
gondolok: "Legyünk vidámak, bizakodók, keressük a jobbat s hagyjuk a verebeket
csícseregna", Olyan volt az ő szívének ártatlansága, mint egy szippantásnyí
tiszta levegő.

Hogy sok fiatal külön-külön szeretí Krisztust és imádkozik Hozzá, az egyház
nélkül, ami az Ö Teste, s hogy lelkükben a politikai társadalom helyettesíti az
egyházat; hogy az ökumenizmus kátyúba jutott; mindez nem volna gond szá
momra, ha Krisztus halála előtt nem imádkozott volna övéinek látható egységéért.
Ezt a tényt nem lehet visszautasítani: Krisztus számára a keresztények szavahi
hetősége konkrét egységükhöz kapcsolódik. A mi látható közösségünkön ismerhetik
fel az emberek, mi éltet bennünket. Az egység, az egyház ökumenizmusa tűz,

mely meggyulladt az egész földön, éget.
Hogyan lehet tehát kijutní a zsákutcából, hogy az egyház megfeleljen ökume

nikus hivatásának, ami abban án, hogy az egyetemesség és az egyetemes közösség
helye mindenki számára hely, ahol még a nem-hivő is jól, minden kényszer nél
kül érezheti magát?

A mí látható egységünk olyan egyértelmű, kőzös forrásokat igényel, amelyek
hez mínduntalan vissza kell térnünk. Vajon maga az ökumenizmus is kirnoccan
hat-e zsákutcájából, ha nem folyamodik egyetemes síkon valamilyen közös pasz
torálís szolgálathoz, méghozzá konkrét módon, hiszen emberek vagyunk, halló
fülekkel és látó szemekkel. Engem egy János nevű férfiú indított el erre az útra
s mutatta meg ezeket a mélységeket, Küldetésénél fogva XXIII. János pápa nyi
totta fel szememet az ökumenizmus egészen új útja előtt.

Róma püspöke, mint a világ pásztora, vajon olyan közösségí egyház felé te
rel-e bennünket, mely nem támaszkodik sem a gazdasági, sem a politikai hatalom
eszközeire? Mí mást kérhetünk ettől a pásztortól, aki szegény püspökségre hiva
tott el, mint hogy segítsen nekünk nemzedékről nemzedékre elevenné tenni a hit
forrásait, serkenteni a külön-külön helyi egyházak között a közösséget és nem
csak a keresztényeket szólítani föl az elnyomás elleni küzdelemre, hanem mind
azokat, akik meghallják szavunkat.

Az egység megvalósulása felé vezető úton íme, máris benne vagyunk a di
lemma kellős közepében : még egy egyetemesebb közösség érdekében sem vagyunk
képesek szakítani eredendő közösségünkkel, A tagadás nincs benne a modern em
ber dinamizmusában. Az átvezető nemzedéknek meglesz-e vajon a lehetősége, hogy
kétfele is tartozzék? Anélkül, hogy bárkitől is azt kérnénk, tagadja meg hitét,
amit apái becsülettel hagytak rá, lesz-e elég fantáziánk s elég bátorságunk, hogy
helyreállítsuk egységünket s a lakott föld egész emberi közösségeben fejlesszük a
közösség és a béke szellemét?

PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRl'ON

PROTESTÁNS UNIÓS TÖREKVÉSEK
(1) Egyházon mindig az újszövetségi értelemben vett, dogmatikai Egyházat ér

tem, a hit Egyházát; egyházakon pedig ennek történeti felekezeti megnyilvánulá
sait, jól tudva azt, hogy az empirikus Egyház már az újszövetségi korban sem
volt hibátlan vagy egységes: egyhangon zendülő, egyezményes hitvallású és egy
séges vezetés alatt álló egyház. A nagy ökumenikus zsinatok hitvallásai alá a csá
szári és főpapi hatalom a keresztyének zömét tömöríteni tudta ugyan, de a ke
resztvéneket sohasem tudta maradéktalan egységbe foglalni. Az Egyház keleti és
nyugati fele között tartós volt a feszültség és az többször szétválásban is meg
ayflvánult, már az l054-ben véglegessé váló "Szkhiszma" - Bizánc és Róma szét
válása - előtt is. Mindezt azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert az át
iagos római katholikus ember köztudatában a reformáció úgy él, mínt "hitújítás",
mint a "nyugati egyházszakadás". Jó ha leszögezzük, hogy a modern római katho-
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likus egyháztörténetírás (Lortz, Heer) a nyugati egyházszakadásért nem terheli meg
egyoldalúan Zwingli Ulrikot, Luther Mártont, Kálvin Jánost: az Egyház nem volt
egységes már ő előttük sem. Volt idő a reformáció előtt, amikor a nyugati keresz
tyénség három pápa között volt kénytelen választani, míg a Konstanzi Zsinat ren
det nem csinált. A Ileformátorok valamennyien meg voltak arról győződve, hogy
amit tesznek, azt a catholica ecclesiáért teszik, azt kívánták megtisztogatní, refor
málni in capite et membris - a Szentírás szerínt. Luther a maga hitét catholica
jidesnek nevezte (WA 8,96,11) és nemegyszer hangsúlyozta, hogya katholikus hit
től sohasem szakadt el (pl. WA 5,597,28), hogy ugyanazt a keresztséget tartja, ame
lyet a régi katholikus Egyház szimbólumaiban "katholikus"-nak neveznek. Az Egy
ház neki is "egy, egységes, szerit Catholica vagy keresztyén Egyház" (WA 22,300,1);
Melanchthon Fülöp szerint "mindnyáj.unknak katholikusoknak kelil lennünk" (Corp.
Reformatorum, 24,399). Ezért az ágostai hitvallás (Conf. AugusWna) lényegében
konzervatív és catholica confessio akart lenni. A lutheránus hitvallás és theologia
a mai napig ezért határozza meg olyan - áktalúnosan az "Egyház" fogalmát csak
két notae ecclesiae-vel (out van, ahol az Isten igéjét helyesen hirdetik és a sákra
mentumokat helyesen szolgáltatják ki), mert ökumenikus szempont diktálta. Ettől

némileg eltérnek később a reformátusok, akik szerint a két fő nola: a helyes ige
hirdetés és sákramentumokka:1 élés mellett még számításba kell venni az egyház
bibliai rendjét és a világban szolgáló bizonyságtételét. De az is ökumenikus törek
vés, hogy az egyház ismertető jelei közé odavették az egyház helyes rendjét és
szolgálatát is.

(2) A református hitvallások e kiindulásból következetesebben reformátoriak
lettek. De ugyanakkor egyháziasabban ökumeníkusok, nem hagyva az egyház külső

rendjét a biródalom Notbischofjaira, a fejedelmekre, hanem azt is az egyház lé
nyegéből és szolgálatából akarták kibontakoztatni. Kálvinnak és általában a re
formátus thoológüának ezt a rejtett, mélyebben ökumenikus voltát napjainkban kez
di Iöl.íedezni a római katholikus theológia, nem kismértékben egy magyar szár
mazású neves nyugati theológusa tolmácsolása révén (Alexandra Ganóczy).

A református egyházcsopor-t mintegy a közepéri van az egyházak sokszínű so
rának. Jobbra tőle azok az egyházak találhatók, amelyek a római egyházhoz kö
zelebb állnak: lutheránusok, anglikánok, ortodoxok; ezekre az jelilemző, hogy (a)
a reformáció idejére kialakult egyházi rend és istentisztelet formáit többé-kevésbé
megőrizték, vagyis a püspöki tisztet (a lelkészi Amtot) egy a gyülekezettel (egy
házzal) szemben ál:ló, különleges isteni rendelésnek tartják, hierarchikus vagy pap
központú gyülekezeti szervezetet tartanak szükségesnek (apostolica successio) és (b)
az istentiszteletr formájuk a rrnsének valamelyik megkurtított válfaja, még ha az
a Deutsche Messe is; sokban alkalmazkodtak a régi templomi külsőségekhcz (oltár,
gyertya), még ha azt dogmatikájukból nem is lehet megokolniole. A reformátusok
tól balra pedig azok az egyházak és keresztvén közösségek helyezkednek el, ame
lyek a sola scriptura elvét valűiák ugyan, de (a) valamilyen okból nem vonták le
annak következményeit a történetá-kritikaí bibliamagyarázat adaptálására nézve,
vagyis Iundamentálisták, ezen kívül (b) a "Szentlélek" különleges egyéni és kö
zösségl ténykedésére olyan Iehetőségeket nyítnak, amelyek a Szentírástól elvezetik
őket, és (c) így valamilyen részletigazságot tesznek központivá, végül pedig (d) az
egyházszervezet kérdésében többnyíire lazább elveket vallanak.

A református hitvallásokban az egyháznak nagyon világos definíciói vannak és
theológiáj uk erősen egyházi theologia, még ha a reformátusok a világ felé általában
nagyon nyitottak is. Innen magyarázható, hogy az ökumenikus mozgalom, illetve
a római katholikus ökumenizmus szempontjából a lutheránus, anglikán vagy ortho
dox egyházakkal való e~,,!esülés kisebb, inkább taktikai fáradozások eredménye
ként várható Róma részéről; az eddigí tanácskozásokban máris sokféle közeledés
történt. Stratégiája szemr ontj ábóL theológíaílag a református egyházak csoportja a
nehéz dió és a nagyobbit. feladat, nem kismértékben éppen a kifejlődött, határozott
biblikus egyháztanuk r.uatt: bár "református" oldalon is mutatkoznak .Jcatholi
z;jJr) tendenciák" (Tair é). Sok római katholikus theológus számára fölfedezés volt
Kálvin Institutio-j6: megismerni, mert benne más Kálvint ismertek meg, mint a
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h.igyományosan őrzött, nemegyszer protestáns ellenfelek megrajzolta theológiai és
ikonográfiai Kálvin-karikatúrát. Kálvinnak az egyházról szóló fe itegetéseí nem men
tesek ugyan a XVI. század némely, manapság már alpárinak számító, de az ő korá
'Jan mindkét oldalon és mindenütt bevett kifejezésétöl, mindazonáltal a maguk ne
mében rendszeresek. bibliaiak, klasszikusan retormátoríak, ezért egyetemes, a kor
szóhasználatával szólva "katholikus" igényűek. (Instítutio, IV. könyv, I. fejezet: "Az
igaz egyházról, amellyel egységben kell élnünk, mivel minden istenfélő embernek
anyja't.) Kálvin meg volt arról győződve, hogyegyházmagyarázata az ókeresztyén
ség katholikus egyházát magyarázza igazán, hiszen az Apostoli Hitvallást veszi
egy terjedelmes részben eligazítónak (vö. ehhez II, 16, 18).

Nem csodálkozhatunk azon sem, hogy az első - egyben a világon a legter
jedelmesebb - magyar református hitvallás címe Confessio Catholica volt. Ez a
Mdiu.s Juhász Péter és társai által készített igen hosszú és hellyel-közzel bizony
zavaros hitvallás annyira igyekezett "kathol:ikus"-nak mutatkozni, hogy nemcsak
a címébe vette föl a katholikus szót, hanem a szövege számos esetben idézte a
TTidenti Zsinatot, rnint amellyel egyetért - teljesen alaptalanul. Nem tudni, hogy
tudatlanság vagy szándékos - a szoríto helyzetből érthető - ködösítés volt-e a
Tridenti Zsinatra történt hivatkozásuk, de azt nyilván kifejezte, hogy a század
utolsó harmadában is megvolt a törekvés a katholícításra. Protestánsok és római
katholikusok nem voltak válogatósak ma már reprodukálhatatlan kifejezésekben,
ha az igazság ügyében bajnokoskodtak, mégis e sok hamu, korom és füstölgő szi
dulern alatt is ott izzott az igazi ökumenicitás vágya. Innen érthető az is, hogy
a reformációtól fogva megvolt a protestáns felekezetekben mind a római katholikus
egyházzal leendő Teunió, mind a protestánsok között kívánt unió gondolata, és hogy
ebből a vágyakozásból több gyakorlati kísérlet történt.

(3) A Római Katholikus Egyház sohasem mondott le arról a századok során
fokozatosan kialakul! igényéről, hogy az egyedüli "katholikus" egyház. minden egyéb
egyház szekta, szkhiszmatikus, eretnek, legjobb esetben és újabban "különvált test
vérek". Ebben il tekintetben csak a II. Vatikáni Zsinat hozott jelentősebb enyhü
lést ; a zsinati határozatoknál is fontosabb azonban az az enyhülés, ami a phro
néma ekklésiastikonban, a laikusokat is magábafoglaló egyházi közérzületben vég
bement és folyik most is, jóllehet félreismerhetetlenek a zsinati határozatok követ
kezményeit fékező tradicionális erők. A protestantizmus jobbszárnyán se hiányoz
tak soha a high Church-hívek .Jcathohzáló tendenciái": mínd a liturgikus mozgal
mak archaizálásában. mínd az egyházi strukturák és a theológiai nyelv hasonítá
sában. Mind ez ideig azonban nem sikerült a "katholikus" jelzőt a protestantizrnu
son belül általánosan elfogadhatóvá tcnní a hozzá tapadó "római" cognomen miatt;
a különböző nem római katholikus hitvallás-fordításokban az Egyház jelzője "egye
ternes", "általános" vagy .Jcözönséges" (allgemeine stb.) maradt. Ennek oka az,
hogy a római katholicizmuson belül a katholikus univerzalizmus és a "római" la
tin integralizmus küzdelrne - amely a modernizmus század eleji elítélésében te
tőzött - azt a meggyőződést rögzítette a nem római katholikus egyházakban, hogy
a "katholikus" jelzőnek mindenekfölött jogi jellege és tartalma van. A Tridentinum
tól kezdve az I. Vatácanumig és a Pius pápakig (Codex IUTis Canonici, 1918; Mor
talium animos, 1927; Mystici corporis, 1943) sok minden történt ebben az irányban;
d'~ a II. Vaticanum után még jelentős időnek kell eltelnie és jelentős események
nek kell történniök, hogya "katholicitás" és "apostolicitás" szavak bibliaí tartalma
de facto az általános keresztyén tudatban ökumenikusan elüsmerődjék, a catholici
tus iuris sive virtualis helyébe átfogóbb, ökumenikus gondolat vagy szó lépjen. Fi
gyelmeztessen bennünket az az újszövetségi faktum, hogy sok szó esik benne az
Egyház egységéről, de sohasem "katholikus" benne az Egyház és az oikumené a la
kott világot, az emberiséget jelenti.

(4) A katholécítás eszméje tehát - az egység jelentésében ---.:J ennek ellenére
a reformáció óta komolyan tovább hatott a protestáns egyházakban. Az első öt
évszázad egyetemes zsinatainak a hitvallásai több-kevesebb fönntartással máig
tiszteletben állanak a nagy történelmi felekezetek előtt, noha a fogalmazásaik szö
végére - a görög filozófia antibiblikus hatásai miatt - ma több kritíkával tekin-
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t~nek~ mint a reformáció századában. Johann Gerhará az Ágostai Hí1t.v:allli.s~a
razatat Confessio Catholica címmel adta közre (1634-l'i'):.. Nemcsak a. refor:máto~

:o~?an nem. aludt ki sohasem az a reménység, hogy az egyház a biblíaí. megújulás
útján valamilyen formában visszanyerheti látható egységét; hanem utánuk is IIUn~

dig akadtak theológusok és vdlágí hívek, akik a reménytelenség ellenére remény
kedtek ebben. Különösen nehéz volt ez az ortodoxiálc kifejlődése után.

. Ilyen irénikus theológusok mínden felekezetben akadtak, de különösen refbr
mátusok között, Irodalmilag is tevékenykedett Franciscus Junius heidelbergaí pro
fesszor, aki 1592-től fogva Leidában tanított, valamint az. ugyancsak heídelbengaí;
David Pareus (mh, 1622-ben). Közéjük tartozott a skót John Dwaeus (,Du1'ie), aki
sokat utazott Európában, részben Oliver CromweLl megbízásából, aki szívén viselte
az elnyomott és üldözött európai protestánsok ügyét és érdekükben állónak tekin
tette összefogásukat. A protestánsok ügyének a harmincéves háború során történt,
rosszra fordulása volt az oka annak a kísérletnek is, arnelvben lutheránusok és; re
formátusok 1631-ben a Ljpcsei Párbeszédben megkísérellt<H\: a megegyezést.

Jelentős volt Georg Calixt helmstedti theológus törekvése, Bár iJ.: lutheránus.
'Ortodoxiát vallotta maga is, az atyai házból hozott szelídebb, melanchthoni
örökség 'hatása alatt mégis azon igyekezett, hogy a mínden keresztyén felekezetben
közös hitigazságokat hangsúlyozza, Nagy hatással, voLt erre a helmstedtd. egyebem
humanista szelleme - egy ideig Gíordano Bruno is ott tanított! - és az egyház-o
atyák tanulmányozása is. Sokat ,~lt,azott Németországban, Angliában, Hollandiában
és Franciaországban, Arra törekedett, hogy az ún. 6lil'ticuli fundamentaleS',. vagyis
az üdvösséghez elengedhetetlen és kőzös hittételek számát csökkentse az. összes.
hitvallások közös tartalma alapján és ezzel egy Consensus-r hozzon, létre az első öt
-évszázad hitvallásairól (consensus quinqyesaecularis),. A wíttenöergi theológusok
hevesen támadták CalJixtot és helmstedtí meg königsbergi híveit. Pörbe akarták
vonni, sőt egy új hitvallás szerzését iis eszközül akarták használni Calixt ellen
{Consensus repetitus fidei vere Luthe-ranae 1655), de sikertelenül. A vita eltartott
a XVII. sz. nyolcvanas éveííg. Több kísérlet történt a lutheránusok és reformátusok
egyesítésére Hessenben és Brandenburgban. Brandenburgban az ún. Berlini Pár
beszédben Frigyes Vilmos, a nagy választófejedelem szerette volna összebékíteni a
lutheránus és református theológusokat (1662-63); ő eltiltotta, hogy prédikátoral
aszószékről hítvitázzanak egymással (1664). Ez ellen a tilalom ellen különösen a
lutheránus theológusok tiltakoztak; ezért az uralkodó elmozdított több "enged~t~

len" lelkipásztort (pili. Joh. Gerhard is emiatt hagyta el Berlínt 1666-ban).
A legnagyobb méretű uniós vállalkozás protestáns területen Poroszorszcigban

zajlott le. A porosz királyok jó szándékú kezdeményezései a reformáció egyházai-,
nak egyesítésére a reformáció háromszázados jubileumának évében tetőztek, de
nem jártak azzal a sikerrel, amit megérdemeltek volna. Állami beavatkozásnak
vették különösen a lutheránusok - az is volt. A zsinat-presbiteri rendszer a Raj
na-vidék kivételével csak nagyon töredékesen valósult meg. Az Agenda (istentisz
teleti rendtartás) heves vitákat és ellenállást keltett. Végső fokon pedig kialakult,
a régi lutheránus nyomokon, a "Notbischof" helyén a summus episcopus tiszte,
amelyet a legelső rendi személy, az államfő, örökletes jogon viselt. Az így kelet
kezett Unió megengedte két hítvallás (az Augustana és a Heidelbergi Katekizmus)
használatát. a gyülekezetek is megőrizhették felekezeti jellegüket az egy egyház
szervezeten belül, Ma már senki sem csinálná vissza ezt az ún. porosz Uniót, aki
benne él, akkor azonban az erős lutheránusok, de a reformátusok egy része minden
nehézség ellenére megőrizte különállását, két egyház helyett nem egy, hanem több
keletkezett. Az eltelt másfél évszázad alatt a református gyülekezetek tekintélyes
száma csendesen és észrevétlenül felszívódott az Unióba, illetve a lutheránus több
ségbe, híres fóiskoláik (Heidelberg, Marburg) elvesztették református jellegüket
vagy teljesen megszűntek. Az elmúlt emberöltő lutheránus-református párbeszédei
alapján azt lehet mondani, hogy nagy luxus és az ökumenikus lelkület hiánya, hogy
Németországban még mindig nem sikerült tömörülni a bevált Unióban és nem si
került megalkotni az egy Németországi Evangéliumi Egyházat a jelenlegi laza egy
Iuizsziioetséq helyén. Ennek az egyesülésnek dgen nagy jelentősége lenne az egész
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ökurnéníkus mozgalomra nézve. Amióta a protestáns és római katholikus egzegéták
jobban egyeténtenek az úrvacsora bibliai alapszövege értelmezésében, mínt a luthe
ránus és református dogrnatdkusok, a modern theológia pedig annyi régi skolasz
tikus gondolatbálványt Jiedöntött, a modern világ pedig annyi új kérdést ad föl 
már szinte elkésik ez az egység.

(5) Az angolszász világban a felekezetileg legtarkabb észak-amerikai protestantiz
musban hatott legerősebben az egység, az újraegyesülés gondolata. Ennek egyik
oka, hogy a theológiaí felszínesség ott idővel nagyon elmosta a dogmatikai határo
kat, sok ugyanazon hítvallású egyház nemzeti alapon külön szervezkedett, majd
néhány nemzedék után kereste a kapcsolatot a hasonló hitvallású egyházakkal. A
világmisszió területén számarányban vezető amerikai misszionáriusok észlelték kü
lönösen annak a terhét, hogy egyazon missziói területen a legkülönbözőbb fele
kezetek versengenek a lelkekért és ezzel zűrzavart visznek a keresztyenségre hajlők

lelkébe. Az 1910-ben tartott Edinburgi Missziói Világkonjerencia ezeknek a kérdé
seknek a megbeszélésére gyűlt össze; ezt az eseményt és évet szokták tekinteni
a modern ökuménikus mozgalmak születésének, Az itt született kezdeményezések
közvetlenül az első világháború kitörésével hiúsulzak meg egy időre. A háború
után két irányban is megindult a világot átfogó ökuménikus egységtörekvés. A
Stockholma Konferencián megalakították a gyakorlati keresztyénség (Life and
Work) egységmozgalrnát (1925); ennek sugalmazója és kimagasló alakja Nathan
Soederbl'om vallástörténész és uppsalaí lutheránus prímás érsek volt. Azok pedig,
akik úgy gondolták, hogy nem elég a csak gyakorlati egységmozgalom, hanem az
egyházaknak először a hit és az egyházszervezet kérdéseiben kel; megsgyezníök, a
Faith and Order mozgalmát hívták létre Lausanneban (1927). E két mozgalomból
jött létre az Egyházak Világtanácsána1c első, ideiglenes szervezete a második vi
lágháború küszöbén (1938), majd maga az Egyházak Világtanácsa is (1948) a vi
lágháború után.

(6) Nem Iehet megtagadni a Tridenti Zsinattól sem azt a szándékot, hogy a
római katholikus tan és egyházszervezet szerosabbra fogásával az egyház egységét
szándékozott szolgálni, még ha mi protestánsok a hatását ellenkező eredményűnek

tartjuk is. A Tridentinumtól az r. Vaticanumig egyenes út vezet. A protestánsok
ma az egység legfőbb akadályát a pápai primátusban és infallibilitásban látják.

Az arisztokratikus, feudális, episzkópaltsta protestáns egyházak az angol pol
gári forradalom míatt elzárköztak a pietizmus és a presbiteriánízmus, valamint a
haladóbb theológiai és filozófiai irányzatok elől, és a társadalomban is komoly fék
ké váltak. Ugyanúgy nem tudta a Római Katholikus Egyház sem befogadni egyik
legnagyobb fia, Richard Simon biblliatudós bibliakrdtlkai tudományát, pedig az ép
pen a protestáns biblíolatreía és fundamcntáhzmus ellen írt, amikor a biblia tra
díció útján történt előállását demonstrálta. Társadalmi tekintetben az angol polgári
és a francia felvllágosodás szülte forradalmat szinte a második világháborúig nem
tudta theológiaHag, hitben "megemészteni"; ennek következtében Franciaország 
egy neves katholikus theológus szavaival élve - katholikus országból "mlissz.iói
országgá" változott, de azzá változott a földnek szinte mínden római katholikus
többségű országa, mindenekelőtt Dél-Amerika, ahol szinte permanens a forradalmi
állapot. Ezért volt kétszeresen történelmi jelentőségű a II. Vatikáni Zsinat: egy
felől megnyitotta a kaput legalábbis az egységről való párbeszéd előtt, másfelől 'le
győzte a Római Katholdkus Egyház "forradalmi sokkját" - ez volt a megnyílás a
modern világ előtt is -, amivel további méchetetlen szenvedéseknek vette elejét.
Ezért tudjuk a mai időkből visszatekintve kétszeresen lis értékelni azoknak a római
katholikusoknak a törekvéseit, akik a keresztyén egység dolgában valamivel eny
hébben gondolkoztak a hivatalos theológíánál és gyakorlati lépéseket is tettek.

Ilyen kísédetek a reformáció óta időről időre történtek. Nem tekinthetők azon
ban igazi unióknak az augsburgi vallásbéke által kimondott cuius regio eius re
ligio, magyarán a földesúri-uralkodói "jog" alapján ide- vagy odatérítéssel történt
egyesülések, hiszen a mí egyháztörténet-Irásunkban ezek az események egybeesnek
az ellenreformáció (rekatholizálás), vagy más szóhasználat szerint a római katho
likus restauráció eseményeivel. A személyileg becsületes kísérletek közé kell azon-
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ban sorolnunk V. Károly császár kezdeményezését a reunió érdekében, amelyet
Regensburgban tartottak 1541-ben, bár a kitűzött cél az volt, hogy il protestánsokat
theológiaí érvekkel és cáfolatokkal kényszerftsék a Római Katholikus Egyházba
való visszatérésre és legföljebb lényegtelen dolgokban adjanak nekik engedménye
ket. Ezek a megbeszélések Hagenauban kezdődtek (1540), Wormsban folytatódtak
(1540 november-1541 január). ahol a talalkozón Eck és Melanchthon disputált az
eredendő bűn tárgyában. Regensburgban nagy erőfeszítéssel megegyezés-Iélét hoz
tak létre a megigazulástan kérdésében, ezt azonban a Curia is, Luther is elvetette.
l-leves és áthidalhatatlan maradt a víta a transsubstanciatio értelmezése miatt. Az
egyezkedés végül eredménytelenné vált; il katholikus fél közben jelentős erkölcsi
győzelmet könyvelhetett elL a maga számlájára, mert Hesseni Fülöp őrgrófnak il tit
kos kettős házasságához Luther és Melanchthon adott hozzájárulást, e tárgyban a
protestáns vitatkozó fél hazugságba keveredett ("Nutzlüge"), és ez módot adott a
császárnak arra, hogy Fülöpöt szorult helyzetbe hozza és gátolja egyházpolitikájában.

A Lipcsei Interim néven ismert megegyezés (1548) igen nagy történelmi nyomás
alatt, az evangélikusok szorult helyzetében született, és ha a megigazulástan kér
désében az evangélikus tan fogalmazódott is meg benne, de az "adiafora" (= kö
zömbös dolgok) eimén tömegével tértek vissza a római katholikus szertartások,
a hét sákramerrtum, a képek, a böjtök, sőt még az úrnap is. Nem csoda, hogya
hithű evangélikusok Flacius vezetésével elutasították (adiaforista vita, 1548-1552).
A lutheránus hitvallás védeűmére alkotott Formula Concordiae (1577) hosszú időkre

meggátolta a közeledést még a két nagy protestáns egyházag között is.
Theológiailag nagy jelentősége volt a jezsuita Robert Bellarmini (1542-1607)

munkájának (Disputationes de controversis christianae fidei), aki a protestantizmus
írás-elvével szemben azt bízonvítgatta, hogy a protestantizmus is tulajdonképpen a
tradícióra alapít, mert csak a tradícióból tudható meg, hogy a biblia a tekintély.

A felvilágosodás hajnalának kellett pirkadnia ahhoz, hogy olyan komolyabb
kísérlet történjék, mint Rojas de Spinala spanyol származású pap, 1686 óta 1695-ben
bekövetkezett haláláig bécsújhelyi római katholikus püspök kezdeményezése. Éle
tében sokat utazott és működött az egyesülés érdekében. Nagy megértésre talált
Hannoverben Ivlolanu» loecumi lutheránus apátnál, Calixt egyik tanítványánák va
lamint Leibniznél. Levelezésben állt vele Bossuet. Meaux püspöke is, aki Leibniz
cel 1702-ig tartotta a kapcsolatot. Az ő munkásságából is loiderült, hogy mindenek
előtt a Tridentinum az egység akadálya.

KORMOS OTTÓ

A második vatikáni zsinat visszhangja
a protestáns és az ortodox teológiában

Már elhagytuk protestáns lelkész ismerősömmel a dán királyi palotát, ami
macskaugrásnyira van a koppenhágai kikötőtől, ahonnan a hatalmas tengerjáró
egy másik skandináv államba vítt, amikor - kissé ugyan szorongva - megkér
deztem tőle:

- Mit gondolsz, volt-e hatása itt északon, a protestáns egyházakban a vati
káni zsinatnak?

Először kissé értelmetlenül nézett rám, de azután nagyon nyomatékosan azt
felelte:

- Rossz a kérdés feltevése! Talán linkább így kellett volna fogalrnaznod: mi
lyen hatása volt a skandináv eredetű ökumenének a katolikusok között és a zsi
naton? Mert az ökumenét mi, protestánsok kezdeményeztük. a mí találmányunk.
a katolikusok csak átvették tőlünk... Átvették, de ki nem vették á kezünkből és
nem is engedjük soha kivenni a kezünkből. Ez a rnozgalom a miénk és biztos
vagyok, hogya miénk is marad a jövőben is ...
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