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Az egyház egysége – katolikus és ökumenikus 
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Abstract
The mission of the Church is – despite human weaknesses – to bear witness to the 
love of God and the unity of the Trinity (John 17: 21–23). This is why Vati can 
II presents the Church as the sacrament of God’s Trinitarian communion. The 
Church is the efficient sign of a spiritual reality: the communion of human be-
ings with God and, at the same time, the unity between people. The unity of the 
Church lies also at the heart of truthfulness to the gospel message and mission-
ary evangelisation. Unity is closely bound up with the essence, the structure and 
the mission of the Church. It is a gift from above and also a common task for 
Christians. Therefore, this study examines possibilities of such unity, called for by 
Christ, in a Catholic as well as an ecumenical perspective.
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Az egyetemesség, az egységre törekvés aktuális téma mind a vallási, mind a tár-
sadalmi életben. Különösen gyakran beszélünk mostanában a keresztények egy-
ségéről.1 A gondolat maga viszont olyan régi, mint az emberiség. Szent Ágoston 
számára az egység a létezés princípiuma, a megosztottság pedig a nép legnagyobb 
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1 A téma azért is aktuális, mert ebben az évben számtalan egyházi és világi megemlékezés em-
legeti fel a reformáció 500 éves évfordulóját, és ugyancsak ebben az évben tartották Kréta 
szigetén az összes autokefál ortodox egyház részvételével a pánortodox zsinatot.
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ellensége. Aquinói Szent Tamás az egységet a létezők minden nemét, faját és 
egyedét jellemző, ugyanakkor meghaladó egyetemes léttulajdonságnak tekinti:   
Ens et unum convertuntur.2 Isten egysége és egyetlensége az egyház egységének pa-
radigmája, ami maga is az emberiség egységének a modellje. Az egyház egy, mert 
egyetlen (Isten egyetlen népe, Krisztus egyetlen teste, Krisztus egyetlen jegyese, 
az üdvösség egyetlen közössége), és mert alapítása lényegében osztatlan: a divízió 
eretnekségnek számít, a megosztottság összeegyeztethetetlen az egyház természe-
tével, hiszen az egyház ugyanazon egyetlen hit birtokosa (Ef 4,4–5).3 

Az ószövetségi ígéretekhez híven Krisztus az egyházat egynek és egyetlennek 
alapította. A II. Vatikáni Zsinat szerint Krisztus egyetlen egyháza, melyet a Krédó-
ban egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak vallunk, a katolikus egyházban 
valósul meg, amely a megtestesült Ige misztériumához hasonlóan összetett való-
ság: szétválaszthatatlanul emberi és isteni természetű (LG 8). A zsinat az egyhá-
zat Isten szentháromságos communiójának szakramentumaként mutatja be. Az 
egyház egységének megteremtője és modellje a Szentháromság, és ez az egység 
látható módon nyilatkozik meg a hit kötelékében, a szentségekben és az egyházi 
szolgálatokban. Az egyház mint Isten egyetlen népe Krisztus testeként és a Szent-
lélek templomaként közösség is, amely Isten szavát hallgatja, és arra törekszik, 
hogy hűségesen, igazságban és szeretetben válaszoljon Isten hívására. Az egység 
és a harmónia ebben a közösségben a tria vincula törvényei szerint valósul meg, 
mindenben az őskeresztény közösségek gyakorlatát követve (ApCsel 2,42). A hit 
mindenekelőtt Isten szavának befogadását, az igazsághoz való ragaszkodást jelenti. 
Isten szava maga a megtestesült Ige, a Szentháromság kinyilatkoztatója és az egyet-
len közvetítő Isten és az emberek között (1 Tim 2,5–5). Minél inkább közelednek 
hozzá a keresztények a hitben, annál inkább épül az egység közöttük Krisztusban. 

Az egyház egysége a szentségekben jön létre, és ugyancsak a szentségekben fe-
jeződik ki, különösen a keresztségben, amely az örökéletben való részesedésnek 

2 Aquinói Szent Tamás: De veritate, q.1 a.1; idézi Walter Kasper: Katholische Kirche. 
Wesen – Wirklichkeit – Sendung, Herder, Freiburg im Breisgau, 2011, 229 és 527; Bruno 
Forte: Nostalgia dell’unità, in Uő: La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, 
comunione e missione, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1995, 9–45, (a Nostalgia dell unitá); 
Walter Kasper: La Chiesa come sacramento dell’unità, in Uő: La Chiesa di Gesù Cristo. 
Scritti di ecclesiologia, Queriniana, Brescia, 2011, 353ssk (a La Chiesa come sacramento 
dell’unità); Pierre Hadot    – Erich Heintel: Eine (das) Einheit, in Joachim Ritter (ed.): 
Historisches Wörterbuch der Philosophie II, Schwabe, Basel – Darmstadt, 1972, 361–384, 
különösen a 361–367 és a 372–374.

3 Battista Mondin: La Chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, EDB, Bologna, 
1989, 273–274.
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a kezdete, majd az Eucharisztiában, amely az egység szentsége, csúcsa és forrá-
sa minden egyházi egzisztenciának. Spirituális megmutatkozása a misztikus Test 
egységének és a szeretet erősségének. 

Az egyház a Communio Sanctorum (LG 49–50) is, a szentek közössége, mert 
az üdvösség javaiban való együttes és látható részvétel a láthatatlan kommuniót 
is létrehozza a tagokban. Ez főként az Eucharisztia esetében nyilvánvaló. A szent 
szolgálatoknak (ordo) annyiban van létjogosultságuk, amennyiben Isten igéjének, 
az istentiszteletnek és a testvéri kommuniónak a szolgálatában állnak, folytono-
san építve és erősítve Krisztus látható Testét, az egyházat. Az ige és a szentségek 
szolgálatára rendelve az egységet szolgálják, mert garantálják az apostoli tradíció 
szakadatlan folytonosságát, és hozzájárulnak az egyház isteni eredetéhez való hű-
ségének megőrzéséhez. Tehát az ige és a szentségek mellett a szent szolgálatok, 
vagyis az egyházi rend az egyház egységének szintén konstitutív része és feltétele, 
jóllehet nem ugyanolyan mértékben, mint az előbbi kettő. Joseph Ratzinger sze-
rint e három komponens közül az utóbbi nem ugyanolyan horderejű, mint az 
első kettő. Az első kettő ugyanis megalapozza az egységet, míg az utóbbi tanúsítja 
azt. Skolasztikusan fogalmazva: az első kettő az ok, míg a harmadik feltétele az 
egységnek. Az egyház létének két oszlopa az ige és a szentségek, és ezek konkrétan 
léteznek, míg az egyházi rend ez előbbi kettő szolgálatában áll.4 Ebben a kon-
textusban értelmezhetők Antiochiai Szent Ignác megjegyzései is a püspökről és a 
püspök körüli egység megtartásáról, mert a püspök mint pap, tanító, tanúságtevő 
és pásztor a helyi egyház egységének princípiuma. 

Az egyház belső kohéziója lehetővé teszi a karizmák és a szolgálatok gyakorlá-
sát Krisztus egyetlen Testének épülésére. A szeretet, az összetartás a keresztények 
megkülönböztető jele (Jn 13,35), ami hitelessé teszi a Krisztus melletti feltétlen 
tanúságot, és hatékonnyá a missziót a világban. Ezért ökumenikus szempontból 
szükségessé válik az igazság és a megszentelődés olyan eszközeinek előmozdítása, 
amelyek jelen vannak az összes hiteles liturgikus, spirituális, pasztorális és fegyel-
mi tradícióban, és amelyek egy egészséges pluralitást jelentenek, de úgy, hogy 
mindezek által mindvégig meg kell őrizni az eredeti apostoli hit lényegét. Mind-
ezek a Lélek autentikus ajándékai az egyház számára. A katolicitás, a pluralitás és 
a diverzitás tehát nem mellékes kérdés. Minden szakadás, szétválás viszont a bűn 
jele, az Úr kifejezett akaratával ellenkezik. Sőt, minden megoszlás eszkatológikus 
ítélet alá esik (1Kor 11,19).

4 Joseph Ratzinger: Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, Queriniana, Brescia, 
1992, 130.
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Kommunió – egység a sokféleségben

A II. Vatikánum dokumentumaiban a kommunió (koinónia) szó 112-szer fordul 
elő, és sokféle, egymástól részben különböző, de egymással mégis szorosan össze-
függő jelentést hordoz.5 A kommunió-fogalom ma is egyik vezérelve a teológiának, 
az egyházi gyakorlatnak és az ökumenikus mozgalmaknak. Ahogyan Bruno Forte 
állítja, ez a kommunió „az az egység, ami nem semlegesíti, hanem el- és befogad-
ja, élteti a sokféleséget az ecclesia una megvallásában tündököl: az egyházi egység 
princípiuma, az egyház egyetlenségének oka a Szentháromságos Isten egységében 
található. Az isteni élet ingyenes önközlése ez, olyan egység, ami mélyebb és gaz-
dagabb, mint a különbözőségek, és a szeretet kommunikációjára képesít. Olyan 
kommunióról tesz tanúságot, amilyet a világon semmi más nem adhat az embe-
reknek. Az egyház egysége felülről jövő ajándék, ingyenes részesedés a szenthá-
romságos életközösségben: „az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből összegyűjtött 
népet” jelent.6 Amint az Atya és a Fiú között a Szentlélek a szeretet vinculuma és a 
szabadság ajándékának a szerepét tölti be, akiben minden isteni ajándék megvaló-
sul, ugyanúgy az egyházban a Szentlélek – az Igében, a szentségekben és a szeretet 
ajándékában közöltetve – az egységnek láthatatlan, de mindig elven és élő princí-
piuma.7 A belülről kifele ható kommunió képesíti az egyházat minden törvényes, 
a hit egységét nem romboló pluralitás és diverzitás befogadására. Ez a felülről jövő 
egység alapozza meg az egyházat a maga egységében, egyetlenségében, egyetemes-
ségében Isten egyházaként, amely így válik jelenvalóvá minden helyen és időben, 
történelmi helyzetben: ezért beszél az egyházról az Újszövetség úgy, mint amiben 
megvalósul a totális és egyetemes egység, még ha az különböző történelmi idők és 
helyek, avagy partikuláris és kicsiny, helyi megvalósulásaiban is jelenik meg. 

Az egy egyház egyetlen misztériumának e kétféle megnyilvánulási formáját 
egymás ellen kijátszani, egymással szembeállítani ellenkezik a történelmi kinyi-
latkoztatás benső dinamizmusával. Úgy, ahogyan az Eucharisztia ugyanaz, vagyis 
helytől és időtől függetlenül mindig azonosan egy és egyetlen, úgy az egyház egy-

5 Puskás Attila: A Lumen gentium egyháztanának recepciója, Vigilia 77 (2012/10) 650–
659, itt 650.

6 Bruno Forte: La Chiesa della Trinità, i. m., 34; Karthágói Szent Cypriánus: De orat. 
23, in CCL 3A, 105; vö. Yves-Marie-Joseph Congar: Proprietà essenziali della Chiesa, 
in Johannes Feiner – Magnus Löhrer (ed): Mysterium Salutis VII, L’evento salvifico nella 
comunità di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia, 1972, 451–456; Walter Kasper: Katholische 
Kirche, i. m., 227–228.

7 Uo., 36.
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sége is egy és egyetlen, akkor is, ha ez a hely és az idő varietasában nyilvánul meg.8 
A Hittani Kongregáció Communionis Notio (1992. május 28.)9 levele szerint a 
rész egyházak, amennyiben részei Krisztus egyetlen egyházának (CD 6), kölcsönös 
bensőségességben vannak az egyetemes egyházzal, mert minden részegyházban 
valóságosan jelen van Krisztus egy, szent, katolikus és apostoli egyháza (CD 11). 
Ezért az egyetemes egyház nem fogható fel úgy, mint a részek egyháza, mint a 
részegyházak összessége vagy a részegyházak föderációja. Az egyetemes egyház és a 
részegyházak közötti kapcsolatra a kölcsönös benső jelenlét sajátos viszonya jellemző. 
Mert minden részegyházban valóságosan jelen van és cselekszik Krisztus egy, szent, 
katolikus és apostoli egyháza (CN 9). Belőle az egyetemességbe kapcsolódva szület-
tek a különböző részegyházak mint az egy, szent, katolikus és apostoli egyház par-
tikuláris megvalósulásai. Az egyetemes egyházban és egyháztól születve, bennük 
és belőlük nyerik egyházias jellegüket. Evidens tehát így az egyetemes egyház és 
a részegyházak közötti misztikus kapcsolatnak a természete, ami nem hasonló az 
emberi közösségekben megtalálható egységhez (CN 9).10 Az egyetemes egyház mint 
az egyházak kommuniója meghatározás tartalma (a kommunió szó analóg jelenté-
sét szem előtt tartva) az egyetemes és a részegyházak kapcsolatára vonatkozóan te-
hát a következő tételekben és kulcskifejezésekben körvonalazódik: (1) a kölcsönös 
benső jelenlét sajátos viszonya (relatio mutuae interioritatis) – korábban már Szent 
II. János Pál pápa által használt megfogalmazás; (2) „az egyetemes Egyházat nem 

8 Uo., 35–36.
9 A Hittani Kongregáció Communionis notio. Levél a katolikus Egyház püspökeihez a kommu-

nióként értett Egyház néhány szempontjáról című iratát (CN) 1992. május 28-i keltezéssel 
tette közzé Szent II. János Pál pápa jóváhagyásával és rendeletére. Ennélfogva a dokumen-
tum Róma püspökének rendes, egyetemes tanítói megnyilatkozásához tartozónak tekin-
thető. Az irat műfaja szerint levél, vagyis egyetlen konkrét tárgykörben kíván eligazító 
szempontokat nyújtani. A levél címzettjei a katolikus egyház püspökei. Rajtuk keresztül 
azonban közvetetten minden hívő és különösen is a teológusok (19).

10 Magyarázatok: Joseph Ratzinger: La comunione nella Chiesa, Edizione San Paolo, 
Cinisello Balsamo, Milano, 2004, 140–150; A téma kritikus kiértékelése pl. Walter 
Kasper: Zur Theologie und Praxis des bischöfliches Amtes, in Uő: Die Kirche und ihrer Ämter, 
Schriften zur Ekklesiologie, II, Herder, Freiburg im Breisgau, 2009, 482–496, itt 489–490; 
Uő: Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche. Freundschaftliche Auseinandersetzung 
mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger, in Uő: Die Kirche Jesu Christi. Schriften 
zur Ekklesiologie I, Herder, Freiburg im Breisgau, 2008, 509–522; Medard Kehl: Der 
Disput der Kardinale. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen, Stimmen der 
Zeit 22 (2003/221), 219–232; Joseph Ratzinger: Zur Gemeinschaft berufen. Kirche heute 
verstehen. Herder, Freiburg, 2005, 11–42; Kilian McDonnell: The Ratzinger/Kasper 
Debate: The Universal Church and Local Churches, TS 63 (2002/2), 227–250.
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lehet a részegyházak összességeként felfogni, sem a részegyházak föderációjaként” 
– a szintén Szent II. János Pál pápától átvett tétel, mely részben megismétli, rész-
ben kiegészíti a Mysterium ecclesiae (1973) nyilatkozat gondolatát, amikor nem-
csak az additív, hanem az önmagukban elégséges egyházak föderatív egységének 
az eszméjét is elutasítja; (3) a legerősebb tételmondat szerint az egyetemes egyház 
ontológiailag és időben is megelőz minden egyes részegyházat; (5) a II. Vatikáni 
Zsinat formulájának ugyancsak Szent II. János Pál által megfogalmazott kiegészí-
tése a kölcsönös benső jelenlét és az egyetemes egyház kettős elsőbbsége gondola-
tából eredő következményként: „Egyház az egyházakban és egyházakból” (Ecclesia 
in et ex Ecclesiis: LG 23/a) – „az egyházak az Egyházból és az Egyházban” (Ecclesiae 
in et ex Ecclesia); (6) e kapcsolat az egyetemes egyház és a részegyházak között 
misztériumhordozó és páratlan természetű viszony, és e két fogalom elválasztha-
tatlan egymástól. A keresztség révén minden hívő közvetlenül, s nem csak (má-
sodlagosan) a részegyházhoz való tartozás által tartozik az egyetemes egyházhoz. 
Különösen is kifejezésre jut ez a közvetlenség az Eucharisztia ünneplésén, mely 
bárhol is történjék, mindig az egész, egyetemes egyház liturgiája. A communio 
fidelium és a communio ecclesiarum nem egymás következményei, hanem ugyan-
azt a valóságot jelentik más látószögből. A kommunió katolikus felfogásának to-
vábbi nélkülözhetetlen elemei az egyház egysége szempontjából az Eucharisztia 
és a püspökök hierarchikus közössége a pápával (communio hierarchica: LG 21). 
Mindkettő kommuniót létesítő lényegi alapelv. A közös hit és az egy keresztség 
mellett, azokat beteljesítve az Eucharisztia az üdvösség teljes ajándékában részesít, 
a szentségi részesedés Krisztus testében és vérében közvetíti a Szentháromság egy 
Istennel (vertikális) és a hívek egymással való (horizontális) közösségét. Éppen az 
Eucharisztia ünneplése követeli meg a részegyházak nyitottságát és egységét az 
egyetemes egyházzal: amint az Úr eucharisztikus teste egyetlen és oszthatatlan, 
úgy kell magának az egyháznak, az ő titokzatos Testének is egynek és oszthatat-
lannak lennie (11). Az eucharisztikus kommunió-ekkleziológiába tehát katolikus 
látószögben szerves módon beépül Róma püspökének péteri egyetemes egység-
szolgálata. Krisztus egyházának teljes egységéhez elengedhetetlen a kezdetek Pé-
terre és az apostolokra épített egyházával való diakronikus folytonosság (successio 
apostolica) és a mindenkori jelenben a püspökök között megvalósuló szinkronikus 
egység. A rábízott részegyházban a püspök az egység látható princípiuma és alapja. 
A pápa primátusa és a püspöki kollégium – noha az egyetemes egyház sajátságos 
elemeként, éppen az egyetemes egyház és a részegyházak közötti kölcsönös benső 
jelenlét alapján – minden részegyházhoz bensőleg hozzátartozik (13). A részegy-
házban valóban Krisztus egyháza van jelen és épül benne, mert Isten igéjének 
hirdetése és az Eucharisztia ünneplése konstituálja (LG 26,1; CD 11,1). A pápa 
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és a püspökök közössége kifejezése az egyházak közösségének, ez pedig további ki-
fejezése a hívők közösségének (communio fidelium), hiszen minden egyes püspök 
a rábízott részegyházban látható alapja és jele az egységnek, a hívők közösségének. 
E megközelítésben a pápa primátusa „kommunió-primátusként” jelenik meg, 
azaz az egyházak egyetemes közösségének az egységét jeleníti meg és tartja fenn. 
Ugyanennek az alapelvnek a liturgiában valóra váltott és megélt kifejeződése az 
eucharisztikus imádság, melyben kimondatik a saját püspökkel, a pápával, a püs-
pöki renddel, a klérussal és Isten egész népével való egység. A liturgia kifejezi vagy 
objektíve megköveteli – a Rómától különvált egyházak esetében – ezt a Péterrel és 
az egész egyházzal való egyetemes kommuniót (14).

Az egyházak közötti egység és kommunió tehát az egyetemes egyházban, a kö-
zös hitben és a keresztségben gyökerezik, de különösen is az Eucharisztiában és a 
püspökség rendjében. Ez tulajdonképpen az egység a sokféleségben (CN 15–16). 
Az egyetlen Lélek, aki azonos a Főben és a tagokban, adja az egész Testnek az éle-
tet – egységet és mozgást –, ezért tudta a hagyomány ennek dinamizmusát min-
dig az emberi testben működő életelv vagy lélek funkciójához hasonlítani (LG 7, 
UR 2).11 Annak tudatában, hogy ugyanazon eggyé tevő Lélek, amely egyesíti 
az egyházat, teszi lehetővé és lépteti elő Krisztus sok és többformájú kegyelmét, 
amely tevékeny a különböző személyes karizmákban, egyházi mozgalmakban és 
a többi keresztény életformában stb. Tulajdonképpen ez az egyházi kommunió 
megtapasztalhatóvá válik, és minden egyháztagot arra képesít, és a legmélyebb 
valóságát úgy birtokolja, hogy mindenkitől képes kapni, és mindenkinek képes 
odaajándékozni magát.12 Az egyház ezen belső egysége megnyilvánul operatív és 
institúciós szinten is. Tulajdonképpen az egyház mint intézmény és kommunió 
felismerhető ott, ahol az ő alapvető tevékenységei, amelyek történelmileg kiala-
kultak és bizonyos értelemben formalizálódtak, vagyis ahol az ő hithirdetése és 
tanúságtevő tanítása (martüria), a liturgikus és szakramentális élete (leiturgia), va-
lamint a szegények szolgálata a közösségben és társadalomban (diakonia) objektív 
formát öltenek. 

11 A XIII. Leo: Divinum illud (1897. május 9.) és a XII. Piusz: Mystici Corporis (1943. július 
29.) enciklikák mellett a Lumen gentium idézi mint forrást Szent Ágostont, Aranyszájú 
Szent Jánost, Alexandriai Didymust és Aquinói Szent Tamást.

12 Gisbert Greshake: Il Dio Unitrino. Teologia trinitaria, Queriniana, Brescia, 2000, 437ssk. 
Már Petrus Damiani is hasonlóképpen nyilatkozott: Quod sancta Ecclesia et una in multis, 
et tota videatur in singulis: nimirum in pluribus per fidei unitatem simplex, et in singulis 
per charitatis glutinum, diversaque dona charismatum multiplex, quia enim ex uno omnes. 
Vö. Petrus Damiani: Opusc. XI. Ad Leonem Erem. 5, in PL 145, 235.
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Egy egységmodell: részegyházak kommuniója

A zsinat utáni évtizedek ökumenikus párbeszéde a lelkesültség és csalódás, az 
előrelépés és megtorpanás állomásain keresztül vezetett. Az elmúlt negyven év 
alatt a kereszténység egységének megvalósítása céljából a nemzetközi szinten zaj-
ló ökumenikus párbeszéd dokumentumaiban azonban több egységmodell látott 
napvilágot – úgy a különböző teológusok, mint az ökumenikus dialogizálás részé-
ről. A Krisztustól megígért és ajándékozott teljes egység megvalósulása konkrét 
formában egy közösségi egyházi életben valósul meg. Az ökumenikus mozgalom 
számára mindig is világos volt, hogy az áhított egység nem jelent uniformitást vagy 
centralizációt. A keresztény egység igényli a sokszínűséget – csak ez tud ugyanis 
igazi alapot adni a biblikus és történelmi tradíciók gazdagságának, és komolyan 
venni az egyházak közötti legitim különbözőségeket. Mi az a mérték, ami a sok-
féleség és a pluralitás mellett képes megőrizni az egységet? Kurt Koch szerint az 
ökumenikus mozgalom és dialógus még nem talált egy olyan konszenzust, amely 
mindenki számára elfogadható volna. A fő ok szerinte az, hogy a felekezeti egyhá-
zak a maguk specifikusan felekezeti egységének mértékét szeretnék alkalmazni az 
ökumenikus egységre is. Tulajdonképpen így a saját ekkleziológiájukat szeretnék 
„ráerőltetni” másokra. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a veszély megtalálható 
minden egyes felekezetnél.13 Az ilyen egységmodellek konkrét jelei a keresztények 
meg nem egyezésének. Ugyanakkor ezek a modellek nem kizárólagosak, nem egy-
mással versengő elvek. Értékük abban áll, hogy megpróbálnak olyan modelleket 
felmutatni, amelyek lehetővé tehetik a keresztények számára az egységet. 
Az ökumenikus mozgalmon belül is több modellt javasoltak a strukturált 
keresztény közösségre: kommunió (egyházak kommuniója), organikus egység; 
korporatív egység; megegyezés (concordia) általi egyházi közösség, konciliáris közösség, 
közösségek közössége, egység a kiengesztelt különbözőségben és részegyházak (és/vagy) 
nővér(testvér)egyházak kommuniója. Hogy a jövő egyesült egyházának pontosan 
melyik formát kellene elfogadnia, az sajnos mindmáig megoldatlan kérdés. 
A fentiek közül az utolsó modellt érdemesnek találom bemutatni, mert ez – úgy 
tűnik – a katolikus magisztérium jelenlegi vonalát fémjelzi.14

13 Vö. Kurt Koch: La spiritualità ecumenica, Il Regno – Documenti, 48/21 (1 dicembre 
2003), 659.

14 Aimable Musoni: „Le Chiese e la Chiesa". Il modello dell’unità delle Chiese secondo Benedetto 
XVI, in Sodi Manlio (ed.): „Ubi Petrus ibi Ecclesia": sui „sentieri" del Concilio Vaticano II. 
Miscellanea offerta a SS. Benedetto XVI in occasione del suo 80° genetliaco, LAS, Roma, 2007, 
404–416.
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A Traditio szerint az egyetemes egyház úgy is meghatározható, mint Com-
munio Ecclesiarum – kiemelve az egyetlenséget és a pluralitást, az egységet és a 
diverzitást. Ez a modell analogikusan szentháromságos, amennyiben az egyetlen 
isteni természet az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti relációban egzisztál. Wal-
ter Kasper szerint abban az értelemben, ahogyan a szentháromságos hitvallás a 
keresztény monoteizmus konkrét formája, úgy a részegyházak kommuniója az 
egyetemes egyház megvalósulása és konkretizálódása. Az egyház mint kommunió 
a Szentháromság ikonja. Az egység a pluralitásban és a pluralitás az egységben 
így mindenképpen megfelelőbb modell, mint egy, a hármas-egy Isten valóságá-
ból pusztán az egységet kiemelő, az egységre koncentráló monolitikus modell.15 
A későbbi tanítóhivatali megnyilatkozások élükön az 1992-ben megjelent Com-
munionis notio (CN) kongregációs levéllel figyelmeztetnek, hogy hogyan lehet 
helye sen használni a Communio ecclesiarum kifejezést: az egyetemes egyház az 
egyházak Teste (CN 8). A részegyházak „kölcsönös bensőségességben” vannak 
egymással és az egyetemes egyházzal – mert mindegyikükben jelen van és cselekvő 
Krisztus igaz egyháza. Az egyetemes egyház nem egyszerűen összege a részegy-
házaknak, és nem is az egyházak föderációja. A II. Vatikáni Zsinat sok kijelentése 
a keleti egyházakról erre vonatkozóan nagyon fontos, és megvilágíthatja azt az 
áhított egységmodellt, ami az egységet a sokféleségben látja. A hagyományban és a 
fegyelmi életben létező különbözőségek Nyugat és Kelet között nem lehetetlenítik 
el azt, hogy a keleti katolikus egyházakat, de a nem katolikusokat is részegyházak-
nak nevezzük. Az Orientalium ecclesiarum kezdetű dekrétumban ez olvasható: 

„a szent és katolikus egyház, mely Krisztus misztikus teste, olyan hívőkből 
áll, akiket ugyanaz a hit, ugyanazok a szentségek és ugyanaz a kormányzat 
szervesen egyesít a Szentlélekben, s akik hierarchiájuk körül különféle egy-
ségeket képezvén részegyházakat, illetve szertartásokat alkotnak. Csodálatos 
közösség van köztük, úgyhogy a változatosság az egyházban nem bomlaszt-
ja az egységet, hanem még jobban kinyilvánítja azt; a katolikus egyháznak 
ezért őszinte kívánsága, hogy minden részegyháznak, vagyis szertartásnak 
hagyományai csorbítatlanul megmaradjanak; ugyancsak azt is akarja, hogy 
életmódja a korok és a helyek különböző szükségleteihez alkalmazkodjék” 
(OE 2).

15 Walter Kasper: Chiesa come comunione. Riflessioni sull’idea ecclesiologica di fondo del Concilio 
Vaticano II, Uő: La Chiesa di Gesù Cristo, Scritti di ecclesiologia, Queriniana, Brescia, 2011, 
360–378, itt 373 (Chiesa come comunione. Riflessioni sull’idea ecclesiologica di fondo del 
Concilio Vaticano II).
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Kelet és Nyugat e részegyházai jóllehet, ahogy a dokumentum fogalmaz, szer-
tartásban, vagyis liturgiában, egyházfegyelemben és lelki örökségben részben 
különböznek egymástól, azonban egyformán a római pápa – aki isteni rendelés 
alapján Szent Péter utóda az egyetemes egyház fölötti primátusban – lelkipásztori 
kormányzására vannak bízva (OE 3). Ezen utóbbi kijelentés kiemelendő, mert 
minősíti a részegyházakat a maguk egyházi jellegében, autenticitásukban és integ-
ritásukban egyaránt. Ahogyan nyomatékosan hangsúlyozták a vatikáni zsinatok, a 
római pápa mint Péter utóda állandó és látható alapja és princípiuma a püspökség 
egységének az egyházban.16 Az apostoli successio – az egyház identitását garantálja, 
ami minden időben azonos a Krisztus által Péterre és az apostolokra épített egy-
házzal. Az a tény, hogy a részegyházakban a püspök a látható alapja és princípiuma 
az egyház egységének, nem teszi a részegyházakat egy különálló entitássá. A pápai 
primátus és a püspökök kollégiuma az egyetemes egyház sajátságos eleme, de ben-
ső eleme minden egyes részegyháznak is (CN 12 –14). 

„Mivel azonban az egyetemes Egyházzal való kommunió, melyet Péter utód-
ja jelenít meg, nem valami külső kiegészítése a részegyháznak, hanem belső 
alkotóelveinek egyike, ezeknek a tiszteletreméltó keresztény közösségeknek 
a helyzete sebet hordoz részegyházi létükben” (17). 

A seb, a megsebzettség tradícióból vett metaforája hasonlít az ökumenizmus-
ról szóló határozatban szereplő „fogyatkozás” (UR 3/d: defectus) jelentéséhez, 
amennyiben az épségnek, a szükséges teljességnek a részleges hiányát fejezi ki. 
Két szempontból azonban találóbb kép a valós helyzet leírására. Egyfelől, ahogy 
egy megsebesült testet a seb ellenére azért még testnek mondunk, úgy a Péter 
utódjával való kommuniót nélkülöző ortodox egyházakat is valódi egyházaknak, 
részegyházaknak nevezhetjük. Másfelől a seb metaforája a fogyatkozásnál jobban 
ki tudja fejezni, hogy nem valami külsődleges hiányról van szó, hanem az orto-
dox egyházakat belülről érintő és fájdalmas valóságról, hiszen a péteri szolgálat 
kommunió-prímátusként nem kívülről, hanem bensőleg tartozik hozzá minden 
részegyházhoz. 

A CN szövege aztán a Nyugaton különvált egyházi közösségekre is alkalmazza 
fokozott értelemben a seb metaforáját: „A seb sokkal mélyebb azokban az egyházi 
közösségekben, melyek nem őrizték meg az apostoli szukcessziót és az érvényes 
Eucharisztiát.” A zsinati tanításban használt és a CN által is alkalmazott kifejezés 

16 I. Vatikáni Zsinat: Pastor aeternus dogmatikus konstitució, COD 812; II. Vatikáni Zsinat, 
Lumen gentium dogmatikus konstitució, 18. 23.
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– „egyházi közösségek” – két szempontot igyekszik együtt kifejezni. Egyrészt az 
„egyházi” jelző arra utal, hogy az igazság és a megszentelés bennük is jelenlévőként 
elismert sokféle eleme egyházalkotó elem (UR 3). Másfelől azonban az apostoli 
folytonosság hiánya és az ebből fakadó azon tény miatt, hogy nem őrizték meg 
az Eucharisztia teljes misztériumát (UR 22), vagyis az egyház egységének e két 
lényegi princípiumát, nem mondhatók egyházaknak abban az értelemben, mint 
az ortodox egyházak, hanem csak egyházi közösségeknek. A belülről érintő fáj-
dalmas fogyatkozás az ő esetükben még mélyebb.17 Elég, ha a katolikus egyház 
keretein kívül élő protestáns és neoprotestáns testvérek hivatali struktúrájában 
fennálló hiányosságokra (és az ebből adódó érvényes eucharisztia problematiká-
ra) gondolunk, vagy arra, hogy nem őrzik a Péter utóda alatti közösség egységét. 
A seb metaforáját azonban a szöveg magára a katolikus egyházra is alkalmazza, 
igaz, hogy nem ugyanabban az értelemben. A CN levél közzététele után egy év-
vel (1993. június 23.) Az egyház mint kommunió címmel a L’Osservatore Romano 
hasábjain megjelent tanulmány, mely a recepció fényében hivatalos értékelését és 
értelmezését adja a szövegnek, így fogalmaz: „Nos, az elkülönülés következményei 
teológiailag különbözőek. Míg a kommunió teljességének a hiánya a részegyházak 
tulajdon egyháziasságát illeti, addig a katolikus egyház számára az elkülönülés 
saját történelmi katolicitásának a kifejezését érinti”.18 A seb képe tehát a katoli-
kus egyház vonatkozásában küldetése teljesítésében, a kommunió kiterjesztésében 
való fájdalmas akadályra utal. A fejezet e megsebzett helyzetből való kilábalásban, 
a teljes kommunió helyreállításában látja az ökumenikus erőfeszítések célját, és 
erre szólít fel, mely az imádság, bűnbánat, tanulás, párbeszéd és az együttműködés 
útján érhető el. Fontos a szöveg utolsó mondata, mely az ökumenikus fáradozás 
közbülső célját jelöli meg: „…hogy az Úrhoz való megújított megtérésben min-
denki számára lehetővé váljék elismerni Péter primátusának megmaradását az ő 

17 Vö. Heinrich Döring: Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, in Wolfgang Thönissen 
(ed.): Lexikon der Ökumene und Konfessionskunde, Herder, Freiburg, 2007, 645–648, itt 
647; Lorenz Jäger: Il Decreto conciliare “Sull’ecumenismo”. Storia, contenuto e significato, 
Morcelliana, Brescia, 1965, 184; Peter Neuner: Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, 
in Michael, J. Rainer (ed.): “Dominus Iesus”. Anstößige Wahrheit oder anstößige Kirche? 
Dokumente, Hintergründe, Standpunkte und Folgerungen, Lit, Münster – Hamburg – 
London, 2001, 196–211; Joseph Ratzinger: “Es scheint mir absurd, was unsere lutherischen 
Freunde jetzt wollen.” – Die Pluralität der Bekenntnisse relativiert nicht den Anspruch des 
Wahren: Joseph Kardinal Ratzinger antwortet seinen Kritikern, in Michael J. Rainer (ed.): 
“Dominus Iesus”. Anstößige Wahrheit oder anstößige Kirche? Dokumente, Hintergründe, 
Standpunkte und Folgerungen, Lit, Münster – Hamburg – London, 2001, 29–45.

18 DeS 15, 88.
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utódaiban, Róma püspökeiben, és a péteri szolgálatot […] amely minden egyház-
ban belülről fakadóan van jelen, s amely az isteni alapítás lényegét kivéve külön-
böző módokon is kifejeződhet, a helyek és a korok szerint, amint azt a történelem 
is tanúsítja” (18). A CN szövege a kommunió és az ökumenikus törekvés kato-
likus felfogásának lényegi elemeként határozottan megfogalmazza a római pápa 
péteri szolgálata elismerésének igényét. A szöveg azzal, hogy megkülönbözteti az 
egység péteri szolgálatának két összetevőjét – az isteni alapításból fakadó lényegi 
elemét és ennek történelmi körülményektől függő kifejeződési módjait –, jelzi e 
szolgálatról folyó ökumenikus párbeszéd lehetőségének teológiai alapját.

Záró gondolatok 

Az Úr imádkozott tanítványai egységéért, és azok egységéért, akik szavukra hinni 
fognak benne (Jn 17,20–21). A perikópa végén azt olvassuk, hogy ezen egység 
célja az, hogy a világ higgyen és így üdvözüljön – „hogy a világ elhiggye, hogy te 
küldtél engem”. Míg minden széthúzás nagyon világosan ellentmond az evangé-
liumnak. 

Az egyház egysége az evangéliumi hitelesség és a missziós evangelizáció mozga-
tója. Az egységben az egyház kifejezi saját lényegét, és tanúságot tesz alapítójáról, 
Krisztusról az egység és üdvösség szakramentumává válva. Vagyis az egyház az 
üdvösség jele, mert képviseli és közvetíti az üdvösség láthatatlan kegyelmét. Az 
egyház jel, hatékony jele egy lelki valóságnak, az emberek Istennel való egyesülésé-
nek, de ezen keresztül az emberek egységének is. Amilyen mértékben az üdvösség 
ezen misztériuma vagy a kommunió misztériuma kisugárzik az emberekre, a nem 
hívőkre is, érzékelhető, megtapasztalható jellé, az egész világ üdvösségének esemé-
nyévé válik. Amikor az egyház hűséges hivatásához és küldetéséhez, és az Istennel 
való és az emberekkel való teljes egységet a maga teljességében megéli, jelenlétével 
tanúsítja, hogy a meghirdetett üdvösség valóban „meglátogatta” az emberiséget, 
hogy átalakítsa és megszentelje azt. Vagyis amikor Krisztus tagjainak egységes 
élete és szeretete mindenben megfelel az evangéliumnak, az ilyen minőségű élet 
olyan jellé válik, amely nemcsak irányt mutat, hanem kifejező jele is lesz az általa 
jelzett valóságnak: láthatóan, felismerhetően kinyilvánítja, hogy az egyház az üd-
vösség helye, hogy Krisztus Lelke valóságosan is az emberek között lakozik. Így az 
egyház Krisztus Lelkének történelmi és látható jelévé válik, aki az egyház láthatat-
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lan egységének láthatatlan princípiuma.19 A hitelesség érdekében20 az egyháznak 
óvnia kell magát mindenfajta triumfalizmustól, és Jézus Krisztus keresztútját kell 
bejárnia. Az egyház az üdvösség eseménye és az egység szentsége – amennyiben 
visszatükrözi világunkban a szentháromságos élet és a szeretet egységét. A szét-
húzás bűn, kompromittálja, fékezi, gátolja az egyház tanúságtételét, hivatását és 
küldetését. Már Órigenész is ezt állította: „Ahol bűnök vannak, ott sokféleség van, 
ott szkizmák vannak, ott eretnekségek vannak, ott széthúzások vannak; ahol pedig 
erény van, ott egyetértés van, ott egység van, melyből fakadóan az összes hívőnek 
egy lesz a szíve és a lelke.”21 Jézus szellemi végrendelete szerint követőinek egysége 
nemcsak azt bizonyítja, hogy valamennyien az övéi, de azt is igazolja, hogy őt az 
Atya küldte. Az egység tehát a kereszténység és Krisztus szavahihetőségének bizonyí-
téka. Ha az evangéliumot akarjuk továbbadni, nem mutatkozhatunk be úgy, mint 
akik egymás közt megosztottak. Inkább azt kell felmutatnunk, hogy a hitünk 
kiforrott, érett, a feszültségek közt is össze tudunk tartani: mert együtt, őszintén, 
érdektelenül keressük az igazságot. Kétségtelen: az evangelizáció sorsa nagymér-
tékben függ az egyház egységének tanúságtételétől. Személyesen és közösségileg is 
felelősek vagyunk érte.

Ferenc pápa több alkalommal hangsúlyozza a keresztény egység fontosságát. 
Így például az egyik általános kihallgatáson (2014. január 22.) többek között eze-
ket mondta: 

„Nyilvánvalóan Krisztus nem osztható részekre. Mégis őszintén és fájdalom-
mal el kell ismernünk, hogy közösségeink továbbra is megosztottan élnek, 
ami botrányt jelent. A közöttünk, keresztények között fennálló megosztott-
ság botrány […] »Vannak köztetek, akik azt mondják – írja Pál apostol –: 
’én  Pállal tartok’, ’én meg Apollóval’, ’én Kéfással’, ’én pedig Krisztussal’ 
(1,12).« Azok sem vívták ki Pál elismerését, akik Krisztust vallották vezető-
jüknek, mert arra használták fel a nevét, hogy elkülönüljenek a többiektől a 
keresztény közösségen belül. Krisztus neve azonban közösséget és egységet, 
nem pedig megosztottságot teremt! Ő azért jött, hogy közösséget hozzon 
létre közöttünk, nem pedig azért, hogy megosszon bennünket. A keresztség 
és a kereszt a keresztény tanítványság központi eleme, s ezek mindnyájunk-
nál megvannak. A megosztottságok viszont gyengítik evangelizáló elkötele-

19 René Latourelle – Rino Fisichella (diretto da): Dizionario di teologia fondamentale, 
Cittadella Editrice, Assisi, 1990, 162–181, itt 162.

20 DH 3013. 
21 Órigenész: Homilia in Ezechielem 9, 1: SC 352, 296, PG 13, 732.
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zettségünk hihetőségét és hatékonyságát, továbbá azt kockáztatják, hogy a 
keresztet megfosztjuk erejétől (vö. 1,17).”22

Isten országának a hirdetése érdekében tehát a keresztények közös feladata az 
igazságtalanságok kiküszöbölése, az elnyomás, az éhség és üldöztetések, a szegre-
gáció összes formája elleni harc, az emberi méltóság tiszteletének előmozdítása, a 
teremtett világ megóvása, a népek közötti béke szolgálata. 

Krisztus megtestesülésével, majd a Szentlélek kiárasztásával Isten országa 
véglegesen belépett a történelembe, és jelen van az egyházban. A széthúzás vi-
szont ellenáll ennek az eszkatológikus dinamikának, késlelteti Isten országának 
megvalósulását (UR 4). Ezért az ökumenikus mozgalom törekvései (szociális 
és politikai akciók), melyek a kereszténység egységét a misszió szolgálatába ál-
lítja, nem tekinthetők szinkretizmusnak vagy puszta politikai kísérleteknek.23 
A további tisztázó és gyümölcsöző párbeszéd medre a kommunió-ekklézioló-
gia perspektívája lehet. A missziós küldetés és az ökumenizmus „ikertársak”24 
és azoknak is kell maradniuk, hogy előmozdítsák és egyengessék az evangélium 
ügyét.

Az egyház többi tulajdonságával együtt – és ezekhez hasonlóan – az egység az 
egyház lényegéhez, struktúrájához, küldetéséhez tartozik. Felülről kapott ajándék, 
de a keresztények közös feladata is, amely arra hív, hogy hagyják megnyilvánulni, 
megvalósulni az in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas-t.25 

22 Ferenc pápa beszéde a keresztények egységéről, általános kihallgatás, Szent Péter tér 2014. 
január 22. (Kristóffy Lilla Krisztina fordítása); vö. http://www.szerzetes.hu/cikk/
ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-22-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-
besz%C3%A9d-kereszt%C3%A9nyek-egys%C3%A9g%C3%A9r%C5%91l [Letöltve: 
2016. 11. 20.]

23 Peter Neuner: Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le Chiese cristiane, Queriniana, 
Brescia 2000, 21–22.

24 Az ökumenizmus és a missziós kérdésben: Walter Kasper: Movimento ecumenico 
ed evangelizzazione, in Uő: Non ho perduto nessuno. Comunione, dialogo ecumenico, 
evangelizzazione, EDB, Bologna, 2005, 211–229, itt 213 (a Movimento ecumenico 
ed evangelizzazione); Marie-Joseph Le Guillou: Mission et unité. Les exigences de la 
communion, Cerf, Paris, 1960; Hans Jörg Urban: Damit die Welt glaube. Der ökumenische 
Prozess im Dienst des christlichen Zeugnisses, Bonifatius, Paderborn, 2000; Ian M. Ellis: A 
Century of Mission and Unity. Centenary Perspective on the 1910 Edinburgh World Missionary 
Conference, The Columba Press, Dublin, 2010.

25 Vö. Medard Kehl – Heinrich Döring: Die Kirche und die Kirchen, in Thönissen, 
Wolfgang (ed.): “Unitatis Redintegratio”. 40 Jahre Ökumenismusdekret – Erbe und Auftrag, 
Bonifatius-Lembeck, Paderborn – Frankfurt am Main, 2005, 117–129; 131–150. 


