
Az ökumenizmus nem akar mindent jóváhagyni. Az ökumenizmus nem akarja
a saját maga irányát sem megtagadní, sem fellazítani. De Jézus magatartása sze
rint megtanít úgy hinni és ragaszkodni az általunk követett úthoz, igazsághoz és
élethez, hogy nem veszítjük el érzékünket az üdvösség nagy lelki történéseinek más
útjai iránt, mível Ö a szellem szabadságának és egyéniségének tiszteletében akar
mindenkít életközösségbe fogadni. Úgy, ahogy azt Szent Pál fogalmazta meg, és
amit minden kereszténynek - legyen az katolikus vagy bárrní'lyen más bibliás
keresztény - lelke közepébe kellene írni: "Futok a kitűzött cél felé, annak a hi
vatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg Krísztus Jézus által ...
Amiben még másképp gondolkodtok, azt Isten majd föltárja nektek. De amit
már elértünk, abban tartsunk ki" (Fil 3,16).

ÍJJAS ANTAL

A nyugati é§ keleti egyház dialógusához
Timkó Imre metszően világos könyvének* legnagyobb érdeme az a "re-cogni

tio", tehát szabatosan lefordítva, annak újra való fölismerése - valójában újra
való átélése -, hogy Krisztus egyházának apostolutódai, egymást kölcsönösen el
ismerve apostolutódolrnak, két ellentétes oldalon állanak majdnem ezer év óta és
e megosztottság hovatovábbi megkövesedéséért mind a két fél egymás iránti meg
értésének hiányosságai egyformán felelősek. XXIII. János zsinati és zsinaton ki
vüli megnyilatkozásaiban ezért kívánta az egyháztörténészektől a történelmi való
ság földerítését. Azért, hogy az egymásért való felelősséget mínd a két oldalról:
vádak, viszontvádak, sőt önvádak nélkül láthassák és láttássák.

Vádak, viszontvádak és önvádak - majdnem ezer év különélése után? Akár
a múltra, akár a mára szólóan mi értelmük volna ezeknek? Csak a valóság a fon
tos az egyetemes kereszténység történetében, de a miénkben is. Hiszen éppen a mi
nemzetünk egyazon időben volt részese a még közös és egységes kereszténység mirid
két felének, s mindkettő tradíciójából kapnia és merítenie lehetett. S a saját húsán
kellett átélnie a fájdalmasan tépő hasadást, ahelyett, hogy ez a kettő - azonos
ságaival és külőnbségeivol - szercncsésen kiegészítette volna egymást a nemzet
közlelkében. vallási és világi közkultúrájában. Ha Róma és Bizánc nem válnak
szét a kereszténységnek - sőt a keresztény ideológiának - két egymást kizárni
kívánó pólusává. akkor kettőjük határtermetén talán a magyarságé lehetett volna
a legteljesebb és a legharmonikusabb kultúra, egyformán a latin és a görög - és
micsoda fölvirulást adhatott volna ez nemzetünk szellemének! íme, ekkora a kö
zünk Timkó Imre témájához.

Mindenekelőtt szenvedélytelenül és elfogulatlanul tudós könyv Timkó Imre
könyve. A történésze és a teológusé, s az elméleti és gyakorlati egyházpolítíkusé,
aki pontosan tudja, mit nem lehet és mit lehet elérnie. Utóbbi vonatkozásban 
az egyházpoJitikában - nem többet, mint a dialógust. Errő]: a következőket írja:

"A történész és a teológus együttes és egybehangolt munkájára van szükség
ahhoz, hogy megteremtsüle a párbeszéd szükséges előfeltételét, amely nélkül lehe
tetlen a dialógus. Ez pedig a történeti tények és események összefüggésének valódi
ismeretét kívánja meg. Ebben a történésznek feladata az, hogy levesse a régi szem
lélet előítéleteit és a tényeket feltáró, igaz történetet írjon. A teológusé pedig az,
hogy az egyház teológtájáról helyes tanítással segitse a történészt. A történetírás
nem lehet a zsinat után többé az apológia eszköze, a teológiának pedig az a köte
lessége, hogy az egyház arculatának időfölötti vonásait és lényegének jegyeit mu
tassa be, függetlenül a történelem folyamán hangsúlyt nyerő egyhazpolitikai szem
pontoktól. A megújításnak ezeket a kötelező előfeltételeit csak az értheti meg, aki
megértette már, hogy az egyház nem uralkodásra, hanem szolgálatra alapított kő

zősség ..."
Annak ellenére, hogy itt a szerző elhatárolja magát "történelem folyamán hang

súlyt nyerő", ki nem mondottan időleges egyházpolitikai szempontoktól. nehéz vol-

* Timkó Imre: Keleti kereszténység, leelett egyházak, Szent István Társulat, Budapest, 1972.
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na munkájában nem látni meg az egyházpolitikai szándékot. Hiszen maga ismeri
el a párbeszéd szükséges voltát. És azt, hogy könyve ennek előmozdítására íródott.
S ez már maga is egyházpolitika. Műve pedig annak mintegy aktualitás-szülte
kézikönyve.

Az aktualitás az az ökumenizmus, "amely valamikor a keresztény Kelet elkü
Iönültségét, Rómától való függetlenséget és azzal való szembehelyezkedését" jelen
tette, amelynek azonban XXIII. János pápa már a zsinat-elotti "re-cognitdóját"
adta vissza, "eredeti, ősileg közösen értelmezett tartalmát", A szerző Iínguísztíkaí
lag is értelmezi a fogalomnak és szavának több oldalról származó tartalmát. Az
"oikumené" szó eredetileg hajlékot jelentett, de idők haladtával a kultúra, nyelv,
szellemiség közösségeít, A népek egységét és általánosságát. A legtágabb értelem
ben a lakott földet. Az Újszövetségben a "hit általánosságát", "Krisztus mindenki
számára alapított egyházát", "az üdvösség művének beteljesülését", "a megváltás
célbaérését", Sőt végső értelemben - az ókeresztény és a bizánci Idturgiában egy
aránt - "Isten országát". Végül pedig ugyancsak az "olikos" szó őseredeti, leg
általánosabb indoeurópai formáj ából, az "oueikos"-ból származik a latin "vicus",
amely utcát, útvonalat, utat jelentett. Atvitt értelemben tehát az egység megtalálá
sának teológiai és erkölcsi programját.

Az "oikumené" tehát az egység fogalmának megjelölése. Szentírási fogalom 
és szóértelmezésben a krisztusi egysége, amit Ú tűzött egyháza elé. Ezzel szemben
jelentkeznek a szerzőnk fölsorolta különbözőségek, amelyeknek egyik csoportját úgy
jelöli meg, mint amelyek "legálisak", azaz maguktól értetődőek és természetesek.
A legelsőkként ilyenek a keleti és nyugati kultúra egymástól eltérő természetéből

fakadóak.

Szellemi különbségek: "keleti" és "nyugati" szemléletformák

Ezek szellemi síkra vetülve valóban nagy különbségeket mutatnak Nyugatnak
- különösen későbbi - közgondolkodásával szemben. A nyugati embereket, a lati
nokat, a tőlük leszármazó román Ieánykultúrákat, azonkívül a germánokat s a
mindezek befolyása alatt állókat elsősorban az értelemmel, rációval fölfogható s
legtöbb esetben kézzel is megfogható tapasztalati dolgok érdeklik, amelyeket azután
ugyanez a hajlam további részekre és Iunkciókra bont, s mindezeket "meghatá
rozni" igyekszik; viszont a sajátosan "keleti" szemlélet mindezeket egyesítve, ezek
nek "lényegét" kívánja megragadni. sőt szemlélní és átélni. Nem annyira a fogalmi
ismerés helyett, mint inkább mellette; a megismerés kiváló módja és eszköze az
intuíció. A részek analízisénél sokkal jobban érdekli őket az egészet egységbe fog
laló "jel" (szimbólum); elsősorban ezt tekintik valóságnak. A "meghatározás" (de
finíció) kevésbé érdekkeltő számukra. Ez nem kevesebb értékű, vagy gyarlóbb,
vagy fejletlenebb, mint Nyugatnak élesebb fogalmakban való gondolkodása, csak
éppen "más". másra irányul és mást emel ki. Hiszen maga a "dolog", a létező, sok
kal több vonást tartalmaz a valóságból, mint absztrakciója, a fogalom; viszont
azt sokkal könnyebb és sokkal egyszerűbb használni, míntegy a valóságban létező

dolgoknak matematikailag egységesítő elvonásaként.
Szerzőnk nagyjából ezeket állapítja meg mint a "keleti" és a "nyugati" gon

dolkodás [egyeí.t, míntegy készen így találva abban a korban, amikor Diocletianus
császárnak, a háború és béke, a birodalom megóvása, a politikai kormányzás és
gyakorlati közigazgatás érdekében ketté kellett választama a birodalmat Occi
densre és Oriensre. S a kelleti kereszténység megnevezésének alapja
még ma is az, hogy "Kelet" alatt a hellénizmusnak a Nagy Sándor hódította te
rűlete értődött, az a "Kelet", amelynek az előbb vázolt gondolkodásmód volt az
élet- és valóságszemlélete, Mi sem természetesebb, mínt az. hogy ennek az ősi

örökségnek a népei a számukra adott valós kategóriák szeránt ismerték meg a ke
reszténységet s építették abban tovább a maguk üdvösségét, mínt ahogyan a nyu
gatiak is. Mind a kettő más és más hangsúlyú vonatkozásokat emelve ki belőle;

azokat. amik közelebb állottak a saját ismerési és gondolkodási formátkhoz. A szer
ző nyilván előzetes elvi döntése alapján tette egész művén végigvonuló gyakorta
tává, hogy sehol és semmiféle vonatkozás kapcsán nem kíván a kereszténység fel
vétele előtti időkről beszélni. Ez nem hiba és nem hiány, sőt mínthogv logikusan
végigvitt, szigorú pontosságú, még erény is. De ha itt (s még egy később megem
lítésre kerülő más helyen) eltekint ettől a következetességétől. az olvasót meg
zavaró mínden fölösleges kitérés nélkül lehetövé vált volna annak közlése és ma
gyarázata, hogy ez az ún. "keleti" gondolkodás a maga sajátos formái szerínt sem
mi esetre sem azonos a görög gondolkodással. Nyelvileg esetlegesen (és valóban
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eléggé sok konkrét esetben) görög, hiszen a hellenizmus telepedett rá a nagysándort bi
rodalom keleti népeire. De e népek saját gondolkodásformái továbbra is érvénye
sültek, s új kultúrnyelvük csillogó lakkja alatt visszahatottak a hellenista görög
ségre s végül az vette át tőlük szemléleti módjaíkat, Ilyen módon ömlöttek be
eredetükben szír, egyiptomi, kappadox (méd), perzsa, sőt akkád fogalmak és gon
dolatok a hellenizmusba, és alakult ki természetes hordalékukból (amit szintén
nem pejoratív értelemben mondunk) az a későbbi, majd középkori bizánci-görög
eszmevílág, amely olyan színes és eredeti részt adott a kereszténységnek. Ez min
den volt, csak nem a klasszikus görög gondolkodás. Legfeljebb bizonyos részben
annak platonista irányulása, mint a nyelvileg hellénásta Kellet által átvett, majd
attól még élesebbé színezett s Bizáncnak így visszaadott ógörög rokon-örökség.
Talán érdemes volna a keleti kereszténység szerzőnk által is nagy megértéssel em
legetett platonista vonásának múltját e vonatkozásban is fölk,utatva, külön és vas
tagabbecsetvonásokkal kirajzolni. A közvetve bizonyító anyag a keleti régészet két
nagy forradalmárának, Breastednek és Albrightnak műveiben már évtizedek óta
együtt van. Különösen Albrightéban (From Stone-Age to Christianity - "A kő

korszaktól a kereszténységig" - Baltimore, 1948). Öskeresztény vonatkozásban pe
dig magyar tudós is foglalkozott ezzel a tárggyal, Ivánka Endre. Az 1930-40-es
években nem egy tanulmánya jelent meg erről az akkori Theológia című folyó
iratban, most pedig hasonlóakat és újabbakat sorol föl tőle két helyen is Timkó
Imre könyvének gazdag bibliográfiájában. Szerzőnk tehát tud a még nem keresztény
Kelet gondolkodásának a platonizmussal párhuzamos gondolkodási irányáról, vi
szont önkéntes elhatározásból nem vonta bele tárgyalásába; mi azt hisszük, nyu
godtan megtehette volna, még akkor is, ha eredetileg és eleve nem kívánta már
már túl gazdagnak mondható anyagát még bölcselettörténeti vonatkozásokra is
ki terjeszteni.

Annál szabatosabban adódnak a szerző előadásában a további legitim különb
ségek, Amikor a két nyelv, a görög és a latin, az egyházi használatban olyannyira
"elfeledkeztek" egymásról, hogy kölcsönösen fordításokra volt szükség, akkor ter
mészetesen még nem tudtak, nem is tudhattak a nyelvek kultúraformáló funkció
járól. Az "egynyelvűség"-szemléletfolytán később "egyik fél sem tudta elgondolni
- később nem is akarta -, hogy a hit titkát másképpen is meg lehet határozni,
közölni és kifejteni, mdnt ahogyan saját közössége saját nyeilvén, saját gondol
kodásmódja szerínt teszi azt". De az természetes, hogy az anyanyelv a szellemi lét
belső struktúrájának alakítója. A görög nyelvnek például erre a fogalomra, "pri
matus" egyszerűen nincsen szava a fogalom latin értelmezésében. A szó, amit a
görögök használnak, nem jelent mást, mint tiszteleti előjogot. de nem jurisdictióét.
Hiányzik a "vicarius" egyházjogi és egyházkormányzati szempontból oly fontos
fogalmának megfelelő szó is. Vagy olyan, a bűnbánat szentségében nélkülözhetetlen
fogalmaknak és szavaknak, mint a "poenitentia" (bűnbánat), vagy "satisfactio" (a
bűnbocsánathoz szükséges elégtétel) sincs a görögnek szava. Ugyanilyen kínos meg
lepetés a latinok részére, hogy az .Jntaldíbtlitasv-ra sincs. Ami volna, egészen más;
a bűn elkövetésére való képtelenséget jelenti, az általános bűntelenséget. az ere
deti bűn következményei alól való mentesítést, amit Isten egyedül csak Szűz Má
riának adott, a "malaszttial teljességet", nemcsak a görögben, hanem a modern
egyházi szlávban is. S mindez számtalan félreértésnek okozója ma is.

Ha valaki akarja, ám minősítse ezeket a rendkívüli gondú fogalom-elemzéseket
nyelvészeti strukturalízrnusnak, de valószínű, hogy az igazság mélyebben van: ezek
az analízisek a két nyelv azonos és különböző jelentésű szavairól valójában kultúr
morfológiai kutatások, S a fogalmakat azért hordozzák különböző szótári jelentésű

szavak, mert a nyelvtörténetnek ezek a kultúrák morfológíáján alapuló megoldásai
még ismeretlenek voltak.

A két kultúra két különböző társadalmi szerkezetet is hordoz - az első ezer
év folyamán például, míg a nyugati kereszténységben kizárólag az egyházi elemek
voltak a teológiai és világi művelődés hordozói, addig a keleti kereszténység kul
túrkörében igen jelentős szerepet kaptak mindebben a világiak is. És ez is idővel

elválasztó tényezővé vált a keleti és nyugati kereszténység közott.

A két különböző nyelv, a két különböző kultúra, a két különböző társadalmi
szerkezet ellenére azonban a Kelet és Nyugat kereszténysége nagyjából - nagy
jából! - történetük első ezer éve alatt egyazon kereszténység volt. Benne azon
ban egyre növekedtek a poláris feszültségek, különösen a világi politika, és nem.
is annyira az egyházpolitika területén.
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A bizánci "keresztény" császáreszme pogány eredete

Ennek a történelmi esetlegességnek teljességében való közlése nem tartozik
Timkó könyvének feladatai közé, s ő itt is logikusan ragaszkodva a saját maga meg
szabta időhatárokhoz, világosan látja és megállapítja a bizánci "keresztény" csá
száreszmény pogányeredetét, s a kereszténység fölvételét megelőző fázisokra nem
tér ki. Gondoljuk, talán nem lett volna érdektelen századunk még mindig legna
gyobb francia egyháztörténészének. Batiffol Pierre-nek, azokat a konstrukcíóit is
mertetni, amelyek annak különösen első (L'Église naissainte,Par,is, 1911) és má
sodik kötetében (La Paix Constantinienne, Paris, 1914) foglaltatnak és amelyeket
Timkó Imre is Ismer, Batiffol gondolatsorai röviden a következők:

A III. század második felére - nem a kereszténység közvetlen és közvetett
hatásai nélkül, sőt bizonyos mértékíg az ellene inditott üldözés következtében 
a Birodalom vezető elemeinek többségében megdőlt a politeizmus mint vallási ideo
lógia. Több forrásból: görög bölcselet, mithraizmus előlépett valamiféle homályos
egyistenség-gondolat ; ez azonban nem papságra vagy teológiára volt elsősorban

építve, hanem a római császárságra, melyben ezt az "állam-monoteizmust" a csá
szár személye képviselte, mínt a transzcendens istenségnek földi megbízottja és
helyettese. Ennek a gondolatnak terjesztői, mondhatni publicistái: politikai költők,

az ún. "panegirikuszok" voltak. Konstantin még galliai cézár korában megkapta
a maga obligát istenséggé-dicsőítéséta panegirtkuszoktól. A pogányság vezető szel
lemi körei tudtak az ő keresztény rokonszenveiről,ezért különösképpen meg akarták
nyerni maguknak császár-Istenséget dicsőítő írásaikkal. Ezekről Kelet is nagyon jól
tudott, főként a cezáreai Euzébiosz, aki nem látott semmi ellentétet abban, hogy

a kereszténység történetírójából Konstantin udvari publicistájává legyen, s ő dol
gozta ki szellemi műhelyében a császáreszme "megkeresztelésének" gondolatát. Az
uralkodo az "egyház védője" lett, a külső erőkkel szemben rendező hatalom, "episz
koposz ekterosz", tehát "az egyház külügyeinek" püspöke, a keresztényi egységnek
záloga és biztosítéka.

Ezt még érdekesebbé fokozzák ennek az eszménynek alig valamivel később al
ariánizmussal létrejött kapcsolatai. Arius ugyan a görög bölcseletnek abból a ta
nításából alkotta meg egyszemétyű Atyamonoteizmusát, hogy Isten azért nem te
remthet anyagi világot, mert lénye megsérülne az anyaggal való érintkezéssel, ezért
teremtette meg erre a célra az Igét, - azonban a gondolata híveivé lett szíríaí,
kisázsiai és balkáni püspöki kisebbség azonban fölismerte az eszmében rejlő ha
talmas politikumot, mellyel a császárt a maguk oldalára lehet ál1ítani. A "keresz
tény császáreszme" e pogány állam-monoteizmusból és az ariánizmusból való ere
dése sokat megmagyaráz abból, miárt voltak időnként ariánus császárok, akik Is··
ten földi képmásának tartották magukat; még jobban érthetővé válik a gondolat
fejlődése Justinianus császár kódexenek víüághírű ötödik .movellújúig", mely sze
rint a császárt maga Isten küldötte a világnak élő törvényül. S kidomborodik 
így a közvetlen pogány állam-monoteizmusból való eredésként - a cezaropapiz
musnak hangsúlyozottan nem keresztény eredete is.

Általában azt mondhatjuk, hogya magyar katolíkus és az egész magyar tudo
mányos irodalom aligha láthatott ennyire tárgyilagos és teljes látóhatárú könyvet
e ritka témáról. A szerző a nyugati egyház történetét a keleti egyház felől is szem
lélve mutatja be; a nyugati kereszténység "univerzális egyházát", ahol az egység
biztosítéka a római püspök személye, tanítási és egyházkormányzati tevékenysége,
s ahol a püspökök s a pápa közölt csak egyetlen fórum ("instancia") van, a met
ropolia ("érsekség"). Kelet "birodalmi" kereszténységében és egyházában a metro
poliák és a pápaság között részben történeti tradíciók (Alexandria, Antiókía), rész
ben kegyeleti megbecsülés (Jeruzsálem, amely azonban egyházkormányzatiilag a cé
záreai érsek alárendeltje), részben politikai rang (Konstanninápoly) folytán még
pátriárkátusok is elhelyezkednek a maguk már-már pápai jogkörével, s féltéke
nyen vigyáznak, hogy a Nyugat pátriárkájának is tekintett Róma ne avatkozzék
"belügyeikbe". A pátriárkátusok ma és a jövendőre rendkívül szerenesés őstípusaí

az egyházkormányzat decentralizációjának viszont az akkori körűlmények között
lehetőségel és alkalmai voltak annak, hogy a világi hatalom és az egyházkormány
zati jogigények egymás ellen játsszák ki őket és fölébük próbáljanak nőni. Keleten
lassankint - konstantinápolyi székhellyel - kialakul egy új egyházszemlélet, amely
a pátriárkátusokat az egyház ősi alkotmányaként látja (valójában a 381-es konstan
tinápolyi zsinat kísérelte meg így rendezni helyzetüket), a római püspökökben vi
szont egyre inkább Nyugat pátriárkáít, noha tiszteleti előjogaikat mindig elismer-
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ték és döntéseiket nemegyszer igénybe vették. De a bizánci császárság udvari pro
tokollja beletagolta őket a pátriárkák sorába.

Hogy a bizánci keresztény császárság csalódottan és féliékenyen nézte a ró
mai pápaság szerepét a germán keresztény császárság megteremtésében. azt eddig
is tudtuk, De inkább a Timkó Imre által közölt anyagból látható, hogy még a leg
modernebb és alapvető mai egyhaztörténeti szantézisekhez is adhat bizonyos új
szempontokat a keleti szemlelet. Feltűnő volt, idáig is, a pápaság IX-X. századi
helyzetének alakulása a római főnemességgel szemben. Miért lépett föl oly várat
lanul és átmenet nélkül ez az új tényező a pápaválasztásoknál. oly kevés ambí
ciókkal és befolyásolással ? Miért kezdi pápává választatni a maga sorából a saját
jelöltjeit? Miért szerepel a pápák történetében akkora hatalommal Marózia Senatrix
a maga bizánclas szépségével, eleganciájával, poldtikaí készségéivel ? Ezekre a kér
désekre a nyugati egyháztörténet válasza idáig az volt, hogy a római főnemesség

a maga campagnai földbirtokainak hatalmi, onnét előteremtett fegyveres erejére
támaszkodva vonult be egy hatalmilag légüres térbe; családjai számára ragadva el
a pápai szék hatalmát. Nos, Timkó Imre könyve meröben más választ ad anyu·
gatí eseményeket kiegészítő szemléletből. Mínd a bizánci uralkodók, mínd az egész
birodalom egyházi és világi körei "árulónak" tekintették a pápaságot, mert az
Itáliát elöntő utónépvándorlás hullámai között sem a törpe longobárd fejedelem
ségeknek. sem a normannoknak udvari püspökeivé nem válhattak. Sőt az egész
Észak-Afrikát elöntött iszlámnak Itáliát meghódítani kívánó támadásai ellen is
védekezniök kellett. Rómának rá kellett tehát szánnia magát először a frank-ger
mán birodalommal való szövetségre, később a frank, majd a német-római császár
ság megteremtésére. De a Bizánccal rokonszenvező római főnemességből heves el
lentmondást váltott ki ezzel a barbárnak tekintett új nyugati császársággal való
összefogás. Ök abban nagyobb veszélyt láttak Róma függetlenségére nézve, ami
azzal fenyegette őket, hogy Bizánc - amint hitték, csak átmenetileg - nem tudott
törődni Róma sorsával. De azért ne feledjük, Bizánc rómainak tartotta és "Róma
[osz'i-nak nevezte magát (Keleten és az egész arab világban ezért hívják még mín
dig "rumik"-nak a keresztényeket).

De hát egy majdnem öt és félszáz oldalas könyvnek minden tételét nagyon
nehéz volna tideidézni. Az események mindkét oldalon kérlelhetetlenül haladtak a
szakítás felé. Az együttélés utolsó háromszáz éve (750-1050) már ennek jegyében
telt el. A műben sorra vonulnak el előttünk császárok és pátriárkák, szerzetesek
és világiak, pápák és Bizáncba küldött egyházi diplomatáik, A távolság - a meg
nem értés értelmében - a két fél között egyre nőtt. S a történetíró briliáns tel
jesítménye éppen az, hogy az adatok, tények és szerepek közlése anélkül történik
hogy előadásuk hideg és érzéketlen volna, mégsem hajlik sem Kelet sem Nyugat
felé. Olyan, mint a modern festmények, amelyek hatásaikban ábrázolják a színe
ket és együtthatásaikban ragadják meg valós hitelességükkel a nézőt. Olyan tudo
mányos munka, amelyet Ienyűgözve olvashat, nemcsak a katolikus vagy a keleti
egyház híve, hanem akár a hit nélküli is, mert történelmi valóságokat ábrázol.

A következő rész valamennyi keleti egyház történetét tartalmazza, a tömörsé
get "irodalmi" megirtsággal is szolgálva ; helyenkint olyan érdekes, mínt egy re
gény. S amikor az olvasó azt hiszi, hogy ezt már nem is lehet fokozni, következik
az utolsó rész, még kiválóbb anyagával, szempontjaival, és éppen ezekben a ké
nyes kérdésekben mutatkozó tökéletes tárgyiságával : "A keleti szertartású keresz
ténység története Magyarországon". A magyar történeti közfelfogásnak általában
az volt, és még ma lis az a sztereotípiája, hogy Szent István, mikor döntésére
került a sor Kelet és Nyugat között, a latin és nyugati egyházat választotta, és ez
a döntés szorította ki a keleti egyházat a magyar földről, egy rövid életű, afféle
történeti közjáték után. Ez a nézet afelé hajlik, hogy nagyon is egyszerűsítse azt.
ami igazában történt. Szent István életideje alatt mindenekelőtt még nem volt
külön "keleti" és "nyugati" egyház. Bár Kelet és Nyugat a szó meghatározott ér
telmében már léteztek, s legalábbis a III. század óta elkülönült egymástól a ke
leti és nyugati liturgia: Szent István előtt vagy háromszáz évig, utána pedig még
vagy kétszáz évig tartottak a magyarságnak a keíetí szertartású kereszténységgel
való, kölcsönösen baráti kapcsolatai.

Sok minden amellett vall, hogy a keleti szertartások már akkor magyárok
voltak, amint ez a Halotti Beszéd eredetének filológiai kikutatásából is jól sejt
hető. És Szent István, aki a római-latin orientáció mellett döntött, miért írja Szent
Imréhez intézett Intelmeiben azt, hogy nem lehet a latinokat görög módon, de a
görögöket sem latin módon Irányítani? S miért alapít nemcsak Rómában, hanem
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Konstantdnápolyban is zarándokházat a Szentföld felé tartóknak ? Mindezek arra
vallanak, hogy döntése ellenére igyekezett Róma és Bizánc között egyensúlyt tar
tani. Ö jegyeztette el egy görög hercegnővel Szent Imrét, s mánden valószínűség

szerint ő építtette a leányfővel maradt özvegy számára a veszprémvölgyi apáca
monostort. Egész sor trónörökösünk. már a szakadás után, Bizáncban nevelkedett
egy ideig. III. Béla majdnem császár lett ott. Bizonyára nem véletlen és nem a
keleti szertartású kereszténységnek !ipso facto magyarellenességébőlfakadt az, hogy
mindezek a keleti rokonszenvek az Árpád-ház kihalásáig fennmaradtak.

Csak két dolgot említünk még Timkó Imre gazdag anyagából. Az egyik a "Mo
hácsi Míatyánk", amit egy rác pap írt föl magának, rossz kiejtés nyomán, cirrll
betűkkel, hogy magyarajkú hívei legalább ezt tudják magyarul imádkozni... A
másik pedig: az eredetileg délszláv balkáni hajdúk tekintélyes részét az általuk és
számukra kiharcolt görög katoííkus magyar szertartásí nyelv tette végleg magyarra.

HERIBERT MOHLEN (Paderborn)

A JÖVŐ REMÉNYSÉGE:
VALAMENNYI KERESZTÉNY KÖZÖS ZSINATA

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit és Egyházszervezetd Bizottsága az
1971 augusztusában Löwenben tartott közgyűlésén magáévá tette az upp
salai nagygyűlés egyik kezdeményezését, amely arra hívja fel a tag
egyházakat, hogy készítsék elő azt az időt, amikor "ismét egy valóban
egyetemes zsinat szólhat majd minden keresztényhez és felderítheti a jövő

útját". Ez a javaslat egyszeriben nagy reménységet ébreszt: a II. vatikáni zsinat
végül is megmutatta, mí minden lehetséges egy zsinaton. Az egész egyház konkrét
gyűlése egyetlen helyen és általa a személyes kapcsolatok sorozata a részegyházak
(egyházmegyék) képvdselői között, olyan fejlődést tesz lehetövé, amely egy ilyen
zsinat nélkül soha nem jönne létre. Ez a fejlődés a zsinat találkozási jellegén ala
pul, valamint a gondolkodás egyetemesüléséri. Mindennek az alapja pedig, hogy
a zsinatok "a SzentLélekben való összejövetelek", és ez itt sokkal láthatóbban,
intenzívebben tapasztalható meg, mint az egyház szétszórtságában a világban.
Ezért a konciliaritás, az együttlét egyetlen helyen, az egyház lényegéhez tartozik.

Igy remélhetjük azt is, hogy a különösen a II. vatikáni zsinat után megindult
ökumentkus fáradozások egy valamennyi keresztény részvételével rendezett egye
temes zsinaton valóban új szakaszba léphetnek. Pillanatnyilag ugyanis fenn
áll az a veszély, hogy valamiféle polarizáció jön létre azok között, akik egyrészt
át nem gondolt kísérletekkel túlságosan előremennek, és azok között, akik egyre
nagyobb mértékben türelemre és megfontolásra intenek. Csak a zsdnatí magatartás
gyakorlása, regionális és helyi síkon egyaránt, akadályozhatja meg ezt a polari
zálódást, Ennek a gyakorlatnak híjával ugyanis Isten népét váratlanul érné egy
ilyen zsinat, és akkor később újabb polarízációk alakulhatnának kti. Mindenesetre,
ha figyelembe vesszük, hogy oly sok keresztény hagyja el mindenütt egyházát,
azt kell mondanunk, hogy nincs sok idő hátra.

Az újabb történetírás az ökumenikus zsinatok négy különböző típusát külön
bözteti meg: a nyolc ókeresztény zsinat, a virágzó középkor pápai zsinatai, a XV.
század reprezentatív zsinatai és az újkor hierarchikus zsinatai (H..Jedin, A. Grill
meier). Ezeknek a zsinatoknak legnagyobb részét azért hívták össze, mert az egy
ház egységét valamíféle eretnekség veszélyeztette'. Az egységet úgy őrizték meg,
hogy dogmatikus tételeket fogalmaztak meg, amelyeknek el nem ismerése a ki
zárást vonta maga után. Az egységet úgy értelmezték, mint a hit és gondolkodás
uníforrnítását : "Aki nem vallja... az kiközösítendő"; vagy éppen: "Ha valaki -
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