
Békés Gell ért

A KERESZT~NV EGVS~G eGYE UPPSALÁBAN

Az Egyházak Okumenikus Tanácsának IV. közgyúlése

A nem katolikus keresztény egyházak Genfben székelő Okumenikus Ta
nácsa július 4 és 19 között tartotta negyedik közgyúlését az ősi svéd egye
temi városban, Uppsalában. Ez a keresztények egyetemes egységét szolgáló
intézmény húsz évvel ezelőtt, 1948-ban alakult meg Amsterdamban. Akkor 147
egyház kiküldöttei - a javarészt anglikánok, lutheránusok, kálv in ist ák közt
néhány ortodox - alakították meg az Okumenikus Tanácso t; most - az
Evanstonban (USA, 1954) és a New Delhiben (India , 1961) tartott második
és harmadik közgyúlés után - a svéd lutheránus egyház meghívására már
235 tag-egyház több mint hétszáz kiküldöttje gyúlt össze a megnyitó isten
tiszteletre , Söderblom uppsalai érseknek (19311, az egység mozgalom nagy
harcosának egykori székesegyházában. Söderblom már 1925-ben megszervezte
a gyakorlati keresztény együttmúködés (Life and Work") első nemzetközi
konferenciáját Stockholmban. Ezen az Uppsala új sportcsarnokában, a Fyris
Hallenban tartott közgyúlésen a hívata los delegátusokat a nem tag egyházak
megfigyelői, az ifjúsági kiküldöttek és a sajtó és rádió képviselői is nagy
számban vették körül.

Az Okumenikus Tanács új főtitkára , Eugen Carson Blake, ' amerikai pres
biteriánus, az Uppsalában megjelent ortodox, köztük az orosz delegátusok
nagy számára (a delegátusok csoportjának kb. 10 %-a) hivatkozva megállapí
totta : "Nem lehet továbbra is azt állítani, hogy az Egyházak Okumenikus
Tanácsának közgyúlése protestáns zsinat volna " . Ha a katolikus egyház
meghívott vezető embereit, mint Mons . Moehlert, a Szent Off icium helyet
testitkárát, és Mo ns. Willebrandsot, a Egység Titkárságának vezetőjét, vala
mint a 15 hivatalos megf i gye lőt a többi nem hivatalos katolikus teológussal
és újságíróval is számba vess zük, azt kell mondanunk, hogy legalábbis kép
viseleti szempontból az EOT·nak, eredet i szándéka szerint , egyre jobban si·
kerül kifejezésre juttatnia egyetemes, katolikus jell egét. Ez a .katoltc ít ásra"
való törekvés azonban a közgyúlés szellemében is erősen megnyilvánult, s
elvi vonalon főleg a hittani kérdése kkel foglalkozó első szakcsoport rnunká
jában jutott kifejezésre, amely nek tárgya a Szentl éle knek és az egyház kato
lIcitásának viszonya vol t.

A katollclt ásra való törekvést még jobban elősegítette az Okumenikus
Tanács és a római egyház közt a zsinat óta kialakult jó viszony és együttmú
ködés . XI. Piusz pápa M o r t a I i u m a n i m o s kezdetú enciklikájában (1928)
még elitélte az ökumenikus mozgalomban jelentkező liberális jellegú .pan
christian" törekvéseket, mivel a hitbeli közömbösség veszélyét látta bennük .
Ennek megfelelően a Szentszék, egészen az EOT megalakulásának másnap
jáig, a katolikusoknak megtiltotta az ökumenikus mozgalomban való rész-
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vételt, és csak a Szent Officium E c c \ e s i a C a t h o I i c a kezdetú rendel
kezése (1949) nyitott utat a katolikus egyházban az ökumenikus mozgalom
nak. A fordulat döntő oka az volt, hogy az EOT amsterdaml alapokmányában
szakított a .kult úrprotestanttzmus" liberális kereszténységével és hitvalló
alapokra helyezkedett. A katolikus és protestáns teológusok közt 1949 után
megindult ökumenikus párbeszéd a Keresztény Egység szentszéki titkárságá
nak János pápa által történt felállításával és a II. vatikáni zsinat ökumenIz
musrói szóló dekrétumával hivatalosan is elismerést nyert a katolikus egy
házban. Katolikus megfigyelők már 1961-ben, New Delhiben résztvettek az
EOT közgyúlésén , Uppsalában azonban már valódi együttműködésről beszél 
hetünk. Ez nemcsak a kölcsönös rokonszenv olyan megny ilvánulásaiban je
lentkezett, mint amilyen Pál pápának és a karácsony előtt elhúnyt Bea bíbo
rosnak, az Egység Titkársága elnökének, a közgyúléshez intézett levele volt
s az a tüntető taps , amellyel a közgyűlés a Carson Blake főtitká r álta l felol
vasott két levelet fogadta. Ezek csak támogatták P. Roberto Tucci jezsuitá
nak, a Vatikán szószólójának előadását, aki a Róma és Genf közt kialakult jó
viszonyt és együttműködést ismertetve, végülis fölvetette a kérdést: mik a
feltételei annak, hogya katolikus egyház belépjen az Em tagjai közé?

De mielőtt ezzel a konkrét kérdéssel foglalkoznánk, föl kell hívnunk a
figyelmet arra a döntő fordulatra , amely a századforduló óta a katol ikus és
a protestáns gondolkodásban és lelkiéletben egyaránt jelentkezik. Romano
Guardinivel úgy fogalmazhatjuk meg ezt, hogy az egyház eredeti mivoltában
újra megszületik, újra tudatosul a lelkekben. Protestáns részről. a liberáli s
teológia merőben kulturális és társadalmi egyházfogalmával szemben, az
lsten igéjéhez visszatérő új irány (Karl Barth) feli smert e, hogy az egyház a
megváltottak egyetemes közössége, amelyet Krisztus Lelke éltet minden
korban s minden nép között. Katolikus részről pedig a protestánsokkal szem
ben megfogalmazott, hitvédő jellegű egyháztan - amely az egyházban főleg

hierarchikusan megszervezett vallási t ársas épot látott - az, amit az egye
temesebb bibliai egyház-szemlélet felváltott. Az egyház tehát mindkét szem
léletben elsősorban nem valami jogi alkotmányon nyugvó vallási és társa
dalmi szervezet, hanem Istennek Krisztusban megváltott újszövetségi népe.
Ez az egyház sajátos mivoltában egyetemes, azaz katol lkus, elsősorban nem
térben és időben való általános elterjedtsége mlatt, hanem a szó eredeti
értelmében azért, mert a maga nemében teljes és végérvényú: az Isteni
üdvösség teljes és végérvényú megnyilvánulása és jelenléte a világban.
amennyiben ez az emberi lét történeti keretei és korlátai közt lehetséges.
Ez a katolicitás nyilván kizárja a több egymástól elvalva élő egyház létezését.
de nem fojtja el azt a természetes és egészséges plurallzmust, amely a
kereszténységnek különböző népi jellegből, kulturális hagyományból és lelki
alkatból folyó más-más átéléséből származik. A többféleség gazdag egysége,
a különböző fajú és hagyományú népek közössége az egy és ugyanazon
isteni üdvösség teljességében - ez az a katolicitás, amelyet újra felfedeznek
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az egyházak. s ebben a katolicitásban felfedezik belső összetartozásukat. s
annak szükséqét. hogy ez - tanúságképen Krisztus mellett - látható egy·
ségükben ls kifejezésre jusson.

Az egyház egyetemes küldetésének új fe li smeréséhez kapcsolódik a
keresztényeknek a mal világ Iránt érzett közös felelósségtudata. Az egyháznak
ugyanis nemcsak az a feladata, hogy Krisztusban lsten-közösségre vezesse
az embert, hanem az is. hogy ennek az lsten-közösségnek lelki eróit az em
beriség szeretet-közösségének megteremt ésére és fenntartására fordítsa. Az
Uppsalában kialakult szóhasználat szerint, a kereszténység vertikális dimen 
zióját a horizontális. evilági dimenzióban kell kivetítenie . W. A. Vlsser't
Hooft, aki húsz éven keresztül volt az EOT fótltkára, ezt úgy fejezte kl. hogy
az a keresztény, aki vtsszautasltaná , hogy felelósséget vállaljon a társadalom
kitaszítottjai Iránt, .éppúgy az eretnekség bűnébe esnék. mint az. aki vala
mely hittételt tagad" . A közgyűlés semmi esetre sem tévedt ebbe az eret
nekségbe . mivel hat szakcsoportjából kett ő a gazdaságilag fejlett népeknek
a fejlődésben lévők iránti felelősségével. a társadalmi igazságosság és a
nemzetközi béke kérdésével foglalkozott .

I:ppen a gazdasági fejlódés kérdéséről szólt a közgyűlés egyik legérdeke
sebb előadása. Dr. Barbara Ward (Lady Jackson) közismert angol nemzet
gazdász. aki, mint katolikus nő, a szentszéki .Just it la et Pax" bizottságnak
ls tagja. felvetette a "vIlágadó" kérdését. Elgondolása az. hogya gazdasági
lag fejlett országok nemzeti brutto jövedelmük egy százalékát egy meg
szervezésre váró világbank közvetítésével a gazdaságilag fejletlen népek
nemzetgazdaságának tervszerű kifejlesztésére fordítsák. A .Ieh ér rasszizmus.
vagy népek világ közössége " égető dilemmájával James Baldwin amerikai
néger író foglalkozott. Lord Caradon angol diplomata, aki szintén erről a kér
désről beszélt. végeredményben ugyanarra a megállapításra jutott, mint a
türelmetlenebb néger író: az emberiség békés fejlódése attól függ. hogy.
ki tud-e alakulni a különböző népfajok és kulturák egyenlő jogon alapuló
vIlágközössége.

A mai világ problémáinak tárgyalását főleg az ifjúsági részvevők kísérték
élénk figyelemmel. Éles kritikájukkal, amelynek a kétnaponként megjelenő

.Hot News" c írnű kónyomatosukban és a .Club 68" vitaestjein adtak hangot,
állandóan tűz alatt tartották a közgyűlést. Egy tüntető csoportjuk, Stock
holmból Uppsalába vonulva. memorandumban adta át a vezetóségnek az
Ifjúság követeléseit. A .fehér rasszizmus" el ítél és ét, a .harrnadlk világ"
hatékony megsegítését. a .világadó" bevezetését még az uppsalai kated
rálisban ls sürgették felirataikkal.

Róma és Genf között az együttműködés éppen a mai világ iránt érzett
közös felelősségtudat vonalán kezdödött, A Szentszék klküldöttei, a "Gau
dium et Spes" zsinati konstitució és a .Populorum progressio" enciklika
tanítását képviselve , résztvettek az EOT által .Egyház és Társadalom" cím-
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mell966-ban rendezett konferenc ián. 1968 áprilisában pedig Beirutban közös
rendezésben egy katollkus , ortodox és protestáns szakemberekből álló mun
kacsoport dolgozott ki egy programot a világ társadalmi és gazdasági fej
lesztésében való együttmúködésre. Ennek következményeként a Vati kán és
az EOT közös akciója várható az ember iség kétharmadát sújtó éhinség le
küzdésére. A szociális vonalon kialakult együttmúködés azonban Uppsalában
a tanításbeli kérdésekre is kiterjedt. amikor a pápa által kijelölt kilenc kato
likus teológust megválasztották az EOT hittani bizottságának ( "Faith and
Order") tagjává.

Ezek után nem lephet meg az a tény . hogy P. Tucci a közgyúlésen elmon
dott beszédében fölvetette a katolikus egyház tanácstagságának kérdését és
ki jelentette. hogya zsinati tan ít ás alapján dogmat ikai szempontból nincs
akadálya annak. hogya római egyház belépjen az Okumen ikus Tanács tagjai
közé. A zsinat ui. elfogadta az ökumen ikus dialógusnak az egyenlőség i elv
alapján ( .par cum pari") folyó jogosult ságát . Kétségtelen, hogy Róma t ávol
maradása azt a veszélyt rejte né magában. hogy el őbb-ut óbb két egymáss al
veté l kedő ökumenikus mozgalom alakulna ki. A gyakorla t i nehézségeket
azonban már nem olyan könnyú megoldan i. A katoli kus egyház ui. a meg
keresztelteknek több mint a felét számlálja tagjai között. Kérdés. hogy egy
számban és elterjedtségben ilyen nagy egyházat hogyan lehet az EOT-ba
integrálni, anélkül , hogy akár a jelentőségét csökkentenék, akár olyan hely
zetbe hoznák, hogy akaratlanul is elnyomja a többi egyházat. A mego ldást
ille tékesek egyrészt a római integrálódás f o k o z a t o s megvalósításával.
másrészt magának az EOT·nek gyökeres átszervezésével akarják elérni. Az
EOT új szervezete, terv szerint, két szinten fogná össze az egyházak ökume
nikus törekvéseit: az .als öh ázat" a helyi egyházak tanácsa alkotn á, katolikus
részről egy-egy ország püspöki karának képviselőivel . mig a .felsöh áz" a
kü lö nb ö z ő hitvallású egyházak világszövetségeinek képviselőiből állna. Esze
rint a Szentszéknek az ortodox szlnodus , az anglikán világközösség, a luthe
ránus, kálvinista és a többi protestáns világszövetség volnának társa i az
Okumenikus VIlágtanácsban. Ez a megoldás nyilván arányosabb erövlszonyo
kat teremtene és jobban biztosítaná a szervezet eredményes múködését.

Mindez meggyőzhet arról , hogy az uppsalai közgyúlés - bármennyIre is
magán hordta korunk és társadalmunk problémáinak jegyét - nem tévedt
el a mai kérdések útvesztőjében, hanem közvetít éje akart lenni annak a
krisztusi erőnek, amely egyedül képes Istenben megújítani és testvéri közös
ségbe gyújteni az embereket.
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