
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


