
Timkó Imre

AZ "OIKOUMENÉ"
Az a hangvétel, amellyel a boldogemlékű XXIII. János pápa az egye

temes II. Vatikáni Zsinatot meghirdette, előkészítését szorgalrnazta, majd
megnyitotta, Vialóban új volt. Az új hangnem új magatartásból fakadt,
amely új levegőt lis teremtett rnínd a zsinaté tárgyalások termében, mind
a távolélő keresztény testvérek és az egész emberiség körében. Az egymás
közötti érintkezésnek, a tárgyalásnak és az eszmék kicserélésének új módja
alakult ki ezzel.

A szeretet indításából a megbékélesre és [kiegyenlítődésreszólító kész
ség mindenfelé érdeklődest és bizalmat szült. A történelem folyamán
egyetlen egyetemes zsinat sem volt még ennyire általános, nemcsak a
résztvevő püspökök számát és minden fajt, nemzetet és országot képvi
selő jelenlétét illetőleg, hanem éppen az apostolok utódai hangjára felfi
gyelő egyetemességében is. A teljes egyház és az egész világ minden ügye
soha sem jutott még egyszerre és dlyen szeros és szerves ősszefüggésben,

ilyen mindenkit érintő hangsúlyozottságban kifejezésre, mint most, a fo
lyamatban lévő zsinat alkalmával. Hogy ez a zsinat valóban a "ma" je-.
lentkező és összességében is "minden" probléma megoldásán akar fára
dozni, ékesen bizonyította nemcsak a világ püspökeinek a világhoz inté
zet békekiáltványa, de a tárgyalás témáinak : a schémáknak az a sora,
amely minden érdemleges és a történelmi mában megoldásta sürgető

kérdést felölel.
Az új hangvételnek és magatartásnak egyik legjellegzetesebb megnyi

latkezása az a törekvés, amelyet a zsinat az "oikoumené" gondolatával jel
zett és juttatott kifejezésre, Hogya fogalmat, annak eszmei tartalmát. a
hozzá kapcsolódó célkitűzéseket, valamint ezek megvalósításának módo
zatait is megvilágítsa, a zsinat a kérdésnek külön "tárgyalási schémát"
szentelt, amely a második ülésszak végén napirendre is került.

Bár maga a szó: "oikoumené", továbbá annak belső és keresztény ér
telmű jelentése s az abból táplálkozó elvi és gyakorlati magabar-tás módja
mind ez ideig ún. hivatalos defínicióig nem jutott el, a téma. világviszony
latban is nagy érdeklődést váltott ki. Ugyanakkor - éppen a hivatalos
meghatározás .hiánya miatt - sok találgatás és téves-önkényes magyará
zat is keletkezett körülötte. Sokan tartanak attól - és ennek már szó
ban-írásban hangot is adtak -, hogy az "oikoumené" csak bizonyos
"módszeres fogalom", amelynek hátterében, mint az egységbehívás szán
dékában, hatalmi, vagy éppen támadó-ellenséges vágyak és igények hú
zódnak meg. Katolikus oldalon viszont némelyek amiatt aggodalmasked
nak, hogy az új eszme és magatartás a katolikus egyház tekintélyének ro
vására lehét, mert a pápák és a zsinat talán "túl szélesre" akarják nyitni
az egyház ajtaját és fölös engedmények árán is .egyengetni próbálják az
utat a kereszténység egysége felé.

Maga a szó az "oikeo" görög igéből származik, amelynek jelentése:
lakom valahol, lakóhely birtokában vagyok. Továbbá azt is jelenti, hogy
környezetemben otthonosan érzem magam, vagy hogy családias és meg
hitt közösségben élek. Azebböl képzett főnév: "oikos", vagy .,oikia", nem
csak lakóházat jelent, amelyben bizonyos emberi közösség él, de annak a
közősségnek megjelölésére is szolgál, amely családi, vérségi, vagy eszmei
szempontból tartozik egybe. Az "o~kűumené", amit ezekből a tőszavakból



képeztek s amit már a klasszikus szóhasználatban is meg'találunk, az egy
kultúra és civilizáció, az egy lolyelv- Bs államközösség keretébe tartozá
népek egységét és általánosságát jelölte. Fogalmi köre később kiterjedt
a lakott föld, az emberlakta világ, az "orbis terrarum" értelmében.

Az újszövetség gyakorta használja (Mt 24, 14; Lk 4, 5 és 21, 23; Róm
10, 8:, Zsid 1, 6; Ap. csel 3, 10.) a hit elterjedésénok általánosságára és a
Krisztus alapította egyház univerzalitásának megjelölésére. Jelenti továb
bá, a szeritpáli szóhasználatban (Zsid 2, 5), az üdvrend általános és végső

beteljesedését, célhozérését is. vagyis azt a végső állapotot, amikor mindaz,
amit Isten megváltásunkért és üdvözítésünkért tett, végleges és érett tel
jességéhez érkezik. Ez az "üdvrend oikoumeniája". így és ilyen értelem
ben használja az ókeresztény és a bizánci liturgia is.

A szó tartalmának keresztény értelmezése megegyezik tehát mind
azzal, amit szinonimái mondanak, mint a .Jcatholikos", ..universalis",
"egyetemes", "közösségi". Később az "oikoumené" ilyen közhasználatú és
közismert színonimái nemcsak eszmeilea. de tartalmilag is bővülnek.

Még egy nyelvtörténeti és szófejlődési vonatkozása van a szónak,
amely feltétlenül idekívánkozik. Az "oikos", a lakóház. ősi szóf'orrnája a
"foikos", illetve a "feikos" volt. Ebből származott .a Latin "vicus" is, amely
eredetileg a lakóhelyek házsorai között húzódó "közutat" jelentette. Az
oikoumené szó értelmezésénél nem téveszthettük szem elől ezt a "közös
út" értelmezést sem, amelynek éppen - az oikournené szellemében - a
zsinat, a "synodus" (syn + hodos = egvbetalálkozó utak, az utak egybe
találkozása) a hivatott és illetékes művelője,

Hogy azonban az "oikoumené" belső tartalmáról és gvakorIatí cél
járól alaposan tájékozódhassunk, nem árt, ha előbb két másik, vele szo
rosan összefüggő és lényegében összetartozó gondolatot tisztázunk. A há
rom így e.gyütt XXIII. János pápa lelkisénéből sarjadt. egymásból követ
kezik, egyik .a másikat értelmezi és okolja. Az egyik az "apertura", a
másik az "aggiornamento".

Kitárulás és korszerűsödés

Az "apertura", a "nyitás", elsősorban azt a belülről származó és benső

igényektől ihletett, ugyanakkor természetfeletti indítékokkal támoqatott
"reflexiót" jelenti, amelynek során az egyház állandó és mindenkor idő

szerű feladatát teljesíti. Ez a feladat pedig: "megújulás Krisztusban". Ez
az örök-új és eredeti-ősi kötelessége az időben és a földi feltételek között
élő egyháznak: természetfeletti lényegéből és a természetes világba szóló
küldetéséből származik: "EItemettetünk vele együtt a halálba a kereszt
ség által - tanít bennünket az Apostol -, hogy mí is új életet éljünk"
(Róm. 6, 4). Majd továbbra is megjelöli az egyház és tasriaí feladatainak
sorát: "Járjunk az igazság útján szeretetben s mindenképpen nőveked

jünk őhozzá, Krisztushoz, aki a fej és akitől van az egyház testének egy
beerősítése és egybekötése minden összekötő íz közreműködésévcl és mín
ien egyes tagra kimért tevékenységben. így történik azután a test növe
kedése a maga épülésére, szeretetben" (Eph 4,15-16).

Az az "ablaknyitás", amellyel a zsinatot meghirdető XXIII. János
pápa ki akarta szellőztetní a középkor és az újkor megfülledt levegőjét

az egyházból, elsősorhan a Szentlélek Isten - megismétlődő pünkösdi 
tisztító szélviharának bebocsájtásáért történt. De a Lélek nemcsak szél,
amely ott fú, ahol akar, hanem láng és fény is, amely az avittat, az idő

ben elkopottat, az elhagyható járulékosat és az elkülönítő akadályokat
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jelentő szükségtelent felégeti és - bármilyen rárakódás mögőtt is - az
örökérvényű re, maradandóra és lényegire fényt derít. Ugyanaz a Lélek
ez, aki a magát igaz felismeréseknek kitáró, őszintén magána reflektáló és
magát valóban megújítani akaró számára elégséges kegyelmi erőt is köl
csönöz a megújuláshoz.

A gondolat, a vágy és a feladat gyakorlati kötelezettsége az egyházzal
egyidős. Aktualitása XXIII. János pápa világító lelkének fényei mellett
ismerhető fel. Az egyháznak mindenkor és minden körűlmények közott
teljesítenie' kellett - és teljesítette is - az idők éppen számára adott
feladatait. Ez csak a saját benső megújításának és megújulásának állandó
munkálásával történhet. így válhat képessé az egyház a "kifelé nyitás"
küldetésének teljesítésére, arra, hogy valában és nyíltan felismerje a "má
ban" jelentkező szelgálatát és kötelességét. Szükséges tehát az eszmei
megújulás mellett a szívbeli megtisztulás is. amelyhez szükségszerűen kell
társulnia a világot ismerő, figyelő és szolgáló benső magatartásnak is.

A zsinat rnindkét pápája az apostoli buzdítás hangján és hangsúlyá
val sürgeti a benső megigazulásnak és az ebből származó új magatartás
nak gyakorlati fontosságát, amikor Szent Pál szavaival szólnak hozzánk:
"így tehát kérlek titeket... éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz,
amelyet nyertetek: teljes alázatosságban és szelídségben és türelemben ..."
(Eph 4,1-2). Ez tehet csak alkalmasakká bennünket arra, hogy elszakadt
testvéreink felé az egység hívó hangját hallassuk. a világ felé pedig a
megbékélés szelgálatát végezzük. Ez az egyházat alapító Krisztus példá
jának követése is, aki eljövetele célját és értelmét a szolgálatban és az
áldozat vállalásában jelölte meg (Mt 20, 28).

A "nyitás" aktív értelemben ,.ösz.inte nyíltságot" jelent elszakadt ke
resztény testvéreink és a világ minden népe felé. Szükséges tehát, hogy
€i megnyitott ablakon át, amelyen a Lélek friss és felújító levegője, a he
lyes szemlelet és ítélkezés fénye beáramlik, az egyház és annak minden
tagja bátran és biztosan, keresztényi küldetésének és hivatásának tuda
tával, valamint az emberszeretet készségével tekintsen is ki. Lássa meg,
ismerje meg helyesen és egyfelől az igazság, másfelől a szerétet egyen
súlyában mérlegelje is azt a világot, azokat az embereket és egyben test
véreit, helyzetükkel és körülményeikkel együtt, akik felé küldetése szól.

Az "apertura" második, a világ felé szóló és aktív értelme tehát az
elsőből. a megújulás sürgetéséből folyik, rnint azt VI. Pál pápa hangsú
lyozta. Ö a kettőt együtt az "approfondire" szóban foglalta össze, vagyis
a benső tökéletesség alaki tásának és az ismeretekben való gazdagodásnak
összhangjában mutatta meg a helyes nyitás és az őszinte nyíltság miben
létét. így válhat az egyház -- és benne minden hívő - meggyőződésé
nek, hivatástudatának, valamint igazságban és szeretetben gyakorolt ma
gatartásának mértéke szerint valóban az "idő jelévé", amelyet mint a
krisztusi küldetés zálogát fel kell mutatnia a világ színe előtt.

A zsinati schéma hűségesen követi a jánosi szellemet, amelyről a zsi
natot megnyitó pápa jóval előbb is olyan nagyszerű tanuságot tett már.
Iránymutatása szerint a benső megújhodással együtt kell haladnia, sőt ab
ból kell fakadnia a felfogás és gondolkodási mód megváltozásának is.
Félre kell tennünk az előítéleteket, mert ha nyílt őszinteséget és az igaz
ság keresésének egyenes megnyilatkozásait várjuk testvéreinktől és az
emberiségtől, nekürk is csak igazságosan és őszintén szabad megítélnünk a
magunk és mások dolgait. A "máJban emelt jellé" csak úgy válhat az egy
ház, hahiveiben és azok magatartásában, az igazság és a valóság tudatá
ban egyaránt megújul.
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Az apertúranak ebben az értelmezésében már felfénylenek az oikou
mené szclgálatának és küldetésének körvonalai. Az összefüggésekért me
gint Szerit Pálhoz fordul a pápa és a zsinat: "Hogy békés és csendes éle
tet élhessünk, telve jámborsággal és tisztességgel. Ez jó és kedves a mi
üdvözítő Istenünk előtt, akíezt akarta, hogy minden ember üdvözüljön
és az igazság ismeretére eljusson ..." (1 Tim 2, 2 - 4). Amint a régi korok
ernbere megtalálta helyét az egyházban, a "ma és a holnap emberének" is
meg kell találnia azt. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az egyház a
magában felmutatott jelet ma 115 érthető és elfogadható formában tárjaa
világ elé. Az egyháznak tehát, a múltból és annak örökölt igazságaiból és
hagyományaiból táplálkozva, a mában kell élnie és a jövő érdekében kell
tanítania és cselekednie.

Ebben a belső és külső, megújult nyiltsáraban gyökerezik IS ezzel fo
nódik szerveserreggvé a pápák és püspökök által vallott második eszme,
amely egyben az oikoumenikus magatartás lényeges eleme is: a mában
helyesen és igazán látó és a reális tényekhez alkalmazkodó tevékenység.
Ezt nevezte XXIII. János pápa "aggiornamentó"-nak. A S7Ó értelme: kö
ze1kerü1ni, alkalmasan fordulni a jelen időhöz, a mai nap aktuális kívá
nalmaihoz. XXIII. János pápa és a zsinat értelmezése szerirrt: a múlt ta
pasztalatait felhasználni és azok alapján reálisan felismerni és megis
menni a futó idő és a fejlődő világ konkrét adottságait, ugyanakkor a jövő

szolgálatában érvényesíteni a történelem tanulságait.
Befelé, magunk felé az aggiomamento tehát igaz és helyes látása a

.múlt és a jövő közötti jelennek", s ennek birtokában a megfelelő maga
tartás kialakítása, Jelenti tehát a bölcs és helyes megkülönböztetést a lé
nyeges és a járulékos, a szükséges és az elévült, a segítő és az akadályozó
mozzanatok között. Megkívánja a fegyelmezettséget, amely el tud hagyni,
vagy módosítaní tud olyan nem-lényeges dolgokat, amelyek valamiikor
hasznosnak lés hatékonynak számítottak az egyházban, ma viszont már
tehernek bizonyulnak, esetleg gátnak is a keresztény és keresztény, az
ember és ember közott. Együttjár ezazzal, hogy józanul és alázatosan be
ismerjük saját történelmi hibáinkat, vagy egyes módszerek alkalmatlan
ságét és elavultságát, amelyekre tegnap talán még büszkék voltunk, és
míndezt az igazság nevében és az ember érdekében. Igyekeznünk kell el
kerülni az Igazság képviseletének és a jó cselekedetének minden olyan
módját vagy formáját, amivel embertársainkat megalázhatjuk, v.aav az
egyháztól - annaik igazságától, erkölcsi rendjétől vagy szentségekke'l üd
vösséget közlő erejétől - elriaszthatju'k, távoltartjuk v.agy x-lzúrjuk.

A jelen követelményeinek ilyen tudatos figyelembevétele nem "mo
dernizmus" és nem .modemkedés", nem divat és tetszenivágyás. nem a
közhangulat megnyerésének keresése és semmiképpen sem az örökérvé
nyű igazságnak bármilyen változtatása, módosítása vagy sérelmcs alaki
táro. Egyedül az igazság szolgálata ez szerctcttol és szr-retotből, a reális
tények helyes értékelése alapján.

Ennek a benső megújulásnak kihatásaként kell azonban. hoav az
egyház végrehajtsa a saját szolgálatí területének külső megújítását is.
A hit változatlan és örökérvényű igazságait a ma ernbere számára kell
kőzlésre és megértésre alkalmas "új köntösbe" öltöztetnie. A mai ember
míndermapi életében felmerülő erkölcsi és erkölcsi voriatkozású kérdé
sekre is megnyugtató és kielégitő feleletet kell adnia. XXIII. János pápa
szándéka szerint a zsinat sem elítélni, hanem orvosoini akarja a mutat
kozó bajoikat. Az aggiornamento belső valósága ekként: a mában élő
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egyház, a mcstaní időben is érvényes küldetésének tudata, a megújulás
ból származó és abból táplálkozó, magát a szeretetszolgálatra alkalmassá
formáló keresztény magatartása. XXIII. János pápa zsinati megnyitó
beszédében Szerit Agoston szavaival érzékeltette ezt: "Cuius rex veritas,
cuius lex caritas, cuius modusecternitas."

Hátsó gondolatok nélkül

Mindez természetesen munka is az egyház számára, Az oikoumenéről

szóló zsinati schéma egyértelműleg és félreérthetetlenül tanítja ennek a
Ielkí-szellemi-erkölcsí munkának módját: "A szükséges dolgokban az
egységet megörízve, a törvényesen különböző megnyilatkozásá formákban
helyes szabadságot biztositva tevékenykedjenek szíves és jó készséggel,
mindenekben pedig a szerctef jegyéhen cselekedjenek a hívek ..." Ez
XXIII. János pápa tanítása és hagyatéka is az "Ad Petri Cathedram"
enciklikájától kezdve.

Következik ebből, hogy necsak elméletben lássuk be azt, hogy tör
ténete folyamán az egyház maga is különfé1e Iöldrajzi, népi, kulturális,
civilizációs, társadalmi és gazdasági körűlmények és adottságok közepette
szűletett és fejlődött, élt és tevékenykedett, de gyakorlatilag is mérjük
fel, hogy mindezek a tények ma is természetes különbségekben jelentkez
nek nemcsak a szolgálati területet jelentő világban, de magábari az egy
házban is. Ezek a különbségek, sajnos alapvető okai az ellentéteiknek és
a szakadásoknak is. De ugyanezek a különbségek fejezik ki az egyház
uníverzalitását is, amelynek jegyéiben él az egyház. A jövő érdekében
előttünk álló feladat tehát nem uz uniformizálásban nyer megoldást, ha
nem a sokféleség és különbözőság igazság- és szerétetegységében. S ez
már az oikoumené kicsengese.

Ennek az Istentől akiart és ember által is <elfogadható, minden ter
mészet és fejlődés adta különbséget figyelembevevő, egymással megbéké
lésnék és egységnek szolgálata a bensőleg megújultegyház mai teendője.

Ehhez adják meg a pápák és ct zsinat az alkalmas eszközöket, amikor a
közös imára, a tudat és a lelk iísmeret helyes formálására, valarnint az
igazan értelmezett és gyakorolt eszmecsere folytatására buzdítanak nem
csak elszakadt keresztény testvéreinkIkel, de a szolgálatunkra váró vdlág
gal is.

XXIII. János pápa mindenesetre okkal figyelmeztetett arra, hogy a
bibliai Simeon jövendölése már beteljesedett az egyházon és be is fog
teljesedni minden időkben, vagyis, hogy "sokak romlására és üdvözítésére
állíttatott, amelynek ellen fognak mondani ..." (Le 10, 16). Ez miriden
oldalról igaz, hiszen katolíkus részről is vannak, akik szdtrte megbotrán
kozva és az egyház teiklintélyét féltve tekintenek minden nyitásra, minden
új feladatra. Ezek a múltba szerétnének visszahúzódnrés a visszavonha
tatlanul lepergett korok szellemét erőltetnék az új igényű, más ritmusú
mára. De sokan vannak a távolélő keresztény testvérek k őzőtt is olyanok,
akik "hátsó gondolatot" és "burkolt szándékot" sej tenek az egység szor
galmázása mögött és a régi sérelmeket tartják pajzsul maguk elé. Vannak
végül olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a megújulásból származó új
magatartás, bár megbékélést hirdet, a keresztény erőket akarja új típusú,
modern kultúrharcr.a, fedett formájú kerosztes hadjáratra tömöríteni.
Holott aki ezt akarná, az sem a pápa szándékát, sem a zsinat tanítását,
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sem Krísztus ma is érvényes szelgálatát nem érti meg, vagy nem is akarja
megérteni.

A reflexióból megújult elv, a jelen realitását ismerő és figyelembe
vevő készség és ezeket gyakorlatilag is szolgálatba állító magatartás.
mindezek együtt adják az oikoumené velejét. Az egyház kinyilvánítja azt
a szándékát, hogya keresztény testvéreknek, de túl rajtuk, mínden em
bernek szelgálatára kívánja rendelni magát igazságban és szerétetben.
Le akarja tenni történelem alakította eloítéletolt és önmagában nemcs-ik
az igazság, de a megbocsájtó irgalom és szeretet Istenének eszközét is
felismeri. Nem a polémia, a hitvita sok sebet ejtő és sérelmet okozó esz
közeihez nyúl újra, hanem sebeket akar gyógyítani. Mikor elkerül minden
indifferentizmust és az "irénizálás" minden helytelen és igaztalan formá
ját távoltartja magától, egyben elkerüli minden .Játszat-naavlelkűséz"

álságát is, amellyel testvéreit - még jó szándékkal is - félrevezetne.
{'S éppen az igazságot takarná ol szemüle elöl. Az egyház vallja PS tiszte
letben tartja mindenkl lelkiismereti szabadsáaát, mint Istennek az emberi
lélek számára adott felelős ajándékát. Nem feledkezik meg azonban arról
sem, hogy neki tanúságtevőként kell ott állnia a világban. Szeretet-szol
gálatárrak célja a kiegyenlítődés rendje és a megbékélés harmóniája. Az
oikoumené a világ felé tehát: magatartás, tevékenység és gyakorlat. amely
azt munkálja, ami összefűz, nem pedig azt, ami szétválaszt,

Igazságban és szerétetben

A pápák és a zsi.rtat, a hozzászólások és a schéma egyöntetűen tanú
sítják az oikoumené benső magatartásának lényegér: igazságot tanítani
és munkálni a megújulás táplálta meggyöződés és hivatástudat orejéből.

Tanuságot tenni arról az igazságról, arnelvet Isten bízott letétem ":'1vcként
az apostolutódok tanítóhívatalára, amelynpk kötelessége azt hirdetni min
denki számána. Igy tanít az Apostol is: ,.Hivatástok egy reménvsérrre szól :
egy az úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten ... aki mindenek fe
lett és mándenben és mindnyájunkban van ..." (Eph 4, 5).

XXIII. Jáno.'? pápa már zsinati megnyitóbeszédében Iélreéxthetcflenül
fogalmazza meg ennek az elhivatott magatartásnak feltételeit. arnikor
magának az egyetemes zsinatnak célkdtűzését fejtegeti: "Krisztu". '11<::i'l'1t
akarta, hogy minden ember üdvözüljön (>s az igazság ismeretére e]';1'kp7-
zék (Tim 2, 4) azt kívánja tőlünk, hogy az C'gys{'g az igazságban vál-
jék láthatóvá " Maid Szerit Cypr.ianus szavaival .adja meg pnnek az
egységnek értelmét: "Egya fő és egy a~p·l'('':lpt. e<ty ugvancsak a mi l1a7
dagodásunk termékeny anyja is (az e!!yház). A:r: ő táplálékából élünk és
az ő szelleméből töltekezik lelkünk ..."

Az oikoumené, mint elv, magatartás és cél énoen ez az egyház pgy
séze, vagyis az ,.egv-egyház". Hogy a lényege szerint "egy", s mégis szét
szakítottsásban él, hogy a keresztények között ellentétok és ellentmondá
sok vannak: ez nem az Isten akarata, hanem a történelmi ember hibáinak
és gyarlóságainak következménye, amolvrtek jóvátétele és rendezése
ugyanennek a történelmi embernek feladata és kötelessége. XXIII. János
pápa zsinatot nyitó beszédében külőn fejezetet ezentelt annak, hogy tudo
másunkra hozza: az egységes, katolikus és oikoumenikus egyháznak igaz
ságban és szerétetben való szolgálata, ez a mi feladatunk a történelmi
mában, A régi vitatkozó-polemizáló magatartás veszekedő civódássá, ez
pedig a szakadékokat még mélyítö és a távolságokat egyre növelő ténye-
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Lővé vált. Tanú erre a keresztény Kelet vonatkozásában 910, a nyugati
keresztény testvérekkel való ellentétben pedig 450 esztendő. Ezeknek a
hosszú időknek minden emberi hibája, féreértése egy csapásra nem old
ható meg. Vannak itt felelősségck és tennivalók bőven, amelyek minket
is terhelnek. Ezt foglalta szavakba VI. Pál pápa, amikor a második ülés
szak megnyitásakor a bocsánat és az elnézés kérő szavaival fordult el
szakadt keresztény testvéreinkhez mindazokért, amiket történeti elődeink

hibáztak az egy egyház szeretetközösségének épsége, vagy keresztény test
véreink önérzete és érzékenysége ellen.

Az egyházszakadás, amelynek okai között kölcsönös hibák szerepel
tek, most gyógyulásra és gyógyításra vár. A katolikus egyház - a pápák
és a zsinat kifejezett tanúsáaa szerint - az igaz nviltságot, nem a vádló
védekezés ás nem az igazság erejének rideg és hatalommal gyakorolt
módiát akarja alkalmazni, amely a tegnapnak sem hozta meg az egvség
gvógyító orvosságát. a mára sem alkalmazható és a jövő is el fog zárkózni
előle. A benső megújulásból származó tanusága az igazságnak és a szere
tetból szolgálatkész áldozat vállalása: ez a zsinat eszmei és gyakorlati
magatartása az oikoumené művelésében,

Az ezvségbehívás kereszténv tudata soha sem feledkezhet meg arról,
hozv rninden meakeresztelt ember testvérünk és valamilven módon hoz
zánk tartozik. mint Krisztus családjának gvermeke. XXIII. János páoa
alázatos. mégis drámaian nacvszerű, atvaí szavai tanítják ezt az igazsá
got, amikor így fordul minden kereszténvhez a világon: ..Bnp',prliptek meg,
hozv szívünk édes kívánsága szeránt testvéreinknek és fiainknak nevez
zünk benneteket. Mindazokhoz, akik bár Tőlünk távol vannak, mé$s
mint testvérekhez szóljunk Szerit Agoston szavaival: .Akarva vazv nem
akarva, testvéreink ők mégis. Csak akkor szűnnének meg testvéreinik
lenni, ha megszűnnének így imádkozni: Mi Atyánk .. .'''

Elsősorban Imádsássral és áldozat vállalással tegyük magunkévá az
egyház ezvségének ügyét. A zsinati sehéma is hanzoztatia, hogy ez nem
csak feladata - munus -, hivatásbeli tennivalói,'} - officium -. ha
nem esetleg terhes kötelessége - ann3 - is minden keresztény ember
nek.

Az igazságban és szaretetben gyakorolt egység murrkálása elsősorban

azok felé a testvérek felé íránvul. akik az érvénves keresztség jegvÁb€'n
hozzánk tartoznak. Ha pedig tostvéreink - mint ahogv azok -. akkor
kötelessézünk. hozv bennük azt kerr-ssü'k, ami velünk egybeköti ő1{pt 
vagyis jóságukat. hit- és erkölcsbeli értékeiket, nem pedig azt. é:; elsősor

ban nem azt, ami tőlünk őket elválasztja.
Igy tanít bennünket XXTII. .Iános pána 'l zsinati mp<>.firrve]ökhöz inté

zett beszédében, erre buzdítanak a zslnaf Rjv,:ílk és ,a schérna is. Örömme!
kell felismernünk a közös iav;a!lmt ésérté.keket. »melvek uzvanabból a
krisztusi forrásból fakadHlRk~ Ez rnéltó és így il)''lz';:'igos is. Dp az is ~zük
sézes, hogv ezek felismerése bennünket ..tanuléko-iv elismer2s1'p" is ÖlS'7.
tönözzön, különösen akkor, hogy ha egyik vagy másik lelki-szellemi érték
rnezvalósításában testvéreinket nálunk iobbaknak és tökéletpseblbeknek
ismerhetiük fel. Ez a mazatartás is az iaazsáz melletti tanúságtételben
nyer kifeiezést. MáT a zsinati üléseken gvaikorta szóltak 3Z atyák nvu
gati keresztény testvéreink mélv és tiszteletreméltó s'7..entiráJ':-ismeretéről

és annak értelme kutatásáról, valamint jámborságukról és lelkük egysze
rűségének puritán szerénységéről. Keleti testvéreinkkel kapcsolathan pe-
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dig a szeretetkőzösség példás 'megelé:sét méltatták, valamint az ősi szer
tartások szépségét és ezerzetesi életűk aszkézisét, szcmlélödő mélységeit.
Az össztestvériség közös kincsei ezek.

Erre a nyílt és ma aktuális, az eredeti és ősi igazságot a mában fel
lelő és érvényesítő egység-rnunkálásra mindig buzdított az egyház nevelő

és tanító feje, a pápa. Ha csak XI. Pius pápa egyik beszédét is idézzük
vissza, közel negyven esztendő távlatából, ebben ugyanazokat a gondola
tokat találjuk meg, amelyekkel VI. Pál pápa és a zsinat is fordul felénk:
"Bennünk, katolikusokban, gyakran hiányzik a testvéreket megillető ke
gyelet, mert hiányzlik róluk való tudásunk. N em ismerjük mindazt, ami
bennük és náluk értékes, jó és valóban keresztény és amelyek ősi közös
kincseinkből erednek ... Ha a törnbaranvból letöredeznek részek, ezek i:"
színaranyból vannak, míként a tömb maga ..., hiszen a tiszteletreméltó
szeritség örökségét hordozzák ők is. Ezért nemcsak tiszteletünket érdem
lik meg, de mánden becsülö szeretetünkre is méltóak."

A gyakorlati oikoumené elsőrendű feladata tehát elszakadt testvé
rein!k: igaz, valóságos, történelmi és alapos ismerete. értékeik tisztelő mcc
becsülése. Az ezekből fakadó szeretet lehet csak benső rugója egységet
szorgalmazó és munkáló készségünknek. Az őszinte nyíltság egyértelmű

és minden álság és igaztelanság nélküli mazatartása alázatos testvéri lel
leületet alakít !ki bennünk a szolgálatra, amely nem túri meg, hogya ma
gát az "ig>.azság birtokán belül tudó" felülről kezelje, lenézze. meavesse
vagy elítéljeelszakadt testvéreit. Téves volt és marad a különbsézek. az
oltérések. a hibák és a tévedések oldaláról kezdeményezni és ezeket 8.DO

logetikusan polemizálva az ellentéteket és a szakadékoikat tovább mélví
teni, régi sebeket felszaíkitanű és ősi sérelmeket újabbakkal tetézmi. Az
igazság képviselője és felrnutatója csak a "szeret.et szolgája" lehet
(1 Kor 13).

A keresztény dialógus

A pápa, a zsinati Myák és a schéma az oikournoné munk álásának ak
tív és praktikus eszközét a dialógusban jelöluk meg. Erről a szóról, fo
galmí tartalmáról és módszeréről annyi szó esett már, annyi értelmezés
és magyarázat született az idők folyamán" hogy szükségesnek látszik tisz
tázni: mit jelent az oikoumenikus dialógus?

A dialógus szótani jelentése is "pánbeszéd", "eszmecsere". Olyanok
beszélgetése, gondolataik kicserélése, akik valamilyen igazságot akarnak
tisztázni, annak ismérveit őszintén feltárják és benső valóságait igyekez
nek elmélyíteni. Az oikoumené jegyében folytatott dialógus fegvelmezett
beszélgetés, amely erik.ölcsi alapon áll, az emberiesség, megbecsülés, tisz
telet és szeretet jegyében, és közös eszmei célt tart szem előbt, Nem a
"maga igazát" keresi, hanem a beszélgető felektől Iüggetlen igazságot.
ami mindentől és míndenkií.öl függetlenül "önmagá'ban is igazság". Nem
védekezés és riem támadás, nem vita és nem veszekedés. Nem személves
kedik civakodva, nem bánt, nem sért önző gvőzelernvágyból. Nem alázza
meg tárgyaló felét sem emberségében, sem tísztességében. sem nem sérti
meg Ielkídsmerete szabadságában. Tiszteli benne atyái hagvomáervához
ragaszkodását és hűségát. Ismeretei alapján magát partnere gondolkozás
módjába, gondolati- és eszmevilágába éli és helyzetéibe képzeli. Azt keresi
és nézi, ami a másiknak jó, előnyére, hasznára és gazdagodására, tökéle-
tesedésére válik. Nem sebeket akar vágni, hanem gyógyítani, nem győze-
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lemre törekszik, hanem az igaz és a jó diadalára, amely a közösen keresők

együttes dicsősége és kölcsönös tisztessége, Ez a dialógus "keDesztén:y; esz
mecsere", mert a humánumira és a krisztusi testvériségre támaszkodik.
Témája a k'i:nYlÍ1latJkoztatott és az egyház letéteményében megőrzött termé
szetfeletti igazság, vagy bármely igazság ennek fényében.

A katohkus egyházon belül már sokféle és sokirányú egység-mozga
lom iridult. Szóban, írásban, tárgyalásokon és közös összejöveteleken kez
deményezések történtek a megértés és a szeretet munkálására, Sajnos,
ezek sok gyanúval és bizalmatlansággal találkoztak. Sokszor, egyházi tá
mogatás és elismerés híján, nagy eredményre nem számíthattak. Most
XXIII. János pápa és a zsinat hivatalosan is kifejezésre juttatták az
őszinte és helyes közeledés szükségességét és a Szent Officium gyakorlati
irányrnutatása mellett nemcsak jóváhagyták, de annak széles kiterjeszté
sét támogatják és sürgetik. Az oikumené sohérnája elismeri az eddig V2g
zett munlka érdemi voltát és mindenhol és rninden elszakadt testvérünkkel
kapcsolatban örömmel üdvözli az eszmernere kialakulását. A püspököket
hivatalosan is felhatalmazza, hogy szorgalmazzák és felügyeletük alá von
ják azt. Küejezi azt az óhaját is a szentszéki instrukció, hogy tudós és az
elszakadt testvérek kérdéseiben járatos teológusokat bízzanak meg a dia
lógus vezetésével.

A világ püspökeinek hozzászólásai mánis sok és értékes gyakorlati
útmutatással szelgáltak a keresztény párbeszéd kialakításához, Többen
hangoztatták, hogy semmi sem lenne nagyobb akadálya az oikoumené
művelésének, mint az, ha a pánbeszéd "prozelytizmusc" kialakítását tűzné

maga elé. Nem egyes 'egyének megnyerésén, nem kis szigetek kialakításán
kell fáradozni. Az egész kereszténység körében feladat az egység munká
Iása, nem pedig részletegységek formálása.

Sokan, még a katolákusok közül is, aggodalmasan figyelik a keresz
tény felekezetek közötti összejöveteleket, a közös imádságokat, és az "in
sacris communicatio" veszélyeitől féltik az oíkoumené- gyakorlati meg
nydlatkozásaat. Attól taröanak, hogy az igazi oél elérése helyett elmcsőd

hatnak az egyes keresztény felekezetek és a katolikus egyház között a
hitvallásból folyó objektív határok. Nehezményezík, hogy katolikus közös
ségekben protestáns vagy orthodox pap beszél, vagy katolikus pap jelenik
meg elszakadt testvéreink körében, bibliamagyarázátot tart és prédikál.
Pedig már bíborosok és püspölkÖik is résztvettek ilyen egységet művelő

"agapékon". Az egyház mindenesetre őrző szemmel ügyel ezeikre .a kőve

ledésekre és jól érthető szabályokkal egyengeti az alkalmas és Iehetséges
médokat a megszabott határokon 'belül.

Gyakorta hangsúlyozták a zeinati atyák és nyomatékkal utal a sché
ma is arra, hogy a keresztény eszmecsere éntelrnét wesztá és célját té
veszti, ha nem vesszük figyelembe elszakadt testvéreink gondolkodásmód
ját, az ígazsag megközelítésének náluk sajátos és 'bevett bölcseleti mód
szerét. továbbá érvelésük, bizonyításuk és cáfelasuk logikai formáit. A sa
ját gondolkodási vagy tudományos kategóriánk ktzárólagosságűnakeről

tetése ugyanis könnyen meghíúsíthatná az eszmeosere termékenységet.
A szavak és fogalmak értelmét úgy Ikell megvílágítanunk, hogy az az Ő

számukra is megragadható legyen. A történelem eléggé tanúsítja" hogy
sok félreértés, ellentét és így a hitben való elszakadás is éppen a szavak
különféle értelmezéséből származott és alakult ki. Ezért hangoztatja a
zsinati schérna, hogy igazságainkat "új, a mai, és míriden ember számára
érthető" és megközelíthető köntösbe öltöztessük, A zsinati atyák kőzül
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sokan ajánlották egy, az elszakadt testvéreinkkel azonos módon érthető

biblikus-patrisztikus szóhasználat kialakítását.
A zsinat állásfoglalása és a Szent Officium instrukciója szerint rnin

den oikoumenikus párbeszéd, minden hivatalos találkozás és eszmecsere
elszakadt testvéreink és miközöttünk csakis a területileg illett ri.es püspö
kök tudtával és szellemi irányítása mellett lehetséges. Ök a tanitóhiva tal
nak apostoli jogon tagjai. Mándenkd más tőlük nyeri a jogot a tanítás hoz.

Keresztény és egyetemes békesség

A dialógus során azonban az igazságot is csak a lelkiismeret szabadsá
gának figyelembevételével és tiszteletbentartásával szabad képviselni.
Míndenkinek Istentől adott, természetes joga van megismert igazságához.
még a jóhiszeműen vallott helytelenhez is. Nem vonatkozik azonhan a
szabadság a megismert és az elfogadott igazság benső, objektív tartal
mára, sem annak elvetésére. vagy megtagadására. Míndazokat a kérdése
ket, amelyekben eltér véleményünk s amelyek a tan szempontjából táv-il
tartják elszakadt testvéreinket, ne a schizrnatikus vitapontok alapján PS
sarkitö módján tárgyalja a keresztény eszmecsere, hanem a közös, a mirid
nyájunkra egyformán érvényes kinyilatkoztatásból meritett igazság Iónye
mellett igyekezzék a különbözőségeket megérteni és feloldani.

A "megértés" útja tehát nem az igazság objektív tényére vonatkozó
engedékenység, hanem a szóhasználat, a gondolkodás és ítélet-alkotás
módja ismeretében azoknak a közös és alapvető tényeknek megállapítása,
amelyek összekapcsolnak bennünket. A zsinati atyák hozzászólásaikbsn
arra is felhívták figyelmünket, hogy "a saját és bevett ítéleteinket is re
vízió alá kell vonnunk" és összeíüggéseücben is meg kell vizsgálnunk
azokat, és pedig abból a szempontból, hogy ezek az általunk megszekott
formulák érthetők és elfogadhatók-e elszakadt testvéreink számára is.
A külső forma, a gondolkodás és ítéletalkotás logikája, valarrunt a szavak
sajátos használata ugyanis nem lehet akadálya az igazságra vonatkozó
tartalmi egyetértésnek. Arra sem szelgálhatnak továboá, hogy régi sérel
meket elevení-tsenek fel, vagy új sebeket üssenek. Mindezek csak "eszközi
szerepet" játszanak az igazság közlésében és megvilágításában. Maganak..
az igazságnak kárára nem lehetnek. Elszakadt testvéreink gondolkodás
módjában, ítéletalkotásában vagy érvelésében éppen úgy lehetnek szá
munkra is tanulságos értékek, mint ahogyan vannak hagyományaikban.
amelyekhez ragaszkodnak, liturgiáj ukban, amelyet ma is végeznek. és
tökéletességre törekvésükben. amely miatt tiszteletet és megbecsülést
érdemelnek.

Az oikoumenikus párbeszéd, a keresztény eszmecsere - XXIII. Janus
pápa szellemében és a zsinat két szessztójának tanusága szer-int - való
ban az "egyház kapuinak megtárása", szélesebbre és járhatóbbra nyitása.
Az egyház nem feledkezhet meg arról, hogy az egység, amely felé az út
a tárt kapun át halad: a "lényeg egysége", amely nem a hagyományok,
a sajátosságok, a gondolkodási és kifejezési-módok uniformizálásában. a
szó eredeti értelmében "egyformaságában" valósul meg.

Már most, az eszmecserék egyengető idején, felmerül a kérdés: miben
és hogyan lehet együtt működni, kooperálni elszakadt testvéreinkkel ?
Melyek azok a kérdések, amelyeknek felekezeti határok nem állanak ~á

tul, és amelyek nemcsak közös keresztény, de emberieri közös problérnak
is? Melyek azok a kérdések, amelyek az egy szív, az egy lélek, az egy
vélemény és tett kialakítását sürgetik? A zsinat és a schéma részletesen



felsorolja ezeket a kérdéseket és a Szerit Officium instrukciójára táma.z
kodva helyesli, ha a katolikusok elszakadt testvéreikkel bensőséges be
szélgetést kezenek azokról a minden ernber-t iénintő kérdésekről is, ame
lyeknek megoldása, tisztázása és rendezése egyben minden ember köte
lessege is. Ezek: az emberi együttélés alapelvei a világon, a társadalom
és a közösségí élet kérdései, a népek egymás közötti súrlódásaí és viszá
lyai, az analfabetizmus, az éhség, a nyomor, a munka- és lakásproblé
mák, valamint a javak igazságos elosztásának megoldást sürgető feladatai.
A megoldásukra irányuló erőfeszítések egymás kölcsönös megismerésé
nek, 'egymás problémái felmérésének és így az egymás iránti szeretetnrk
és az igazságos megbékélésnek segítői is lesznek.

Az oíkoumené beteljesítő és záró gondolata az a meggyőződés, hogy a
rend statikumát kell először megvalósítani, ha azt akarjuk, hogya harmó
nia, az egybecsendülés dinamikuma az emberi közőseégek ajándékává le
hessen. Ha a keresztények egymás között és ugyanakkor ők is, meg a vi
lág népei is általánosságában ezen munkálkodnak, akkor bizton remél
hetjük .annak áldásos gyümölcseként az egyetemes megbékélést,

Az oíkoumené gyakorlati művelője azonban nem a tunya és ráhagyó,
a visszahúzódó és érdektelen "pacifista". Erre Krísztus maga tanít ben
nünket a hegyibeszédben : "Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiai
nak fognak hívatni" (Mt 5, 9). A magyar fordítás nem fejezi ki teljesen
a fogalom nyújtotta lényeget. A görög eredeti szó "eirénépoioi", azokat
nevezi Krísztus "Isten gyermekeinek", akik "tevékenyen" szolgálják, mun
kálják és áldozatos szeretettel valósítják a megbékélést. (A latin megfe
lelő kifejezőbb: "pll.cifici" - qui faciunt pacem!) Ezek jutalma és dicső

sége nemcsak: saját istengyermeki voltuk tökéletesedése, "nagykorúságá
nak: telje", de az Isten gyermekei nagy családjának szolgálatábam, a kien
gesztelődésés megbékélés müvelésében a végső cél, az egy egyház meg
valósulása felé segítésben, az üdvgondozás teljességében (oikoumenia sa
lutis) részesedés is.

Ezért az oikoumené, mint az igazság' és a szerétet gyakorlata, a ke
reszténységen belül és az egész világ javára kizár minden más érdeket,
minden hátsó gondolatot és kapcsolt célt, amely embert ember ellen állít
hat, amely rendet és harmóniát bonthat. Az oikoumené "mindenkiért"
lehet csak, de senki ellen nem fordulhat. Akár az igazság csorbul, akár
a szerétet károsodik, értelmét veszti és célját téveszti az oikoumené, amely
csak ennek a kettőnek egységében és elválaszthatatlan együttműködésé

ben létezhet és tevékenykedhet.
Míndazt, amit a zsinat pápái, a schéma és a világ püspökei tanító

megnyilatkozásaiból egybefoglalhátunk - mintegy meghatározásként -,
így öss.zegezhetjük:

Az oikoumené: az egyház benső megújulásából Iorrásozó, a mínden
ember, különösen elszakadt keresztény testvéreink felé szólóküldetés hi
vatástudatából táplálkozó, tanuságot tevő magatartás (apertura, nyitás,
nyíltság, tanúságtétel, martyria), amely a változatlan és örökérvényű igaz
ságot a helyesen megismert és reálisan értékelt mában a jövő számára és
érdekében - mint az idők jelet - ajándékozó készséggel juttatja kife
jezésre (aggiornamento - a ma aktuális szolgálat: diakonia) abban a dia
lógusban, amely az emberi jogokat és a lelkiismereti szabadságot egyaránt
tiszteletben tartva, igazságot szeretetber; és szeretetet igazságban úgy jut
tat érvényre, hogy általa a keresztények egységét és a világ népei megbé
kélést szolgálja (oilwumené, kiengesztelés, megbékélés, orthopraxia).
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