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MEGTORPANÁS
A KERESZTÉNY EGYSÉGMOZGALOMBAN?

Tisztázatlan hátterekből felvetett új kérdések
A II. Vatikáni zsinat óta ökumenikus tavaszról szoktunk beszélni, és az öku

menikus mozgalom valóban nagy eredményeket könyvelhetett el. Néhány év óta
azonban megdöbbentőhírek keltek szárnyra: nem lehet továbbmenni. A feleke
zetek közötti eddigi közeledések megtévesztő látszatok csupán, mert eltakarják a
különbözó hitvallások ellentéteit. Az alapkérdésekben mindeddig nem sikerült
megegyezésre jutni. A keresztény egyházak alapjaikban ellentétes struktúrájúak.
Hitvallásuk gyökerükben ellentmond egymásnak, és ameddig eszembenállások
nem oldhatók fel, az eddigi megegyezések értelmetlenek vagy illuzórikusok ma
radnak. - Ezek a hangok hosszú évek ökumenikus munkáját sodorhatják ve
szélybe. Sokakat zavar az a követelmény, amelyet különösen a katolikus oldalon
újabban erősen hangsúlyoznak: a felekezeteknek végül is a katolikus egyház tel
jes hittartalmát kellene elfogadniok. Azzal érvelnek, hogy a keresztény igazságok
azonos értékűek, egyetlen dogmának el nem fogadása az egész kinyilatkoztatás
tagadásával azonos. A számottevő teológusok többsége ma mégis úgy véli, hogy
bár vannak még vitatott kérdések, a fennálló különbségek mégsem választhatják
szét többé az egyházakat. -

Az Osservatore Romano 1985. február 25-én K. Rahner H. Fries: Einigung der
Kirchen - Reale Möglichkeit, (Herder, 1984.) című könyvéről Daniel üls domi
nikánus atya kritikáját közölte. Ennek záró következtetése: "a könyv a katolikus
hit mélyen felforgató kísérlete", mert az egyházon kívüli igazhitűség mellett tör
lándzsát, és ezzel a katolikus hit egységét, sőt a kinyilatkoztatott hittartaimat
lényegében támadja meg. Általában a Vatikán lapját teszik felelőssé azért, hogy
ilyen konzervatív és mindent visszafordítani akaró tanulmány egyáltalában meg
jelenhetett. H. Fries, ugyancsak az Osservatore-ban megjelentetett válaszában
"a tegnap vagy a tegnapelőtt illúzíójának" nevezi a kommentárt. A kritikus
ugyanis nem lát "botrányt" a szétszakított kereszténység szomorú valóságában.
Pedig ma az összes keresztényeknek, de elsősorban a katolikusoknak át kell
érezniük, hogy a szétválasztottság megszüntetése a zsinat utáni reformok alap
követelménye. Az Osservatore-ban feltűnő helyen megjelent írás aligha tekint
hető egyetlen szerző magánvéleményének; része a restaurációs, visszafordító
törekvéseknek.

Az alapmegegyezések és az alapeltérések vitája
A katolikus egyházban az ökumenikus mozgalom még nagyon fiatal. A II. Va

tikáni zsinat 1964. november 21-én megajándékozott bennünket az ökumenikus
dekrétummal. Ettől fogva szinte forradalmi lendülettel indult el a katolikus ol
dalon is a törekvés az egységre. Az első pozitív lépések szinte maguktól értető

dőknek látszottak, az erőfeszítések gyors előmenetelhez vezettek. Az utóbbi
években azonban lelassulás következett be, s a továbbhaladás a jelek szerint
még sok nehézségbe fog ütközni. Amit eddig elértünk, az csak lassan és nehezen
tud majd gyökeret verni.
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A közös ökumenikus erőfeszítésekmégis jelentős eredményeket értek el. Az
az állítás, hogy a keresztény felekezetek alapigazságaikban ellentmondanának
egymásnak, homlokegyenest szembenáll a II. Vatikáni zsinat ökumenikus dek
rétumával. A zsinat szerint az egyházak közötti ellentétek nem érintik a gyökér
igazságokat; az evangéliumi hit magva közös. A vítatott kérdések sajnos, egye
lőre még akadályozzák a teljes egységet. A központi kérdésekben elért egyetér
tés azonban reményt adhat arra, hogy a fennálló különbözőségekbenis megegye
zés érhető el. A zsinat éppen ezért beszélhetett "közös hagyatékról", "egybekö
töttségró]", A keresztények "már egységben élnek", hiszen Jézus Krisztust Isten
Fiának, Urnak, Isten és az emberek közötti egyetlen Közvetítőnekvallják, része
sültek a keresztség szentségében és a Szentírást hitük forrásának fogadják el. A
fennálló különbségek a zsinat szerint azokból a következtetésekből adódnak, me
lyeket az egyes egyházak a hit alapigazságaiból vonnak le.

A közös keresés útján nevezetes lett a Lima-dokumentum, amely a közös ke
resztény vonásokat emelte ki a keresztségben, az eukarisztiában és a papi hiva
talban. 1984. október 8-án a trentói székesegyházban jelentős ünneplésre került
sor. Ahol négyszáz évvel ezelőtt kimondták a keresztények szétválasztását, ott
most az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak
Konferenciájának (KEK) nem katolikus képviselői közös hitvallásként elfogad
ták a niceai-konstantinápolyi zsinatok (325, 381) határozatait. E hitvallás alapot
nyújt ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz az egyetlen keresztény hit
megvallásában. A közösen mondott hitvallás önmagában azonban még nem elég
a teljes egységhez.

Az ökumenikus mozgalom legújabb jelszava ez lett: egység és élő közösség, hit
és élet. Megtaláltuk az alapvető igazságban való megegyezést, és ez reményt
nyújt arra, hogy a fennálló problémákat is megoldjuk a közös hitet élő keresz
tény közösségben. Az alapmegegyezések egy darabig feledtették velünk az alap
eltéréseket. Legújabban ezek a problematikája sokakat foglalkoztat: "fundamen
tális eltérésekról" vagy "lényeges különbségekról" beszélnek. Nem egy teológus
ellentmondást lát már abban is, hogy egyszerre beszélünk alapmegegyezésekről

és alapkülönbözőségekről. Az ökumenizmus hívei azt mondják, a felekezetek kö
zötti szétszakítottság nem érinti a kereszténység evangéliumi gyökereit: II. János
Pál pápa, Luther Márton 500. születésnapja alkalmából ezt írta Willebrands bí
borosnak: "Az egyházszakadás nem egyszerűen azon alapszik, hogy a katolikus
egyház pásztorai nem akarták volna megérteni a Luther által felvetett kérdése
ket. Igaz, hogy ez szerepet játszott benne, de nem elegendő a mai helyzet igazi
megértéséhez. Valójában a hit és a hagyomány közti különbségalapvető kérdé
sei kerültek ismét előtérbe a szentírás és a hit magyarázatában. Igy a hit és a ha
gyomány értelmezése körül levő eltérések választják el az egyházakat, ezért eze
ket kell áthidalni."

A pápa ismételtensürgette, hogy dolgozzák fel az alapvető megegyezések és
különbségek kérdéseit. A katolikus és a protestáns szemlélet közötti különbség
nem a keresztény hit alapvető igazságaiban rejlik. Azt értelmezik különbözókép
pen, hogy a Jézus Krisztus feltámadása utáni időben, vagyis a mi történelmünk
ben hogyan kívánta Urunk az embereket az üdvösségben részesíteni. A katolí
kus felfogás szerint Krisztus. megszentelt emberségével váltott meg bennün
ket. A történelemben is emberi személyek, társadalmi struktúrák és a teremtett
valóság által akarta végrehajtani az egész. emberiség megváltását. A krisztusi üd
vösség helye az egyház lett.

A katolikus és a protestáns felfogás különösen az egyház lényegének, üdvös
ségközvetítő szerepének megítélésében tér el. "A püspökök személyében, akiknek
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az áldozópapok segédkeznek, ott van a hivők között az Úr Jézus Krisztus, a leg
főbb pap. A papok kiváló szolgálata által hirdetik a püspökök Isten igéjét min
den népnek, és szolgáltatják ki folyton-folyvást a hit szentségeit a hivőknek.

Krisztus a püspökök atyai tisztsége által építi be tulajdon testébe az új tagokat, a
természetfeletti újjászületés útján." (LG 21.) Az egyház sajátos misztérium: álta
la az emberi történelem Isten életében kap helyet. - Mindezek természetesen
nem jelentik azt, hogy az egyház minden szempontból isteni és tökéletes, mert
ilyen csák Jézus Krisztus emberi természete volt. Az egyház mindig az emberi
elégtelenségek, a torzulások és a bűnösök egyháza is, más szóval "mindig meg
újításra szorul", "semper reformanda". Jézus Krisztus egyházát úgy alapította
meg, hogy az emberek Istennel és egymással létrejövő egyesülésének eszköze le
gyen: az egyház az egység szentsége, tehát egyszerre jel és eszköz, mint minden
más szentség. A megtestesülésben magát megaiázó Krisztus úgy akarta, hogy ti
tokzatos testében is az alázat, az önkiüresítés és az önátadás útját járja: az embe
rek kezébe adta önmagát, hogy így eszközölje ki az üdvösséget. Mindezek alap
ján az egyházban az isteni és az emberi elemeket nem választhatjuk el egymás
tól. Nem egyszerűen egymás mellett vannak, és így nem additív módon kell ér
telmeznünk Krisztusban az egységet. Az egyházban Krisztus a fő, a megkeresz
telt emberek pedig Krisztus testének tagjai. Az emberi közreműködésnem jele
nik meg önálló hatalomként az egyházban.

Az üdvösség közvetítését egészen másként fogja fel az evangélikus teológia.
Jellemző Cajetan bíborosnak Lutherrel folytatott beszélgetése az augsburgi biro
dalmi gyűlésen 1519. október 12-14-e között. Látszólag a búcsúkról folyt a vita,
valójában az egyház illetékességének kérdéséről. A trentói zsinat elítélte
Luther felfogását, hogy az ember hitbeli bizonyosságot szerezhet arról, hogy a
kegyelem állapotában van. Katolikus hittétel, hogy mi csupán a remény bizo
nyosságának hitében élünk. Ha maga a hit elegendő lenne ahhoz, hogy bizonyos
ságunk legyen a megigazultságunkról, arról, hogy Isten megbocsátotta bűnünket,
akkor már nem. lenne szükségünk az egyházra ahhoz, hogy a megtérőknek és
bűnbánóknak segítségére legyen. Az egyház tehát ne szóljon bele az Istennel va
ló kapcsolatunkba. Hivő életünk Isten és az ember személyes kapcsolatában áll.

Cajetan bíboros a beszélgetés után megállapította, hogy Luther felfogásában
egy új egyház vonásai bontakoznak ki. Ha Luthernek igaza lenne, más egyházat
kellene építenünk, Luther szerint nincs szükség az egyházra ahhoz, hogy mi
Krisztus üdvösségében részesüljünk. Az "üdvözülés olyan lelki folyamat, amely
Isten és az egyes ember között játszódik le. " Isten szava újból és újból úgy talál
ránk, mint az égből jövő villám" - mondta Luther. Az egyház szerinte csupán az
a terület, amelyen az Isten szavát hirdetik, nem pedig szentség, misztérium, aho
gyan a zsinat megállapította. Az egyházi hivatal feladata a lutheri felfogás sze
rint csupán az, hogy az evangélium nyilvános hirdetéséről gondoskodjék a pré
dikációban és a szentségek kiosztásában. A katolikus és a protestáns felfogás te
hát eltérően látja az üdvösség közvetítésének folyamatát. Valójában két különbö
ző egyházfogalomról van szó, és ez a fogalmi különbség választ el bennünket
egymástól. ük azt mondják, hogy az üdvösséghez a hit egyedül elegendő. Ez a
"sola fides", "sola scriptura", "sola gratia" elv a reformáció megigazulási hité
nek gyökere.

Az alapkülönbség teológiai kihatásai és további reményeink
A katolikus és protestáns párbeszédben mindinkább ezek az alapkülönbségek

kerülnek előtérbe. Korábban nem figyeltünk fel annyira arra, hogy az egyházi
struktúrák alapkülönbsége az ökumené minden lényeges kérdésében előkerül.
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Karl Lehmann mainzi püspök szerint a legfontosabb feladat most az, hogy az
alapkülönbségek meghatározásában és szétválasztásában jussunk túl a nehéz
ségeken.. Szerinte az alapkülönbségeket azért olyan nehéz kielemezni, mert
gyakran csak rejtetten jelennek meg.

Az egyik legjelentősebb alapkülönbség a Szentírás hiteles magyarázatában s
annak a keresztények életére való alkalmazásában mutatkozik. Luther meg volt
győződve arról, hogya Szentírás önmagát magyarázza meg. "Ha valaki azt mon
daná, hogya Szentírásban nem lehet világosan átlátni a dolgokat, az emberi élet
összefüggéseit, az elvenné a fényt az emberiség elől."

A másik ilyen szembetűnő ellentét az eukarisztia ünneplésére vonatkozik.
Kölcsönösen meghívhatjuk-e egymást, hogy mindnyájan keresztények közös asz
talnál együtt vegyünk részt a húsvéti lakomában? A protestánsok az ünneplést
így képzelik el: a katolikusok hívják meg őket az eukarisztia közös ünneplésére,
de ők ugyanazok kívánnak maradni, akik addig voltak. A katolíkus felfogás sze
rint az eukarisztia szentség, mégpedig a hit és az egyház szentsége egyszerre. Az
egyház jelenlétében kifejezésre jutó krisztusi közösséget nem választhatjuk el az
eukarisztiában kifejeződő közösségtől.A katolikus egyház hitéhez hozzátartozik,
hogy az eukarisztiát csak az egyházzal való közösségben, a mindenkori püspök
kel és pápával együtt lehet megünnepelni. Az eukarisztia az egyház egységének a
szentsége és a szeretet köteléke. A hivők egysége, egymással való testvéri kap
csolata itt válik legteljesebbé, hiszen a krisztusi test tagjaiként itt válnak eggyé a
Fővel, Jézus Krisztussal. Itt fejeződik ki az egyház látható, szervezeti egysége is,
a hitvallás, a papi közösség és az egyházi hivatal egységében. Ahol ez a teljes
egység nincs meg, ott nincsen lehetőséga közös eukarisztia ünneplésére.

A jövő kilátásait mérlegelve újból a régi kérdésekre kell választ adni. Melyek
a keresztény egyházak között a szétválasztó elemek, és milyen szempontból tud
juk a szétválasztást komolyan venni és megoldani? Más előjelek között kell hoz
zálátni a munkához. Pozitíven arra kell törekednünk, hogy a másikat jobban
megértsük. Ehhez kritika alá vesszük saját pozíciónkat is, s a másikat megértő
szándékkal azt kérdezzük, hol vannak a közös lehetőségek? Az egyház különböző

értelmezéseinek gyökereihez kell lenyúlnunk. Meg kell kérdezni, hogy a hitújí
tók miért mondják azt, hogy Krisztus egyháza ilyen vagy olyan. Ha a különböző

egyházi felfogásokegymást kizárják, nem tudunk tovább menni. Ha viszont nem
. zárják ki egymást, akkor a kommunikáció lehetséges és tovább kell haladnunk.

Ha a kérdést így tesszük fel, új megértési folyamat elején állunk, amelyet eddig
nem nagyon kockáztathattunk meg.

Ez az új, vagy tovább folytatott párbeszéd fogja megmutatni, vajon az alapkű

lőnbségek valóban kizárják-e egymást, vagy pedig nyitottabb formákat kell talál
nunk egymás megértése érdekében. Walter Kasper határozott álláspontja a kö
vetkező: "Az egyházak közti különbséget, a különböző tanításokat nem tekinthet
jük különálló valóságoknak. A keresztény valóság összefoglalásával kell egybe
látnunk, egységbe kötnünk őket. Ezután történelmileg is meg kell vizsgálnunk a
különböző pontokat, hogy összehasonlíthassuk őket. A kérdés mindenesetre ne
hezebb lett. Reményeink és jelzéseink is vannak ahhoz, hogy a keresztény való
ságnak különböző felekezeti alaptípusait megvizsgálva és egymással összehason
lítva arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy ezek kiegészítik, áthatják egymást,
egymásba érnek, vagyis a különböző felfogások közös nevezőre hozhatók. Itt ter
mészetesen további fejlődésre kell várnunk, és ez elsősorban az alapok tísztázá
sán fog múlni." A német szinódus az alábbi határozatot hozta: "tür.elemmel kell
várnunk abban a reményben, hogy le tudjuk bontani az egyházakat szétválasztó
ellentéteket. Azon kell lennünk, hogy a különbözó egyházak Jézus Krisztus
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egyetlen egyházának kifejezői lehessenek". Peter Neuner nemrégiben megjelent,
nagy feltűnéstkeltett ökumenikus tanulmánya ezt állapítja meg: "Az egyházsza
kadások azzal végződtek, hogy bizonyos elemeket jobban hangsúlyoztak, s a ke
resztény üdvösség hirdetésének több pontja is világosabbá lett. Más elemek vi
szont feleslegessé váltak, s ezeket mellőzni lehetett. A hangsúlyos pontok változ
tak tehát, de nem biztos, hogy e különbségek alapvető eltéréseket is érintettek."

Az egység kétségtelenül a láthatáron van. Rahner és Fries sokat vitatott köny
ve ezzel a megállapítással végződik. Az ökumené egyik mozgatója az, hogy két
kedő, megfélemlített világban élünk, válságok rendítenek meg bennünket. Fon
tos lenne, hogy a hitben közös meggyőződéssel vallomást tehessünk, és ugyanazt
a reményt hirdessük. Az emberiség egységre törekvése is arra sürget bennün
ket, hogy a szétszakítottság ellenére is szeressük egymást, és egymáshoz is job
ban odatartozzunk a Jézus Krisztus iránti hűségben.Az ökumenikus lelkesedés
nek nem szabad megtorpannia, nem vallhat kudarcot az a sok erőfeszítés, ame
lyet az évek folyamán annyi hithű keresztény vállalt. Nem nézhetünk elkesere
déssel a jövőbe, bármilyen nehézségek merüljenek is fel, és főleg óvakodnunk
kell attól, hogy a másikat akarjuk felelőssé tenn~ a sikertelenségekért.

CSANÁD BÉLA

Mi vagyunk
Kondor Béla emlékének

Kristályfényü tengerben élünk
vad tüzevö halak
olykor a víz szalmává változik
s mi bárányok leszünk
s ha zöld mezöként hullámzik a tenger
virággá változunk
és selyemszálú anyagtalan űrben

a sötét ég csillagai vagyunk
és mi vagyunk az űrhajósok is
a fegyvergyártók s ágyútöltelékek
a szellem kardos arkangyalai
és mi vagyunk
az Édenből kiűzött vándorok
az elesettek és rimánkodók
.és mi vagyunk a jövendö korok
szép feltáratlan régiségei
és csillogó orvosi rendetők
elöszobáiban romtemetök
és mi vagyunk a víz alatti ég
hajóutak jelző csillagai
és mi leszünk
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