Al. CISTELECAN

A görög katolicizmus a
románoknál
Erdély a vallási megújulásokra rendkívül fogékony térnek bizonyult.
A lkalmasint a felekezeti áttérések kiváló talajának is. Az itteni vallásos konzervativizmusnak forradalmi, vagy legalábbis permisszív,
m egengedõ jellegû árnyalata volt. Erdélyben elég hamar és elég szilárdan kedvezõ talajra lelt a magyarok között a kálvinizmus, a szászok között a lutheranizmus. Ennek oka talán a katolicizmus egyfajta törékenysége, a katolikus hit bizonyos elégtelensége. De nem kevésbé az eredethez, a kezdet modalitásához való visszatérés ígérete –
a reformáció hirdetette személyesebb és kevésbé rituális hit segítségével. Vagy, lehet, annak a szükségessége, hogy a szenvedély formája
határozottabban bensõséges legyen. Abban a folyamatban, amely Erd élynek a mai vallási többszínûségéhez vezetett, a szigorúan szellemi
okokhoz természetesen hozzáadódtak a társadalmi és politikai okok
is. A XVII. században ez a folyamat már kikristályosodott az uralkodó
nemzetek között, közülük mindegyikük átment legalább egy szakadáson/vallási reformon (sõt a magyarok többön is, hiszen az unitáriusok nem kevésbé jelentõsek, mint a katolikusok és a kálvinisták).
A ttól errefelé már csak a neoprotestáns vakbuzgóságnak maradt
hely, különben a két nemzet (a szászokkal együtt három) vallásos
szellemének intézményes formái azok maradtak, amelyek a XVI–
XVII. században, a reformáció hatására kialakultak.
Mint ismeretes, a reformációnak nemigen volt dolga a románokkal, s a románoknak sem vele. A doktrínák és rituálék forradalmainak ebben a pezsgésében a románok egységesen ortodoxok maradtak (a társadalmi felemelkedés és az etnikai lemondás okozta bizonytalan veszteségekkel), s ebben a konzervativizmusban saját vallási hovatartozásuk megtûrése is megerõsítette õket. A reformáltak
azonban, egyikük és másikuk is, a kulturális csábítás eszközeivel éltek az erdélyi románokkal szemben, ha nem éppen vallási nyomással. Az elsõ román könyvek megjelenését – a „felvilágosításra” való
próbálkozásban, amibe, lehet, a hittérítés is benne foglaltatott – õk
készítették elõ, sõt õk is fizették. A reformációval járó s a katolikus
egyetemességgel ellentétes nemzeti szellem ezekkel a kulturális
csalétkekkel a románokra is hatást gyakorolt, ami drasztikus válaszokat váltott ki a többi tartomány ortodox fõpapságából. Az olyan
nagy kultúrtényekre, mint amilyen például a B elgrádi Újtestamentum, ma is kételkedõ szívvel tekintenek, mert létrejöttükben kálvinista (vagy más, például Coresi nyomtatványai esetében lutheránus)
bujtogatás búvik meg. A reformáció mindkét felekezetének kísérleteit, ho gy a románokat saját nyelvû vallásos könyvekkel lássák el, egyenesen hittérítésnek és szellemi erõszaknak tekintik. De ha a lutheránusok és a kálvinisták nem is költötték teljesen fölöslegesen pénzük et ezekre a könyvekre, a hit területén a hatás majdnem nulla volt:
itt-ott néhány mesterkélt hitbéli fejezet, és körülbelül ennyi.
A erdélyi románok reformációval szembeni érzéketlenségét azonban kiegyenlítette az ellenreformációval szembeni fogékonyságuk.
A XVII. század végén és a XVIII. század elején a románok között végbement az egyetlen szellemi forradalom: Erdély román lakosságának körülbelül a fele, a papoktól a hívõkig, áttér akkor a görög rítusú
katolikus vallásra, megalapítva a Rómával egyesült egyházat, a Rom án Unitus Egyházat. A románok keresztényeknek születtek – állítja
a történelem –, és ortodoxokként ébredtek fel, anélkül hogy észrevették volna. Csak az 1700-as „szakadás”, amelyet az ortodox fél ma
is traumaként él meg, teszi problematikussá és tudatosítja a vegetatív vallási opciót és hovatartozást, amit természet által adottnak és
egyszerûen örökséggel megszerzettnek tartanak. Az erdélyi románok
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áttérése a katolikus hitre lelkiismeretesen megfontolt tett, ami a
nagy szakadás elõtti egyetlen egyházba való újra-beilleszkedésként
valósult meg. A római egyházzal való szellemi uniónak, amit a jezsuiták közvetítettek, a szellemieken kívül bizonyos érdekazonosságok is
okai voltak: egyrészrõl a Habsburg Birodalom és a pápaság érdekei,
másrészrõl a románokéi, akik elõtt a vallásos unió más társadalmi,
kulturális és nemzeti perspektívákat nyitott meg. Bár a birodalommalkötött békét, amelynek feltételeit a Leopold-diplomák tartalmazták, a bécsi kancellária nem tartotta be (és még kevésbé az erdélyi
diéta), az mégis alapja lett egy nagy kulturális és nemzeti építménynek és a társadalmi fejlõdésnek. A Román Unitus Egyház nyitotta
m eg a románok elõtt a városokat, s tette lehetõvé számukra a mesterségekben, a szabad pályákon és a közigazgatásban való tevékenykedést. Ennek az egyháznak az iskoláiból kerültek ki nemcsak az Erdélyi Iskola képviselõi, hanem a kor román értelmiségei is. A komm unista történetírás – és annak a gimnáziumtól az egyetemekig az
iskolákban ma is élõ maradványai – az Erdélyi Iskola megjelenését a
feltörekvõ polgárságnak tulajdonítja. A valóságban a polgárság és a
román értelmiség, akármekkora is volt, ennek az egyháznak a term éke (amely aztán az erdélyi ortodox egyházat is versengésre késztette, s ez utóbbi Andrei ªagunától errefelé szintén határozottan elkötelezte magát a társadalmi és nemzeti kérdésekben). A Román
Unitus Egyház jelentette a románok európaivá tételének elsõ programját, nyugati integrálódásukat, sokkal inkább és sokkal alapvetõbben, mint a fanarióták nyugatosító tevékenysége, jóval megelõzve a
bonzsuristák csatlakozási akcióját. Ez az európai minõsítés, amely a
provinciát a nagy kulturális fõvárosokhoz (elsõsorban Rómához és
Bécshez) kötötte, egybeesett egy erõteljes önazonossági munkával: a
Román Unitus Egyház és különösen kulturális kifejezõdési formája,
az Erdélyi Iskola, létrehozta és elterjesztette a történelemben a rom ánok nemzeti tudatát, fenntartva a latin származás valóságos misztikáját, és feloldva a románok kisebbségi érzését. Mint nemzet a rom án jórészt ennek az egyháznak a terméke. A tisztelet és a Román
Unitus Egyház érdemeinek elismerése benne foglaltatik az 1923-as
alkotmányban, amely a románok „második nemzeti egyházának”
nevezi azt. A Román Unitus Egyház, amely a szellemi mellett kezdettõl kulturális, felvilágosító, valamint társadalmi és nemzeti missziót
is felvállalt, nem csupán részt vett a modern Erdély és Románia történelmének eseményeiben, hanem elõ is készítette azokat.
Sokatmondó jelenléte Erdélyben – 1948-ig a hívõk egyenlõen
oszlottak meg közte és a Román Ortodox Egyház között (és ami önm ag áb an v éve is jelentõségteljes tény, nem a területek
enklavizálásával, bár bizonyos területi megoszlások mindkét oldalról
kimutathatóak) – az erdélyi sajátosság határozottabb körvonalazódásához vezetett. Ha ma még beszélhetünk erdélyi szellemrõl vagy
valamilyen erdélyi megkülönböztetõ jelrõl, az nemcsak a nemzeti és
szellemi sokszínûségnek köszönhetõ, annak minden párhuzamosságával és átfedésével, hanem ennek a „helyi kegyességnek” is,
amely a románságot kétárnyalatúvá színezte. Bár történtek próbálkozások, a Román Unitus Egyháznak nem sikerült átkerülnie a Kárpátokon túlra, gyökerei Erdélyhez kötik. Jellemzi a „hely szellemét”,
és a „hely szelleme” jellemzi õt. Kiáramlása, fõvárosi és más
városokbeli kolonizálása az erdélyiek „kivándorlásának” eredménye,
akiknek vallásos identitása beolvaszthatatlannak bizonyult.
1948-as betiltása a mártíromság próbája volt a Román Unitus
Egyház számára, s méltóképpen állta meg azt. Az 1989-es újjászületés nem bizonyul könnyû útnak, egyrészt azért, mert minden egyéb
jogi következmény nélküli egyszerû „legalizálás”, másrészt azért,
mert sok hívõ a múlt felé fordul, az idõk nosztalgiájából él – a dicsõségbõl vagy a mártíromságból. A mártíromság azonban a jövõ egyik
alapja, nem pedig ok az önteltségre. A Román Unitus Egyháznak a jelenben és a jövõben a szónokiasság nélkül vállalt hagyományra és
mártíromságra kellene építenie elhivatottságát. Mert egyik sem cél,
hanem kiindulópont, a felemelkedés tétje, és leginkább súlyos lelkiismereti kötelesség.
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