
MESZLENYI ANTAL

A KERESZTÉNY EGYSÉG ÚTKERESÉSEI
A II. vatikáni izsinat célkitűzéseinek egyik igen fontos kérdése volt a keresz

tény egység útjának járhatóvá tétele és ehhez a szükséges előmunkálatok elvégzése.
A kezdeményezés dicsősége XXIII. János pápát illeti meg, míg a folytatásé utód
ját, VI. Pált. Az előbbi kiérettebb papi éveiben, 1925-ben a római Szentszék kép
viseletében lekerült a balkáni részekre és itt két évtizedet töltött Szófiában és
Konstantinápolyban. Ezalatt nem egyszer felötlött benne a gondolat, hogy a nyu
gati, azaz római kereszténység térben és lélekszámban mily sokat vesztett a keleti
ortodoxia előnyére. Természetes, hogy ez a jelenség lehangolta, mikor az sem
volt előtte titok, hogy Európa középső és északi térségein ugyanígy erősödött

meg különböző ágazataiban a protestantizmus. S amikor 1945-ben Párizsba kellett
távoznia, tbtení nunciusi évei alatt (l945-53-ig) még világosabban tárult eléje a
római egyház veszteséglistája.

A kereszténység sokrétű szétszakadozása, pillanatnyilag sem hagyott neki nyug
tot, de azért türelemmel várta az időt, míkor lehet valarndt tenni ősszetömörítésere.

Ez végre 1958. október 28-án bekövetkezett, amikor bíborostársai az egyház fejét
köszönthették benne. Szívébe zárt tervével aránylag rövid idő múlva, a következő

év január 25-én a nyilvánosság elé lépett, amennyiben a Róma falain kívüli Szent
Pál bazilikában, a hallgatóság legnagyobb meglepetésére kihirdette, hogy egyetemes
zsinatot szándékozik összehívni. Azt sem hallgatta el, hogy az meghívás lesz a ke
resztények egységére. E szándékát csupán két bizalmas munlcatársa ismerte: L.
Capovilla, a magántitkára és D. Tardini bíboros, államtitkára. Érthető, ha II je
lenlevő többi bíboros is elcsodálkozott a nem várt híradáson. De azután, hogy új
bál tisztelegtek nála s megkapták a bővebb magyarázatot, odaadó tisztelettel nyil
vánították ki közreműködésüket.

Zsinati útmutatás

Il;:en-igf>n rövid foglalatban. ilyen előjelek mellett indult meg a nazv készü
lődés, Elsősorban a zsinati célt kellett lerögzíteni. Ez hármas pontban történt, még
pedig: a római egyházmegyei zsinat összehívásában, az egyházjog revíziójában s a
keresztények egyesülésének sürgetésében. Erre következett a június 29-én kiadott
Ad Petri Cathedram enciklika, mely úgy tekinthető, mint az ökumenikus zsinat
hivatalos és ünnepélyes bejelentése s az előbbi három feladat bővebb kifejtése.
Alaphangját az igazsággal és ezeretettel ötvözött egység eszméje üti meg, s ennek
vezető helyet kell biztosítaní az egyház és az emberiség értékvilágában.

Ezek után következett az események hétköznapíbb része. 1960 elején megala
kultak a feladatok végzésére kijelölt egyes bizottságok, köztük a Keresztény Egy
ség Titkársága, a neves és nagytudású A. Bea (tl968. november 16.) elnökletével
és G. Willebrands prelátus, ma szintén bíboros, titkárságával. Itt kellett kidolgozni
az ökumenizmus dekrétumát, nemkülönben a nem keresztényekkel és a vallássza
badsággal foglalkozó szkémát, azaz javaslatot. Minden egyes bizottságban a legjár
tasabb teológusok álltak munkába, ami érthető, hiszen a világ szeme feszülten né
zett a Péter-bazilika középső hajój ából átalakított ülésterem felé.

A zárt ajtók mögöttí munkálatok oly szaporán haladtak előre, hogy János
pápa 1962. október ll-én, Mária anyaságának ünnepén, ünnepélyesen megnyithatta
a zsinatot. Beszédében kijelentette, hogy nem a régi, ismert tanítások mcglsmétíló
séről lesz szó, hanem a változatlan és megváltozhatatlan krisztusí tanításoknak és
üzeneteknek a mai gondolkodás nyelvén, új formában, új köntösben történő kife
jezéséről. Szólt a keresztény egységről is, hangoztatva, hogy itt külőnösképpen nem
a szigorúságot, hanem az irgalmasság gyógyító balzsamát kell használni.
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A szives meghívás és meg-megismétlődő atyai hang szép számmal vonzotta a
nem katolikus keresztényeket, hogy tanúi legyenek, mí is történik a Szent Péter
kupolája alatt. A mintegy 2500, hol több, hol kevesebb mítrás főpap testvériesen
fogadta őket, de mindnyájukat fölülmúlta az aggastyán pápa jósága és közvetlen
sége, Nem egy meghívott úgy nyilatkozott róla, hogy aki egyszer beszélhetett vele,
többé nem tudja elfelejteni. De szívesen emlegették a vitákat is, s ha voltak is
ellenkezések, azok szintén a magasabb érdekeket szelgálták. Végelemzésben a Va
tikánt azzal a kellemes érzéssel hagyhatták el, hogy a zsinati atyálc közt a testvéri
összhang uralkodik.

A látottakból és hallottakból levonták azt a tanulságot, hogy szintén
ki kell lépniök zártságukból és keresnlök a közeledest. Készen állt ene a pra
voszláv Szerit Szinodus éppúgy, akárcsak a protestánsok vllágszövetsége, Az
utóbbi rövid időközben kétszer is meghívta a rnieimket ünnepies manifesztá
cíóira, előbb 1963 júliusában kanadai konferenciájára, majd a következő év augusz
tusában a német reformátusok frankfurti közgyűlésére. S a meghívebtak nemcsak
néma figyelőkként vehettek részt, hanem ott az egyházi alkotmány vitájában szó
lalhattak fel, itt pedig az ökumenikus találkozókat sürgethették egymással.

Közben a bizottságok derekasan dolgoztak, de munkájukat eléggé hátráltacta.
hogy hol szűkítették, hol pedig tágították a feldolgozandó anyaget. Ennek tulaj
donítható, hogy az első ülésszak befejezéséig, 1962. december 8-ig a vártnál jóval
kevesebb eredményt sikerült felmutatni. Az áldott lelkű János pápa nem is érhette
meg terveinek befejezését, mivel már ekkor súlyos beteg volt. Annyira még vitte,
hogy sikerült elzarándokolnia Lórétóba és Assisibe, nemkülönben befejezhette az
általános örömet keltő Pacem in terris enciklikáiát. A jól végzett munka után,
1963. június 3-án szólította magához az élet és halál ura.

Az általános gyászban sokakat foglalkoztatott a néma és nyílt kérdés: ki lesz
az utóda? Nem egész három napos konklávé után, június 21-én a felgomolygó fe
hér füst jelezte, hogy G. B. Montíní kardinális személyében megvan az új pápa,
aki a VI. Pál nevet vette fel. O már másnapi rádióbeszédében bejelentette, hogy
legfontosabb feladata lesz a zsinat folytatása. Ugyanezt megismételte koronázási
szózatában <június 30), kisarkítva az egyház megfiatalításának szükségét, a dialógus
felvételét, illetve folytatását a Rómától különvált keleti és nyugati keresztény egy
házakkal. Sőt magával a világgal is, hogy ember embertársával testvérként egye
süljön s békében szolgálja Krísztust,

Mi tagadás, egyéniségében nem oly kőzvetlen, mint elődje volt, de az kétség
telen. hogy meleg szívet, Istenért, vallásért, egyházért és emberiségért égö lelket
rejt. Erre vallanak utazásai is; melvek vl lágmérotre fokozódtak. Bevezető útja 1964.
január 4-6 közt a Szentföldnek szólt, ahol a hármas dialógus kezdetét akarta
munkúlní. Forrpont ja volt ennek az Athenagoras konstantinápolyi pátriárkával vál
tott- békecsókja. De emellett a vcszélveztetebt világbéke önkéntes követeként is fel
lépett. Ezért érthető, ha e három nap a vllágszenzáció erejével hatott, s a külön
böző vallásközösségek versengve ünnepelték.

Ugyancsak a béke, keresztény derű, öröm és szerétet áramát vitte magával a
Bombav-I Eucharisztikus Kongresszusra, docember első napjaiban. Nem is egyszer
ama hő óhajának adott kifejezést, bárcsak minden ember megértené ezen a földön,
hogy testvérek vagyunk és Isten a mi közös Atyánk. Minden egyes embernek meg
kellene tanulnia, hogy egymást szeresse, egymás jogait és személyes méttósáaát
tisztelje.

Hasonlóképpen a béke zarándokaként kívárit szerepelni. amikor 1965. október
4-én New Yorkba repült, hogy meglátogassa az Egyesült Nemzetek Szervczetét,
mint a világbéke őrét. Elsősorban ezt a magas és egyetemes képviseletet figyel
meztette, de általa a vilúg valamennyi népét, hogy ismerjék el a legfőbb földi
célnak a békét. S mindcrre következett negyediknek, 1969. július :31. és augusztus.
2. közt lezajlott utazása az afrikai Ugandába. Dicserőleg emlékezett meg az itteni
négerek lendületes katolikus életéről, s emellett kihangsúlyozta a dialógus szük
ségét a más vallásúakkal.
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Világrészekre kiterjedően iparkodott az emberiséget a jobb és megértöbb élet
formakba bekapcsolni, s míatatt ő így fáradozott a távolban, otthon az egyes ülés
szakok idején a zsinati atyák csiszolták a rájuk rótt feladatokat. Ez sem ment oly
egykönnyen, s egy-egy tervezet nem egyszer került vissza az i11etékes bizottsághoz
korrekció végett. Ez alól az Egység Titkársága sem volt kivétel, de azután sikerült
az idevágó javaslatokat elfogadható formába önteni, amit HJ64. november 21-én
Pál pápa Decretum De Oecumenismo néven törvényerőre emelt.

Az egész három fejezetre oszlik: 1. az ökumenizmus katolíkus elvci ; 2. az
egységtörekvés gyakorlati módjaí ; 3. az elszakadt közösségek ismertető jegyei. Esze
rint az egységre-jutás elengedhetetlen feltétele, hogy egymást kölcsönösen és őszin

tén megismerjük. Ez viszont megkívánja, hogy az évszázados előítéleteket és téves
fogalmakat felszámoljuk. A kedvezőbb légkör egymás megismerésére és megbecsü
lésére csakis így jöhet létre, ami azután eredője lesz a további megbeszéléseknek,
vagyis a dialógusoknak. S ha mindezt kellő tapintattal, alapos megfontolással hajt
juk végre, közelebb jutunk egymáshoz.

Persze ez távolról sem jélenti azt, hogy szernet hunyjunk az itt és ott elkö
vetett hibák fölött. De ahogyan ezek is szóba kerültek, azonképpen az érdemek
sem hallgattattak el. A keleti ortodoxiánál elísmertük, hogy azonosak velünk li
turgíáiukban, szentmiséjükben, Máriának es sok szeritnek a tiszteletében, továbbá
püspöki és szerzetesi intézményükben stb. A nyugati protestánsoknál szintén ta
lálunk egyező vonásokat, így a keresztség szentségét, Krísztus istenségének hitét,
a szeritírás nagy tiszteletét, tiszteletreméltó olvasását és elmélyült tanulmányozá
sát. De azt is meg kehl vallani, hogy a többi szentséget már nem ismerik el, Sem pedig
Krisztus valóságos [elenlétét az Oltáriszentségben. Úrvacsorajuk azonban, ennek
ellenére, mutat bizonyos hasonlóságot velünk.

A múlt visszhangja

Visszatérve a keleti ortodoxia követőire, az érintett szakadás a bizánci és ró
mai kereszténység között, 1054. július 16-áll. következett be. IX. Leó (1049-1054)
követe, Humbertus bíboros ezen a napon tette le a konstantinápolyi Hagia Sophia
oltárára az ottani patriárkára, Cerularíus Mihályra kimondott kiközösítő bullát,
A kiközösítésre természetesen ő is kíközösítéssol felelt.

Az elhamarkodott és szerencsétlen lépést elsősorban Bizánc és Róma hatalmi
versengése idézte elő. De e főok mellett szerepet játszottak hittételi és liturgikus
ellentétek. Igy például a keleti egyház tagadta, hogya Szentlélek az Atyától és
Fiútól származnék. ahogy azt a nyugatiak vallották és vallják. Az előbbiek a Fi
lioque szócskát még hitvallásukból is törölték. A továbbiakban tagadták a pápa
prrmátusát, és legfeljebb tiszteletbeli elsőségót fogadták el. Akadtak még egyéb,
bár kisebb jelentőségű ellentétes tantételeik.

Jó, hogy ezekről a perlekedésekröl az egyszerű hivő nép m.it sem tudott s elte
a maga megszokott vallási életét. De a .magyok" is hamarosan rájöttek, hogy az
általuk gyújtott tűz őket is perzseli, tehát jobb előbb, mint utóbb a megbékülost keres
ni. Erre nemcsak Róma hajlott, hanem Paleologus VIII. Mihály császár (1261-12B2)
útján Bizánc is. Készen állt a legnagyobb áldozathozatalra, ha ;; pápas.iztól segít
séget kap trónja védelmére. X. Gergely (1271-1276) hajlott rá, de feltételül az
unió elfogadását kötötte ki. Az ellentétek itt is áthidalhatóknak mututkoztak, ily
képpen a bizánci partner elküldhelle követeit a soron levő II. Lyoni Eg\'eternes
Zsinatra (1274). Az uniós megegyezés itt sem ütközött nehézségbe. mivel a keletiek
csupán azt kívánták, hogy tarthassák meg régi hltvajlasí Iorrnulájukat és sajátos
szertartásukat, ami szi ntén nem talált ellenzésre.

Sajnos, a sok jóval biztató kézfogás nem tartott sokú, mí vol LlZ 1280-<15 évek
től kezdve a régi vlták ismét. kiújultak. Ez annál nagyobb helytelenség volt. mi
Fel az erőre kapott ozrnán hatalom a XV. századtól kezdve nem kisebb tervvel
foglalkozott, mint politikai és vallási hegemóniáját kiterjeszteni Kelettől Nyugat
széléig.
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Ebben a fenyegető helyzetben a józanság diktálta volna mind Bizáncnak, mind
pedig Rómának, hogy minden erejüket a közös ellenség megfékezésére fordítsák.
Erre némi reményt nyújtott a IV. Jenő (1431-1447) által összehívott bázeli (1431),
majd ennek folytatásaképpen a ferrarai s utána a firenzei egyetemes zsinat, ame
lyen fényes kíséretével megjelent VIII. János bizánci császár is. A kezdés elég rosz
szul indult, amennyiben Márk efezusi érsek s a köréje csoportosult kisebbség hal
lani sem akart a római előterjesztések megszavazásáról. S mível úgy látták, hogy
a többséggel szemben alul maradnak, egyszeruen hátat fordítottak a zsinatnak és
hazautaztak.

Távozásukkal megkönnyebbülten tudtak egyezségre jutni s az 1274-es alapon
egyik és másik is elérte, amit óhajtott. Az öröm mindkét részen akkora volt, hogy
a határozatok aláírása és kihirdetése után a nálunk is jól ismert Cezarini Julian
bíboros és Bessarion Vazul niceai érsek békecsóket váltott egymással. A császár
pedig térdet hajtva csókolta meg a pápa kezét, amivel dokurnentálni óhajtotta a
Szeritatya egyházfőségének és elsőségének el:ismerését.

Firenze lelkesedését még csak növelte, hogy egymás után jelentkeztek az egye
sülésre az örmények, koptok és a jakobiták. Viszont ezzel szemben a márkisták
tovább feszítették az ellenkezés húrját és az 1443-as, ún. jeruzsálemi zsinatukon
még császárukat is kiközösítették. Jánosnak ez sem tetszett, s még kevésbé, hogy
a megígért katonai segítség elmaradt. Ilyenformán a török 1443-ban még könnyebb
szerrel foglalhatta el Konstantinápolyt, ami a bizánci császárság bukásával járt.
A történtek után a Hagia Sophia török mecsetté lett, a keleti kereszténység pedig
II szultánok és nagyvezírek zsarnoksága alá került.

Az államhatalmi átváltás a keresztény egység gondolatát beláthatatlan időre

kitol.ta, Az osztódás következtében az úgynevezett autekefal patriarkátusok egymás
után alakultak meg és versengtek az elsőségért. Ez szintén az egység rovására ment.
S Rómától sem lehetett várni újabb kezdeményezést, mível a pápák - tisztelet a
kivételeknek - főpapi karukkal együtt túlontúl elvilágiasodtak s nemigen érde
kelte őket a keresztény unió megvalósítása.

Az egyházias szellem elfakulásának lett egyik újabb következménye a "refor
máció", mely első bemutatkozásával 1517-ben lepte meg a világot. Nem kellett
több, mint fél század, s meghódította magának jóformán egész Közép- és Észak
Európát. A nagy veszteségek világosan figyelmeztették a római egyházat: ha ki
akarja heverni a súlyos bajokat, úgy rnielőbb meg kell újulnJia krisztusi szellern
ben. Szerenese. hogy III. Pál (1534-1549) ezt megértette és összehívta a nagy hord
erejű trienti zsinatot (1545-1563). Programjába vette 1. a hítszakadás megszünte
tését, 2. az egyházi reformok bevezetését és 3. a törökellenes háború előkészítését.

<\. közvéleményt leginkább az első pont tartotta izgalomban, mikor az "újhitúség
nek" még a zsinati atyák közt is akadtak szímpatízánsaí.

A többség azonban kitartott a tiszta katolikus hit és erkölcsi elvek mellett.
Sorukat oly kitűnőségek f'émjelzik, mínt a jezsudta J. Salmeron és J. Laynez ge
nerális, továbbá E. Gonzaga, G. Morone és G. Seríppando és a zsinat vége felé a
fiatal Borromeoí Szent Károly bíborostársuk. A feladatok köréből valamennyien
derekasan kivették részüket s éles elmeéllel kapargatták le a hit-fegyelmi és er
kölcsi igazságokról az idők folyamán rájuk tapadt rozsdát. Üjabb és életszerűbb

szabályokat nyert a papnevelés, a lelkipásztori pragmatika, nemkülönben fent és
lent a különböző papi állások betöltése. Ezenkívül új és szabatos szövagezést ka
pott a katolíkus hitvallás; tervbe vették a szentírás, a Római Katekizmus és Mise
könyv új és tetszetős kiadását.

A feladatok nehezebbik része még csak ezután következett, amikor a dönté
seket á1 kellett. vinni a gyakorlatba. De emiatt sem kellett aggódni, mivel a Gond
viselés élre állitotta a nagyszerű reformpápákat, V. Szent Piust (1566-1572), XIII.
Gergelyt (1572-1585) és V. Sixtust (1585-1590). Hozzájuk rnéítán kapcsolhatók más
főpapi kiválóságok, mint az említett Szent Károly (t1584), Genf püspöke, Szalézi
Szent Ferenc (tl622) és a rní Pázmány Péterünk (tl637). így bízvást lehetett re
mélni, hogy a trientí magvetés meghozaa kívánt termését.
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Az unió újkori kísérlete

Az egyház a fentebbiek során magára találva, sokrétű munkakörébe ismét be
kapcsolta az egység abbamaradt feladatát. A keletieknél erre még sokáig kellett
várni, mert ahol a török uralmat felváltotta a cári kormányzat, ez sem volt el
nézőbb a katolikusok iránt. Ennek ellenére a lengyel és fehérorosz püspökök meg
próbálkoztak a lehetetlennel. 1595-ös konferenciáiukon kifejezték ama óhajukat,
hogy szívesen egyesülnek Rómával, feltéve, ha megtarthatják ószláv liturgiájukat
é~ egyéb toleráltnak vélt egyházi szokásaikat. Az akkori pápa, VIII. Kelemen
(1592-1605), elődeihezhasonlóan, nem nehezrnényezte ezt, s így a következő évben
tartott zsinatukon kimondták az uniót. .

A köztük élő latin papok, főleg misszlonáríusok gyanakvó szemmel nézték az
engedményeket. s ahol csak tehették. gyújtogatták az ellenkezés tüzét. Emiatt VIII.
Orbántól (1623-1644) kezdve egészen XIII. Leóig (1878-1903), egymást érték a
figyelmeztetések és intések a békebontók ellen, de hiába! Pedig maguktól is rájö
hettek volna, hogy istenkísértés így viselkedniök, mikor a pravoszlá vízmussal össze
fonódott cárizmus ott sanyargatta a katolikusokat, ahol csak bírta. Lengyelország
feldarabolása után e kíméletlen hajszának esett áldomtul a katolícízmus míndama
részeken, miket a cári birodalomhoz csatoltak.

Nem csoda, ha ilyen körűlmények közt XVI. Gergely (1831-1846) figyelmét ama
lengyel területek felé irányította, melyeket az osztrák császárság kapott meg. Erre
felé sikerült több érsekséget, püspökséget és egyéb egyhází intézményt létesíteni,
s az utód, IX. Pius (1846-1878) már abban reménykedett, hogy talán sikerül az
utat megnyitni Szeritpétervár felé. Konkordátum kötéséig még eljutott, de mit
ért, mikor rendelkezéseit a kormányszervek lépten-nyomon megszegték. A kap
csolat 'lassankint annyira romlott, hogy a pápa imahadjáratra hívta fel a világ ke
reszténységét az enyhülés elérésére.

A különben keménykötésű és nagy tekintélyű XIII. Leó sem tudott mást tenni,
mint az általános vallásszabadság szükségét hangsúlyozni. Erre szelgáltak a szláv
szentek, főképpen Ciríll, Metód és Vladimir jubiláris ünnepeire kiadott békülé
keny encíkliká«. Hasonlóképpen merészebb hangú üzenetei a Téli Palota koronás
főihez. Volt bátorsága kimondani, hogy ha a cárok emelni akarják alattvalóikat,
akkor maradjanak meg a Szeritszékkel békességben.

Első utódja, X. Szent Pius (1903-1914) már csak az égi segítségben bízott.
ezért imádkozott és imádkoztatott az eucharisztikus Krisztushoz, hogy irányítsa a
kőzös útra a keleti kereszténységet a nyugatival. S az utána következők? XV. Be
nedek (1914-1922) megszervezte (1917) a Keleti Ügyek Kongregációját, XI. Pius
(1922-1939) beleépítette (1929) az úgynevezett Russicumot azok neveltetésére. akik
készek lennének ószláv testvéreik közt az unió propagálására.

Jött a második világháború, és a pápának is a fegyverek elnémulásáért kellett
fáradoznia: utána pedig az úiiáéledéssel törődnie. Az unióval csak a II. vatikáni
zsinat két pápája tudott behatóbban fog1lalkozni. S ennek révén a közeledés oly
szerencsésen alakult, hogy 1965. december 7-én, VI. Pál és Athenagoras kölcsönö
sen hatálytalaníthatták a sok bajt okozó 1054-es kettős loiközősítő bullát,

A pápák mellett a keleti tájak egyháznagyjai sem maradtak tétlenek. Nekik
köszönhetők az úgynevezett vegyeskonferenciák, rnelyekből egyedül a morva Ve
lehradba nyolcat hívtak össze, az elsőt 1863-ban s az utolsót 1927-ben. Bevezető

képpen megtárgyalták az egyesülés újabb tematikáját s utána áttértek a részlete
sebb teendőkre. A velehradi konferenciák hangja nem maradt követők nélkül a
nyugati főpapság körében sem. 1925-ben Laibachban, mai néven Ljubljanában, már
magasabb szinten folytak a megbeszélések, és fennen hirdették, hogy az egyes ke
resztény egyházaknak sürgősen fel kell számolniuk a múlt torzsalkodásait s jóin
dulatúlag, sőt testvériesen kell összefogniuk Isten, Krísztus, a világos igazság, a
szeretet, a kultúra, tehát az emberiség lelki értékeinek védelmére.

Még szabatosabban körvonalazza mindezt a brüsszeli konferencia, ami érthető.

hiszen két fő mozgatója, a nagytekintélyű belga prímás. Mercíer bíboros (1'1926)
és az oxfordi rnozgalom híeessége: Lord Halifax (tl934) volt. Alaptételük, hogy
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az unió megvalósítása egyetemes keresztény érdek. Rávezető utak és módok : a hit
tételek fontosságának és Krisztus valóságos jelenlétének elismerése az Oltáriszent
ségben, továbbiakban a hét szeritség elfogadása, a hierarchia isteni eredeztetése s
a közös egyházfő egységesítő erejének kiemelése. Szeptycky lembergi érsek mind
ehhez még csak azt kívánta hozzáfűzni: mondják ki ismételten a keletiek szentsé
getnek azonosságát a nyugatíakkal, Máriának és a többi keleti szent tiszteletének
elfogadását.

A mozgalorn nagy kárára, röviddel utána meghalt a nagynevű bíboros. Fegy
vertársa magára maradva szűkebb hazájában iparkodott az úgynevezett oxfordi és
edinburghi egységkonferenciákkal népszerűsíteni az uniós gondolatot. Sajnos, nem
ment velük sokra. Nagyobb eredményt a párizsi Liturgikus Hét (1925) és a lon
doni Aranyszájú Szerit János Társulat (1926) sem ért el. Látva az átmeneti siker
telenségeket, az oroszok nagy írójával, Szolovjovval meg kell állapítanunk: mind
a keleti, mínd a nyugati, tehát a protestáns keresztények is egyelőre az isteni Mes
ter hő vágyával és tárt karokkal várják s munkálják az unió történelmi, fönséges
pillanatának biztos elérkezését. Mennyire megvolt ez a "hő vágy" a protestánsok
nál is, bizonyítják egyeztető gyűléseik. többek közt már az augsburgi (1530) és a
regensburgi (1601). De az újítók túlzottan felfokozták kikötés üket, míg a katoli
kusok túl mereveknek bizonyultak. Ezért nem lehetett itt sem komolyabb közele
désről beszélni.

Egyes protestáns vezetők megpróbálkeztak legalább az ortodoxokkal egységre
jutni. Erre adott bíztatót Melanchton, aki Jozafát konstantínápolyí pátriárkával
kezdett (1559) tárgyalásokat, majd Osiander és a vele tartó tübíngeniek (1580) Je
remiás pátriárkával. S ide vehető még a kalvinizáló Lukaris Cirill, az előbbinek

utódja, ő viszont a pietista beállítottságú Zínzendorf Lajos gróf (1621) új feleke
zetével próbált közös nevezőre jutni. De ők is csupán adatszaporftók lettek az unió
történetében.

Követőik úgy vélték, mégiscsak a római egyházzal lenne tanácsosabb tárgya
lásba bocsátkozni. A megszakadt fonalat így vette fel újból a ferences barátból
bécsújhelyi püspökke lett Ch. Spinola \,\"1695), a francia Bossuet ("tl704) s a kato
likusokkal szimpatizáló G. W. Leibniz (tl716). Egyéni törekvésüle éppúgy zátonyra
futott, akárcsak jóval később a stockholml Protestáns Világzsinat (1925), vagy a
lausannei Nagygyűlés (1927) kísérlete.

Szólnunk kell végül az oxfordi mozgalornból kisarjadt tráktarianus irányzat
ról. Ez az anglikán lelkiség elmélyítését tűzte ki elsődleges céljának, de hívei közt
kísértett az egységre való törekvés is, A megvalósuláshoz ugyan nem vezetett el,
de elindította azt a folyamatot, mely elitgárdajából olyan kitűnőségekkel ajándé
kozta meg a római egyházat, mint W. G. Ward, a híres oxfordi filozófustanár
(t1882), a neves orientalista, E. H. Palmer (ti882), továbbá a J. H. Newman (1'1890)
és H. E. Manning (ti892), később mindketten bíborosok.

NÉGY ÉJSZAKA

44

Hullik, levedlik, cirmol a sötét.
Fényrobbanással érkezik az ég,
Ha átel'esztem, keresztülragyog.
Visszasugárzom: felelős vagyok.

Dönteni kell. Folyvást dönteni kell.
Ha öröm ér is, hogy viselem el?

Hol van a csoda második fele,
az "élj vele", a "meg ne halj bele"?

Kettétört patkó így a születés,
az ember kútba néz, ha útra néz,
hullik, levedlik, fénylik, ami volt 
apar, kígyóbőr, álom, telihold.

Gergely Agnes


