
KOMLÓS ATTILA

AZ ÖKUMENIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE

A háborgó tenger hullámait szelő hajó, keresztet formázó árbocával, az égboltként föléje boruló
oikoumene felirattal világszerte jól ismert jelképe a keresztyén egyházak közösségének. Ezt a kö
zösséget szoktuk az imént idézett görög szóval jelölni. Meggyőződésünkszerint Krisztus egyhá
zának hajója azIsten által kitűzött cél felé halad történelmünk vizein. Természetesen - a hason
latnál maradva - ez a tenger nem nyugodt. Olykor hatalmas viharok színtere. Eresztékeiben ráz
za meg a hajót, és próbára tesz kormányost, utast egyaránt. Máskor pedig szelíd áramlataival
maga segíti célja felé. Manapság különösenis háborgó tengeren hajózunk, és erősen hánykoló
dik törékeny bárkánk. Ám afelől is bizonyosakvagyunk, hogy mint korábban, így napjainkban
'is és a jövőben is biztos pontja ennek a hajógak a Kereszt, amelyet nem rendít meg' semmiféle vi
har. Az a jel, amelyben valamennyien egyek vagyunk, bármely felekezet hitvallását valljuk is
magunkénak.

Az ökumené hajóját a protestáns egyházak indították el útjára l 948-ban; az egyházak egységét
keresve, létrehozva Amszterdamban az Egyházak Világtanácsát. Az azóta eltelt évek folyamán
egyre tö~ben szálltak erre a hajóra. Az EVT-t alapító európai és amerikai egyházak mellé Afri
kából, Azsiából, Latin-Amerikából, a Karib-tenger vidékéről, a Csendes-óceán szigeteiről.

Vajon merre tart most Krisztus anyaszentegyházának, a földi egyházak közössége hajójának
útja napjainkban? Vajon közelebb jutott-e az évtizedek - .gyakorlatilag az ökumenikus mozga
lom megindulása óta eltelt száz esztendő - során a kitűzött célhoz: a keresztyén egyházak evilági
egységének megvalósításához? .

Visszapillantva az ökumenikus mozgalom szent fáradozásaira, a kitűzött célt tekintve azt kell
tapasztalnunk, hogy az egységet, a szervezeti egységet kereső keresztyén törekvés történelmének
kritikus fázisába lépett. Ugyanis ma már korunknak nem mindent elsöprő új jelensége. Elmo
sódtak azok az éles határvonalak is, amik kezdetben pedig igen markánsan jellemezték :.a teoló
giai kutatás és a missziós-evangelizációs fáradozások közötti kontúrok. Sok bírálat éri az egység
keresésére vonatkozó programjait is. Azzal is vádolják, hogy teológiai álláspontjainak kifejtése
háttérbe szorul túlzottnak ítélt társadalmi-politikai érdeklődésemiatt. Missziói és evangelizációs
programjait Pedig sokan egyenesen elégtelennek tartják.

Ajelenlegi helyzet nagymértékben a siker következménye - vélik többen is. Kétségtelen, hogy
ai ökumenikus mozgalomnak 191o-ben,történt hivatalos megindulása óta az egyházak és nagy

. felekezeti családok kikerültek elszigeteltségükbőlés termékeny párbeszédet kezdtek egymással.
A széttöredezettség több évszázados története után úgy tűnt, és még ma is úgy tűnik, hogy a szét
esett egy anyaszentegyház kisebb-nagyobb töredékei újra eggyé rendeződnek, kiegészítik egy
mást. Ennek a folyamatnak azonban mindmáig van egy alapvetően fontos, mind ez. ideig kellő

képpen meg nem válaszolt kérdése: valójában mit jelent az egyház egysége? A sokfelé szerteága
zó teológiai vitának, amely erre a kérdésre keresi a választ, van egy közös kiindulópontja, mely
szerint az egységre való törekvés elsőrenden a Jézus Krisztussal való szembesítést jelenti vala
mennyi keresztyén felekezet, egyház számára.

A fejlemények eredményeit tekintve beszélhetünk az ökumenikus mozgalom kezdetérőlmint a
nagy reménységek idejéről, majd második szakaszáról: az egységkeresés megoldatlan teológiai
és szervezeti kérdések által jellemzett csalódások időszakáról, később az ökumenikus stagnáció
periódusáról. Legújabban pedig új kezdeményezésnek lehetünk tanúi: olyan egységkeresésnek.
amely a korábbi tapasztalatok nyomán lemond a liiábavaló és megvalósíthatatlannak tűnő szer
vezeti egység illúziójáról és ehelyett - a kétezer éves keresztyén tradíció sokféleségének elismerése
mellett - ugyanazon hitbeli alapokon, a világ előtti egyöntetű, tettekben megnyilvánuló közös
keresztyén bizonyságtételre buzdít.

Rendkívül sokat jelentett az ökumenikus mozgalom életében az a tény, hogy az addig szinte
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kizárólag protestáns egyháza kból álló Egyháza k Világtanácsá ba 1961-ben beléptek a nagy keleti
orthodox egyházak. Valósággal érezni lehetett a megúj ító Szentlélek erejét az egyháza k közös út
keresésében . A XI. száza dba n végbement nagy egyházszakadás után, amely elválaszto tta egy
mástól Keletet és Nyuga to t, mégpedig úgy, hogy - a keresztes háború után egyre fokozo ttabb
mértékbe n - teljes elidegenedést okozo tt a keresztyénség két nagy ága között, végeredményben
tovább gazdagította az ökumenikus mozgalmat az ort hodoxia sajátos teológiai szempo ntjaival,
liturgiájának sokszi nüségével. Úja bb mélységeket nyitott meg a keleti orthodoxia az ök umeni
kus mozgalom teológiai gondo lkozásában, főként kozmikus krisztológiájával.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni természetesen azt a sajátos hatást sem, amit a római katoli
cizmus gyakorolt az öku menikus mozgalomra. Vannak, akik egyenesen azt állítják, hogy a ró
mai katolicizmus már jóval előbb foglalkozott ökumenikus kérdésekkel, mint ahogy XX III . Já
nos pápa összehívta a II. vatiká ni zsina tol. Több nagy szerzetes rend ben jelentkezett erőteljes

megújulási mozgalom, arról nem is beszélve, hogy a katolikus központok erőteljes biblikus és li
turgikus mozga lma igen sokakat gyarapított a katolikus közösségen belül és azon kivül egy
aránt. Az is köztudott immár, hogy a protestáns egyháza k ökumenikus mozgalma katolikus kö
rökben kezdettől fogva csöndes , ám határozott tudo mányos vizsgálat tárgya volt. Így a II. vati
káni zsinat na k az ökumenizmussal foglalkozó és azt érintő dok umentumai ezzel a komoly hát-
térre l születtek meg. ' '.

Egy igen eredeti elmélet szerint - mely segít megérteni az ökumenikus mozgalom és a római
katolicizm us közö tti nézetkül önbségeket is - a reformáció siettette a dogmák idő előtt i meghatá
rozását és megfogalmazását. mind Róma, mind a protestantizmus részéről. A korszakr a jellemző

polemikus légkör következtében ugyan is az emberek igen hajlamosak voltak negat ív és egyolda-

Ez a kép 1976. máju s 17-én kés zü lt. Lékai László bíbo ro s. esztergo mi érsek látogatását örökíti meg a Refor má
tus Zs inat budapest i székházában. ahol Bart ha T ibor püspö kke l. a Refor mátu s Zsinat és az Ökumenikus Tanács
elnökével találkozott. Szivélyes légkörú beszélgetést folyta t ta k a magyarországi egyházak szo lgálatának. kap
csolatainak és ökumenikus együ ttmúködésének ké rdései röl.
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lú definíciókra, mivel mindkét fél élesen elhatárolta magát-a másiktól. A későbbi nemzedékek
pedig ragaszkodtak a már kialakult formákhoz. Sokat segített a közös megértés előremozditásá

ban a II. vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló dekrétuma, noha a római katolikus egyháznak a
más egyházakhoz fűződő viszonya még további tisztázásra szorul. A dekrétum nemcsak a közös
teológiai munkálkodás számára, hanem a közös szolgálat, bizonyságtétel és a Jézus Krisztus
ban adott egység közös keresése számára is lehetőséget ad. Nem véletlen tehát, hogy a katolikus
egyház kapcsolatot tart fenn az ökumenikus mozgalmat megtestesítőEgyházak Világtanácsával,
anélkül azonban, hogy annak tagja lenne.

Nagy jelentőségetkell tulajdonítani azoknak a kétoldalú tárgyalásoknak, amelyek a különbö
ző felekezeti világcsaládok között kezdődtekmeg az ökumenikus mozgalmon belül az elmúlt év
tizedekben. Az évszázados elszigeteltség után ugyanis az egyházak szinte egyszerre ragadták meg
az ökumenikus lelkület által felszabadított helyzet lehetőségeit. Ezek a kétoldalú tárgyalások (re
formátus-katolikus, evangélikus-katolikus, református-evangélikus, orthodox-református, ang
likán-katolikus stb.) igenjelentőseredményeket hoztak. Az a legfontosabb, hogy megkezdték az
évszázados félreértések tisztázását, tompították és megszüntették a viták polemikus élét, érdem
ben kezdték összehasonlítani a különböző teológiai tantételeket, és közösen kezdték keresni
több teológiai kérdés közös értelmezését. És ezeket a megbeszéléseket - talán ez a leglényegesebb
eredmény - számos, a közös keresztyén alapból fakadó etikai döntés és akció követte. Eljutot
tunk oda, hogy az ökumenikus mozgalom időközbenmegszületett célkitűzése is megvalósulóban
-van : az orthodox, katolikus és protestáns keresztyének együtt tudják már olvasni és hallgatni ls
ten Igéjét, egymás hitvallásos felfogásának, egyházi hagyományainak teljes tiszteletben tartásá
val.

További, igen fontos tapasztalatokat jelentettek az egyházak egymáshoz való közeledésében a
protestáns egyházak körében végbement szervezeti egyesülések is. Az ebből fakadó tanulságok
levonásához külön dolgozat megírására lenne,szükség. A legelső ilyen egyesülésre Kanadában ke
rült sor, ahol a református, a kongrenacionalista és methodista felekezetek fogtak össze s alkot
tak egy nemzeti egyházat. Hasonló egyesülések jöttek létre ezt követően Japánban, Indiában, az
Egyesült Államokban és Ausztráliában is. Közös jellemzőjükezeknek az, hogy szervezeti egye
sülésüket nagyobb részben praktikus okokból valósították meg, és a legtöbb esetben még ma is
él a félelem az egységet alkotó felekezeti tömbökben: miközben homogén egyházzá válnak, elve
szítik saját jellegzetességüket, hagyományaikat, egyháztörténeti tudatukat.

Az 1960-as években merőben új jelenséggel kellett szembenéznie az ökumenikus mozgalom
nak : a karizmatikus csoportok memelenésével és hatásával. Protestáns felfogás szerintez az új és
felekezeteket átívelő jelenség a Szentléleknek az egyén életében való megújító erejét hangsúlyoz
za. Summásan azt is mondhatnánk, hogy ez az áramlat szinte kizárólagosan a Szentlélek megta
pasztaIható ereje alapján ítéÍi meg az egyes keresztyéneket és az egyházakat. Ebből fakadóan az
tán az egyházat mint institutumot gyakran csupán élettelen formának, elhanyagolható keretnek
tartja. ~

Napjaink világának legidőszerűbbkérdéseit, gondjait vetik fel a fejlődő országok egyházai és
különösen Latin-Amerika keresztyénei az ökumenikus mozgalom életében. Azzal az eltökélt
szándékkal, hogy megszabaduljanak az egyházi kolonializmus nyűgétől, olyan sajátos teológiai
gondolkodást fejlesztettek ki - a .felszabadulás teológiáját" -, amely főként saját szükségeiket,
reményeiket fejezi ki. Isten megváltó munkáját annak több dimenziós hatásában látják: a gazda
sági kizsákmányolás, a politikai elnyomás, a közösségi elidegenedés, valamint a bűn, azaz az IS
tentől való elszakadás következményeibőlvaló megváltásban.

Nem lehet említés nélkül hagyni ebben az összefüggésben annak a világméretű felekezetközi
mozgalomnak a jelentőségét, amelyet összefoglaló néven keresztyén békemozgalomnak szok
tunk nevezni. Célja a keresztyén lelkiismerethez apellálva a hivők tettekre serkentése az egyre fe
nyegetettebb béke megőrzéséért,a népek és egyházak közötti bizalom erősítéséért. Ennek a mé
lyen etikai töltésű mozgalomnak ismert megtestesítője a Keresztyén Békekonferencia.

Összefoglalva az eddig felvázoltakat, szem előtt tartva az ökumenikus mozgalom céljára és
eredményeire vonatkozó alapvető kérdéseinket, azt mondhatjuk, hogy legfontosabb eredményei
ígéretesek és reményt keltők. Sikerült egybeterelnie és - immáron bízvást mondhatjuk - tartósan
együtt is tartania a különböző tradíciójú keresztyén felekezeteket, mégpedig úgy, hogy a külön-
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böző egyházak lényegesen közelebb érzik magukat egymáshoz, mint az ökumenikus mozgalom
megszületése előtti időkben bármikor. Sőt testvéregyházaknak érzik immár egymást, készen az
együtt gondolkodásra, a közös bizonyságtételre és szolgálatra. Nem jött létre a kezdetben célul
felvázolt nagy egység, nem született meg semmiféle "szuper-egyház", de ugyanakkor - s ez a má
sik eredmény - az ökumenikus lelkület állandó serkentőjelett a korunk nagy problémáit érintőke
resztyén bizonyságtételnek, arra késztetve az egyházakat, hogy kilépjenek évszázados elszigetelt
ségükből, a tudatlanság, a kölcsönös ismeretlenség és a kölcsönös előítéletek varázsköréből.

Nem lenne teljes az ökumenikus mozgalomról alkotott képünk akkor, ha nem látnánk világo
san tévedéseit és kudarcait is. Mindmáig tisztázatlanok a római katolikus egyház és az ökumeni
kus mozgalom, s főként ennek megtestesítője,az Egyházak Világtanácsa közötti kapcsolat teoló
giai alapjai, s ennek következtében gyakorlati kérdései is. Egy következő, éppen az ökumené sa
játos természetébőlfakadó gond ..az ökumenikus dokumentumok teológiai karakterének kérdé
se. Ezeknek az lenne a végső feladatuk, hogy az egyes felekezetek között egyetértést teremtsenek.
Mi valósul meg ebből a gyakorlatban? Olykor igen kevés, mert megesik, hogy az egymással
szemben álló különböző egyházi hagyományok elnyomják a Szentírás bizonyságtételének tekin
télyét, s így az sokszor nem érvényesül kellően az ökumenikus dokumentumok szövegezésében.

De olyan kérdések is felüti,k fejüket időről időre az ökumenikus mozgalomban, amelyek kike
rülhetetlenek, és jellegüknél fogva máig fel nem oldott feszültségeket hordoznak. Lássuk ezek
közül a leglényegesebbeket. Vannak olyan teológiai problémák, amelyek megvitatása, megoldá
sa szinte holtpontra jutott, így például az egyházak organikus, a sokféleségben megbékélt és kon
ciliáris közösségben megvalósítható egységének feloldathin hármas gondja; a világiak elhivatá
sának és képzésének, a nők lelkészi szolgálatának, a tekintélynek nyitott kérdései. További fe
szültséget keltő jelenség az ökumenikus szférát még mindig uraló európai teológiai szemlélettel
szembehelyezkedő - az imént már más összefüggésben említett -, a fejlődő országokból szárma
zó új teológiai gondolkodás; a konzervatív evangéliumi keresztyének - részben a karizmatikus
mozgalmakon át is ható :- sokszor ellentétes struktúrájú ökumenikus törekvései; a keresztyén hit
és más nagy világvallások közötti messzemenőenelégtelen kapcsolat; s nem utolsósorban az ún.
helyi ökumenizmus - a helyi egyházak, gyülekezetek közötti felekezetközi testvéri kapcsolat
- lassú fejlődése. '

Anélkül, hogy hamis álmokba ringatnánk magunkat, végezetül vessünk egy pillantást a nap
jainkban a jövőt előkészítő' ökumenikus mozgalom feladataira. Ugy tűnik, legelőször azt kell
figyelembe vennie minden ökumenikus törekvésnek, hogy >- amint az az egyik legutóbbi EVT
központi bizottsági ülésen megfogalmazódott -: bármennyire gyengéknek vagy hitelvesztettek
nek érzik magukat az egyházak modern világunkban, melynek "felnőtt" embere úgy gondolja,
túljutott már a keresztyénség befolyásán, mégis mindig Isten erejéről, bölcsességéről kell bizony
ságot tenniük. Nem úgy, hogy elfordulnak a világtól, hanem ellenkezőleg: a körülöttük élő vi
lágra figyelve tesznek hisvallást Jézus Krisztusról, a világ életéről. Ezenközben szerényen, ám ha
tározottan hozzájárulnak az emberiség békés és biztonságos jövőjének megalapozásához, gazda
gítva az emberiség közösséget mindazzal, ami bennük sajátos.

Olyan egységet kell keresnünk tehát, amely elismeri a különböző kultúrákat, tradíciókat, hit
vallásokat. Amely pontosabb és radikálisabb képet ad a hit és a tett egységéről. Amelyben az
egyes keresztyének - bármely felekezet tagjai is legyenek - hitüket nemcsak személyes, családi
vonatkozásban élik meg, hanem a közéletben is, sokasodó konfliktusaink közepette is. Amely
egységben egymást ismerve s minden hamis előitélettől megszabadulva, a sokszínű keresztyén
család azonos rangú tagjaiként teszünk bizonyságot a megváltó Istenről. Mert meggyőződé

sünk :>a'keresztyén egységnem a tradíciók között, hanem egyedül csak Isten kijelentéséből, a
Szentírásból fakadó igazság körül bontakozhat ki.
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