
EGYHÁZ AVILÁGBAN

NŐ~ÉREK AZ EGYHÁZAK, FIVÉREK
A NEPEK
A genovai ökumenikus találkozó

Chiese sorelle, popoli fratelli: ezzel a magyarul
csak nehézkesen visszaadható címmel tartot
tak ökumenikus találkozót 1999. november
12. és 14. között a Szent Egyed Közösség és a
genovai érsekség rendezésében a Ligur-ten
gerpart nagy múltú városában. Az összejöve
tel annak az eseménysorozatnak volt újabb
állomása, amelyet a II. János Pál pápa által
1986-ban kezdeményezett assisi találkozó in
dított útjára. Akkor, és azóta évente Itália és
Európa más-más nagyvárosában - utoljára
Bukarestben - került sor hasonló rendezvé
nyekre. Genova jelképe, a hajósokat évszáza
dokon át biztos kikötőkbe témi segítő ódon
vilá~ítótorony,a találkozó emblémáján is fel
tűno Lanterna immár régi ismerős öket. bará
tokat láthatott egybegyűlni e tizenhárom éve
tartó zarándokútnak az évezred utolsó állo
másán. A mostani alkalom több is, kevesebb
is volt az előzőeknél: a nagy világvallások
képviselői ezúttal nem kaptak meghívást,
hogy a szűkebb család, az egyházak nyíl
tabban beszélhessenek egymással közös
dolgaikról.

A cím a néhai Atenagorasz konstantinápo
lyi ökumenikus pátriárka gondolatát idézi,
akinek VI. Pál pápával 1967-ben lezajlott em
lékezetes találkozóján Róma püspöke és a
legnagyobb keleti egyház feje visszavonta az
egymást 1054 óta kölcsönösen sújtó kiközösí
tést. A résztvevők jelenlétükkel tették szemlé
letessé az egyházaknak a sokarcúságon is át
sugárzó vágyát az egység után. Közülük né
hány, korántsem a teljesség igényével: katoli
kus oldalról Dionigi Tettamanzi, Genova bí
boros érseke; Roger Etchegaray bíboros, a Ju
bileumi Szentév Pápai Bizottsága, és Edward
I. Cassidy bíboros, a Keresztény Egység Pápai
Tanácsának elnöke; Andrea Riccardi pro
fesszor, a Szerit Egyed Közösség alapítója; a
görög keleti egyházak részéről IV. Ignatiosz
Haszirn, Antiochia és egész Kelet görög pát
riárkája; Daniel Ciobotea, Bukovina és Mold
va metropolitája és Alekszander Ogorodnyi
kov, az orosz Kereszténydemokrata Unió el
nöke; a keleti prekhalkédóni egyházak képvi
seletében I. Mar Ignatius Zakka Ivas, Anti ó
chia és egész Kelet szír ortodox pátriárkája;
Mutafyan I. Mezrob, konstantinápolyi ör-
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mény pátriárka; Abuna Paolosz, az etióp or
todox egyház pátriárkája; CyriI Baselios Me
lancharuvil, Trivandrum (India) Rómával k ö
zösségben lévő, szír malankár érseke; a pro
testáns egyházak részéről Ero Huovinen, Hel
sinki, valamint Björn Fjaersted, Visby (Svéd
ország) evangélikus püspöke.

A találkozó újra és újra idézte XXIII. János
pápának, a keleti egyházak nagy bar átj ának
intelmét. keressük azt, ami összeköt, és ne
azt, ami elválaszt bennünket egymástól. A
résztvevők éltek az alkalommal, hogy emlé
kezzenek, mi - vagy még ink ább. ' ki is 
egyesít valamennyi keresztényt. Elsősorban

maga a Szentháromság, akiben valamennyien
hiszünk, és akinek képmásaivá válni az egy
házak legmagasztosabb hivatása: ez az egy
ség nem az egyformaság, hanem a különbö
zőségek tökéletes összhangja. Egyesít ben
nünket Szűz Mária és Szerit Fia, a vértanú és
a szentek közössége, valamint maga a komu
nióra vágyó keresztény nép. Több szónok is
meleg szavakkal emlékezett meg arról, ho
gyan adott hangot e vágynak "Egységet!" ki
áltva a pápalátogatás alkalmával Bukarest ut
cáin, terein összesereglett nép. Az ökumené
mégsem csupán a keresztények belső ügye.
Vallásuktól függetlenül egységre szólítanak a
világban a keresztények megnyilvánulására
váró éhezők, és a háború, minden szegénység
anyja által szenvedéssel sújtott milliók. A sze
gények és a béke szolgálatában, a karitászban
megvalósuló egység már ma is lehetséges. A
búcsúzó század alkonyán, az új évezred haj
nalán kereszténynek lenni immár talán vé
gérvényesen személyes döntés, és nem szüle
t és vagy státusz kérdése. Különös erejű tanú
ságtétellel szolgáltak erről azok a más vallású
többség lakta országokban élő keleti egyhá
zak vezetői, míg a nyugati kereszténységet a
szekularizáció szorította kisebbségbe. Ma pe
dig valamennyiük számára kihívást jelent a
szekták és a piacnak mint megváltónak a ha
mis mítosza. Az egyházszakadások előtt élt
közös mártírjaink öröksége nem pusztán tá
voli emlék; a 20. század modern zsarnoksá
gaival az egyházak Keleten és Nyugaton
egyaránt az új vértanúk és hitvallók soka
ságának erejét szegezhették szembe.

A találkozó legszebb mozzanatait a plená
ris üléseken és a kerekasztal-beszélgetéseken
kívül az esténként más és más keleti rítus sze
rint mondott és énekelt vecsernyék jelentet-



ték. A Szent Lőrinc székesegyházban őrzik

ereklyeként a Mandillót, Krisztus Urunk arc
képét, amelyet még Leonardo Montaldo ge
novai dózse kapott ajándékba V. (Paleolo
gosz) János bizánci császártól az l300-as évek
derekán. Az ereklyeként tisztelt, és évente
csak egyszer közszemlére tett ikont Tetta
manzi bíboros a vecsemyék idejére a székes
egyház szentélyébe állítatta. Andrea Riccardi
szép hasonlata szerint ezzel maga a találkozó
is ikonná vált: különböző hagyományú ke
resztények talán átmeneti, de valóságos kö
zösségévé, akik, miközben egymás szemébe
néznek, az imádságban egyesülve az Ur arcát
szemlélik. Az egység keresése kaland, de nem
az utolsó divat szerinti kalandorság. Tetta
manzi bíboros a keresztény egységet Isten
nek népéről szőtt álmának nevezte, amely
mint ilyen a történelmet átható és formáló
realitás.

Szó esett azonban a még meglévő problé
mákról is, így a pápai primátus kérdéséről.A
Szentatya nevében Etchegaray bíboros szólt
arról, hogy Róma püspökének hivatása első

nek lenni a szolgáló szeretetben.
Miközben egyre inkább felismerjük és

megéljük az egyházak láthatatlan egységét,
az Eucharisztia asztalközösségének fájdalmas
hiányát a párbeszéd mellett a tényleges jelek,
gesztusok útját járva szüntethetjük meg. Ge
nova e tekintetben is gyümölcsözőnek bizo
nyult: I. Mar Ignatius Zakka Ivas, antióchiai
szír ortodox pátriárka meghívta apápát,
szentévi zarándokútja során látogasson el
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Szíriába is. A város népe is lelkesen kapcso
lódott be a találkozó munkájába, és maga is
tett javaslatokat az ökumenizmusban való to
vábbi előrehaladás érdekében. Egy asszony
egyenesen újabb, a keleti egyházakat is ma
gában foglaló egyetemes zsinat összehívását
javasolta a még meglévő doktrinális nézetel
térések elsirnítására. Volt, aki azt kérte az
egyházaktól: legalább az Úr 2000. esztendejé
ben ünnepeljék egyazon napokon a húsvétot
és a karácsonyt. A prekhalkédóni örmény or
todox egyház konstantinápolyi pátriárkája,
Mutafyan II. Mezrob pedig felvetette: a
nikaiai hitvallás talaján álló az újabb és újabb
kompromisszumos formulák keresése helyett
ki-ki megtarthatná a saját, az igazságról val
lott, de szükségképpen töredékes hagyomá
nyát, kinyilvánítva, hogy e még meglévő kü
lönbségek nem gátolják az egységet.

A találkozó az egyházak válasza volt a
közvélemény által gyakran egyfajta valláshá
borúnak értelmezett fegyveres konfliktusok
ra, különösen a legutóbbi idők balkáni hábo
rúira. Jelkép értékű záró aktusaként az egy
házi vezetők nyilatkozatot olvastak fel és ad
tak át a népek képviselőinekGenova főterén,

amelyben elkötelezték magukat a béke és az
egység mellett, hogy a világ számára nyilván
valóvá váljék: nővérek az egyházak, és hogy
e felismerés látható jeleivel segítse a népeket
abban, hogy testvérekként éljenek.
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