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Előre a II. Vatikáni
zsinathoz!
Nem tévedés. Nem azt írtam rövid hozzájárulásom címeként: tér
jünk vissza negyven év után a II. Vatikáni zsinathoz. Okom van rá.
Ismereteim és meggyőződésem szerint a II. Vatikáni zsinat szelle
misége, de leírt dokumentumainak sora is még messze előttünk jár
és még hosszú távon irányt mutató lehet. Újra meg újra olvasva a
különbözó dokumentumokat és ezekről előadásokat tartva, egye
temen és kollégák közott. konferenciákon és gyülekezetekben,
mindig meglep aktualitása, nyitottsága és a benne rejlő ökumeni
kus lehetőségek gazdagsága. Néha az a benyomásom, hogy még
magtárban hagyták római katolikus testvéreim a csíraképes ma
got, ahelyett, hogy elvetették volna. Amit elvetettek, az már hozott
termést, de még sok van a magtárban, a közeli és távolabbi jövő

ben vetésre való. Amíg nem lesz III. Vatikáni zsinat, élhetnénk a
meglévő, kincset érő, még fel nem használt, életképes magvakkal.
Becsüljék meg római katolikus testvéreim a közeli 20. század nyel
vén fogalmazott "professio"-jukat, a protestánsokat is segítve, akik
még a 16. századi hitvallásaik fogalmi nyelvén és az akkori aktua
litásokat figyelembe véve fogalmazott hittételekkel kénytelenek
ma is operálni.

A II. Vatikáni zsinat anyaga kőzös kincsünk. Ennek alapján
tudunk dialógust folytatni közös ökumenikus törekvéseinkben, a
jövőben is. A zsinat dokumentumaiban a római katolikus egy
ház feltárta tanítását, belső kérdéseit, és nyitott a többi keresz
tény felekezet, sőt a világvallások felé is, végül nyitott az egész
emberiség felé. Számunkra sincs hitelesebb alap testvéri beszél
getésünkhöz, mint a konstitúciók, határozatok és nyilatkozatok
ma is érvényes, hivatalos gyűjteménye. Ezért is örülünk mi is a
II. Vatikáni zsinat dokumentumai mai magyar, új kiadásának és
az iratokat magyarázó bevezetésének. Az új könyv ünnepélyes
bemutatása azt segíti elő, hogy újra asztalra kerül a korszakfor
máló gyűjtemény (e sorokat még szeptember közepén írom, de
tudomásom van az október 17-én történő ünnepélyes bemutatásá
ról és előtte az Ökumenikus Charta ünnepélyes nyilatkozatának
aláírásáról'). Az ecclesia semper reformanda et purificanda elv jegyé
ben fejezem ki tehát örömömet múltra és jövőre nézve egyaránt.

A magyar ökumenikus törekvések egyik még élő veteránja
ként, evangélikus teológusként a II. Vatikáni zsinat megnyitásá
nak 40. évfordulóján én is örömmel gondolom végig, mit jelent
az egész kereszténység számára az a jelentős egyháztörténeti

840



A zsinat
szellemiségében rejlő

további lehetőségek

Egységtörekvések a
zsinat előtt

esemény, amit az 1962-65 közőtt ülésező zsinat produkált. Örü
lök az emlékezés lehetőségének,mert az akkor már élőknek újra
lehetőségük van elővenni az iratokat, nekünk, akik akkor együtt
figyeltük a Vatikánból érkező híreket, és ugyanakkor azok fi
gyeimét is felhívhatjuk. akik még negyven évvel ezelőtt nem él
tek felnőttként, vagy még nem szolgáltak az egyházban. Négy
évtized távlatából rácsodálkozhatunk mindarra, ami történt, és
ami következményként jelentkezett az egyházak és egyházi kö
zösségek életében. Mégsem csupán az emlékezés alkalma ez a
jeles dátum, hanem előretekintésé is lehet. Hiszen a II. Vatikáni
zsinat dokumentumait olvasva bizonyosságot szerzünk arra,
hogy a zsinat szellemében még mindig sok tekintetben előttünk

jár. Még nem valósult meg minden, amit a nagy fordulat, az ab
lakok és kapuk tágra nyitása lehetővé tett volna és tehet még a
jövőben is. Ezért e kűlőnös cím: Előre a II. Vatikáni zsinathoz!

Nem egy mindig elégedetlen és vitázni szerető protestáns be
szél belőlem, nem is egy kívülálló kritikus, hanem az iratokat jól
ismerő, az ökumenizmus szolgálatára elkötelezett keresztény
testvér, teológus szólal meg, aki együtt "szurkol" a zsinatot sze
rető és értékelő testvéreivel. Vallom én is: a II. Vatikáni zsinat
azt jelenti, hogy sokkal jobban állunk ma a keresztény egységtö
rekvések ügyében, mint fél évszázaddal ezelőtt, hazai és világvi
szonylatban egyaránt, de őszintén hozzá kell tennem, rosszabbul
állunk, mint kőzös Urunk Jézus Krisztus akarja, és végrendelet
ében, főpapi imádságában ezt kifejezésre juttatta, és mint a zsi
nat szellemisége ezt lehetővé tette volna.

Most, amikor már egy új évszázadban élünk, azt is meg me
rem kockáztatni, hogy az elmúlt évszázad egyháztörténetének
két legnagyobb hatású, maradandó eseménye az én olvasatom
ban az Egyházak Világtanácsa megalakulása (Amszterdam,
1948) és a II. Vatikáni zsinat volt (itt már 1959-et említhetném,
XXIII. János pápa zsinatot összehívó bejelentésére gondolok).
Évszázadok külőnállása, szakadása. elszigetelődése, sőt ellensé
geskedése után új korszak köszöntött az egyházakra a 20. szá
zad közepétől. Először a protestáns, anglikán és ortodox egyhá
zak szánták el magukat a hivatalos egységtörekvésre, kőzős

imádságra, igehallgatásra, tanulásra, a testvéri szeretet gyakor
lására kőzös világgyűléseken,szervezett formában, azután a til
tás, távoltartás után a római katolikus világegyház is beállt a
sorba. Minden fajta strukturális egység, unió illúziója elmúlt,
de megkezdődött a megismerés, felismerés és elismerés korsza
ka. Lényegében mindkét eseményről elmondhatjuk, koperniku
szi fordulatot jelentett, gyökeres irányváltást az egyetemes ke
reszténység történetében. Szent tavaszt, "ver sacrum"-ot sejtet
minden egységtörekvés iránt érzékeny ember számára. A zsinat
nem talált fel valamiféle speciális katolikus ökumenizmust, ha
nem csatlakozott az ökumenikus gondolkodás és életstílus más
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egyházak által elért színvonalához. Ezzel fejezte ki igazi katolikus,
biblikus, egész világra kiterjedő szemléletmódját. Az elmúlt negy
ven év sok öröme és sok csalódása, jelentős eredménye és tehetet
len egy helyben topogása után is a reménység embere maradtam.
Elmúlt már naiv optimizmusom (az euforikus hangulat másokra
is jellemző volt), de nem estem keserű pesszimizmusba sem.
Mai véleményemet így fogalmazhatom: józan posszibilizmus az,
vagyis a II. Vatikáni zsinat iratai lehetőséget (posszibilitást) je
lentenek, az egyház Urától kapott lehetőségeket a továbblépésre
azon az úton, amelyre Ő indított el.

Az ökumenizmus ügye Most, amikor az a feladatom, hogya II. Vatikáni zsinat egé-
széről és az ökumenizmusról szóló határozatról írjak, ki merem
jelenteni, hogy az Unitatis redintegratio (UR) ma is és holnap is
az egyetlen igazi alap az eredményes dialógushoz, amely a
missziói és reevangelizációs dimenziót is komolyan veszi. Ha
nem akarunk hamis álmokat kergetni, és nem beszélünk lehetet
len egységmodellekről (unió, abszorpció, konciliáris egység stb.),
hanem a megbékélt, kiengesztelt különbségek egységéről szó
lunk, úgy lehet valóban reményteljes az ökumenizmus ügye a
21. században is. Sőt, sokak véleményével együtt mondom az
egyház és egyházak jövőjét illetően: vagy ökumenikus jellegű

lesz az egyház, benne a felekezetek identitásukat megtartva, de
nyitottan, egymást elviselve, támogatva és közösen teljesítve a
ránk bízott mandátumot, a legszentebb szolgálatot, az Evangéli
um terjesztésének és megélésének szolgálatát, annak érdekében,
hogy elhiggye a világ: Jézus Krisztust az Atya küldte megmen
tésűnkre, üdvözítésünkre - vagy szétszóródás, jelentéktelenedés,
súlytalanság lesz jellemző rá.

Unitatis redintegratio Kapott feladatomhoz híven kell szólnom az Unitatis redinteg-
ratio előzményeiről, tartalmáról és a jövőre nézve benne rejlő le
hetőségekről is. Aránylag könnyű dolgom van, mert ez a határo
zat széles bázisú, tág perspektívájú, és hosszú távon irányt mu
tató iratnak tartom. Komolyan veszem, hogy óriási többséggel,
csaknem egyhangúan fogadták el a zsinati atyák 2137 : 11 arány
ban, a harmadik olvasat után, tehát mind a progresszívek, mind
az integristák magukénak vallották. (1964. november 21. a Lu
men gentium elfogadásának napja is, talán nem véletlenül.) Az
ilyen arányú konszenzus nem zárta ki, hogy nem lesz könnyű

végrehajtani a határozatot, bizonyára lesznek nehézségek, zökke
nők a világegyházban, s az újulás nem következik be egyik nap
ról a másikra. Idő kell a határozat mondanivalójának megemész
téséhez, különbözó régiókban több-kevesebb idő, szemben áll
majd ezentúl is a hagyományhűség és a hirtelen jött szabadság
elve, a megkívánt fegyelem és a felnőtté vált kereszténység új
rendje, a törés vagy fejlődés megértése, az egyház-féltés és a bi
zalom merészsége.
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Az ökumenizmusról szóló határozat előzményei

A katolikus szemlélet
változása

A közvetlen
előzmények

Végeredményben 1054-től vagy 1517-től (esetleg 1530-tól vagy
1546-tól) kellett újragondolni mindent és újra megfogalmazni a ke
leti és nyugati kereszténység különállását és egybetartozását és a
nyugati kereszténységen belüli szakadások után az új irányt.
Evangélikus szempontból így fogalmazhatok: három összefüggő,

évszázadok óta jelentkező kísértést kellett legyőzni a római katoli
kus egyháznak ahhoz, hogy XXIII. János pápa nyitása, az
aggiornamento szelleme eredményt érhessen el.

al Először a triumfalizmust, ami elfedte, hogy Jézus a Christus
victor és nem az egyház, a tanítványok életstílusa a szolgálat és a
pásztori lelkület, kőzös Uruk hatalma alatt.

b/ A juridizmust, ami megszokta, hogy jogi kategóriákban
gondolkoznak, az egyházat intézménynek tartják elsősorban,

"societas perfecta"-nak a communio (koinonia) helyett, statikusan.
Jogi kategóriák szerint értékelhető minden. Szinte a régi római
jog alapján, vagy hatása alatt körülbástyázott szent társadalom
az egyház. A zsinat az úton lévő egyház-képet preferálta: a
"communio vitatorium"-ot.

cl A hierarchikus egyház képletét. amiben az egyház a há
romlépcsős papság egyháza és nem a populus Dei a maga egé
szében, amiben az úgynevezett laikusok is ott vannak, nem
alattvalók, hanem aktívan participálva hangjukat hallatják, kezü
ket, életüket nyújtják, sóként, világosságként élnek a mai szeku
larizált világban is.

Mindhárom kísértés a mai protestantizmustól sem idegen,
mégis a II. Vatikáni zsinat iratait ismerve az a bizalom támadt
bennünk, hogy ezeket a kísértéseket olyan hatalmas egyházban
is, mint a római világegyház, le lehet győzni.

A zsinat előzményeként jelölhetjük meg, hogy már az r. Vati
káni zsinat után, később a két világháború között búvópatak
ként, máskor publikációkban is jelentkezett az igény nagyobb
egységre. Teológusoknál, különösen biblikusoknál, a középkorral
foglalkozó egyháztörténészeknél, misszionáriusoknál, akik mun
káját gátolta a kereszténység töredezettsége, fedezhetjük fel ezt
az igényt. Ehhez járult vegyes felekezetű társadalmakban a mig
rációk során a korábban egy tömbben élő, egy felekezetű társa
dalmak eróziója, az indusztrializáció, az urbanizáció, a háborús
népvándorlás következményeként. Józanul számolni kellett az
zal, hogy van "másfajta" kereszténység is, és tulajdonképpen
mégis egy családhoz tartozunk. Nemcsak reform-teológusokra,
de reform-pápákra is szükség volt, az úgynevezett zsinati pápá
kat így is nevezhetjük. A zsinatot megelőző Egységtitkárság fel
állítása, majd Zsinati Bizottsággá emelése Bea bíboros vezetésé
vel fontos előzmény volt. A behívott másfelekezetű megfigyelők

jelenléte is sokat segített. A Szentírás újraértékelése már XII.
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Piusz pápánál is jelentkezik. Ez a zsinat dokumentumaiban, a
hivatkozásoknál és a fogalmazásnál tetten érhető. Az, amit II. Já
nos Pál később a mártírok ökumenéjének nevezett, szintén ott
volt az előkészület tényei között. A kereszténynek tartott nemze
tek egymás elleni hadakozásának botránya, az azonos gazdasági
és szociáletikai problémák égre kiáltó kihívásai szintén megérlel
ték az időt a zsinat aktuális válaszaira.

Az Unitatis redintegratio tartalma evangélikus szemmel

Az ökumenizmus
alapelvei

A kontextus jelentőségét alá kell húznunk. Nemcsak a pasztorális
jelleg jellemző az egész zsinatra. de ugyanezt mondhatjuk az öku
menikus karakterről is. Jellemző például a Lumen gentium első feje
zetének előszava és az Unitatis redintegratio előszavának össze
csengése: "A népek világossága Krisztus, a Szentlélekben össze
gyűlt zsinat sürgető óhaja, hogy minden teremtménynek hirdetve
az Evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus vilá
gosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. A jelen idők vi
szonyai különösképpen sürgőssé teszik, hogy Krisztusban is elér
jék a teljes egységet" (LG 1). "Az egység helyreállítását előmozdí
tani az összes keresztények kőzőtt, egyik fő célja a II. Vatikáni
Egyetemes Szent Zsinatnak. Krisztus Urunk csak egyetlen egyhá
zat alapított, mégis több keresztény közösség igényli az emberek
től, hogy úgy ismerjék el, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. Va
lamennyien az Úr tanítványának vallják magukat, de különbözó
képpen vélekednek és külőn utakon járnak, mintha maga Krisz
tus lenne megosztva. Ez a megosztottság kétségtelenül ellene
mond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a
legszentebb ügyet, az Evangélium hirdetését minden embernek"
(UR, Előszó). Tehát nem csupán az Unitatis redintegratio jelent
nvitást, hanem idézhetnénk szinte bármelyik dokumentumot is
(GS, AG stb.). Az ökumenizmusról szóló dekrétum 1. és 2. fejeze
tében az ökumenizmus katolikus elveiről és gyakorlatáról van
szó. majd a 3. fejezetben, annak második részében beszél a nyu
gaton kűlőnvált egyházak és egyház-jellegű közösségekkel való
kapcsolatról 09-24. §). Az irat kifejti, hogy nem öncél a dialógus,
hanem szolgálatunkat célozza, az imádság, a Szentlélek hívása
hozzátartozik az egységtörekvéshez (jelentős hasonlóságot fe
dezhetünk fel az Egyházak Világtanácsa alapokmányával).
Hangsúlyozott, hogy Krisztus az egység központja és forrása. A
Szentirás nagyrabecsüléséről,a hirdetett ige fontosságáról, a ke
resztség és Eucharisztia szereperól. majd a megszentelt élet bi
zonyságtevéséről szól. A kereszt, a passió és kompassió ősszetar

tozásáról is olvashatunk.
Hiányoljuk. hogya 21. §-ban a protestánsok Szentírás-értel

mezését egynek veszik, noha őseink nem akarták "könyv-vallás
sá" tenni kereszténységüket. Mi a Szentírást Krisztus miatt tart-
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A határozat
evangélikus

szempontból
kifogásolható

megállapításai

juk szent könyvnek, és az élő egyházban jelenlévő Krisztus szó
lalhat meg a Szentírás szavain keresztül. Ő ébreszt hitet, ubi et
quando visum est Deo.

Félreértés mutatkozik a keresztség szereperől szóló megállapí
tásban, hiszen a keresztség által ma is szentségi kötelékben va
gyunk egymással, ugyanannak a Testnek vagyunk tagjai, csak a
tagok különbsége áll fenn egyházainkban, és nem alapvető

másság.
A 22. § téved az Eucharisztia értékelésének különbsége tekin

tetében is. Számunkra a praeseniia realis tanítása és gyakorlatban
híveink felfogása egyértelmű. Nem tartjuk pusztán emlékvacso
rának.

A 23. §-ban Krisztusból fakadó életünkről van szó. Tanításunk
szerint a megigazulás és megszentelődés összetartozik. Mindket
tő Isten cselekedete. A magán-ima kifejezés individualizmust sej
tet, ugyanúgy az elmélkedő Biblia-olvasás is. Luther szerint ami
kor imádkozunk, velünk együtt térdel és imádkozik az egész ke
reszténység. Bibliánk sem egyéni meditációs könyv, hanem az
egyház könyve, belőle az égyház jelöli ki a kötött perikópa ren
det vasárnapról vasárnapra. A felsorolt erkölcsi értékeinket nem
tartjuk az egyház speciális jegyeinek, inkább a keresztet. Nálunk
a theologia crucis és a via crucis összetartoznak. Kétezeréves egy
háztörténetünk során a mi számunkra is megbecsült kincs a
mártírok ökumenéje.

A 24. §-ban, a zárószakaszban visszafogottságot, óvatosságot
érzékelünk, int a "túlbuzgóságtól" . Figyelmeztet a bűnbánat és
gyónás fontosságára. II. János Pál mea culpa sorozatát példaérté
kűnek tartjuk, bárcsak protestáns részről is többször hangoznék
el ilyen bűnvallás, ez a hiteles tanúságtétel alapja lehet.

Utolsó megjegyzésünk, hogy az Unitatis redintegratio besorolá
sát a II. Vatikáni zsinat dokumentumai között a 14. helyre tették.
Két nyilatkozat közé került, mintha nem is fővonalba tartoznék,
csupán az egyház extra muros kijelentései közé. Így könnyen csak
az Ábrahám-hívők közé soroltatunk, mi evangélikusok is, vagy a
világvallások kategóriájába, amivel a Nostra aetate foglalkozik.

A jövő útja a Il. Vatikáni zsinat alapján

A Hittani Kongregáció Dominus Iesus kezdetű nyilatkozata után a
tragikus fékezést hirdetőkkel szemben két jelentős római katolikus
megszólaló bátorította az ökumenizmus híveit. Karl Lehmann
mainzi püspök, a Német Katolikus Püspöki Kar elnöke, egy esseni
evangélikus közösség meghívására, a reformáció emléknapján
prédikált (2001-ben). Beszédében kijelentette, hogy az idők jelei
közül ma is az egyik döntő a keresztényegységtörekvés. Minden
ellentét ellenére világosan látniuk kell a keresztényeknek, hogy hi-
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A zsinat irányadó
szelleme

tünkben mélyen összetartozunk és "az ökumené él tovább".
Ugyancsak ebben az évben, október 21-én Walter Kasper bíboros,
az Egységtitkárság elnöke egy interjúban kijelentette: "csak előre

siessünk és ne hátrafelé" ("nach vorne, nicht rückwarts eilen"),
majd így folytatta: "hogy vannak még különbségeink, azt ki kell
bírnunk, és így még inkább szükségünk van arra, hogy beszélge
tésben legyünk egymással, hogy megkíséreljük legyőzni ellentéte
inket." A jövőre nézve bíztatast ad már 1975 decemberében VI. Pál
pápa Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a mai világ
evangélizálásáról.

A II. Vatikáni zsinat dokumentumai a jövőben is lehetőséget

adnak egymás jobb megismerésére, a kölcsönösség és viszonos
ság gyakorlására, a bűnvallás és bűnbocsánat gyakorlására, a
magas szintű és gyülekezeti szintű ökumené megélésére, figyel
meztet a dezavuálás teljes elkerülésére. Vége az egymás lejáratá
sa idejének és ehelyett a megbecsülés jeleit kell adnunk, amint
erre a Vigilia évtizedek óta jó példát ad.

S a recepció kérdését újra meg újra elő kell venni, hogy ne
maradjanak a teológiai konszenzusok szövegei csak irattári do
kumentumok. Legjobb példa erre az 1999. október 31-én aláírt,
Augsburgban istentiszteleti keretek kőzőtt kijelentett Közös Nyi
latkozat. Ebben a magyar ökumené is szép példát mutatott, ami
kor közös publikációt jelentetett meg a Közös Nyilatkozat magyar
hivatalos fordításával. Az Unitatis redintegratio további részletkér
dések bátor megbeszélésére is bíztat, lehetővé teszi az alap-meg
egyezések után (egyház, Evangélium, szentháromságtan stb.) a
további témák tárgyalását is (mariológia, ekkléziológia, péteri hi
vatal, aposztolicitás stb.). Ilyen jellegű tárgyalások már folynak.
Közös társadalmi és karitatív szolgálatok egyeztetése is szüksé
ges és lehetséges.

Minket ezentúl sem egy-egy enciklika, direktórium, motu
proprio vagy regionális egyházi vélemény igazíthat útba, ezeket
a római katolikus egyház belügyeinek tekintjük, számunkra az
etalon a zsinat dokumentációja. Ezeket vesszük komolyan, az eI
ért eredményekért hálát adunk és a jövőre nézve is a II. Vatikáni
zsinat miatt vagyunk bizakodok. hiszen ennek dokumentumai
számunkra hosszútávon irányadók. Ezért nemcsak visszatekin
tünk most a negyven éves évforduló alkalmán, hanem előre is, a
zsinat szelleme szerinti teljesíthető lehetőségekre. Ezért bátorí
tom a Vigilia olvasóit és a sokszor az ökumenizmus [ővójétól

félő protestánsokat: előre a II. Vatikáni zsinathoz!
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