. A forradalom után az összes kolos
tort bezárták, és csupán 100 egyházközség maradhatott fenn. Az
1990-es változások után 20 ezer templomot és 200 kolostort tudtak
újranyitni. Ez a mártírok egyháza, és nem lehet olyan erő a világon,
amely ítéletet mondhatna az orosz egyház fölött. Elmarasztalha
tunk egyéneket, de az egyház szent, egyetemes és tiszta.

A II. Vatikáni zsinat többek között kijelentette, hogy teljesen kizárja
a prozelitizmust (erőszakos áttérítést) a két egyház között. Ezzel a
szellemmel azonban teljesen ellentétes az a döntés, hogy Róma
1990 után több orosz területen katolikus püspökséget létesített.
Vannak ugyan (főként német eredetű) katolikusok, például Ka
zahsztánban, a Távol-Keleten és Szibériában, számuk azonban ele
nyésző, így ezeken a területeken, melyek lakossága szinte teljes
mértékben ortodox, lelkipásztori szempontból nem indokolt a püs
pökségek felállítása. Elég lett volna, ha nyugati országokból külde
nek néhány lelkipásztort az ő lelki gondozásukra.

Úgy gondolom, hogy a római katolikus egyház pozícióinak erősí

tése céljából. Ez valamiképpen érthető is, és az orosz egyháznak
megvan az ereje, hogy ellent tudjon állni mindenféle esetleges pro
zelitizmusnak, mégis talán helyesebb lett volna a missziót más,
sokkal fontosabb területeken gyakorolni.

Ha én ortodoxként azt mondanám, hogy az igazság nálunk van és
a Nyugat egyszeruen leszakadt rólunk, akkor farizeus módon beszél
nék A szétszakadás mindkét fél számára tragédia. Felfogásom szerint a
római katolikus egyházban megtalálható minden: a Szentlélek teljessé
ge, a szentségek, az igazi hierarchia, így nem mondhatnám azt, hogy
egy szakadár egyházról lenne szó, De ezt egy nyugati hívő sem mond
halja el a keleti egyházról. Az emberi válaszfalak okoznak gondot; ezen
azonban biztosan lehet változtatni. A keresztény ember nem a másik
kárára beszél, hanem elfogadja a közös bajt, és azt nézi, hogyan lehetne
azon segíteni. Két igazság és két egyház azonban nem létezik.

Amikor belépek egy római katolikus templomba, nem érzem
magam idegennek, mert tudom, hogy egy közösség központjában
vagyok; itt lakozik Krisztus, jelen van a Szentlélek teljessége.

Itt nem két ágazatról, hanem egy sajnálatos szakadásról van szó.
Ha nem is látszik, az egység transzcendentális módon létezik, hi
szen az egyház központja nem Rómában, nem Moszkvában, még
csak nem is Konstantinápolyban van, hanem Krisztusban. Nagyon
fontos azonban a lelki élet minősége. Ez az igazi vízválasztó, és
nem a rítus. Ez ugyanis áthidalja a felszíni különbségeket, és meg
oldja az egység problémáját. Az egység egyébként mindig csak az
egyén szintjén indulhat el és valósulhat meg.
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Hol tart most az egy
ség?

Mi lehet mégisa meg
oldás? Hogyan lehet
ebből egység?

Az egységalapja tehát
az unió szándékának
feladása?

Az egységtörekvések
ben milyen szerepet
játszanak a görög ka
tolikusok?

A gorog katolikusok
gyakran arról panasz
kodnak, hogy nemhíd
nak, hanem falnak,
akadálynak tekintik
őket mindkét oldalon.

1917-ben Róma létre
hozta az Institutum
Orientale, 1929-ben a
Collegium Russicum el
neoezésü, az ortodoxiá
wi foglalkozó intéz
ményt. Önoknél vanha
sonló jellegű szervezet?

1923-ban Tyihon pát
riárka körleveiében azt
írta, hogy a szovjetha
talom Isten rendelése
szerint való. Miként
értékelik maeztalépést
és azokat a történése
ket,amelyekezutánkö
vetkeztek?

1980 előtt a két rítus kölcsönösen elfogadta egymás szentségeit,
azóta azonban ezt a gyakorlatot, sajnos, megszüntették, a két prob
léma: a görög katolikus unitusok és a prozelitizmus kérdése miatt.

Mindenekelőttbe kellene tartani a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit:
feladni az unió és a prozelitizmus szándékát.

Igen. Az egységnek ugyanis nem szervezetileg, hanem csupán lel
kileg kell létrejönnie.

A görög szertartás ellenére mi továbbra is a keleti egyházból kiszakadt
katolikusoknak tekintjük őket. Nem lennének az egységgel problé
mák, ha a görög katolikusok kis rétege nem létezne. Tapasztalni lehet,
hogy - főként a lelki élet minőségében - sokszor nagy a különbség
az ortodoxok és a görög katolikusok között - az előbbiek javára.
Természetesen ott is vannak komoly lelki életet élő hívek, és az egyén
sohasem hibáztatható a múltban, az egyház által megtett lépések miatt.

Ez így is van. Ök sem nem ortodoxok, sem nem római katolikusok.
A kettő között vannak, tragikus helyzetben, nem kötődnek igazán
sehova; csupán két választásuk van: vagy a katolikus, vagy az or
todox egyházba kell olvadniuk.

Az 1917-es forradalom előtt voltak ilyen, főleg tudományos köz
pontok, melyek a két egyház tanulmányozásával foglalkoztak, ma
már azonban nincsenek. Szükség van ilyen tanulmányi központok
ra, fontos lehet a szerepük. Csak üdvözölni lehet, hogy nem felüle
tesen, hanem komolyan foglalkozunk egymás megismerésével.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Tyihon pátriárka 1918-ban meg
átkozta és a Sátán birodalmának nevezte a szovjet államot. Ö mint
szent és bölcs ember szükségesnek látta ezt a taktikai lépést meg
tenni, mert nagyon fontos volt, hogy az egyház mint intézmény
megőrizzestruktúráját és később ennek birtokában segítsen a híve
ken. Neki mint főpásztornakaz egyház hosszú távú érdekeit kellett
szem előtt tartania. Ez a lépés azért kellett, mert a papok és püs
pökök kilencvennyolc százaléka börtönben volt, és csak így lehetett
biztosítani, hogy az egyház legalább minimális szinten tovább mű

ködhessen. Egyébként a pátriárka nem támogatásáról biztosította a
szovjet államot, hanem csak azt jelentette ki, hogy az állam és az
egyház között nincsen konfrontáció.
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Sztálin kispapból lett
diktátor. Hogyan ítélik
megaz 6 személyét?

Gondolatban rajzol
hatnánk egy térképet
az ortodoxia világmé
retű elhelyezkedésé
r{fl?

Mennyire egységes az
ortodoxia? Kik tartoz
nakazortodoxegyház
ba?

Hány ortodox hív6 él
világszerte?

Mit értünkmaortodo-
., 7xian.

Melyek a 20. század
végének azon kérdései,
melyekre Ön szerintaz
ortodoxia adja a legel
Jogadhatóbb választ?

Úgy, hogy Krisztus követői között is volt egy Júdás, aki apostol
volt, részesült az apostoli kegyelemben, aki esetleg gyógyított, ha
lottakat tudott feltámasztani, volt isteni karizmája - és mégis el
árulta Jézust. Az embemek választási lehetősége van Krisztus mel
lett és ellen. Mindenki ki van téve ennek a lehetőségnek.

Mintegy 15 autokefál, vagyis teljesen önálló ortodox egyház létezik
a világon, saját püspökkel, pátriárkával, elöljárókkal. Ezek közül
legnagyobb az orosz egyház. Az autokefál egyházak egymással lel
ki kapcsolatban vannak, de nem függenek egymástól. Ezek mellett
jelenleg 4 autonóm, vagyis korlátozottabb önállósággal rendelkező
egyház létezik világszerte. Van egy hagyományon alapuló sorrend,
az úgynevezett diptichon, amely szerint a patriarchátusok közötti
sorrendben az első Konstantiruípoly (szerepe és súlya csökkenésének
ellenére tiszteletből), a második Alexandria, a harmadikAntióchia, a
negyedik Jeruzsálem, az ötödik pedig Moszkva.

Az egység elsősorban belső hitbeli egységet jelent, ezen túlmenően

az egyes egyházak önállóságot élveznek adminisztratív, szervezeti
kérdésekben. Az eltéréseket a helyi hagyományok különbsége
okozza, ezek azonban nem jelentősek. A nagy, közös kérdéseket a
valamennyi ortodox egyház részvételével tartott pánortodox zsina
tok vitatják meg. A legutóbbit a '60-as években tartották, és jelenleg
folyik a következő előkészítése. Valószínűleg még ebben az évez
redben sor fog rá kerülni, és egyebek mellett olyan komoly kérdé
seket fog megvitatni, mint a diaszpórában élő ortodoxok helyzete,
kánonjogi problémák, a karitatív munka, a prozelitizmus.

180-200 millióan vagyunk; ez a szám a világ keresztényeinek kb.
15-16%-a.

Az ortodoxia szó igazi istendicsőítést jelent; megőrizni a Krisztus
iránti húségét, az ősegyház szellemiségét - nem egy kötött formát,
hanem a mindig élő szent hagyományt. Élni az egyház életét, asz
kézist vállalni, kivenni részünket a társadalmi élet feladataiból, át
adni a világnak Krisztus világosságát.

Az ortodox egyház a nyugati egyházhoz hasonlóan mindig Krisz
tus szavaival válaszol a földi problémákra. Ilyen szempontból tehát
az égető világproblémákra a válasz ugyanaz Nyugaton és Keleten.
Ki kell dolgozni egy egységes keresztény választ - mely az egység
egyik fontos eleme. Nem feladatunk, hogy ilyen kérdésekben külön
válaszokat dolgozzunk ki, ha léteznek közös válaszok is.
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