
Liturgikus
szempon tok az
ökumenikus
párbeszédben

„Miképpen fejezzük ki a nagy titkot?
A testnélküli megtestesül,

az Ige erőt fejt ki,
a láthatatlan láthatóvá lesz,

a megfoghatatlan tapinthatóvá,
a kezdetnélküli kezdettel bíróvá,

az Isten fia ember fiává lesz.
Jézus Krisztus tegnap és ma,

ugyanaz mindörökké.”
(Részlet a karácsonyi sztichirából)

A múlt század nagy teológusa, Yves Congar így fogalmazta meg a
liturgia jelentőségét az egyház egységének helyreállítása szem-
pontjából: „Csak akkor ismerünk meg másokat, amikor láttuk és
hallottuk őket imádkozni, hiszen egyedül Isten jelenlétében és az
Istennel való élő kapcsolatban lehetséges a keresztény számára,
hogy teljesen kifejezze önmagát, vagy egészen önmaga legyen. (…)
a teológiának szüksége van a dicsőítés talajára, az imádság és az is-
tendicséret légkörére, ha bontakozni, virágozni és gyümölcsözni
akar.”1 E tanulmány célja, hogy ezen egyszerű belátás nyomán fel-
tárjuk az ökumenikus teológiai gondolkodás néhány — korántsem
összes — liturgikus szempontját.

A következőkben szorosan a liturgikus szempontokra ügyelünk,
amelyek összefüggnek a lelkiségi, szentségtani és egyháztani kér-
désekkel, s tágabb horizonton ugyancsak kötődnek az antropoló-
giai, kulturális és szemiotikai problémákhoz. Mit értünk liturgikus
szempontokon? Ha a lelkiség az élet egészének evangéliumi elren-
dezése a személyes megtérés — az Istennel létrejövő új kapcsolat
— folyamatában, a szentség pedig e kapcsolat olyan szimbolikus
cselekvő rítusa, amellyel a hívők — átalakuló életük konkrét való-
ságában — megváltásban részesülnek Istentől Krisztusban, akkor a
liturgia e részesülés nyelve az egyházban. A liturgikus ünneplés,
amint ökumenikus összefüggésben is látni fogjuk, Isten és az ő népe
kommunikációjának tere és jelrendszere.
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Az ökumenikus kérdéskör ugyancsak szerteágazó: kezdve a külön-
féle közösségek tanításának és életének puszta összehasonlításától az
egység szükségességének és mibenlétének megvitatásán át egészen
az egységet célzó lelkiségig, közös nyelven megfogalmazott tanításig
és az egyházi élet különbségeinek kiengesztelődött elfogadásáig.

Mire vállalkozunk tehát? Kiinduló lépésként az egyházak litur-
gikus hagyományainak fő vonásait tekintjük át röviden, majd a több-
oldalú, hivatalos és nemzetközi teológiai párbeszéd történetét kö-
vetjük a liturgikus szempontokra ügyelve. Módszerünket illetően
fontos megjegyeznünk, hogy az ökumenikus teológia messze nem
korlátozódik a többoldalú vagy hivatalos párbeszédekre: az elmúlt
másfél század nagy teológusainak hangja a saját egyházuk miliőjén
túl is hatást gyakorolt. Noha a hivatalos párbeszédek dokumentu-
mai nem minden esetben minősülnek közös nyilatkozatnak, két-
ségtelen értékük, hogy szerzőik és szerkesztőik saját egyházi közös -
ségük megbízásából, annak képviseletében tevékenykednek, s ez
egyben a dokumentumok olvasóit is segíti a párbeszédek eredmé-
nyeinek befogadásában.

Gazdagság vagy megosztottság?2

A keleti és nyugati liturgikus hagyományok különbségei szorosan
összefüggnek az ortodox és a latin egyházképek teológiai hangsú-
lyainak eltéréseivel. A keleti perspektívában az egyház az örök Isten
megjelenésének helye az időben. Az egyház szentségi tevékenysége
ennek megfelelően Isten titokzatos üdvözítő cselekvése (müsztérion).
Isten belép a történelembe, a szentségek által életünk valóságába, s
ezzel utat készít lelki tökéletesedésünkhöz, sőt átalakít és felemel ben-
nünket önmagához — a keresztény Kelet ezt szívesen nevezi átiste-
nülésnek (theószisz). E katartikus folyamat tükörképe a liturgia: „te-
gyünk félre mostan minden földi gondot, mert a mindenek királyát
fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek” — mondja
a pap csendesen a keleti liturgiában. Ezt az eszkatologikus-végérvé-
nyes, a végső időkre „emlékező” felemelkedést jeleníti meg a gazdag
szövésű és az érzékeket erősen igénybe vevő liturgikus gesztusokon
túl a templom tere is.

Az egyház nyugati felfogására máig erőteljesen hat a szervezett tár-
sadalom képe. Ezt a Katolikus Egyház a II. Vatikáni zsinat nyomán
kiegészítette, sőt felülírta az egyház szentségi jellegének hangsúlyo-
zásával: a hierarchikus intézményi hálóban (miként az ember Jézus-
ban) a megtestesült Ige (Krisztus) van jelen Lelke által, hogy egyesü-
lésre hívjon mindenkit Istennel (vö. LG 1,8). Az egyház szentségei
ezen üdvösséget jelentő közösség (communio) eszközei, egyben haté-
kony jelei. E kettős keretben a liturgia egyfelől továbbra is szent köte-
lesség (officium), másfelől „az a csúcspont, amely felé az egyház tevé-
kenysége irányul, ugyanakkor forrás is, amelyből fakad minden ereje”
(SC 10). A római katolikus liturgia mértékletes és egyszerű, közvet-
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len szimbólumai — különösen a zsinat óta — az együttes cselekvést
és a tudatos részvételt ösztönzik.

E mozgásban, gesztusokban és szavakban tömörségre törekvő
nyugati liturgikus örökség él tovább a protestáns rítusokban is, noha
helyenként komoly — a reformáció korának élénk liturgikus gondol-
kodása nyomán létrejött, különféle teológiai iskolák nézeteit tükröző,
ugyanakkor helyi elvárások alakította — szertartási eltérésekkel, ame-
lyek háttere az Ige meghirdetésén alapuló (gyülekezeti) egyháztan.
Egyöntetű protestáns szentségtan nincs ugyan, összefoglalólag azon-
ban elmondható, hogy a keresztség és az úrvacsora kapcsán az isteni
cselekvés ígéretének szava kap hangsúlyt.

Az evangélikusnál kevésbé szertartásos és zenei református is-
tentisztelet hangsúlyosabban didaktikus és bűnbánati jellegű. Míg
az anglikán és a metodista liturgia középutat jelent a nyugati tra-
díción belül, a szabadegyházak egyoldalúan a Szentírást helyezik a
középpontba a liturgikus szempontból is önálló gyülekezeteikben.
A pünkösdi istentiszteletet fesztelen és rögtönzött gesztusai idővel
szokásos mintázatokba rendeződnek.

A kultúratudományok szempontjából gazdag liturgikus hagyo-
mány — a felekezeti identitások újrafelfedezésének korában — az
elkötelezett hívő számára gyakran meghökkentő megosztottság.
Választás feladataként azonban inkább a nyugati kereszténységen
belül jelentkezik, lelkiségi és teológiai okokból, a keleti rítusok in-
kább kulturális és történelmi természetű eltérései csekélyebb kihí-
vást jelentenek gyakorlóik számára. A keresztény Kelet liturgikus
hagyománya kihívást elsősorban abból a szempontból jelent a nyu-
gati kereszténység egésze számára, amennyiben a figyelmet a közös
Hagyomány forrásaira irányítja.

Vissza a forrásokhoz

A mai ökumenikus kérdés 19–20. századi eredetvidékén sokféle kez-
deményezést és kísérletet találunk, témánk szempontjából legfonto-
sabb azonban az a tény, hogy a kor keresztény világában az egység-
törekvések a biblikus és patrisztikus kutatás megelevenedésével,
valamint a liturgikus mozgalom kezdeteivel nemcsak párhuzamo-
san, hanem ezekkel összefüggésben bontakoztak.3 E mozgalmak
közös jellemzője a lelkipásztori érzékenység mellett a történeti gon-
dolkodás módszertani vállalása, egyben a forrásokhoz való vissza-
térés (ressourcement).4 Yves Congar e mozgalmak közös felfedezéséről
szólva így ír: „Nem elegendő, hogy a liturgia csupán felidézze a bib-
liai kijelentéseket és az üdvtörténet eseményeit: ezeknek az emberek
szívében kell beteljesedniük. Ezért a liturgia az a hely, ahol a keresz-
tények soha sincsenek elválasztva Krisztustól: nemcsak abban az ér-
telemben, hogy Krisztus nélkül nem létezhetnek keresztények sem —
amit a protestáns bibliakutatás nagyon helyesen hangsúlyoz — ha -
nem (…) hogy keresztények nélkül Krisztus sem volna jelen. Ezen

3Ennek nagyszerű példája
Lambert Beauduin bencés
szerzetes, akinek 1909-es

malines-i előadásához
(La vraie prière de L’église)
kötődik a liturgikus mozga-
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Studies 1. (Szerk. Anscar
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Collegeville MN, 1997:
The Classical Liturgical

Movement.

4Vö. Andrea Grillo:
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(poszt)modernitás viszo-
nyáról. (Ford. Korompai
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igazság bibliai jellege kétségtelen, bár sokkal tartozunk az egyház-
atyáknak e felismerésért (…). A liturgia (…) nemcsak Krisztusról be-
szél, hanem rólunk is; nem különíti el Jézus Krisztust az ő szentjeitől:
úgy jelenik meg, mint aki bennük — látható testében — öltözött fel.”5

A többoldalú teológiai párbeszédek

A 19–20. századi teológiai kutatás új irányai, köztük a liturgikus
szempontok, ha óvatosan is, a kezdetektől megjelennek a formális
párbeszédekben.6 Az ökumenikus mozgalom egyik kezdőpontjá-
nak tartott 1910-es edinburghi missziós konferencia idején, noha a ke-
resztények egységéért végzett — akár közös — imádság jelentősé-
gét minden fél első helyre tette, a liturgikus különbözőséget — a
dogmatikai kérdésekkel együtt — inkább a megosztó, ezért kerülendő
témák között tartották számon. Az ortodox részvétel kezdete az
ökumenikus mozgalomban a konstantinápolyi pátriárka 1920-as
körleveléhez kötődik, amelynek ajánlásai között első helyen szere-
pel „a főbb keresztény ünnepek egységes naptára, hogy ezeket az
összes egyház egyszerre ünnepelhesse”.7

Már az 1910-es években megjelent az igény, hogy a felek tekintsék
át egyházaik klasszikus teológiai különbségeit, egyúttal tárják fel az
egyetértés tartalmát. A többoldalú teológiai párbeszéd első hivatalos
fóruma az 1927-es lausanne-i (a szentszéki tiltás okán egyelőre protes-
táns és ortodox küldöttek részvételével rendezett) konferencia, amely-
nek záródokumentuma liturgikus szempontból még szűkszavú; le-
szögezte azonban, hogy az Eucharisztia, amelyben „a mi Urunk jelen
van, (…) az egyház legszentebb istentiszteleti cselekménye”.8 A kon-
ferencia nyomán Hit és Egyházszervezet névvel intézményesülő pár-
beszéd az Eucharisztia ünneplését a vele szorosan összefüggő ke-
resztséggel és az egyházi szolgálattal együtt kiemelten kezeli.

Utóbbiakról az 1937-es edinburghi konferencia — ugyancsak hiva-
talos katolikus részvétel nélkül elfogadott — záródokumentuma már
sokkal részletesebben szól. Megállapítja, hogy miközben a közös test-
véri és gyakorlati munka az egyház egységének feltétele, „az együtt-
működő cselekvés önmagában képtelen megmutatni a világ számára
az egyház valódi jellegét, mint a hit és istentisztelet, valamint a szol-
gálat közösségét”, sőt — az egység második feltételeként — az egy-
házak „közötti kölcsönös elismerés legteljesebb kifejezése” a rend-
szeres és kölcsönös interkommunió.9 A harmadik feltétel — szoros
egységben a másodikkal — az egyház szervezeti egysége. A doku-
mentum már ekkor a szentségtani viták megoldásának irányába
ható, „bátorító tényezőként” említi a liturgikus mozgalmat,10 öku-
menikus erejét a teológiai párbeszéd során később is kiemelik.11

E tanácskozás nyomán indult el az a hármas fókuszú (egyházkép
— az interkommunió szabályai — az istentisztelet módjai) kutatás,
amelynek eredményei csak a második világégés után jelentek meg.12

Az istentisztelet módjairól szóló, hangsúlyosan összehasonlító mód-

5Yves M.-J. Congar:
Tradition and Traditions.

An historical and a
theological essay. Burns &
Oates. London, 1966, 432.

6A továbbiakhoz lásd
Teresa Berger:

Worship in the Ecumenical
Movement. In: Dictionary

of the Ecumenical
Movement, i. m.

1250–1255.

7The Ecumenical
Movement, i. m. 13.
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(Szerk. Lukas Vischer.)
The Bethany Press,
St. Louis MO, 1963.

9Uo. 116–117.

10Uo. 138.

11Vö. Teresa Berger:
i. m. 1250.

12Ways of worship.
Report of a Theological

Commission of Faith and
Order. Rochester,

UK, 1951.
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szerű dokumentum szerkesztésében Frederik Gerben van der Meer
római katolikus teológus és művészettörténész is részt vett, olyan
teo lógusok mellett, mint az ortodox Georgij Florovszkij vagy az ang-
likán Arthur Gabriel Hebert.13 A szöveg előbb a különféle istentiszte-
leti mintákat sorolja, majd az Ige és a Szentség kapcsolatát elemzi,
végül — az 1950-es Mária-dogma kihirdetése nyomán — mario -
lógiai kérdésekkel foglalkozik.

Az egyetértés pontjai és a további kutatás irányai

Ezen eredmények nyomán született meg a paradigmaváltást jelentő
lundi nyilatkozat 1952-ben, amely leszögezi, hogy az összehasonlító
módszer önmagában terméketlen. Az előrelépéshez inkább arra van
szükség, hogy „megosztottságaink mögé hatolva eljussunk annak a
titoknak mélyebb és gazdagabb megértéséhez, amelyet Krisztusnak
és egyházának Istentől adott egysége jelent”.14 Az istentiszteletről
szóló fejezet kiindulópontja azonban kissé borús: a liturgia „az a
pont, ahol az egység hiánya egyértelművé válik, és az elkülönülés
érzése a legkínzóbb”.15 A nyilatkozat megfogalmazza az egyetértést
jelentő és a további, különösen krisztológiai és pneumatológiai, il-
letve kegyelemtani párbeszédet igénylő liturgikus szempontokat,
amelyeket a következőképp foglalhatunk össze:16

1) A szentháromságos egy Istent imádjuk, minden valódi isten-
tiszteletet az Ő Lelke ihlet.

2) Az istentisztelet válasz a hitünket létrehozó Istennek.
3) Az istentisztelet ezért az egész embert igényli. Részben antro-

pológiai kérdés azonban, hogy milyen szerepe van az anyagi ele-
mek használatának, ha a megváltás valamiként az egész teremtést
érinti. Isten miként van ezekben vagy ezek által jelen? A tétel min-
denesetre az istentisztelet szakramentális jellegét is hangsúlyozza.

4) Az istentisztelet egyszerre jelent imádást, a bűnök megvallá-
sát, Isten Igéjének hallgatását, közbenjárást, invokációt, az adomá-
nyok felajánlását, dicsőítést és hálaadást — az ökumenikus moz-
galom e fázisában a liturgia ősi elemeinek puszta felsorolása is
különös jelentőséggel bírt.

5) Isten az Ige és a Szentség ajándékaival közösségbe von bennün-
ket önmagával. A viszonyukat érintő kérdés csupán hangsúlyokat
érint. Isten nem köti magát a szentségekhez. Az Eucharisztia kapcsán
használt áldozati nyelv a Biblia alapján jogos. Ugyanakkor ragaszko-
dunk Krisztus egyetlen áldozatához, ezért kérdés, hogy miként kap-
csolódik istentiszteletünk az Ő örök közbenjárásához.

6) Az istentisztelet a mennyben és a földön Isten népében és népe
által történik; még magánimádságunkban is — a szentek közössége
tagjaként — az egyházzal együtt imádkozunk. Részben egyháztani
kérdés, hogy ki és milyen alapon vezetheti az istentiszteletet, és mit
tartunk fenn számára. Ahogy az is, hogy amennyiben — a hit köz-
vetítéseként — az istentisztelet rendje rögzített, milyen tere van a

13Vö. Geoffrey
Wainwright: Worship with

One Accord: Where
Liturgy and Ecumenism

Embrace. Oxford
University Press, Oxford

– New York, 1997, 8.

142. pont, lásd:
A Documentary History of

the Faith & Order
Movement, i. m.

15Uo. 90.

16Az eredetiben
egymástól elkülönítve

és másképp számozva,
lásd uo. 92–127.
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vezetőnek. További kérdés, hogy a szentek közösségének gondo-
lata megengedi-e az imádságot az elhunytakhoz vagy az elhuny-
takért, illetve a (kanonizált) szentekhez.

7) Alapvető kérdést jelent, hogy a liturgia miként kapcsolódik a
papi és prófétai szolgálathoz.

8) A szöveg több ponton utal arra, hogy a teológiai kifejezés kor-
látokba ütközik e misztériumok megközelítésekor (vö. Róm 8,26).

A dokumentum határozottan felhívja a figyelmet azokra a nem
teo lógiai jellegű eltérésekre, amelyek nem jelentenek áthidalhatatlan
dogmatikai különbséget, és megférhetnek az egy egyházban. Ezek a
szükségképpen jelenlévő lélektani, szociológiai, kulturális tényezők rá-
rakódhatnak az egyébként kiengesztelhető különbségekre. E kérdés kap-
csán fontos, hogy a dokumentum szerint „a keresztény istentiszteletet
nem szabad alárendelni az emberi természet változékony igényeinek;
alapja ugyanis Isten kezdeményezésében és kinyilatkoztatásában van.
Kegyelmi tartalmát ugyanakkor közös életünk körülményeinek meg-
felelő módon kell bemutatni.”17 A szöveg igen érzékenyen fogalmaz-
za meg a puritán és a szimbólumokban gazdag liturgiák teológiai és lé-
lektani értelmezésének szükségességét, hogy elkötelezettségünk ne
csupán „egyéni választás vagy véletlen örökség kérdése legyen”.18

A fejezetet záró ajánlások között két messzire vezető kérdés is fel-
merül: ha az istentiszteletnek egy közösségen belül is sokféle formája
van, elgondolható-e hasonlóan gazdag különbözőség az egységét
helyreállító egyházban is? A liturgikus mozgalmak eredményeinek
vizsgálata mellett elemzésre szorul, hogy mi az oka a keresztény is-
tentisztelettel szembeni modern ellenállásnak?19

Az 1950-es években az istentisztelet Lundban szorgalmazott Krisz-
tus-központú megközelítése jut érvényre, Európában és Észak-Ame-
rikában erős biblikus hangsúllyal (teremtés és új teremtés), míg a
kelet-ázsiai figyelem inkább az Isten cselekvésére adott emberi vá-
laszra, illetve az istentisztelet és a helyi kultúra kapcsolatára irányul.

Új lendület

Az 1960-as évek elején, a teológia más területeihez hasonlóan, új len-
dületet kapott a liturgikus szempontok kutatása az ökumenikus kér-
désben. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának 1961-es újdelhi köz-
gyűlésén megerősítették a lundi eredményeket. 1962-ben alapítja meg
a holland református lelkész Wiebe Vos az ökumenikus nyitottságú
Studia Liturgica című liturgiatudományi folyóiratot, amely a teológiai
párbeszédek vonatkozó eredményeinek máig legjelentősebb fóruma.
A II. Vatikáni zsinat 1963 végén fogadja el első dokumentumát, amely-
nek témája a liturgia. A Sacrosanctum concilium konstitúció már fel-
ütésében összefüggésbe hozza az egyház egységének előmozdítását
a liturgia megújításával (vö. SC 1), sőt a liturgikus és az ökumenikus
mozgalmat egyaránt a Szentlélektől „ihletett” és „átjárt” jelenségként
mutatja be (vö. SC 43, UR 1). 1968-tól a Katolikus Egyház együtt szer-

17Uo. 124.

18Uo. 125.

19Az interkommunióról szó-
ló fejezet elemzése szent-

ségtani jellege miatt túlmu-
tat e tanulmány keretein.
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keszti az ökumenikus imahét anyagát a Hit és Egyházszervezet Bizott-
sággal, amelynek munkájában ekkortól már teljes joggal vesz részt.

A folyamat része e bizottság 1963-as montreali (katolikus elő-
adókkal megrendezett) konferenciája is, amely a Lundban bekövet-
kezett krisztológiai fordulatot egyháztani fókusszal egészíti ki: az
istentisztelet „az egyház életének központi és meghatározó cselek-
vése”. A konferencia liturgikus kérdésekkel foglalkozó jelentése szent-
háromsági alapozású: az „istentisztelet során Isten jön el hozzánk
Krisztusban a Szentlélek által (…) [és mi is] eljutunk Istenhez Krisz-
tusban, Aki a valódi imádkozó (…). Ő alakít bennünket résztvevőkké
az általa felajánlott istentiszteletben. Benne, aki valóban Isten, közel ju-
tunk az Atyához; benne, aki valóban ember, visszakaptuk valódi ter-
mészetünket, mint Isten imádói.” Az egyetértés pontjait a dokumen-
tum a következőképp határozza meg:20

1) Mivel az istentisztelet részvétel Krisztus önfelajánlásában,
ezért közösséget, sőt az egyházat alkotó cselekvés. Az egyházak kö-
zötti megosztottság, a személyes elidegenedés és a társadalmi el-
különülés ellentmond az istentisztelet természetének.

2) A keresztény istentisztelet nélkülözhetetlen része a prófétai és
apostoli igehirdetés a Szentírás alapján.

3) Részvételünk az Ige és a szentség által az istentiszteletben az,
ami lehetővé teszi szolgálatunkat a személyes, családi vagy kisebb
csoportok imádságában, utóbbiak pedig megerősítik az egész kö-
zösség istentiszteletét.

4) Az istentisztelettel egyfelől „az egyház felismeri azonosságát
az egész teremtéssel, és felajánlja azt Istennek”, másfelől a teremtés
megújul benne.

5) A keresztséggel kezdődő és az Eucharisztiában csúcspontra
jutó liturgia alapja és középpontja Jézus Krisztus történelmi szol-
gálata, amelynek „mindig része Krisztus követőinek összegyűlése,
Isten igéjének hirdetése, a részvétel Krisztus önfelajánlásában és
közbenjárásában mindenkiért, valamint az örömteli hálaadás”.

6) Az istentisztelet eszkatologikus esemény: Isten országának di-
csőséges érkezését előlegezi meg, egyben tanúságtételünk felada-
tára mutat, amivel Krisztuséhoz csatlakozunk.

7) Az evangéliumi üzenetnek olyan formában kell megtörténnie
és kifejeződnie, amely érthető azok számára, akikhez szól, ezért
nem korlátozódhat az istentisztelet rögzített rendjére, hanem meg-
mutatkozhat spontán imádságban is.

8) Ha az egyház küldetésének teljesítésekor gyökeret ereszt az
adott kultúrában, akkor e folyamat részeként az érett és élő isten-
tisztelet magába olvasztja, és Krisztus felé fordítja annak bizonyos
elemeit. Nem annyira az istentiszteletnek kell a kultúrához illesz-
kednie, hanem a kultúrát kell átalakítani: az inkulturáció inkább
megtérés, mint alkalmazkodás.

20Idézetek és összefogla-
lás az eredeti dokumen-

tum szövege alapján,
lásd: The Ecumenical

Movement, i. m. 508–509.
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A Sacrosanctum concilium és a Limai Liturgia

Az 1963-as konferencia felsorolt szempontjai jelentik ugyan a hiva-
talos párbeszéd irányait egészen 1993-ig, ám a közös gondolkodás
e téren igen csekély előrelépéssel járt. E három évtized liturgikus
eredményeit elsősorban a II. Vatikáni zsinat teológiájában és hatá-
sában, másfelől a Keresztség, Eucharisztia és Egyházi szolgálat című
többoldalú projektben találjuk.

Miközben a Katolikus Egyház a zsinaton komoly indíttatást kap a
keleti liturgikus hagyománytól, a zsinati folyamat nyomán protes-
táns körben is új lendületet kap a liturgikus mozgalom. A katolikus
reformokat visszatérésként értelmezik korábbi, ezzel közös nyugati
liturgikus minták felé. Továbbá a népnyelvű liturgia, az igehirdetés
középpontjába került Szentírás és megújult használata, az összes
hívők királyi papságából fakadó cselekvő részvétel hangsúlyozása
és az inkulturáció lehetősége mind felkeltették a protestáns teológia
figyelmét, párhuzamosan a szimbólumok és rítusok új felfedezésé-
vel,21 továbbá a liturgikus szövegek nyelvének harmonizálásával.

Kelet és Nyugat egyháztani és szentségtani párbeszéde szempont-
jából is igen termékeny, ahogy a Sacrosanctum concilium liturgikus
konstitúció kijelenti, hogy a Krisztushoz kapcsolódó egyház termé-
szete a liturgiában fejeződik ki leginkább: „jelen van a világban, de az
ég felé zarándokol; úgy azonban, hogy benne az emberi az istenire,
a látható a láthatatlanra, a tevékenység a szemlélődésre, a jelenvaló a
jövendő örök hazára irányul és annak van alárendelve” (SC 2).22

A több évtizednyi előkészítő munka eredményeként 1982-ben el-
készült Keresztség, Eucharisztia és Egyházi szolgálat című dokumentum
a többoldalú párbeszéd máig legnagyobb hatású eredménye: az egy-
házak többsége hivatalosan is értékelte, belátásai átszűrődtek a két-
oldalú párbeszédekbe.23 A szöveg alkotásával párhuzamosan szer-
kesztette Geoffrey Wainwright és Max Thurian az úgynevezett Limai
Liturgiát, amely az ökumenikus találkozók liturgikus ordojaként szol-
gálhat a növekvő teológiai egyetértés kifejezésére.24 S noha e litur-
gia alapvetően klasszikus nyugati mintázatot követ, az ortodox fél
e folyamat nyomán veti fel a kérdést: nem volna előremutatóbb, ha
— az ökumenikus imádság gyakorlatának megtartásával — közös li-
turgia helyett az egyházak inkább vendégül látnák egymást isten-
tiszteleteiken?25

A zsinati és a limai folyamattal párhuzamosan, már az 1960-as
években megjelenik a „liturgia válságának” kérdése: miként marad
hiteles és befogadható a modern, szekuláris életviszonyok között?
E téma elsősorban a nyugati keresztény közösségek körében merül fel.
A többoldalú párbeszéd keretében az ortodox fél idegenkedik e kér-
déstől, ám annál tevékenyebb egy másik kapcsán: milyen tanúság-
tétel és milyen etikai távlat nyílik a liturgiából? E kérdések nehézsé-
gét mutatja, hogy az igen alapos, úgynevezett Ditchinghami Jelentés
(1994) sem képes közös válaszokat felmutatni, noha felvázolja a már

21Kiváló példa Hézser Gá-
bor: Pasztorálpszichológiai
szempontok az istentisz-

telet útkereséséhez.
Elméletek és gyakorlati

lehetőségek. Kálvin,
Budapest, 2005.

22Vö. Massimo Faggioli:
True Reform, Liturgy

and Ecclesiology in
Sacrosanctum Concilium.

Liturgical Press,
Collegeville MN,

2012, 31–37.

23Magyar fordítása:
Theológiai Szemle
(1986/4) 193–211.

24Vö. Eucharistic Worship
in Ecumenical Contexts.

The Lima Liturgy and
Beyond. (Szerk. F.

Thomas Best – Dagmar
Heller.) WCC, Genf, 1998.

25A kérdés alapos áttekin-
tését lásd Eden Grace:

Worship in the World
Council of Churches: the
Tradition of “Ecumenical

Worship” in Light of
Recent Orthodox

Critique. The Ecumenical
Review 54 (2002/1) 3–27.
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létrejött egyetértés hármas keretét (az istentisztelet alapvető rendje,
kapcsolata a helyi kultúrával, a liturgia mint az egység forrása).26

A párbeszéd tágabb összefüggései

A többoldalú és hivatalos teológiai párbeszéd állomásainak liturgi-
kus szempontokra ügyelő áttekintése két következtetést biztosan
megenged. Egyfelől megmutatkozik, hogy a 21. század első évtize-
deiben már magától értetődő belátások és kérdésfelvetések az öku-
menikus mozgalom újabban megkérdőjelezett munkájának ered-
ményei. Másfelől a hiányérzet nem véletlen: a többoldalú párbeszéd
kidolgozott, de nyitva maradt liturgikus kérdései gyakran az öku-
menikus gondolkodás szélesebb kontextusában kapnak választ.
Mindenekelőtt a szinte minden keresztény hagyományban meg-
újuló liturgikus teológiát említhetjük, amely már számol az ökume-
nikus szempontokkal, azután a II. Vatikáni zsinat nyomán (de nem
csak katolikus részvétellel) elindult kétoldalú párbeszédek eredmé-
nyeiben jelentkező liturgikus belátásokat, s nem utolsósorban a nem
hivatalos, lelkiségi alapú párbeszéd (például a Groupe des Dombes
vagy a bose-i ökumenikus szerzetesközösség) gyümölcseit.

A biblikus és patrisztikus kutatással barátságban bontakozó öku-
menikus párbeszéd, a Krisztus egyházának egységét kereső gon-
dolkodás, mint minden teológia, Isten megszólításából fakad, és
végül oda tér meg: „A béketűrés és a vigasztalás Istene pedig adja
meg nektek, hogy Jézus akarata szerint egyetértés legyen köztetek,
hogy egy lélekkel és egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi
Urunknak Istenét és Atyját!” (Róm 15,5–6).

26http://www.oikoumene.
org/en/resources/

documents/commissions/
faith-and-order/ii-worship-

and-baptism/so-we-
believe-so-we-pray-
towards-koinonia-in-

worship-the-ditchingham-
letter-and-report#-b-

appendix-i—-the-lima-
liturgy—b- (2016.12.04.),

továbbá: Handbook for
Liturgical Studies 1., i. m.:

Liturgy and Ecumenism.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

WALTER KASPER

Luther Márton
Az ökumené jegyében

Emlékév kezdődik a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ör-
vendetes, hogy a korábbi évszázadokra jellemző ellenségeskedést
protestánsok és katolikusok között az utóbbi évtizedekben az egy-
más megértésére való kölcsönös törekvés váltotta fel, megkezdő-
dött és ígéretes eredményeket is hozott az egységet kereső öku-
menikus párbeszéd. Walter Kasper bíboros, aki tíz éven át vezette
a Keresztény Egység Pápai Tanácsát, elkötelezett híve az öku-
menikus párbeszédnek. Könyvében rendkívül kiegyensúlyozot-
tan elemzi az 500 évvel ezelőtt történteket, idézi fel Luther Márton
alakját és tevékenységét, felvázolva a közeledés további útját.
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