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AZ ÖKUMENIZMUS KÉRDÉSEIRŐL

Az alábbiakban közöljük azokat az írásban adott válaszokat, amelyeket Lukas
Vischer, az ~gyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottságának Genfben
székelő igazgatója adott kérdéseinkre.

- Először is azt kérnénk, Igazgató úr,
mondana valamit nekünk az Egyházak
Ökumenikus Tanácsának céljairól és
szervezeteiről ?

- Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa
az egységet, a megúiulást és mindenek
előtt az egyház közös tanúságtételét kí
vánja szolgúlni, Engedjék meg, hogy rö
viden fölvázoljam, hogyan került sor a
megalapítására. Az előtörténet a század
kezdetére nyúlik vissza. A különböző fe
lekezetek közötti szétszakítottságot ak
koriban egyre elviselhetetlenebbnek
érezték. Különösen súlyosan estek latba
ezzel kapcsolatban a missziókban szer
zett tapasztalatok. Vajon a különbözö
egyházakra szakadozottság nem volt-e
állandó tagadása az engesztelődés üze
netének? És mindenekelőtt nem mutat
kozott-e meg, hogy azok a különbségek,
amelyek Európában és Amerikában eset
leg egzisztenciális jelentőséggel bírtak,
Azsiában és Afrikában értelmüket vesz
tették? Az ökumenikus mozgaíom ebből

a tapasztalatból kapta első impulzusait,
és nem véletlen, hogy az újabb ökume
nikus mozgalorn megindulására az edin
burgh-i nagy missziái konferencia (1910)
adta meg a jelet.

Különböző mozgalrnak és szervezetek
dolgoztak az első évtizedekben. A Hit
és Egyházszervezet-rnozgalorn a teoló
giai dialógus révén igyekezett a külön
böző felekezetek közötti egységhez kö
zelebb jutni. Nagyméretű konferenciákat
rendezett ezzel a céllal Lausanne-ban
(1927) és Edinburgh-ban (1937). A gya
korlati kereszténység mozgalma - vagy
angolul "For Life and Work" (Életért
és munkáért) - azon igyekezett, hogy
közös gyakorilati tevékenységre hozza
össze az egyházakat. Ez a mozgalom
főként az akkor fölvetődött nagy szo
ciáletikai kérdések iránt érdeklődött. Je
lentős konferenciákat szervezett a két
világháború között Stockholmban (1925)
és Oxfordban (1938). Az már elejétől

fogva világosan kiderült, hogy értelmet
len dolog, ha ez a két mozgalom külön
külön dolgozik. Mindkét oldalon határo
:zatot hoztak, hogy ökumenikus tanács

alakítására szólítják fel az egyházakat.
A két világháború azonban megakadá
lyozta a terv gyors végrehajtását. Az
alapításra csak a második világháború
után (1948) kerülhetett sor.

Az edinburgh-i missziói konferencia
(1910) Nemzetközi Missziói Tanács ala
pítására vezetett. Ennek a szervezetnek
is ökumenikus jellege volt. Az általa
szervezett egész sor konferencia azon fá
radozott, hogy a felekezetek közösen
oldják meg azokat a nagy problémákat,
amelyeket a kezdődő dekolonialízálódás
vetett föl a misszió számára. Ez a szer
vezet az Egyházak Világtanácsa alapí
tása után egy ideig még önállóan mű

ködött. A két intézmény céljai azonban
olyan közel estek egymáshoz, hogy kö
telező erővel merült fel az egyesülés
gondolata. Ez az egyesülés 1961-ben va
lósult meg.

Ez a történeti utalás azért fontos, mi
vel e három mozgalom tovább él az
Egyházak Ökumenikus Tanácsában. Egy
mástól különböző céljaik az Ökumenikus
Tanács közös céljai lettek. Az Egyházak
Ökumenikus Tanácsának keretében tör
ténő találkozás alkalmat ad az egymás
tól elszakadt egyházaknak. hogy teoló
giai dialógus útján tárják fel különbsé
gelket. A többi egyházzal közösségben
szembenézhetnek azokkal a nagy etikai és
mindenekelőtt szociáletikaí kérdésekkel,
amelyeket a mai kor vet föl. És módjuk
van rá, hogy máris, még míelőtt az egy
séget elérték volna, közösen tegyenek
tanúságot,

Azt is mondhatjuk tehát, hogy az
Ökumenikus Tanács az egyházak ideig
lenes közössége, Az egységet még nem
érték el, mégis kiléptek már korábbi
lzoláltságukból és laza közösségre lép
tek. Fontos lépés ez az ökumenikus
mozgalorn számára. Mert az a meggyő

ződés áll mögötte, hogy az egyház egy
ségét csupán dialógussal nem lehet -el
érni. Bármilyen fontos is, hogy a kü
Iönbségeket beszéhgetések keretében ele
mezzék. nem kevésbé fontos. hogy az
egységet mintegy begvakorolják. Az egy
házaknak meg kell tanulniuk, hogy
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együtt éljenek és együtt cselekedjenek.
Csak akkor tanulnak meg úszní, ha be
ugranak a vízbe. Az Ökumenikus Ta
nácsban való közösség lehetövé teszi
számukra, hogy azokat a. problémákat,
amelyek ma az egyházakat foglalkoz
tatják és olykor szinte az újabb szaka
dás szélére viszik, ne csak közösen ta
pasztalják meg, hanem közösen igyekez
zenek megoldani is. A múlt különböző

ségeiről folytatott dialógust míndenkor
össze kell kötni a világban való közös
helytállás követelményével, Éppen ezért
az Ökumenikus Tanácshoz való tarto
zásnak - véleményem szerint - fontos
szellemi jelentősége is van.

Az Ökumenikus Tanácsnak ma mint
egy 250 tagegyháza van, körülbelül száz
zal több, mínt alapításának idején. Ez a
magas szám abból adódik, hogy nem az
egyes felekezetek, mint olyanok, hanem
míndenkor egy bizonyos ország egyházai
tagjai a Tanácsnak. Az ortodoxiát pél
dául valamennyi nemzeti autokefális és
autonóm egyház képviseli, míg az angli
kán közösséget az egyes egyháztartomá
nyok. Minden öt-hét évben közgyűlésre

kerü] ,sor (Amsterdam 1948, Evanston
1954, Uj-Delhi 1961, Uppsala 1968). Az
egyházak nagyságuknak megfelelőerr na
gyobb vagy kisebb lélekszámú dele
gációt küldenek el ezekre. A köz
gyűlés az Ökumenikus Tanács legfőbb

szerve, Ez hozza az összes fontos dönté
seket és határozza meg az elkövetkezen
dő években végrehajtandó programot. A
közgyűlés választja a 120 tagú központi
bizottságót is, amelyre a legközelebbi
közgyűlésig a felelős vezetés hárul. Ez
a központi bizottság minden évben egy
szer összeül. A folyó ügyek intézése egy
kisebb végrehajtó bízottságra van bízva.
Az Ökumenikus Tanács Titkársága Genf
ben székel. Ez három nagy egységre ta
golódik. Az első, a "Hit és Tanúságté
tel" részleg, négy osztályt ölel föl: a Hit
és Egyházszervezet, a missziók és Evan
gelizáció, az Egyház és Társadalom és
végül a más vallásokkal és ideológiák
kal folytatandó dialógus bizottságát. A
második részleg "Igazságosság és szolzá
lat" név alatt az alábbi négy területtel
foglalkozik: az egyházak közöttí segély
nemzetközi ügyek, a rasszizmus ellenI
harc és a fejlődés kérdései. A harmadik
egység munkaterületét egyértelműen jel
zi már a neve is: "Nevelés és kommu
nikáció".

A római katolikus egyház mínded
dig nem tagja az Ökumenikus Tanács
nak, sőt a II. vatikáni zsinatig bizonyos
gyanakvással álllit vele szemben. Az utób
bi években mindenesetre egyre szorosab-
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bá váltak a kapcsolatok. Még a zsinat
befejeződése előtt létrehozták a Közös
Munkacsoportot. Ez kapta feladatául.
hogya szorosabb együttműködés lehe
tőségét megvüzsgálja, Az éríntkezések
hamarosan elmélyültek. A római kato
1ikus egyház és az Ökumenikus Tanács
némely területen ma már együtt dolgo
zik. Római katolikus teológusok tagjai
vá lettek a Hit és Egyházszervezet Bi
zottságnak. Létrehozták a fejlődés kérdé
seivel foglalkozó közös títkárságot
(SODEPAX) és az együttműködés más
területeken is egyre magától értetődőbbé

vált. A római katolikus egyház fokozódó
érdeklődése az Ökumenikus Tanács iránt
főként VI. Pál pápának genfi látogatá
sában jutott kifejezésre. Olyan esemény
volt ez, amelyre néhány évvel ezelőtt

még gondolni sem mert volna senki.
E látogatás óta aktív vizsgálódások tár
gyává vált a római katolikus egyház
tagsága. A kérdés míndenesetre oly sok
problémát vet föl, hogy a közeljövőben

nem számíthatunk döntésre ezen a téren.
- Ön igazgatója a Hit és Egyházszer

vezet Bizottságának, tehát annak a bi
zottságnak, amelyben a legutóbbi upp
salai közgyűlés (1968) óta római katoli
kus teológusok is közreműködnek. En
nek a bizottságnak munkája tehát kü
l'önösen jelentős a római katolikus egy
ház szempontjából.

- A Hit és Egyházszervezet Bizottsá
gának 135 tagja van. A bizottság minden
három évben ül össze. A legutóbbi ülés
re a múlt év augusztusában Löwenben
került sor. A színhely kiválasztásában
döntő szerepe volt annak, hogy az upp
salai közgyűlés kibővítette a tagságot,
Miután a római katolikus teológusok
teljes jogú tagokká lettek, illő volt, hogy
olyan helyen gyűljünk össze, amely a
katolíkus gondolkodás történetében oly
jelentős szerepet játszott és játszik mínd
máig. Bizonyám tudják, hogy a löweni
egyetem volt az első, amely Luther ta
nításait elítélte, több hónappal azelőtt.

hogy maga X. Leó pápa erre a lépésre
elszánta volna magát. Megindító volt,
hogy valamivel több mínt 450 év után
ezen a helyen ökumenikus gyűlésre ül
hettünk össze.

A bizottság feladata abban áll, hogy
tisztázza azokat a teológiai kérdéseket,
amelyek az egyházakat egymástól elvá
lasztják. Tehát olyasféle kérdésekkel
foglalkozik, mint "hit és megigazulás"
"írás és hagyomány" stb. A bizottság
mindeneKelőtt az ekleziológiával az egy
házi tisztséggel és a szentségekkel fog
lalkozik. Renszerésen összehívja a kü
lőnböző egyházak teológusaít, hogy bizo
nyos aspektusokat velük együtt meg-



vizsgáljon. Az elért eredményeket je
lentésekben foglalnák össze, és ezeket a
bizottság rendes ülése elé terjesztik
megítélés céljából. A legutóbbi években
figyelmük különösen a keresztség és az
eucharisztia értelmezése felé fordult. A
fáradozások messzemenő egyetértésre
vezettek. A bizottság üöwení gyűlésén

úgy határozott, hogy ezeket az eredmé
nyeket állásfoglalás céljából az egyházak
elé terjesztik. Az ordináció kérdésének
tanulmányozása még nem vezetett ha
sonló eredményre. Nincs kizárva azon
ban, hogy a következő években ezen a
téren is előrehaladást érhetünk el.

A fenti ismertetés semmiképpen sem
teljes. E bizottság ugyanis nem kízáró
lag az említett témákkal foglalkozik.
Az elmúlt évek során egyre inkább
megmutatkozott, hogy még nem értünk
el mindent azzal, ha az egyházak a
múltból örökölt különbözőségeíket sza-
bályozzák. Az egyházak ugyanis ma új
kérdések előtt állnak, amelyek feleletre
várnak. Mit nyertünk azáltal, ha az
egyházak most utólag közös választ ad
nak azokra a kérdésekre, amelyekre
eleink az V., XI. vagy XVI. században
nem tudtak közös választ adni, ugyan
akkor azonban szétválnak útjaik azok
kal a kérdésekkel, kapcsolatban, ame
lyekre ma kellene közös választ adniuk?
Gondolok itt például az Irás tekintélyé
nek és hiteles, mai értelmezésének, vala
mint az egyház társadalmi és polütikai
elkötelezettségének kérdésére. A véle
mények e tekinteltben valamennyi fe
lekezetet keresztbe metszve oszlanak
meg, és az egyház egysége érdekében
szűkséges lenne, hogy az ezzel kapcso
latban támadt konfliktusokat gyökerük
ben ragadjuk meg és ha lehetséges a
kinyilatkoztatás fényénéli oldjuk meg
őket. A Hit és Egyházszervezet Bi
zottság ezt világosan felismerte. Nem
elég, ha az egységet a múlt meghaladá
sával hozzuk létre, ennek a meghala
dásnak és megoldásnak a jelen teoló
giai kérdéseire is ki kell terjednie. A
bizottság ezért az utóbbi években sokat
foglalkozott "az egyház egységének és az
emberiség egységének" tárgykörével.
Megpróbálta megvlzsgálni, mílyen sze
repet kell játszania az egyetlen egyház
nak a mai világban, amely egyfelől egy
re szorosabban összenő. mert részei el
kerülhetetlenül egymástól függővé vál
nak. másfelől viszont romboló konflik
tusok szakítják széjjel A bizottság egész
sor kérdést vizsgált meg, amelyek eb
ben az összefüggésben az egyházakon
belül ellentétek okozói lettek, mint pél
dául az egyháznak és az egyes keresz
ténynek politikai elkötelezettsége, az

egyház álláspontja a más vallásokkal
foiytatandó dialógus kérdésében, a rasz
szizmus elleni küzdelem módozataí stb...~ ,

A tematika IHyen kiterjesztésének 'elő

föltétele, hogy az egyházak együttesen
jobban megértsék központi létalapjukat
(raison d'étre), ami Krisztus egyházává
teszi őket. Az ökumenikus dialógus
nem szorítkozhat a különböző álláspon
tok összehasonlítására, hacsak nem akar
elakadni viszonylag másodlagos kérdé
seknél. Sokkal inkább arra kell ennek
a dialógusnak törekednie, hogy a lénye
get ragadja meg, azt bontakoztassa ki,
ami az egyházat mint egyházat konsti
tuálja. A bizottság feladata a jövőben

egyre inkább abból fog állani, hogy az
egyházak közösen adnak számot a ben
nük lévő reménységről, és elsősorban

nem azzal foglalkoznak, ami megkülön
bözteti őket, hanem újra az evangélium
központi mondanivalói felé fordulnak.

Amint látják tehát, a tematika az
utóbbi években egy kissé módosult, Úgy
mondanám, hogy realisztikusabbá vált,
amilyen mértékben az egyházak egymás
hoz közelebb kerültek. Egyre inkább a
ténylegesen mai kérdések kerülnek elő

térbe. Végül még csak azt szeretném
megemlíteni, hogy a Hit és Egyházszer
vezet Bizottsága, a keresztény egység
római titkárságával közösen minden
évben előkészíti a keresztények egysé
géért könyörgő imahetet. Ez a hét ki
váltsagos idő arra, hogy az egységről

elgondolkodjunk. És egyre inkább olyan
idószakká kell válnia, amelyben a gyű

ilekezetek és az egyes keresztények meg
vizsgálják ökumenikus elkötelezettségü
ket és konkrét lépéseket tesznek az egy
ség irányában, bizonyos mártékig af
féle "l'évision de vie oecuménique"-et
(az ökumenikus élet új szemügyre vé
telét) tartanak.

- Beszéljünk most az egység megva
lósításának kérdéséről. Szóba jőhet-~ az
egységnek valamiféle ökumenikus mo
dellje? Némely római katolikus keresz
tények továbbra is föltételezik, hogy az
egység csak úgy jöhet létre, ha a többi
egyházat a katolikus egyházba bekebe
lezik. Más teológusok viszont azt mond
ják, hogy a jövő egyetlen egyháza nem
a katolikus egyház lesz, "ahogyan az
ma konkrétan és mindenekelőtt a kívül
állók számám megjelenik" (K. Hahner).
Elfogadható lenne az Ön számára egy
ilyen modell, vagy pedig az a véleménye,
hogy ma még nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy egy operatív modellt
felvázoljunk?

- Úgy tűnik számomra, hogy Karl
Hahner szemdélete rendkívül fontos elő-
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feltétele a dialógusnak. Valódi beszél
getés csak úgy lehetséges, ha a partne
rek készek arra, hogy tanuljanak egy
mástól és ha vállaljak azt, hogy a má
sik fél korrtgáldá öket. Ha az egyik fél
úgy hiszi, hogy a teljes igazság a bir
tokában van, akkor a beszélgetést csak
azért kezdi el, hogy a másikat kioktas
sa és megnyerje. Lz a beszélgetés azon
ban nem igazi dialógus, nem lesz közös
utazássá, amely kozös fölfedezéseket
tesz lehetövé. A II. vatikáni zsinat ví
szont ezt a dialógust lehetövé tette.
Igaz, hogy félre nem érthetően kijelen
tette, hol található meg Jézus Krisztus
egyetlen egyháza, ugyanakkor azonban
azt is érthetően kifejezésre juttatta,
hogy Jézus Krisztus egyháza és a római
katolikus egyház nem esik egyszerűen

úgy egybe, mínt két kongruens kör. Jé
zus Krisztus egyháza sokkal inkább csak
jelen van (subsistit) a római katolákus
egyházban. Az ökumenizmusról szóló
dekrétum elismeri, hogy a többi egy
házra pozitív szerep vár Isten terveinek
véghezvitelében; többé nem úgy szól
róluk, mint egyes személyek összegéről.

hanem mint olyan közösségekről, ame
lyeket egyházi realitás illet meg. A zsi
nat továbbá az állandó megújulás szük
ségességéről beszélt, nemcsak a gyakor
latban, hanem a tan területén is. Ha az
igazság lényege miridig ugyanaz marad
is, a formába öntés változhat, mi több,
a kontinuitás érdekében alkalmilag vál
toznia is kell. Ha mindezeket a kijelen
téseket összegezzük, elérkezünk a pár
beszéd érvényes megalapozásához. A ró
mai katohkus egyház a más egyházakkal
folytatott dialógus során olyan eleme
k~t tehet sajátjává, amelyek a saját
köreiben elhomályosultak. A megújulás
folyamata bizonyos értelemben közös
folyamat; fokozatosan közelebb hozza
egymáshoz az egyházakat.

Úgy érzem viszont, hogy hangsúlyoz
nom kell: Rahner szemlélete, bár le
hetségessé ég értelmessé teszi a dialó
gust, még nem szelgáltat olyan modellt
az egység számára, amely az egész öku
menikus mozgalom szempontjából érvé
nyes lehet. Az egységnek az az értelme
zése, amely még ezekben a kijelentések
ben is fölmerül, továbbra is római ka
tolikus értelmezés; a többi egyház nem
oszthatja ezt. A dialógus feladata ma
rad, hogy a változatlanul ellentétes egy
ség-koncepciókat tisztázza és fokozatosan
haladjon a közös és általánosan elfo
gadható modell felé.

Ez esetleg pesszimisztíkusan hangzik,
de nem hiszem, hogy okvetlenül így
keH érteni. A külőnbségek realisztikus
megállapítása föltétele az igazi előre-
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haladásnak. Ha az egységet illuzórikus
közös modellek alapján keressük, en
nek csak az lesz a következménye, hogy
utóbb időt rabló késedeírnek lépnek fel.

Ezzel kapcsolatban talán nem árt, ha
az Ökumenikus Tanács fejlődésére em
lékeztetünk. Amikor a Tanácsot 1948
ban megalapították, némelyek azt tar
tották kívánatosnak, hogy az egységnek
egy meghatározott modellje szelgáljon a
munka alapjául. Ettől azonban tudato
san eltekintettek. Hiszen már eleve vi
lágos volt, hogy egy határozott modell
bizonyos partnereket azonnal kizárt vol
na a további dialógusból. Ehelyett in
kább azt jelentették ki, hogy a dialógus
feladatai közé tartozik, hogy az egység
közös értelmezését kidolgozza. Az erre
a feladatra irányuló munka meghozta
gyümölcsét. Hiszem, hogy az Ökumeni
kus Tanácsban az évek során kialakul
tak ennek a közős értelmezésnek kez
detei. A legfontosabb lépés aza közös
nyilatkozat volt, amelyek "az egység
ről, amelyet keresünk" az Új-Delhiben
megrendezett harmadik közgyűlésen bo
csájtottak ki. A munka azóta még to
vább haladt. Az uppsalaí közgyűlés már
abban a helyzetben volt, hogy közösen
mondjon ki néhány dolgot az egyház
katolicitásáról és a már említett löwení
ülésen közös megegyezésre sikerült jut
ni az egyház koncilíarításának tekin
tetében.

Mindenekelőtt azt hiszem azonban.
hogy az egységre irányuló munkának,
az egység általánosan elfogadható mo
dellje nélkül is, minden téren el kell
kezdődnie, Az egységet nem lehet meg
tervezni, az végül is egy élő folyamatból
nő majd ki. Az ökumenikus mozgalom
utazás, amelynek végét nem ismerhet
juk előre; olyan ez, mint Ábrahám út
nak indulása, és lehetséges, hogy az
egyházak éppen ezért határozzák el oly
habozva magukat az útra. Az ökumeni
kus mozgalom azonban abban az érte
lemben is utazáshoz hasonlítható, hogy
a megtett út mínden szakasza után új
látóhatár nyílik meg szemünk előtt. És
a fontos akkor csak az, hogy nyitva
tartsuk a szemünket, és a megfelelő pil
lanatban a megfel/elő következtetéseket
vonjuk le. Afféle "útközbeni stratégíá
ra" van szüksógünk.

- Vajon nem látunk-e mindenfelé
olyan különbségeket, amelyekről, ha
kritiku-san megvizsgáljuk őket, kiderül.
hogy nem kellene a különválás okozoi
nak lenniök és alapjában véve csak a
tényleges szakítást ideológizálják. Mi a
véleménye a kérdésnek erről az aspek
tusáról?



- Nem lehet kétséges, hogya külön
válás nem csupán a különböző tanítá
sokon alapszik. Hatalmas szerepük van
itt a történelmi tényezőknek is. A fele
kezeti különbségek gyakran etnikai,
nyelvi, kulturális és gazdasági különb
ségekkel esnek egybe. A tanbeli kü
lönbségek tisztázása ezeknek a ténye
zőknek súlyával szemben sajátos módon
tehetetlen. A tanbeli különbségek
re ugyanis szükség van, mert le
győzésüle egyet jelentene az etnikai,
nyelvi vagy kulturális identitás veszé
Iyeztetéséve]. Gondoljanak csak az ír
országi összeütközésre, amely tökélete
sen anakronisztikusnak tűnik. Nem is
magyarázható meg másképpen, csak ha
számításba vesszük a történeti, politikai,
társadalmi és gazdasági tényezők súlyát,
Vagy gondoljanak arra, hány ország
van, ahol egy bizonyos felekezet a nem
zeti identitás hordozója. A kisebbségek
itt gyakran egy másik felekezethez tar
toznak. Ha az ökumenikus párbeszéd fi
gyelmen kívül hagyja ezeket a tényező

ket, általában hatástalan marad.

Az egyházak e tekrintetben nehéz,
kettős feladat előtt állnak. Egyrészt la
zítaniuk kell azokon a kötelékeken, ame
lyek egy bizonyos nemzeti csoporthoz
kötik őket. Újra fel ken ismerniök, hogy
nemcsak helyi egyházat alkotnak, ha
nem egy egyetemes közösség tagjai. Az
egyház katolicitása kizárja, hogy az
egyes egyházak bizonyos történetileg ki
alakult emberi csoportosulásokkal azo
nosítsák magukat. Soha nem értelmez
hetik magukat soviniszta módon "a nép
lelke"-ként. Adott felekezetí meggyőző

dések idcologizálódása olyan mértékben
fog csökkenni, amilyen mértékben az
egyházak Krlsztusban látják azonossá
gukat, és önmagukat általános és egye
temes közösségként értelmezik őbenne.

Azt hiszem, hogy ez különösen azoknak
az egyházaknak esetében fontos, ame
lyek a reformációból eredtek. Ugyanak
kor a másik véglet sem jöhet szóba, ne
vezetesen a puszta elhatárolás. Az a
képesség, hogy egy adott partikuláris
helyzetben elmélyedjünk, éppen a Krisz
tustól kapott szabadság bizonyítéka. Az
ideológízálódást tehát, véleményem sze
rint, leginkább egy .Jcrit.íkus szolidari
tás" kibontakoztatásával lehet elkerülni.

- Hogyan ítéli meg azt a heves vi
tát, amely Hans Küng "Tévedhetetlen?

egy 7cérdésföltevés" címú könyve
nyomán a római katolikus egyházban
.fellángolt? Remélhetik-e a római kato
likus keresztények, hogy a tanítóhiva
tali tekintély voltalcéppeni szándékát -

ha nem is annak paternalista modell
jét és tekintélyi végrehajtását a re
formáció egyházai felismerik és meg
látják?

- Hans Küng könyvét én azért tar
tom oly fontosnak, mert végérvényesen
megindított egy olyan vitát, amelynek
mindenképpen sorra kellett kerülnie,
Emlékeznek arra a beszédre, amelyet
XXIIII. János pápa a zsinat megnyitá
sa alkalmával mondott. Ö ott bevezette
a tanítás lényege és formába öntése
közötti különbséget. Ez a megkülönböz
tetés döntő szerepet játszott az ezután
következő tárgyalások során. Valahány
szor csak valami újat javasoltak. mín
denkor erre a megkülönböztetésre hivat
koztak : nem magának a tanításnak a
megváltoztatásáról, hanem csak egy új
megfogalmazásáról van szó. De hát va
lójában mégiscsak új dolgokat adtak itt
elő és ezeket határozta el a zsinat 
vagy nem? Ezt a kérdést legalábbis fel
kell tenni, és az is világos, hogy ezáltal
az igazság és tévedés kérdése is újra
felvetődik. Nem kell-e azt mondani,
hogy az egyház bizonyos kijelentései va
lóban tévedések voltak? A tévedhetet
lenség kérdésében támadt mai vita,
éppen ezért, amennyire én látom, nem
csak másodlagos, kűlső aspektusokra
vonatkozik; a tan maga vált kérdésessé.
A kérdés az, kifejezhető-e egyáltalán az
igazság formulák segítségével ? Nem tar
talmazza-e az igazságnak mindenféle
kijelentése - éppen történeti jellege
miatt - a tévedésnek bizonyos elemeit
is? Nem helyesebb-e hát azt mondani,
hogy Isten lelke az igazságot minden
kor megörizteti az egyházban, mínt azt.
hogy tévedhetetlenül mcgforrnulázható ?

Ennek a vitának ökumenikus jelen
tősége igen nagy, és remélem. hogy pro
testáns oldalról is bekapcsolódnak. Mert
úgy látom, hogy ennek a vitának so
rán döntő megértésre juthatnánk. Mert
ha a vita megszabadul egyszer polérni
kus terheitől. akkor a magisztérium
problémája valóban evangélikus oldalon
is fölmerül. Hiszen yégül is minden
egyháznak fel kell tennie a kérdést, mí
módon ragadható meg és önthető for
mába az evangélium a maga jelentősé

gében a mai kor számára. Minden egy
háznak szüksége van valamiféle ma
gisztériumrn. Kérdésem csupán arra irá
nyul, vajon egyedül a személyes tanhi
vatal formájában képzelhető-e el ez a
magtsztérium. Az egyház története azt
mutatja, hogy a magisztérium zsinati
eljárásként is elképzelhető, az ökurne
níkus mozgalomnak és konferenciáinak
tapasztalata éppúgy, mínt a vatikáni zsi-
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naté a római katolikus egyház számára
azt mutatja, hogy a magisztérium való
jában dinamikus módon is gyakorolható
a zsinati viták keretében. Úgy érzem,
hogy ezt a szempontot az eddigi vitá
ban még nem vették eléggé figyelembe.
Maga Hans Küng sem mélyed el ebben
úgyszólván sohasem. Az ökumenikus vi
ta, amely innen indulna ki, talán új,
közös perspektívákat nyithatna meg.

- Alkalmankint azt is hallhatjuk,
hogy az ökumenizmussal politikai célok
ból visszaél'nek. Ez a veszély minden bi
zonnyal fennáll. Miként lehetne Ön
szerint ezt a veszélyt elkerülni?

- Nemcsak az ökumenikus mozgalom,
hanem az egyházak általában is ki van
nak téve a veszélynek, hogy félreértik
eredeti küldetésüket és politikai mozgal
mak veszik őket igénybe és nyomják
rájuk bélyegüket. A történelem egész
sor példát szelgáltat erre. Az egyházak
mindenkor hajlamosak voltak arra, hogy
kritikátlanul alávessék magukat a fenn
álló politikai hatalomnak és egy lelki
ideológia révén növeljék annak fényét.
Az evangélium hirdetése azonban, és a
társadalom szolgálata, ami belőle követ
kezik, miridig tartalmaz kritíkaí elemet
is. Ezt fel kell ismerni az ökumenikus
mozgalornban is és ezért mindenkor
szükséges megvizsgálni, hogy mílyen
motívumoktól vezettetve keressük (vagy
nem keressük) az egységet. Az ökumeni
kus mozgalrnat vezethetne olyan elkép
zelés, hogy a megosztott erők egyesítése
révén nagyobb hataimat biztosít az egy
háznak a világgal szemben. Ez az el
képzelés azonban veszélyes, és ha meg
határozóvá válnék, akkor a leglátványo
sabb egyesülessel sem nyernénk alap
jában véve semmit sem. Az egységet a
szolgálat érdekében kell keresni. Az
ökumenikus párbeszédnek ezért minden
kor magában kell foglalnia a politikai
írnplíkációk tísztázását is. A megértés
nemcsak azért szükséges, hogy elkerül
jük a politikai célokra való kíhasználást,
hanem azért is, nehogy egy szolgálat,
amelyet az egyházak, vagy akár az egyes
keresztények is, együtt végezhetnének a
hiányzó kontaktus következtében elma
radjon.

A kérdés. amelyet Önök fel vetnek,
növekvő szerepet játszik az ökumenikus
rnozgalornban. Némelyek fölteszik a kér
dést, vajon az egységre irányuló fára
dozások valójában megújuláshoz vezet
nek-e. Vajon az egyházak, amikor egye
sülnek, nem egyszerűen a status quot
támogatják-e? Sok kisebb elszakadt egy
ház helyett egy nagyobb, azonban nem
kevésbé csak önmagára irányult egy-
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házat? Megéri ez az egységre irányuló
vállalkozást? Nem fontosabb ennél
azonnal a világ szelgálatára összponto
sítani erőnket, s azt ott bevetni, ahol
embereket megfosztanak a jogaiktól és
elnyomják őket? Azért dolgozni, hogy
létrejöjjenek azok a föltételek, amelyek
lehetöve teszik az ember számára ön
magának teljesebb kibontakoztatását?
Nem kell-e az egyesülésnek az ilyen
fajta tanúságtétel sürgősségével szem
ben háttérbe lépnie? Úgy vélem, ennek
a tanúságtételnek sürgőssége tekinteté
ben mindnyájanegyelértünk. Azoknak
szolgálata, akik valamilyen formában a
társadalom áldozatai, meghatározó súly
lyal bír. Nem szabad azonban ezt az
egyházak egysége ellen kijátszani úgy,
ahogyan az ma gyakran történik. Sok
kal inkább arról van szó, hogy az egyet
len egyházat úgy fogalmazzuk meg,
hogy a szolgálat , instrumentumává le
gyen. Némely egyesülési tárgyalás így
fogja fel feladatát. Nemcsak az elvá
lasztó tényezőkkel, hanem azzal a kér
déssel is foglalkoznak, mílyen szelgála
tot kell majd az egyesült egyháznak a
jövőben a társadalomban végeznie.

- Az interkommunió kérdése egyre
inkább fölvetődik. Némely teológusok,
köztük római katolikus teol'ógusok is,
azon a 1,éleményen vannak, hogy az
eucharisztia nemcsak ábrázoló jele a
már meglévő egységnek, hanem olyan
jel is, amely létrehozza, megszilárditja
és beteljesiti az egységet.

Minél inkább előrehaladnak az
ökumenikus kapcsolatok, annál sürgetőb

bé vállik az óhaj, amely az Úr asztalánál
való közösségre irányul. Ezért hálás va
gyok, hogy az interkommunió kérdésé
vel ma a római katolikus teológusok is
intenzíven foglalkoznak. Az itt fölme
rülő teológiai problémák minden bi
zonnyal nagyok és nem hidalhatok át
egykönnyen. Az ökumenikus párbeszéd
föltételei azonban oly mértékben változ
tak, hogy az e tárgyban való vita már
nincsen arra ítélve, hogy egy helyben
topogjon. Az előrehaladás ezen a téren
azért oly fontos, mert különben hama
rosan furcsa, ellentmondásos helyzet
állhat elő. Különböző felekezetű ke
resztények találkoznak, együtt élnek.
együtt imádkoznak és együttesen tesznek
tanúságot, Megosztják tehát egymás kö
zött azt, amit saját egyházuk tagjaival
is megosztanak, kivéve az Eucharisztiát,
a szent Úrvacsorát. Egyházaik úgy ér
zik, kötelességük, hogy ezen a téren
továbbra is fenntartsák a korlátokat.
Mí történik ekkor? Vagy "vad inter
kommuniókra" kerül sor, vagy a külön
böző felekezetú keresztények egyre in-



kább meg Iognak elégedni azzal, hogy
nem szentségí közösségként tekintsék
önmagukat. Tehát éppen az megy ve
szendőbe, amit az egyházak által fönn
tartott korlátoknak kellene biztosíta
niuk. Ennek a fejleménynek lehetősége

arra kötelezi az egyházakat, hogy nyo
matékkal és határozottsággal folytassák
a párbeszédet. Senki nem teheti be a
lábát az ökumenikus mozgalomba anél
kül, hogy végül is bele ne ütköznék eb
be a kérdésbe, és aki továbbra is azt
hiszi, hogy ezt a kérdést kikerülheti,
az nem tette még be a lábát igazán az
ökumenikus mozgalomba.

Az Eucharisztia, mint a már meglévő

egység jele? Az Eucharisztia mint olyan
jel, amely az egységet létrehozza ? Az
Eucharisztia különböző megítélését gyak-
ran ezekkel a torrnulákkal írták körül.Alig

hiszem, hogy szerencsésen. Véleményem
szerint az Eucharisztia valójában mind
kettő. Amikor az Úr asztalához lépünk.
azt az egységet ünnepeljük, amely ben
ne adatott meg számunkra. Ha a tet
tekben és valóságban nem alkotunk kö
zösséget Krisztusban, akkor az Úrva
csorát sem ünnepelhetjük közösen. Alap
vető megegyezésre van szüksóg, és mín
denekelőtt annak akarására, hogy együtt
maradjunk. Ha az ünnep után ismét
szétmegyünk, ki-ki a maga hitvallási
táborába, míntha semmi sem történt
volna, nem ünnepeltük valóban az
Eucharísztiát. Különösen áll ez bizonyos

Bráhmán

Ha a csöndben a szót megtalálnám
átölelne Bráhmán

Ha a ricsajt is szótlanul állnám 
átölelne BTáhmán

Ha az úttalan vadont bejárnám 
átölelne Bráhmán

Ha a futást moccanatlan állnám 
átölelne Bráhmán

"vad interkommuníókra". Másrészt vi
szont az sem lehet kétséges, hogy az
Eucharisztia egységet teremt. Minden
ünnep alkalmával átéljük ezt. Vajon
Krisztus testének és vérének ajándéka
révén nem teremtődik-e mínden alka
lommal újra a közösség ? A hit közös
sége állandóan a fenyegetettség állapo
tában van. Bűnünk, önzésünk. félelmünk,
gondolattalauságunk újra meg újra kér
désessé teszik. A szent asztal az a hely,
amelynél az Úr újra meg újra össze
gyűjt, majd elküld bennünket. Nem
kell-e tehát valójában mindkét szem
pontot együtt látni és együtt tartani?

Engedjék meg, hogy befejezésüli még
egy reménységnek adjak hangot. Már
említettem, hogy néhány év óta római
katolikus teológusok is tartoznak a Hit
és Egyházszervezet Bizottsághoz. Rész
vételük kiszélesített kiindulási bázist
biztosít a bizottság számára, és rerné
lem, hogy a jövőben római katolikus
teológusok, köztük magyar teológusok is,
egyre aktívabban vesznek majd részt a
bizottság munkájában, Mindenekelött
azt remélem, hogy ennek a munkának
eredményei a római katolikus egyház
ban fokozódó visszhangra találnak. Az
Úrvacsora közös ünneplésének kérdése
a bizottság egyik központi ügye. És a
bizottság beteljesítene hivatását, ha leg
alábbis szerény mértékben hozzájárul
na, hogy a megoldáshoz közelebb jus
sunk.

Kemény kőágyon

eleven párnán
vergődve, sírva
örömben járván

éber éjszakáim, részeg nappalaim
szakadék egein, ércszikta falain
megelevenedve, halálra zúiódva
évmilliók óta
tévelyegve árván

ha nem érezném, ha nem is látnám
minden pillanatban átölel Bráhmán

átölel Bráhmán

FAZEKAS LAsZLÖ
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