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UPPSALA - ÉS AZ ÚT ODÁIG
"A Szeritlélek kegyelmének ihletésére -~ napról napra szélesebb körben 

különvált testvéreink között is mozgalom kezdődött az összes keresztények
egységének helyreállításéra. Ezt az egységmozgalmat hívják ökumenikus moz
galomnak." f,gy határozza meg tárgyát a keresztény egységre-töreikvés:rőlszóló
határozat, a II. vatikáni egyetemes zsinatnak egyik legszebb és legsikerültebb
okmánya. A szövegezés; nevezetesen az iS' kötőszó használata ana utal, hogy
az egységmozgalom ujabbkeletű jelenség a nemkatolikus keresztények köré
ben a katolikus kezdeményezésekhez képest.

Ez Vialóban igaz oly értelemben, hogy a katolíkus egyház mándenkor vá
gyódott és törekedetit is a kereszténység szétszakadt csoportjainak egyesítésére,
természetelsen a maga módjárí, vagyis hogy a saját kebelébe vezesse vissza
őket. Ez a törekvés nem egyszerűen az egyház .Jcatofíkus", azaz mínden népre
irányuló küldetéstudatából táplálkozott, hanem sokkal inkább az önnön ép
ségéneik vágyából, hiszen a nemkatolikus nagy keresztény kőzösségek egykor
az egyház 'testéről szakadtak le. Fakadt továbbá a történelmi felelősség tuda
tából is, mínthogy a katolíkus egyház újra meg újra belátta. hogy híbáíval
részben maga is oka V1oll1j; a szakadásoknak. Az egyházak katolikus egységének
helyreállítása azonban idők múltával egyre megvalósíthatatlanabb eszménynek
tűnt. Az elszakadt közösségek tudntillik maguk is élő egyházaknak bizonyul
tak, és külön utakon járva fejlődtek tovább. De még nagyobbat alakult éppen
a katolikus kereszténység, Nemcsak az időközben kimondott dogmékra keJU
itt gondolnunk, hanem a szellemiség teljles áthangolódására, amelyet a kőzép

korban egyrészről Arisztotelész, másrészről a római jog gondolatvtlágának el
sajátítása jelentett, továbbá arra a roppant átalakulásra is, amelyet a refor
máció utáln útnak indított a trentói zsinat (1545-1563): a vallásosság új stílu
sára és egyoldalúságaíra, a hit- és erkölestudomány új rendszereire, az egyházi
művészetek új irányára és nem utolsó sorban arra a mérhetetlen diadalmi ön
tudatra, amely előbb a barokk időkben, majd pedig a múlt század vége felé,
az L vatikáni zsinat, a német egyházpolitikai harcok és világszerte sok kíváló
szellem meetérése után eltöltötte a katolákus értelmiséget. A felekezetiség és
az állampolitika továbbá évszázadokon át összeszővődött Európában, és az
ebből adódó vallásháborúk kitörölhetetlennek látszó emléke még inkább ef
ídegenitetde egymástól a Ielkeket;

Gibbons bíboros kezdeményezése

A katolikus kereszténység -- a kölcsönhatás logik,ája szerint is - egyre
inkább "katolicizmussá" vált, azaz hazaváró közös o'hhonból a felekezetek
egyikévé lett, sőt akár magába zárkózó szektává is főleg ott, ahol kisebbségi
SOI'Ssal kellett beérnie. Ily körülményele között is lehetett volna népszerű a
kívülállók-száméra a katolikus egység eszméje? E szellemi légk-örben válaszolt
1873-ban I. Vilmos német császár igen határozott, vísszautasíió hangon IX.
Pins egy levelére, amelyben a pápa mellesleg arra utalt, hogy "mindenki, ha
meg van keresztelve, valamiképpen a pápához tartozik". Ugyanezt a jelleg
zetes idegenkedést tükrözi VII. Anthi'mosz ökumenikus pátriárkának * 1895
ben, XIII. Leó pápa baráti hangú egységfelhívására válaszul k~iadott körlevele,
amely így kezdődik: "ElviselheteHengőgötoltotta sátán Róma püspökének
szívébe, és ebből eredt az a sok-sok istentelen újítás, amely szembefordul az
evangéliurnmal."

A katolikus egyházba való egyetemleges visszatérésnek, a világ rekatoli
zációjának hatalmas célja helyett be kellett tehát érni egy közelebbi és sok-

• E címről vö. Medvlgy M.: A konstarrtínápoly! pátriárka megtíszteíö cimei. VlgUia XXXI.
'roJ-Sl. ,(1966. februálr).
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kalta szerényebb eszménnyel :az egyházak testvériségének gondolatával. Ezt
viszont nem remélt rokonszenv fogadta, kiváltképp az újvilágban, ahol a leg
kevésbé élt a vallásháborúk emléke, és az általános vallásszabadságot vív
mányként tisztelő hivatalos polítíka pártatlanul viselkedett az egyházak és
világnézetek iránt. Amikor 1892-ben, Amerika felfedezésének négyszázadik év
fordulóján Chicagoban megrendezték a Kolumbus-kíállítást, XIII. Leó pápa
megengedte Gibbons bíborosnak, Baltimore érsekének, hogya kiállítással kap
csolatban megrendezhesse - mégpedig a presbiteriánus egyház legfőbb veze
tőjével karöltve - a "V1al1ások parlamentj ét". Erre avégett hívták össze a
földkerekség nagy vallásainak 'képviselőit, hogy Istenről meg a lélek halhatat
lanségáról tett tanúságuk a világ elé tárja azt, ami alapvetőerr közös mind
nyájuk hitében. A résztvevők egyúttal kífejthették) saját külön nézeteiket is,
anélkül, hogy támadták volna egymást. Talán ez az alkafom volt a vallások
nagy jövőre hivatott dialógusának születésnapja. Gibbons bíboros nemcsak
együtt imádkozta a különböző hitű keresztényekkel, sőt még buddhistákkal,
hindukkal és az iszlám követőivel is a Miatyánkot (ebben ugyanis valameny
nyien egyetértettek), hanern befejezésül apostoli áldást adott mindnyájukra.
Am a testvériségnek ezt a fiatal fáját akkoriban nem lehetetc még átültetni
Európa földjébe. Az összejövetel megismétlését tervbe vették ugyan, az 1900-as
párizsi világkiállításalkalmára, de a város érseke ésa francia püspökök több
sége tiltakozott ellene. úgy gondolták, hogy Párizsban, ahol voltaképpen csak
katolikusok és ateisták élnek együtt, semmi jóra sem vezetne a vallások talál
kozója: csupán a kételkedők számát növelné.

Protestáns egység-törekvések

Az egyházak egysége felé haladó következő lepésta protestáns keresztény
ség tette meg, éppen a mai értelemben vett ökumenikus mozgalom megindí
tásával. A katolíkus egyháznak nem V10lt része benne. A mozgalom tiszteletre
méltó előkészítői közé kell számítanunk mindenekelőtt azt a jelenséget, ame
lyet protestáns testvéreink a maguk körében .,ébredés" néven tartanak szá
mon. A keresztény lélek ebben személyes élményként éli át a Krísztushoz-való
tartozást, szer-etetben tevékeny valláscsságra vágyik, és nagylelkűen keresztül
tekint a felekezetiség ikorlátain. Az amerikai Egyesült Államok-területén, ahol
egyre nvomtalanabbul eltűntek az állarnegyháziság utolsó maradványai is, az
egyházak testvéri szővetkezése járt az ébredés nyomában, persze önállóságuk
feladása nélkül, pusztán az együttes cselekvés Iehetősége végett. "KrisZJtus
Bgybázainaik: Szővetségi Tanácsa", amely külőnböző előzetes alakulatok után
1908-ban létrejött, már megalakulásakor az amerikai protestantizmus 75 szá
zalékat képviselte, és orthodoxok, _örmények meg egy szakadár katolikus
csoport csatlakozáséval a fokozódó egyetemessp,.'4 irányában fejlődött tovább.
Az 1851-ben alapított amevikai YMCA (Keresztény Ifjak Egyesülete) - leány
megfelelőjével, a YWCA-Vlal együtt - kezdettől fogva sem volt felekezetdes,
jelenleg pedig mar protestáns szervezetnek sem érzi magát. Ám a szeros ér
telemben vett ökumenizmus első lépéseit nem az említett szervezetek tették
meg', hanem két nagynevű. protestáns vezérférfiú: Charles. Brent amerikai
anglikán ("episzkopális") püspök és Nathan Söderblom, a sv"tdonszági Uppsala
evangélikus érseke.

Brent püspök (t1929) életreszóló élménye az edinburghi protestáns világ
mísszíós értekezlet V101t 1910-ben. Itt egy távol-keleti küldött, a kínai Csang,
szóvá tette, mily botrányosan rontja a kereszténység hitelét a színesbőrű né
pek között, hogy az evangélium hirdetői nemcsak a Jézus Krisztusiba vetett hit
magját szórják az új talajba, hanem a saját felekezeti megosztottságukét is.
Brent ennek hallatára elhatározta, hogy megtesz minden tőle telhetőt a bot
rány megszüntetésére. Hazájában azonn~l bízottságot toborzott, amely meg
kezdte a csaknem kétévtizedes előkészületeket "a hit és az egyházszervezet"
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(Faith and Order) egységét megvitató nemzetközi konferenciára, amely végül
1927..iben Lausanne-ban össze is ülhetett.

Söderblom (tl931) felé először az első világháború idején, különbözö bé~

Ikemozgalmakban való tevékenysége miatt irányult nemzetközi érdeklődés.

Utazásai során tudatosan szőtte a személyes ísmeretségek szálait különböző

keresztény vallások jeles személyiségeivel. Már 1918-Jban felvetette 'az 'egyhá
zak egység-tanácsának eszméjét. Előkészítő összejövetelek sorozata után
1925-re, az első niceai egyetemes zsinat ezerhatszázladik évfordulójára értekez
letet ibívott össze Stockholmba a gyakorlati keresztény élet (Life and Work)
egységének megvitatására. A tárgysorozaton a szocíálís igazságosság, a faji
kérdés, a nemzetközi kapcsolatok és a nevelés problémái mellett szerepedt ter
mészetesen az egyházak együttműködése és szövetkezése ds, Sőderblom nem
sokat bíbelődött a hittanítás egységesítésének kérdésével; a világnak Krisztus
szeretete ezerint való újjáépítésében látta inkább az összefogás célját. Ez az
egyoldalúság azoniban nem teszi kérdésessé sem Söderblom nagyságát, sem
annak a ténynek [elentőségét, hogy a stookholmi koronázó székesegyházban a
37 nemzetből összesereglett 600 hivatalos résztvevő 31 különböző keresztény
közösség nevében a reformáció óta először imádkozott együttesen az egység
kegyelméért.

1937-ben mínd a két irányzat megismételte értekezletét: a Life and Work
mozgalom Oxfordban,a Faith and Order pedig Edinburghban. Az oxfordiri
elitélték a totalista (fasiszta) rendszereket, az edinburghiri pedig fontos hitbeli
kérdésekben fogadtak el egysége; szövegű, bár elmosódó tartalmú, többféle
képp is érthető tételeket (például megegyeztek J ézus valós jelenlétéről az úr
vacsora szentségében, de nyitva hagyták a jelenlét médjának kérdését; han
goztattak az egyházak egyesülésének kötelességét, de nem döntötték el, hogy
csak az együttműködés egységéről van-e szó, vagy a szeatségek kölcsönös ki
szolgáltatásáról, sőt a közős ezervezet egységéről is). A mozgalorn tovább
fejlődése szempontjából a tárgvsorozatnáí is fontosabb volt az orthodoxok
fokozódó képviselete. Az orthodoxoknak egyébként is sokat köszönhet a ke
resztény egységmozgalom. A görög Sztrenopulosz Germánosz thyatiraí ortho
dox érslek 1919-ben, tehát Sőderblommal körülbelülegyidejüleg javasolta már
az egyházak összefogását (koinónia). Ugyanebben az évben, amikor a Faith
and Order mozgalom küldötteí világszerte felkeresték a keresztény egyház
főket, és az athéni érseknél is megfordultak, a jelenlegi ökumenikus pátráárka,
Athenagorász, még mint ifjú szerpap az érsek titkára volt. Az egység lelkes
protestáns apostolaival való találkozás Athenagorász egész további életét be-
folyásoló emlék!ké lett. . ,

A görög metropolrták 1920-ban Isztambulban - a pátriárkai szék üre
sedése idején - körlevelet szerkesztettek Krisztus egyházainak ismenkedése
és egymásnak rf;lshető kölcsönös szolgálata érdekében, Ez volt az első, hivatalos
helyről kibocsátott megnyilatkozás az egyházak szővetkezésének előmozdítá
sára. Ily előzmények után természetes, hogy az orthodoxia néhány képviselője

már ott ült a stockholmí és a lausannei értekezlet résztvevői között, és hogy
az orthodoxok mindmáíg jelentős, egyre jelentősebb tényezői az ökumenikus
rnunkálkodásnak.

Katolikus "magán-ökumenizmus"

A katolíkus egyház ugylanakkor még bizalmatlanul nézett mínden oly
próbálkozást, amely nem Rómát vallotta az egység központjának. A Faith

,and Order említeot küldöttsége járt XV. Benedek pápánál is, és kérle, csat-:
lakozzék a mozgalomhoz, A pápa nem titkolta jóindulatát, de kitért a részvé
tel elől. így az, aki katolíkus részről az 1927-es Iausannei értekezleten jelen
volt, még nem lehetett hivatalos megfigyelő, és csupán az illetékes helyi fő

pásztor engedélyével fedezhétte magát. Sőt ekkorra már készen állott, ibál'
csak jó négy hónappal az értekezlet után jelent meg 1928 januárjában XI.
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Pius pápa "Mortalium animos" kezdetű körlevele, amely elítélte az ökumeni
kus mozgalmat, és megtiltotta a katolikusoknak nemcsak a részvételt benne,
hanem még la rokonszenv-nyilvánításokae is iránta. A körlevél - éppen nem
alaptalanul - a hitelvekben való megalkuvással vádolta az ifjú mozgalom
egyeis író képviselőit; egyébként jórészt Söderblom ellen irányult. Az evan
gélikus érsek igen zokon vette a megbélyegzést, de nem titikolrt,a reményét,
hogy Róma szava ezúttal nem lesz az ügy befejezése, A bibliai Ábrahám mód
jára "remélte a remélhetetlent" (Róm 4, 18). Mert bizony ki hitte volna aik
korában, hogy alig néhány évtized múlva ellenkezőre változik az egyház állás
pontja, és előbb a SUIDt Officium, utóbb pedig egy egyetemes zsinat a Szent
lélek művét fogja üdvözölni az ökumenikus mozgalomban?

A Life and Work irányzatot míndenesetre veszélyesebbnek tekintette az
egyház a Faith and Order-nél. Az utóbbinak 1937-es edinburghi értekezlete
alkalmával Róma tudniillik hozzájárult négy katolikus, megfigyelő [elenlété
hez, nunden bizonnyal az új bíboros államtitkár, Eugenio Pacelli befolyására.
Pacelli 1939-Jben pápa lett, és már bemutatkozó körlevelében meleg hangon
szólt a protestánsokról, és későbbi megnyilatkozásaiban is elismerte [óhisze
műségüket és őszinte igazságkeresésüket. Hívatalosan egyélőre más nem tör
tént, megindult azonban la katolíkus magán-ökumenizmus. Egyik legjelentő

sebb képviselője a lausannel értekezleten résztvevő Max Josef Metzger német
katolikus pap volt, aki utóbb az általa 1938-ban alapított vallásközi Una
Sancta béke- és egységmozgalom vértanúja lett: a hitleri rendszer sorozato
san letartóztatta, majd 1944-ben hazaárulóiként !kivégezte. lVIetzger igy nem
értiette meg, hogyan diadalmaskodnak eszméi, amelyek miatt élete folyamán
felhőkben járó képzelgőnek tartották a "komolyabb" katolíkus egyháziak. Ter
veit 1939..es fogságából írott levelében XII. Pius pápa előtt is feltárta merész
[avaslatkérit: az uralmi igénnyel nem gyanúsítható, alázatos, "szolgálló" egy'"
ház gondolatát, a keresztény egység pápai bizottságának szükségességét és -
egyetemeszsínat összehívását. Épp ekkor tört ki azonban a második világhá
ború, és lehetetlenné tette az ökumenikus lépéseket a pápai székből csakúgy,
mínt a nemkatolikus egységtörekvés részéről.

Egyházak Világtanácsa

A háboru befejeztével a nemkatolikusok azonnal cselekedni kezdtek,
1946-han létrejött az Ideiglenes Ökumenikus Tanács, és állandó titkárságot
szarvezett Genf székhellyel. A következő évben John D. Rockeieller bőkezű

sége folytán megnyílf a Genf melletti Bossey-kastélyban az egységmozgalom
tanulmányi központja, amely azóta számos 'tanfolyam és szakszerű kutató
rriunka színhelye volt míndmáíg, és katolikus tudósjelölteknek is rendelkezé
sere állt. 1949. augusztus 23-án, ,a Faith and Order és a Life and Work amster
dami közös kongresszusán megalakult az Egyházak Világtanácsa 150 egyház
részvételével, Vezető ideológusa és szervezője, a hollandi Visser't Hooft refor
mátus lelkész lett az első főtitkár. Szerepét 1966 végén az amerikai Eugen CaT
son Blake vette át.

A Világtanács időről időre (hat-hét évenkint) közgyúlést tart. Megbírálja
a titkárság addigi működését, és határozatok hozatalával megtervezi a tag
egyházak programját a következö közgyűlésig. A határozatok természetesen
csak tanécs-jellegűek a tagegyházak számára. Két közgyiUés köz:tli. időben a
Világtlanács központi bizottsága évenkint ülésezik (1956 nyarán például ha
zánkban, a Galyatetön jött össze); sőt a tagmozgalmak külőn is tarthatnak
értekezleteket: igy a Faith and Order 1952-ben Lundban és 1963-ban Montre
álban tartott, a Life and Work pedig 1966-ban Genfben.

A második közgyűlést az Egyesült Államokban rendezte meg a Vílágta
náes a Chicago rnellettí Evanstonban 1954-ben; a harmadíkar 1961-ben az in
diai új-Delhiben. Ez utóbbi alkalommal olvadt egybe, a Világtanáccsal az
1921-ben alakult Nemzetközi Missziós Tanács, és itt jelentek meg elöszőr a
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legnagyobb orthodox közősségnek, az omsz egyháznak küldöttei. Miután
1964-ben a szerb egyház is felvételét kérte, a Világtanács tagjai közt
jelenleg már valamennyi orthodox egyház képviselve van.

Az egységre-törekvés ekkora lendülete a katolikus egyházat is kimozdí
totta tartózkodásából. Az akkori tanításügyi főhivatal, a Szerit Officium
1949-ben XII. Pius pápa akaratából Utasítást bocsátott ki az ökumenizmusról.
Tartalmát ma már bátortalannak érezzük, akkor azonban nagy és határozott
lépés volt előre. A katolikus egyház részéről első ízben ismeri el, hogy "a
Szeritlélek kegyelme" működik a mozgalomban, nevezetesen az Egyházak Vi
lágtanácsában. Lehetövé teszi katolikus résztvevők küldését vallásközi talál
kozókra akár helyi, akár nemzeti, akár nemzetközi síkon. Ohaj tj a, hogy egy
házmegyénkint és szerzetenkínt szakképzett papi csoport álljon e célból ren
delkezésre. Ajánlja, hogy a különböző vallású keresztények együtt imádkoz
zák a Miatyánkot. Végül nyomatékozza, hogy mennyire fontos II katolikus
papság és a hívek szent élete, de főleg az alázatosság az ökumenikus munkál
kodásban,

Sajnálatos, hogy az egyre többet betegeskedő XII. Pius merészsége jelen
tősen megcsappant pápaságának vége felé. Gondolkozott ugyan az egyetemes
7sin:ft összehívásán, de aggodalmai visszatartották tőle. Bizalmatlankodni kez
dettaz Egyházak Világtanácsa iránt is. Míg az 1952-es lundi értekezleten a
Szeritszék három hivatalos megfigyelőjének oldalán több más katolikus ven
dég is ortt lehetett, addig a Világtanács 1954. évi evanstoní közgyűlésén már
újra tilos volt nemcsak katolikus megfigyelők jelenléte, hanem még laptudó
sító papi személyeké is. A katolikus ökumenizmus próbálkozásaí akadoztak,
főleg Eszak-Amerikában. Gyanakvás kísérte a protestantizmus iránt érdek
lődő katolíkus tudósok munkáját, és az egyháziatlanság vádja sújtotta azokat,

, akik a katolikus hittudomány megújhcdását rnerték remélni az elszakadt ke
resztényekkel folytatandó párbeszédtől.

Nagy fordulat

A gondviselésszerű változást XXIII. János pápasága hozta meg. Az új
egyházfő - két emlékezetes beszédében - a protestánsok előtt ismerte el azt,
amit régebben XI. Pius vallott meg az orthodoxok felé: a katolíkus egyház
maga is hibázott, és felelős a keresztények megosztottságáért. A püspökök a
világ minden részében készségesen ismételték a pápa alázatos megnyilatko
zását. XX:III. János megengedte, hogy öt hivatalos megfigyelő - a katolíkus
egyház részéről első ízben - részt vehessen az. Egyházak Világtanácsának
1961~es közgyűlésén új-Delhiben. Végűl pedig bátran függetíenítette magát
a XII. Pius aggodalmaiban osztozó vatikáni főhivatalok ídegenkedésétől, és
1962-re összehívta az ökumenikus kérdések megvitatására is hívatetc II. va
ti:k"áni egyetemes zsinatat (1962-1965). A zsinati előkészületek során XXIII.
János megszervezte a Keresztény Egység Titkárságát, amely a német Augustin
Bea bíboros elnökletével állandó szentszékí főhivatal1á lett; atrtkarsag a ka
tolíkus ökumenizmus hivatalos szerve, és képviselteti magát az Egyházak Vi
lágtanácsa mellett, A titkárság közvetítésével a nemkatolikus vallások képvi
selői megfigyelőkéntmeghívást kaphattak a zsinatra. Az első ülésszakon 49-en
voltak, számuk a befejezésig 104-re nőtt. Szavazójoguk természetesen nem volt
és fel sem szólalhaetak a zsinaton, de jelenlétük befolyásolta a tárgyalások
menertét. Sőt nem is kellett beérniük a tétlen hallgatással. Bizonyos kérdések
ben az egységtitkárság megtudakoita véleményüket. A hivatalos zsinati kere
teken kívül szamos előadást tartottak Rómában, és sok őszinte barátságot kő

törtek. A befejezés napjaiban maga a pápa - már VI. Pál - ökumenikus is
tentisztelet keretében szólt hozzájuk, és velük együtt imádkozotd; A zsinat
utolsó rendes ülésének: napján Róma és Konstantinápoly egyidejűleg ünnepé
lyesen visszavonta az egymás ellen kilencszáz éve kimondott kiközösítéseket,
és a két ősi egyház képviselői meghatottan váltottak egymással békecsóket.
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A zsinatnek az ökumenizmus szempontjából legjelentősebb okmánya 1964.
november 21-én született, amikor 2137 szavazattal 11 ellenében elfogadták a
keresztény egységre-törekvésröl szóló határozatot. Az új törvény kezdőszavai

Unitatis redintegratio ("az egység helyreállta"), abból a Iatin nyelvű levélből

vannak véve, amelyet valaha, 1914 novemberében Gasparri bíboroshoz, XV.
Benedek államtitkárához irrt a protestáns Robert Gm'diner, a Faith and Order
mozgalom lankadatlan világi apostola (t1924). Az ő szavait idézőjel nélkül
idézt, vagyis mándenestül la magáénaik vallja a zsinat, és ily formában hajtja
meg a katolikus lfi1üa zászlaját az ökumenizmus egykori nagy úrttörője előtt.

A zsinat ajánlja a közöls keresatény együttműködésta világ égető problémái
nak megoldásában, továbbá a katolikusok testvéri közeledését a többi keresz
tényhez, és tudományos sziruten egyenlő jogú felekként Iolytetoöt párbeszédű

ket. Kellő keretek között megengedi még a közös istentiszteleteket is; de első

sorban arra figyelmeztet, hogy a magunk katolikus házafáján teremtsünk ren
det, és hárítsuk el ezáltal is az egyiházunktól való idegenkedés okait. A 24 pont
ból álló határozat hazai kiadású magyar fordításban is hozzáférhető, így rész
letesebb ismertetésére itt nincs szükség.

A Szeritszék 1967-ben kibocsátotta az emlitett határozat elsö. végrehajtási
utasítását is. Ennek az Ökumenikus Vezérkönyv (Directorium) címmel emle
getett okmánynak legfontosabb részei az ístentísztelen kapcsolatokról szólnak.
Jellegzetesebb szabályai, hogy a katolikusok ezentúl orthodox templomban
is eleget tehetnek a misehallgatás kötelességének, továbbá hogy lelki szükség
esetéri - az ílletékesegyházs vezetők megegyezése alapján - orthodoxoktól
is elfogadhatják, vagy nekik is kiszolgáltathatják a gyónási feloldozást, a szens
kenetet és az oltáriszentséget. Bocsássák rendelkezésre templomaikart és teme
tőiket protestáns vagy orthodox istentisztelet céljára, ha a különvált keresz
tény testvérek rászorulnak, Egyházi ískoláíkban tegyék Lehetővé számukra
is a maguk hite szlel'inrti vallásoktatást. Lelkészeiket idejében értesítsék, ha
híveik katolíkus kórházakba kerülnek. Mindezeik máv hatalmas Iépések a kö
zeledés útján, hlÍs:l1en a zsinat eiLőtti katolákns erkölcstan-könyveik szeránt ha
lálos búnnék számított a nernkatolíkus vallási cselekményekben való tevé
keny részvétel (communicatio in sacris), a Szent Officium pedig - legutóbb
] B98-iban - rendeletteltaltobta meg, hogy katolíkus betegápolók a másvallású
nagybeteg kívánságára elhívják saját lelkészét. Nem csodálkozhatunk tehát,
hogy a hagyományos elszígetelödéssel ennyire szakíto Vezérkönyv, elkészülte
után, csaknem egy telj'es évíg feküdt a Hsbtanításügyí Főhávatalnak, a Szent
Officium jogutódjánaik asztalán, míg Bea bíboros sürgetésére és a pápa hamar
foganatosított elhatározásából végre megjelenhetett.

Testvéri párbeszéd

XXIII. János a korszerűsödés (aggiornamento) pápája volt, VI. Pál in
kább a dialógusé. Ennek a testvéri párbeszédnek lehetőségeiről szól hatalmas
körlevele, az .Ecclesiam. suam" (1964. augusztus 6). Szavait tettei nyomaté
közzák. Jeruzsálemben máv 1964 elején találkozott az orthodox egyházak rang-

I első főpapjával. I. .4.thenagorász ökumenikus pátriárkával, sőt 1967 nyarán
Isztambulban újra felkereste, noha ekkor már komolyan betegeskedett. Az
1964. évi indiai, 1965-08 New York-í és 1968-as bogotal látogatása alkalmával
sem mulasztotta el a találkozást más egyházak vezető személyíségeivel. Rómá
ban víszorst ő fogadott nem-katolikus egyházi méltóságokat, így az anglikán
egyház primáSát, Michcwl Ramsey canterburyi érseket, akivel közösen aláírt
nyílatkozatot adott !ki, I. Athenagorász ökumenikus pátriárkát, I. Koren ör
mény katholikosz-t, Nikodim Leningrádi és novgorodí metropolitát, az orosz
orthodox egyház külügyeánek intézőjét, III. Makáriosz érseket, ciprusi egyház
és államfőt, valamint Eugen Carson Blake-et, az Egyházak Világt'tnácsa főtit

kárát. Míg az 1958-as brüsszeli világkiállításon a katolíkus egyháznak sajá,t
pavilonja volt, addig az 1967-es montreáli világkiállításon már a vallások kö-
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zöá pavilonjában rendezte a katolíkus egyház is a maga kiállítását, természe..
tesen a pápa helyeslésével.

Ily előzmények közben merült f.el protestáns részről az a gondolat, hogy
az Egyházak Világtanácsának soron következő 1968-as közgyűlésére VI. Pál
pápát is meg kellene hívni Uppsalába, sőt a svéd keresztény egység-liga tit
kára egyenesen azt ajánlotta, hogy apápát válasszák meg a Világtanács elnö
kének. Ezek azonban időszerűtlen eszmék, sőt voltaképpen károsak, mert han
goztatásuk visszariaszthatja a Világtanácsba való belépéstől azokat a nem
jelentéktelen protestáns közösségelcet, amelyekben az ökumenizmus szelleme
jelenleg még nem otthonos.

A Világtanácsnak ez az immár negyedííc közgyűlése Söderblom egykori
érseki székvárosában, Uppsalaban ülésezett 1968. július ll-től ID-ig. Eddigelé
ez volt a legnagyobb ökumenikus összejövetel: 232 tagegyházat 300 küldött
képviselt. Kívülük [elen volt még 15 küldött az úgynevezett testvér-ezerveze
tek részéről, amelyekkel a Világtanács jóviszonyt tart, valamint 65 hivatalos
megfigyelő (felszólalási joggal, de szavazat nélkül) és még számos szólásra nem
jogosított megfigyelő, továbbá 65 hivatalos vendég, végül 165 meghívott 'ta
nácsadó, köztük katolikusok is, mint Jan WiUebrands püspök, a vatikáni Egy
ségtiJtlkálI1ság főtitkára és az angol Barbara Ward (Lady Jackson). Mindez, a
VHág,tanácshiv;atalnoki karát és a sajtótudósítók seregét is hozzászámítva,
több, mint kétezerfőnyi gyülekezet volt, amely számosság tekintetében vete
kedett a II. vatikáni zsinattal, ,persze annak hitbeli egysége és a tagjaitól el
ismert döntő tekintélye nélkül. Kellő elhelyezésükre az újonnan épült nagy
szerű Fyris-sportcsarnokra volt szükség,

Míg az előző közgyűlés a világ egyik legszegényebb részén, Indiában zaj
lott le, a mcstaní talán a legrendezettebb és legjobban bővelkedő országában
ült össze. Ez az összefüggés sugallta, hogy a napirenden olyan tárgykörök SZI€

repeltek, mínt a világ gazdasági és társadalmi fejlesztésének. a nemzetközi
igazságosságnak vés békének meg a keresztény élet új stílusának problémái.
Míndezek - erkölcsi vonatkozásuk miatt - a legteljesebb értelemben vett
vallási feladatok közé számítanak a mai keresztény ernber szemében, 'I'árgyalt
szonban a közgyűlés hagyományosabban vallási kérdésekről is: a Szeritlélek
és az egyetemes egyház kapcsolatáról, Isten szolgálatáról az elvilágiasodó tár
sadalomban és a missziók megújhodásáról. így az összejövetelt nemcsak a ke
resztény szeretet; hanem a keresztény hit nagy megnyilatkozásai közé is kell
számítanunk.

Ez v01t különben a Világianács első olyan kőzgyűlése, amelyen a római
katolikus egyház is hallatta szavát, mégpedig nemcsak a tizenöt hivatalos meg
figyelő révén. A pápa a közgyűléshez küldött levelében - amelyet Bea bí
boros levelével együtt tiszteletbel fel is olvastak - hangsúlyozta, hogy a ró
mai 'egyház képviselete "a legszerencsésebb módon erősíti meg az együttmű

ködés kiszélesítésének kölcsönös szándékát az Egyházak Világtanácsa és a Ka
tolrkus Egyház között. Jelenlétük kifejezi azt az élénk érdeklődest is, amely
bennünk él az Önök kongresszusa iránt."

A Róma-küldötte megfigyelőket a tetszésnyilvánítás áradata fogadta. Más
egyházak küldöttei újra hangoztattak, hogy csakis a katolikusoknak, mínc te
kintélyben és elterjedtségben a világ első egyházanak tevékeny részvétele
szerzi meg a Világtanácsnak azt a megbecsülést és hitelt, amelynek még hí
jával van. A katolíkus megfigyelök szóvivője Roberto Tucci jezsuita atya volt,
a római CiviUa Cattolica folyóirat főszerkesztője. Egyes nyilatkozatai viharos
tetszést aeattak, és nagy sajtóvísszhangot keltettek. Kijelentette: "Az ökume
nikus mozgalom középpontjában nem állhat más, csakis Krísztus, aki ,a Szerit
lélek rnűködésének közvetítésével hiv mindnyájunkat a teljes egységre, a bűn

bánac útján. Az összes kereszrtények egysége Krísztus egyetlen egyházában
még a mi katolikus szemléletünk szerírrt sem lehet az egyik egyház győzelme

a másik fölött, hanem csak Krísztus győzelme a mi megosztottságaínk fölött,

88



és a mí Krisztushoz-fordulásunk mindannyiunk hűségében a Szentlélek sugal
Iataí iránt, amelyek ma még előre nem Iátható utakra vihetnek bennünket,
mínt ezt megtanulriattuk mal' a legutóbbi évek tapasztalatából . .. A katoli
kusok ma mar nem tekintik magukat kívűlállóknak, közömbös vagy csupán
kívancsiskodó szemlélőknek, de még kevésbé képzelik magukat az igényes
bíráskodó szerepéoe, Igazi partnerek, akik elkötelezik magukat a közös, test
véri egység-keresésre, Azt az egységet keresik, amelyet Krisztus akart egyhá
zának: ... A római egyház senkire sem akarja ráerőltetni a maga egyházcanát,
PUSZitán azzal az óhajjal terjesziti a többi egyház elé, hogy vegyék komolyan,
vitássák meg, sót biratl.j.ak is meg Isten igéjenek fényében. Mert a római egy
ház meg Vian győződve arról, hogy nagyon is van mível hozzájáruleia az egy
ségre-törekvő párbeszédhez,"

Ilatározatok

A közgyűlés hangadéi természetesen nem a katolikus megügyelök voltak,
hanem az orthodoxoik,az anglikánok és az evangélikus egyházak küldötteí,
Kilenc katolikus hittudóst azonban beválasztottak a Faith and Order szakhi
zottsagba, igényt tartva munkájukra javaslatok kidolgozásában. A közgyűlés

egyhangúan elfogadta la faji gyűlölködés és részrehajlás elítélését. Határoza
tort hozott többek közt arról is, hogy támogatja, az Egyesült, Nemzetek erőfe

szítését a feszültségek békés megoldására. A közgyűlee kinyilvánította, hogy
az emberiségnek rendszer-módositással kell kiküszöbölnie a világ jelenlegi
megoszlását 'szegény és gazdag, éhező és "dúskáló országokra. A születésszabá
lyozás kérdésében további tanulmányozast tartottak szükségesnek. Megjegy
zendő, hogy nem egyszerűen arról a családtervezésről volt szó, amely a házas
társak Ielíciismeretí kötelessége, hanem a módszerek különbségtétel nélkülIi.
alkalmazásáról és a hatósági beavatkozásokról, amelyekhez például India fo
lyamodik. .f,. katolikusok nem vehettek rés~ta szavazásban, de álláspontjuk
köztudomású voLt a zsinat tanításából és a pápa Populorum progressio körle
veléből. Míg a protestáns egyházak képviselőinek jórészle .nagyjából egyetér
tett az állami program támogatásában, az orthodoxok határozottan szembefor
dultak vele. Helytállásuk - ha döntően nem is befolyásolhatta -, bizonyára
bátorította a pápát a Humanae vitae körlevél nyilvánosságra hozatalában,
amely tíz nappal a közgyűlés bezárása után történt meg.

Az összejövetel nem nélkülözte az elgondolkodtató mozzanatokat, Jeligé...
jét a Jelenések könyvéből választotaák: " íme, megújítok míndeneket!" (Jel
21, 5). Erről szólt a megnyitó szeritbeszéd is, amelyet Martin Luther King
mondott volna el, ha előzőleg hivatástudatának vértanújává nem lesz. A köz
gyűlés idején a fdatalség is szólt, sőt cselekedett. Harminc föískolás vállalta
a nyolcvan kilométeres gyaloglást Stockholmból Uppsaláoa-az ifjúság követe
lésének kinyélvénításéra, hogy törödjenek a világ legégetöbb problémáival..
Szintén a fíatalos türelmetlenség megnyilatkozása volt, hogy a testvéri egybe
tartozás jeléül lelkesi protestánsok megáldoztak a katolíkus mísén, és hogy egy
katolikus csoport úrvacsorát veet protestáns lelkész kezéből. Míndezek, ha nem
is követtek el burkolt hittagadást, míndenesetre súlyosat vétettek a saját egy
házuk fegyelme ellen. Tettük azonban - a tüntető gyalogmenethez hason
lóan - az elégedetlenség kifejezése volt az idősebbek gátlásosságával és kése
delmeskedésével szemben, egyúttal pedig keserű lecke a hívatalosaknak, hogy
az eddígi állásrpontoknál míndenképpen tovább kell haladniuk az egység útján.

A töraénelrm fejlődés márís túlteljesítette Söderblom merész reményeit,
és a jövő még váratlanabb fordulatokat hozhat, 00 lélekben fiatalok mara
dunk. Ennek az oly szükséges örÖK ifjúságnak beszédes jelképe Söderblom
sírhelye, amelyet míndmáíg napról napra friss virág borít az uppsalai székes
egyház szentélyében.

89


