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LEHET-E EGYSÉG?

Teljes biztonsággal megállapitható már Szent Pál és az apostolok leveleiböl, hogy az ősegyház

ban is voltak belső ellentétek. Ezeket az ellentéteket a kezdet kezdetén még nem hatalmi szem
pontok jellemezték. Sajnos, a későbbiek folyamán egyre inkább a hatalmi szempontok váltak
uralkodóvá, jóllehet hitbeli eltéréseken vitáztak. Ezek a viták mindent jelentettek, csak azt nem,
hogy kitisztuljon és újra egységessé váljon az egyház.

Itt és most nincs helyünk arra, hogy az összes vitát és a nyomukban járó szakadást felsoroljuk,
de nem mulaszthatjuk el, hogy rámutassunk néhány valóban jelentős filozófiai és szellemi áram
latra, amely már a kezdeti kereszténységben megkisérelte Krisztus varratlan köntösét darabokra
tépni.

Ilyen nagy válság volt az egyház második századában a gnoszticizmus. Az antik világ sajátos
sága, Nagy Sándor idejétől kezdve, a vallások különböző keveredése, szinkretizmusa. Semmi
sem állott útjában annak, hogy idegen kultuszok, istenek és különböző vallásos fogalmak ne
nyerhessenek felvételt más vallásokba. A vallási' szinkretizmuson belül 'már az első században
egy különleges filozófiai irány indult hódító útjára, amelyet lényege szerint gnosztikusnak. meg
világosodottnak neveztek. Természetesen a gnoszticizmus nem más, mint egy perzsa vallási foga
lom, s követői azt állították magukról, hogy ismereteiket rendkivüli és személynek szóló megvilá
gosítás útján kapják. Tanításuk szerint csak a láthatatlan szellem jó, a látható anyagi világ úgy,
ahogy van, gyökerestől a Demlurgostól származik. A fenti gnosztikus filozófia a kereszténységbe
is beszüremlett. Már 100 körül megtaláljuk nyomait Szíriában, majd egész Kis-Ázsiában, végül
pedig Egyiptomban és Rómában is. Természetesen a gnoszticizmus nem volt egyedülálló jelen
ség. Szinte veleegyidőben, csak más területeken, vagy részint más területeken, elterjedt a marki
onizmus és a montanizmus is.

A kereszténység ezeket a kezdeti nehézségeket még legyűrte. A jól megszervezett egyházközsé
gek a hitforrás egészséges magyarázatával, majd az egyház hitvallása révén fölébe túdtak kere
kedni az eretnekségeknek. De tisztában kell lenni azzal, hogy a későbbiek folyamán sem szűnt

meg a különböző kisebb vagy nagyobb nézeteltérések problematikája, és a keresztényeket nem
csak a római birodalom tartotta éppen hatalmi szempontból ellenségeinek, hanem maguk a ke
resztények is szembehelyezkedtek egymással. Súlyos hitviták voltak már a második században,
és kiemelkedő szellemiségeknek kellett megvédeni az egyházat és a kereszténységet a különböző

tévedésektől. A jelentősebb keresztény hitvitázók .sorát egy athéni filozófus, Aristides nyitotta
meg. Később Justinus vértanú, Tatianus, majd Athenagoras és Minucius Felix következett.
Amikor az egyház azt hitte, a saját belső ellentéteit jól megoldotta, tudatára kellett ébrednie an
nak, hogy az átmeneti megoldás és nyugalom semmiképpen nem jelenti azt, hogy az egyház már
minden problémát, amely körülötte keringett, véglegesen fölszámolt volna. Ugyanis hatalmas
küzdelem folyt az egyház egységének helyreállításáért a negyedik században is. Meg kellett szün
tetni a donatista szakadást és később az arianizmust. Itt különösen meg kell jegyezni: az arianiz
mus olyan erővel jelentkezett az egyház életében, hogy volt idő, amikor az egyházhoz hűséges ve
zetők felkiáltottak: akármerre néznek, mindig ariánusokkal találkoznak! A zsinatok az egyház-
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ban szervező és tisztító erőként jelentkeztek, bár az arianizmus a niceai zsinaton, majd az első

konstantinápolyi zsinaton is szinte legyőzhetetlen erőnek látszott.
Amit eddig az egyházról, belső és külső helyzetéről elmondtunk, csak a leglényegesebb jelensé

geket érintette. Sokkal komolyabb és ennek következtében sokkal nehezebb problémákat oko
zott, hogy a kilencedik században Photius pátriárka tulajdonképpen útjára engedte a keleti egy
házszakadást. Ez volt számszerűleg az első igazán kemény és látszólag soha többé nem gyógyít
ható seb az egyház arculatán. Az az egyházpolitikai, liturgikus, egyházfegyeImi és hitbeli szaka
dék, amely széles politikai háttérrel a Kelet és a Nyugat kereszténysége között már évszázadok
óta fennállt, csak tovább mélyült. Ma nehéz eldönteni, mennyit ártott a kereszténységnek az a
nyugati egyházi öntudat, amely a kilencedik-tizedik században mutatkozott meg. Nagy baj volt
az is, hogy amikor IX. Konstantin császár hajlandó volt IX. Leo pápával szövetséget kötni, az
önérzetes Kerullarios Mihály pátriárka ezt a szövetséget nemcsak hogy nem fogadta el, hanem
meg is hiúsította. Nagy baj volt, hogy Leo pápa a szövetség megkötésére és a felmerűlt nehézsé
gek elsimitására Humbert De Silva Candida kardinálist, Amalfi érsekét küldte Konstantinápoly
ba. A kardinális emberi tulajdonságait, szellemi képességeit nem óhajtjuk vizsgálat tárgyává ten
ní. De az biztos, hogy türelmetlensége hozta magával a keleti egyházszakadást. A bölcs VI. Pál
pápa 1965. december 7-én ünnepélyesen visszavonta azt a kiközösítő bullát, amelyet Humbert de
Silva Candida kardinális 1054. július I6-án a Hagia Sophia főoltárára helyezett.

Ugyancsak említést kell tennünk a reformáció okairól és elterjedéséről nemcsak Németország
ban, hanem az akkori Európában, és kűlön is ki kell emelni az angol egyházszakadás és állam
egyház kialakulását. Olyan nagy egyéniségek. mint Luther Márton, Zwingli Uldrych vagy Kál
vin János, megítélésünk szerint komolyan gondolták az egyház megújítását, még akkor is, ha .
egyes elképzeléseikben maguknak is csalódniuk kellett. Ma már tudjuk, hogy a tridenti egyete
mes zsinat, amely tizennyolc évig tartott, végeredményben csak a katolikusoknak maradt keresz
tények életének megújításátjelentette. A két protestáns irányzat, amelyet Luther Márton és Kál
vin János képviselt, mind a mai napig fennmaradt, sőt további protestáns felekezetek is keletkez
tek.

Természetes, hogy mindezt nem azért mondtuk el, hogy bárkit, bármilyen módon elmarasztal
junk. vagy megsértsünk. De ha az egyházban egységtörekvésekrőlbeszélünk, legalább ennyit
mindenkinek tudnia kell arról, hogy a szakadások és tévedések nemcsak a kívülállók hibáiból
vagy meg nem értéséből, hanem a saját hibáinkból és túlzásainkból keletkeztek.

Milyen kilátásai vannak ma az egységtörekvéseknek? A hitbeli egységtörekvések eredményei
egyelőre nagyon csekélyek. Ugyanakkor a megértés terén az emberért, az ember békéj éért törté
nő kűlönböző találkozások sokkal több eredményt hoznak. Éppen ezért kezdettől fogva az volt
a véleményünk, hogy az esetleges hitvitáknak semmi komoly eredménye nem lehet. Hiszen lát
tuk, milyen komoly és hosszadalmas hitvita folyt az anglikán egyházzal. De azt is tudjuk, hogy
végül is semmi eredményre nem vezetett.

Egyházunkban az első igazán minden szempontból megértő és az egységre törekvő pápa
XXIII. János volt, aki 1958-tóI1963-ig vezette az egyházat, és aki 1962-re meghirdette a II. vati
káni zsinatot. XXIII. János pápa nem tartotta magát tudósnak. Ö egyszerűen jó ember volt, aki
nek azonban az Isten különös kegyelmeket adott arra, hogy ilyen rövid idő alatt is nagy dolgokat
cselekedjen. Egyszerű földműves családból származott, és ez is meghatározó volt egész későbbi

életét tekintve. I925-tőt 1944-ig mint apostoli vizitátor és címzetes érsek előbb Szófiában, majd
Isztambulban és Athénben működött. Kitűnt már akkor a keleti keresztények iránti szeretete,
megértése és türelme. Mindenütt, ahol működött, tevékenységének középpontjában az emberi
élet men tése és szeretete állt. Ezt csak egy Istentől áldott ember tudta megtenni. Nagy szerencse
volt, hogy amikor oly hamar elszólította a szerető Isten, utóda teljesen az ő szellemében folytatta
nemcsak a II. vatikáni zsinatot, hanem az egész pápaság munkáját, nem zárva be a XXIII. János
által kinyitott ablakokat. A zsinat második ülésszaka sajnos már nem XXIII. János irányítása
alatt nyílt meg. De VI. Pál, Montini bíboros ugyanolyan értelemmel, szeretettel és hozzáértéssel
vezette a zsinatot, mint elődje. Pedig nem könnyű kérdésekről volt szó. 43 általános gyűlésen 637
beszéd hangzott el. Tárgyaltak az egyházról, a püspökökről és az egységtörekvésekről. Persze itt
is voltak nézeteltérések, és végül is ezeket a tervezeteket átdolgozásra vissza kellett adni a mun
kabizottságoknak, viszont ezen az ülésen újult meg a liturgia, és a 'hírközlG eszközökről szóló
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tervezetet a 2158 zsinati atya elfogadta. Hogy VI. Pál pápa milyen komolyan vette a Zsinatot és
annak határozatait, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 1964. január 25-én liturgikus taná
csot, s még ugyanabban az évben, április 2-án hírközlő bizottságot, majd május I8-án a Nem-ke
resztény Vallások Titkárságát állította fel.

Szeretném ezt az írást egy jellemző jelenettel bezárni. Tanúja voltam annak, amikor a magyar
katolikus békemozgalom, illetve az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága és az Opus Pacis
elnöke, Íjjas József pápai trónálló, kalocsai érsek Bartha Tibor református püspökkel az Ökume
nikus Tanács elnökével békecsókot váltott. Ez a jelenlevők számára azért volt nagyon elgondol
koztató, mert a II. világháború előtt, de még utána is hosszú ideig az ilyen gesztus egyik részről

sem volt elképzelhető. Isten tudja, hogy mit miért akar, vagy enged meg. Mi alázatos lélekkel, de
Istenben és az egyházban meg nem ingatható hitünkkel tudjuk, hogy amit az Isten akar vagy
megenged, abból a végén mindig valami jó születik. Még akkor is, ha mi ezt kezdetben nem lát
juk, nem jól látjuk, vagyis nehéz körülmények között születik a jó eredmény.

A Vigilia 47. évfolyamát nem is kezdhetné - több évtizedes hagyományainak megfelelően - al
kalmasabb témával, mint az ökumené kérdéskörének vizsgálatával. Kapcsolódva a folyóinit ta
valy januárban meghirdetett - az elődök, a Sik Sándor és Rónay György által már megalapozott
- programjához és célkitűzéseihez.

Köszönjük minden közreműködőnek, hogy a kölcsönös megértés és megismerés érdekében,
felelősségük tudatában vállalták részvételüket lapunk hasábjain az ökumenizmus gondjainak és
eredményeinek feltárásában.

CSERHÁTI JÓZSEF püspök

AZ ÖKUMENIZMUS TEOLÓGIAI ALAPJAI

Az idők jele. Az ökumené ápolása és fejlesztése az egyház egyik alapvető feladata. Elhanyagolá
sa, elméleti vagy gyakorlati leépítése az egyházi élet belső újjáalakításához szükséges lendület
részbeni feladását jelentené. Az egyház ezen a téren is csak őszinteséggel, végsőkig vállalt' radika
lizmussal juthat tovább. Csatlakozunk azokhoz, akik az ökumenizmusban korunk egyik legje
lentösebb vallási mozgaimát látják, amely az egész kereszténység, de egyúttal az összemberiség
mai helyzetének megítélése és jobbátétele szempontjából is nagy jelentőségű.

. A különböző hitfelekezetekre szakadt 'keresztények egységre törekvő mozgalma századunk
elején indult meg anélkül, hogy a katolikus egyház részéről különleges indítás vagy biztatás jeleit
láthattuk volna. Az elszakadtak és a különváltak, talán éppen felaprózódottságuk következté
ben, mindennél fájdalmasabban élték át az egység hiányát, ezért logikus volt a protestáns részről

való kezdeményezés. I895-ben World's Student Cristian Federation néven több protestáns ifjú
sági csoport egyetemesebb keresztény összefogást sürgetett. 191O-ben Edinburgh-ben missziós
konferencia ült össze; resztvevői megállapodtak abban, hogy az evangélium hirdetését egységes
keresztény alapon vállalják az öt világrészben. Ismertek a különböző egységmozgalmak Hit és
Egyházi szervezet (Faith and Order) és Élet és Munka (Life and Work) néven. A kérdés ez volt:
inkább elméleti vonalon törekedjünk egységes keresztény hitvallás kidolgozására, vagy pedig he
lyezzük a gyakorlati, az erkölcsi élet formáira a hangsúlyt? E kettő összekapcsolódásából szüle
tettmeg az Egyházak Ökumenikus Tanácsa. 1938-ban Utrechtben megalakult e tanács szervező
bizottsága és 1948 augusztusában Amszterdamban létrehozták a máig is fennálló világszerveze-
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