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21. m. 11.

Az új ökumenikus
Direktórium
református szemmel
A II. Vatikáni zsinat sokféle szempontból ökumenikus esemény
volt. Egyrészt azért, mert döntései az egész kereszténység számára
nagy jelentőségűek,másrészt - ahogy az a Direktórium előszavá

ban olvasható - a keresztény egység ügye a zsinat egésze számára
kiemelkedő jelentőségűvé lett.2 A zsinat által kiad ott szövegek az
elvi teológiai útmutatás mellett maguk is a gyakorlat felé fordul
nak. A teendők rendszeres összefoglalásával együtt a Direktórium
visszanyúl az elvekhez, így nemcsak gyakorlati útmutatást, hanem
értelmezést is ad. Ez a Direktórium a második a zsinat óta, és tulaj
donképpen az előzőnek a revíziója.

A református teológus olvasó tisztelettel adózik a kötet szerkesz
tőinek azért a nagyszerű, minden lényeges részletre kiterjedő,

ugyanakkor az egységes koncepciót szem elől nem tévesztő mun
kájukért. Ezt a könyvet mindenki, aki az Evangélium hathatós és
hiteles hirdetése szempontjából fontos ügyért, az egyház egységéért
felelősséget érez, haszonnal olvashatja, mert biztat, gondolatokat
ébreszt, ötleteket ad az ökumenikus tevékenység eredményes vég
zésére. A gyakorlat kérdéseivel foglalkozás nem szakad el a II. Va
tikáni zsinaton megfogalmazott gondolatoktól. Azaz a hitigazságok
és a gyakorlati élet összhangban áll a Direktóriumban. Ez segítség
mindazoknak, akiknek szívügye a Jézus nevét vallók egysége. Ha
az olvasó római katolikus, világosan láthalja e könyv olvasása nyo
mán, meddig kell, és meddig lehet elmennie. Más egyházakhoz
tartozók ugyancsak azt láthatják, milyen széles és ígéretes területei
vannak az együttműködésnek. Hálás vagyok Istennek, hogy az
egymástól való elidegenedés állapotából, amit korai éveimben ta
pasztaltam, nagy utat tettünk meg a testvéri megbékélés felé. Olyan
lehetőségeket is felsorol és javasol a Direktórium, amelyeket eddig
még hazánkban alig valósítottunk meg ökumenikus tevékenysé
günk során. Világosan beszél a korlátokról is, melyek között az
ökumenikus tevékenység mozoghat. Az alábbiakban a könyv fel
osztását követve szeretnék néhány megjegyzést tenni.

A 9. paragrafus az ökumenikus mozgalom olyan meghatározását
adja, melyet örömmel üdvözölhetünk: "Az ökumenikus mozga
lomnak az a törekvése, hogy válaszoljon Isten kegyelmének aján
dékára, mely minden keresztényt az egyház misztériumában való
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hitre hív Isten szándéka szerint, aki az egész emberiséget Krisztusban
való üdvösségre és egységre kívánja elvezetni a Szentlélek által." 3

Az ökumenikus mozgalomnak ezt az ekkléziológia-megfogalmazását
örömmel fogadjuk, és ezzel egyetértünk. Az utóbbi évtizedben a világ
sok református egyházában és a Református Egyházak Világszövetsé
gében is a figyelem igen erőteljesen fordult a trinitárius krisztológia
alapjaira épült ekkléziológia felé.4 így ezt a megalapozást örömmel
üdvözöljük úgy is, mint a n. Vatikáni zsinat tanításának megerősítését.

Az egyház egyszerre misztérium és jel,mert megéli és hirdeti Istennek
az egész emberiséget és a teremtett világot átölelő és önmagával egy
ségbe vezető szeretetét, mely Krisztusban jutott teljességre.

Az Egyház mint közösség cím alatti paragrafusokban - különösen
a 13. -ban - tiszta, világos és mélyen biblikus összefoglalást ol
vasunk az egyház népének az Atyával és a Fiúval a Szentlélek
által megvalósuló közösségéröl. Az egyház mint közösség (com
munio, koinonia) különös hangsúlyt kapott az Egyházak Világtaná
csa Hit és Egyházszervezet Bizottságának - melynek munkájában
a római katolikus egyház hivatalos delegátusai aktívan részt vesznek
és felelős vezető pozíciókat töltenek be - tanulmányi munkájában.'
A koinonia ezen biblikus és patrisztikus alapokra épülő megfogal
mazása ígéretesnek látszik az ökumenikus munka számára. Ezt erősíti
számomra a 15. paragfusnak a helyi gyülekezet és az egyetemes
egyház egyensúlyban való szemléletére vonatkozó fejtegetése, mely
erőteljesen a páli teológiára épít. Ez a Három-Egy Isten életére és
munkájára épülő koinonia elbírja, sőt igényli a változatosságot. Ez
hozzátartozik a katolicitás lényegéhez a 16. paragrafus szerint is.

A 17. sajnos alaposan leszűkíti a változatosság határait, és az
egyház jelentős részének helyét világosan és egyértelműen a 
római értelmezés szerinti - katolikus egyházon kívül jelöli meg.
A Direktórium ebből a szempontból is követi a II. Vatikáni zsinaton
megfogalmazott gondolatokat. Ezek szerint határozottan más a
keleti (ortodox) egyházak helyzete, mint a 16. század során refor
mációs folyamaton átment egyháztesteké. A "más egyházak" és
"egyházi közösségek" következetesen hangsúlyozott különbségté
telében felismerhető a VI. Pál idejében is ismert koncentrikus körök
elméletének hatása. Nincs azonban világos megfogalmazás arról,
hogy az ortodox egyházakon kívül mely egyháztesteket nevez
egyházaknak a Direktórium. A régebbi és a közelmúltban megfo
galmazottak szerint az ember itt a történelmi episzkopátussal ren
delkező, illetve nem rendelkező közösségek közti különbségtételt
lát. Bizonyára szándékosan maradtak az idevonatkozó megjegy
zések világos különbségtétel nélkül. Azt viszont tisztán és világo
san megfogalmazza a 17. paragrafus és a Direktórium más helyei
is, hogy az egyház teljességéhez a Róma püspökével - mint Szent
Péter utódával - való közösség is hozzátartozik. Ezt látja a Di
rektórium is az egyház teljességének és a katolicitás garanciájának.
Itt két, egymással szervesen összetartozó, mégis külön elemről
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11·12.
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van szó, melyek körül a legnagyobb egyet nem értés és - meg
győződésem szerint - félreértés van. Az egyik az egyházi szol
gálat, a másik a "péteri tiszt" kérdése. Itt most az előbbivel sze
retnék foglalkozni.

A probléma lényege ezen a ponton elsősorban nem az, hogy
az egyházi szolgálatra vonatkozó tanításaink különböznek, hanem
az, hogy ez a tanítás milyen helyet foglal el a római katolikus
dogmák hierarchiájában. Az egyháznak a Róma püspökével kö
zösségben szolgálatukat végző püspökökre épülő hierarchikus ta
goltsaga" az ekkléziológia lényegéhez - nemcsak a bene esse ecc
laesiae-hez, hanem az esse ecclaesiae-hez - tartozik a II. Vatikáni
zsinat szerint is. A keleti (ortodox) egyházak a Direktóriumban is
egyháznak neveztetnek. Ha nem is teljes, de szoros a velük való
közösség, melynek legfontosabb elemeiként az Eucharisztiát, az
episzkopálisan értelmezett apostolica successio-t és a papságot em
líti.7 Tehát ahol a szolgálat más tagoltságú, ott nincs e felfogás
szerint - a szó teljes értelmében - egyház. Ezt sajnálatos tényként
vesszük tudomásul. Ugyanakkor látjuk, hogy az egyházi szolgálat
jelölésére használt terminológiában és egyes régi szavak - első

sorban a "hierarchia" szó - jelentéstartalmának gazdagodásában
komoly, általunk pozitívan értékelt változások következtek be a
Direktóriumban is tükröződő zsinati szövegek tanúsága szerint. Saj
nos, a magyar fordításból nem mindig derül ki, hogy a Lumen
Gentium a hierarchikus alkotmányra vonatkozó fejezetében az egy
házi szolgálatokat a ministeria szóval jelöli.8 Ezt igen nagy jelen
tőségűnek tartjuk, E szó jelentéstartalmához híven az egész hie
rarchiát Isten egész népe - Krisztus papi, prófétai és királyi tisz
tében való részesedésen alapuló - egyetemes papsága összefüg
gésébe állííja. A Christus Dominus, valamint a Lumen Gentium a
püspöki tiszt megfogalmazásánál a fásztori felelősséget és az
Evangélium hirdetését hangsúlyozza.' A világiak "apostoli tevé
kenysége" is részletes kifejtésre kerül. 11. Mindezt örömmel üdvö
zöljük.

A nem episzkopálisan ordináló egyházak lelkészi szolgálata
azonban még így is lényegében érvénytelen, ha ezt expressis verbis
nem is találjuk meg a szövegben. Az érvényes ministerium ac or
do-val nem rendelkező közösséget valóban nem lehet egyháznak,
legfeljebb nagy jóakarattal egyházi közösségnek nevezni. Itt nem
a következtetés, hanem az előfeltevés helyességét vitatjuk.

Amikor a megyéspüspöki (diokeszisz) rendszer Antióchiából a
Mediterraneum északi részén már elterjedt, Észak-Afrikában 
így Szent Ágoston rendjében - még a gyülekezeti lelkipásztor a
püspök. Az általa, illetőleg általuk végzett szentelés - így például
Ágoston felszentelésének - érvényességét senki nem vonta volna
kétségbe Északon sem. A középkorban is volt példa nem püspök
által való felszentelés elismerésére. Hans Küng példákat idéz, és
abból következtetéseket von le az apostolica successio lényegére
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nézve: eszerint a folytonosság garanciája nem a püspök, hanem
az Isten népének élete, melyben az egységes ministerium elenged
hetetlen.Y Sem az írás, sem az egyház hagyományaiban megértett
és megélt írás nem a püspöki folytonosságot teszi a felszentelés
hitelességének garanciájává, hanem az Isten Igéjére figyelő egy
háznak Szeritlélektőlmunkált engedelmességét és az abban fogant
ministerium jó rendjét.

A 16. századi reformáció tanítói közül Kálvinnak különösen
mély és alapos tanítása van az egyházi szolgálatról, melyet az
Institutióban .ministerium ac ordo" terminológiával jelöl.13 Tanítá
sában nagy hangsúlyt helyez a szolgálat rendjére, melyre a Szent
lélek segítségül hívásával (epiklészisz) és kézrátétellel történik a
kibocsátás, melyet az ordinatio, illetőleg consecratio szavakkal jelöl.
A. Ganoczy veti fel a kérdést: sacramentumnak tekintett-e Kálvin
az ordiilatiót. A kérdésre adott válasz nagyban múlik azon, hogy
hogyan definiáljuk a sacramentum fogalmát. A kálvini definíció
szerint nem sacramentum, mert nem részesedhet benne minden
hívő. Viszont tanításában mély analógia van az Eucharisztia és az
ordinatio között, mindkettőnél az epiklészisz elengedhetetlenül fon
tos voltának hangsúlyozásában. A sacramentum - mysterion kér
déskör - úg~ gondolom - gyümölcsöző teológiai párbeszéd té
mája lehetne. 4 Az ószövetségi szentelési szertartásokra (Ex 29) is
hivatkozva tanítja, hogy nincs szentelés az életnek az oltárra való
odahelyezése, önmagunk odaszánása nélkül. A püspök személyét
és felelősségét az egész szolgálat részének, nem pedig felette ál
lónak tekinti. Ebbe az értelmezésbe belefér például a magyaror
szági református egyház rendje, mely elismeri a lelkészi és nem
lelkészi egyháztagok paritása (50-50%-os arány) szerint felépített
szinódus által gyakorolt episzkopé részeként a püspöki tisztet. De
ugyanúgy belefér a skót reformátusok .collectiue episcopacy" gya
korlata, melyben egy paritásos testület (presbitery: innen a pres
biteriánus megjelölés) egy lelkész (moderáior) elnökletével15 gya
korolja az episzkopé felelősségét. Liturgiájukban ennek egyik jele,
hogy lelkészszentelés alkalmával a presbitery minden lelkésze rá
teszi kezét a szentelendő fejére. Itt a kontinuitás hordozója - a
litur~iában is megmutatkozóan,- maga a szolgák közössége, mely
az Ur nevében jött össze az Ur egész népe közösségében, mely
az 6 jelenlétét tapasztalja és útmutatása szerint cselekszik." Esze
rint az apostolica successio nem a püspökök által való felszentelés,
hanem a ministerium apostolicum kontinuitásában szemlelendő.

Ez még abban az esetben is így van, mint a magyar református
egyházakban, ahol van püspöki tiszt. Itt az Újszövetség azon gya
korlatának és útmutatásának egyik lehetséges megvalósulása mu
tatkozik, amely szerint mindannyiunknak kivétel nélkül szüksé
günk van a közösségben és a közösség által az episzkopé felettünk
való gyakorlására. Vélekedésünk szerint a közösségi ellenőrzés

felé való óriási előrelépés történt a II. Vatikáni zsinaton, majd
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utána, mind a püspöki zsinatok jelentőségének előtérbe kerülésé
vel, mind a "világiaknak" a döntéshozó folyamatba való bevoná
sával.17 Ez akkor is igaz, ha a döntés felelőssége végső fokon a
pápa, illetve a püspökök vállán nyugszik.

Ezzel a kérdéssel azért foglalkoztam ilyen részletesen, mert ezt
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból rendkívül fontosnak
tartom. A ministerium értelmezésén nagyon sok múlik. A Direktó
rium az ökumenikus együttműködés csodálatosan szép és rend
kívül gazdag lehetőségeit tárja elénk. Lehet együtt imádkozni, ige
liturgiás istentiszteletet tartani, együtt szolgálni. De nem lehet
együtt ünnepelni az Eucharisztiát. Az Egyház Világtanácsa Hit és
Egyházszervezet Bizottságának tagjaként többhetes munkakonfe
renciákon vettünk részt. Egyik ilyen alkalommal egy jezsuita tea
lógussal vezettük a liturgiát. Egy bizonyos ponton, az istentisztelet
közben az atya így szólt: "most szégyelljük magunkat, hogy az
Eucharisztiát együtt nem ünnepelheíjük". A Limai Dokumentum
szövegei világosan mutatják, hogy - a meglévő különbségek el
lenére - nem az Eucharisztiáról való tanításban van a nagy kű

lönbség. 18 Mi is valljuk a Szentlélek által megvalósított valóságos
jelenlétet (praesentia realis).

Különösen szépen vallanak erről úrvacsorai énekeink:
"Én lelkem ébredj fel az Úrnak dicséretére...
Mert éhező valál, A szomjúság elepesztett,
A bún oly kútba rekesztett, Hol kész volt a halál.
De Lelke megesett rajtad e kegyelmes Úrnak...
Téged felkeresett.
A kútból kihozott... Végre vitt Magához...
És kegyelmében ültetett 6 szent asztalához.
Hol megelégített Megtöretett szent Testével
És kifolyt drága Vérével...
Azért .oo jertek. ..
Mert az Úr ... táplálja mindezeket:
Magát nekik adja" (439. dicséret)

így vallhalja Isten népe:
"Ez egyszerű vendégségben Jézussal egyesülünk." (440. dicsé-

ret). Vagy: "Kedveld, Uram, kegyességét A Te szegény szolgádnak,
Éreztessed édességét Elkészült vacsorádnak,
Hogy Véled egyesüljön, S lelke Benned örüljön." (435. dicséret).
Az elválasztás elsősorban a limai szövegek tanúsága szerint is

a szolgálatról szóló tanításaink különbözőségében van. 19

Respektálom a Direktórium álláspontját, mely szerint az eucha
risztikus közösség a teljes egyházi közösséghez kapcsolódik elvá
laszthatatlanul, és annak látható kifejezője, nem pedig munkálója/"
Mégis a megelőző gyakorlathoz képest visszalépést látok. A het
venes években még voltak az Eucharisztia közös ünneplésének
alkalmaí/" melyek erősítették Krisztusról való tanúságunk hitelét.
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2262 a. 41.

Vegyes házasok esetében különösen nagy jelentőségű lenne, ha
együtt részesülhetnének a Szent Misztériumban. Mi mást jelent
hetne a Direktóriumnak ez a mondata: 1I ...a Szent Eucharisztia cso
dálatos sacramentum, mely által az egyház egysége egyszerre ki
ábrázolódik, és munkáltatik,,?22 A Direktórium lehetövé teszi szük
séghelyzetekben, hogy római katolikus lelkész kiszolgáltassa az
Eucharisztiát "egyházi közösségek" tagjai számára. De ugyanezt
a lehetőséget megtagadja a római katolikus hívőtől. Nyilván azért,
mert a lelkész felszentelése érvénytelen.

A Direktórium szövege nem javasolja - bár nem is tiltja - a
vasárnapi ökumenikus összejöveteleket. A magyarországi gyakor
latban ezek a vasárnap esti összejövetelek nagyon hasznosnak és
építőnek bizonyultak. Sokszor találkoztunk római katolikus temp
lomban az esti szentmise előtt vagy után. Amíg a közös Eucha
risztia-ünneplés ideje el nem jön, ez is jó megoldás.

Sok jó javaslat olvasható a Direktóriumban a gyakorlati együtt
működés tekintetében. Ezeket az alkalmakat meg kell ragadni. De
nem szabad elfeledkezni a kibontakozóban lévő ökumenikus moz
galom tapasztalatairól a két világháború között, Eleinte az volt a
jelszó: "A tan elválaszt, a gyakorlat összeköt." Kiderült azután,
hogy a "gyakorlat" - így elsősorban a német bekennende Kirche
küzdelme a nácizmussal - elvezetett a "tan", adott esetben az
ekkléziológia kérdéséhez. De már a kibontakozás kezdetei is a tan
és a gyakorlat összetartozásáról, egymásrautaltságáról beszéltek:
A gyakorlati mozgalom (Praktisches Christentum - Life and Work)
Nathan Söderblom uppsalai érsek kezdeményezésére, az Egyete
mes Keresztyénség egyik legnagyobb kincse, a Niceai Hitvallás
születésének évfordulóján alakult meg 1925-ben.

A fenti megjegyzések ellenére és azokkal együtt nagy lelki gaz
dagodást jelentett számomra a Direktórium tanulmányozása. Bízom
benne, hogy a könyv nemsokára mindenki számára elérhető lesz.
Vezessen bennünket a Szentlélek Isten a közös tanúskodás útján.
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