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A lassan 100 éves múltra visszatekintő ökumenikus mozgalmak története nem szűkölködik 

igen jelentősnek, korszakalkotónak mondott dokumentumokban. Minden újabb 

dokumentum születése kapcsán ezért nem egészen alaptalan az aggodalom, vagy éppen az 

ironikus megjegyzés: ez is odakerül majd a többi mellé, hogy azokkal együtt lepje be a por, 

és többé soha, senki se vegyen róla tudomást.

A 2001. áprilisában Strasbourgban aláírt szöveg abban különbözik az eddig 

készített legtöbb ökumenikus irattól, hogy 

a) nem teológiai vitákat kívántak benne eldönteni, hanem az európai egyházak és 

keresztyének bővülő együttműködéséhez adnak irányelveket vagy irányvonalakat;

b) bár egyházi vezetők írták alá, mégsem egyházvezetők megállapodása csupán, 

hanem elkötelezés és bátorítás Isten egész népének, minden egyházban, minden 

keresztyénnek, hogy vállalják és mélyítsék el az együttműködést;

c) nem aggodalom jellemzi, hogy csak túl messzire ne menjünk az 

együttműködésben; nem az, hogy csak ne haladjunk túl gyorsan; nem az, hogy legyünk 

elővigyázatosak, hátha mégsem igazi testvér, hanem rossz útra csábító barát a másik.

Alig felbecsülhető jelentőségű az egyesülő és így új arculatot öltő Európában, hogy 

az egyházak nem az új hatalmi központok kegyeit keresik, hanem amint mondják: 

„Vétkeink tudatában és megtérésre készen azon kell fáradoznunk, hogy a közöttünk még 

fennálló feszültségeket megszüntessük, s ez által készek és képesek legyünk az evangélium 

üzenetét a népek között közösen és hitelesen hirdetni.” Ez kéznyújtás, amelyet megtettek 

az egyházi vezetők, akik az egyház tagjait a Chartával egyenesen erre biztatják. Ez az 

újrakezdés szándéka, amelynek az első, szenzációszámba menő lépéseit megtették a 

vezetők, de az úton Isten egész népének végig kell mennie.

A Charta második fejezete ezeket a lépéseket modellezi az európai egyházak 

látható közössége felé vezető úton. Amikor ennek öt pontját, a legfontosabb 

1  Konzultáció az Ökumenikus Chartáról, aláírása alkalmából. Ökumenikus Központ, 2002. október 1.
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megállapításokat kiemelve, ismertetem és alkalmazom, tudatában vagyok annak, hogy 

számos más elkötelezést vagy elvárást is bele lehetett volna foglalni az iratba. Ma azonban 

nem a szöveg bírálatát tekintem megbízatásomnak. Inkább érzékeltetni kívánom, hogy az 

előttünk levő formájában is bőségesen ad feladatot, amelyeket »teljesítve« hétmérföldes 

lépést tenne meg magyarországi keresztyénségünk.

Hirdessük együtt az evangéliumot!

Egyszer sem szerepel a szövegben a misszió szó, de mindvégig olyan egyházról 

van szó, amelynek életeleme az.

A hitről való bizonyságtétel minden keresztyén ember feladata. Ehhez felkészítés és 

felkészülés szükséges. A bizonyságétel közösen végzendő, s nem hiányozhat mellőle sem a 

szociális szolgálat, sem a politikai felelősség vállalása. Az alapvető ökumenikus jogok és 

kötelességek, az ökumenikus együttműködés egyik alapszabálya,2 hogy e tevékenységüket 

az egyházak nem egymás ellenében, nem egymás háta mögött, nem egymásnak 

meglepetést, netán kellemetlen meglepetést okozva, s nem egymással rivalizálva végzik, 

hanem elképzeléseiket és terveiket megbeszélve.

Nem hiszem, hogy bármely szinten, akár országosan, akár egyházmegyei-

egyházkerületi szinten, akár az egyházközségekben működne ez.3

A másik alapszabály, hogy elismerik minden ember lelkiismereti szabadságát a 

vallási és egyházi hovatartozás felől való döntésre. Sem morális nyomást, sem csábító 

ígéretet nem alkalmaznak emberek áttérése, vagy – tegyük hozzá – megnyerése érdekében. 

Senkit nem akadályoznak meg abban, hogy önkéntes elhatározással áttérjen másik 

egyházba vagy vallásra.

Mindez gyakorlat volt már eddig az országos vezetők szintjén. Fontos, hogy 

gyakorlattá legyen az egyes emberek szintjén is. S a keresztyének akkor is lépjenek fel „az 

emberi személy mint Isten képmása méltóságáért”, ha valaki nem keresztyén vagy éppen 

elhagyta a keresztyénséget.

Közeledjünk egymáshoz!

2  Kránitz Mihály, Az új ökumenikus Charta. Irányelvek az európai egyházak bővülő együttműködéséhez. 
Teológia 2001/3-4, 39-43. által használt kifejezés.

3  Nemeshegyi Péter, Megszületett az európai Ökumenikus Charta. Távlatok 52, 2001/2, 204.
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Az egyháztörténet közös feldolgozása, közös megírása – olyan feladat, amely 

valóban szívbeli megújulást, bűnbánat tartását, megtérést kíván. Magyarországon is olyan, 

nemcsak látványos, hanem a kiengesztelődést lelkületét tanúsító és erre ösztönző gesztusok 

tanúi lehettünk, mint hogy II. János Pál pápa koszorút helyezett el Debrecenben a 

gályarabok emlékművénél, hogy a protestáns egyházak vezetői elmentek a kassai vértanúk 

ereklyéihez az esztergomi bazilikába, hogy a csepregi vérengzésről való megemlékezésen 

együtt voltak evangélikus, római katolikus és református hívek és vezetők. Sok 

szenvedéssel és bűnnel szegélyezett egyháztörténetünk után és Európa vérzivataros 

évszázadaival a hátunk mögött életfontosságú a kiengesztelődésnek, a bűnbánatnak és 

megbocsátásnak minden további jele. Ez egyben az egyetlen lehetőség arra is, hogy 

egymás értékeit, lelki ajándékait „felismerjük, egymástól tanuljunk és ezekkel egymást is 

gazdagítsuk.” Elengedhetetlen, amit az elkötelező szavak megfogalmaznak: az 

önelégültség feladása, az előítéletek legyőzése, a találkozás keresése, és az, hogy egymás 

javára legyünk.

Az önelégültség csúnya szó, ne mondjuk könnyen másra. Mégis, ha magunkba 

nézünk, a magunk köreit figyeljük, magunknak csendben talán bevallanánk, hogy a 

többiek, más egyházak nélkül tulajdonképpen egészen jól megvagyunk. Nem hiányzik 

igazában a másik jelenléte, közreműködése, észrevétele. Elegendőek vagyunk 

önmagunknak.4

A Charta aláírói nyitottságot és együttműködést sürgetnek a keresztyén nevelésben. 

Az elmúlt évtizedben bizonyára nagyon sok történt, hol van már az, ami az egyházi iskolák 

államosítása előtt volt! Mi az mégis, ami történik, az ifjúság előttünk álló problémáihoz és 

a rendelkezésünkre álló lehetőségekhez képest! Együttműködés a teológiai képzésben? – 

„szinte semmiféle együttműködés nem létezik.”5 Nincs a másik felekezet főiskoláján tanító 

teológiai tanár, sem közös teológiai társaság – miért ne lehetne Magyarországon is, ha már 

más országban van.6 

Cselekedjünk együtt!

4  I.m.
5  I.m.
6  I.m.
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Sokféle közös akció van már most is. Van előrelépés. Továbbiakra ad a Charta 

bátorítást. Fontos a vegyes házasok segítése, hogy életük ne felekezeti vagy egyházjogi 

hadszíntér, hanem az ökumenizmus iskolája legyen. Egyre többször hallani, ami korábban 

nagy ritkaság volt, hogy protestánsok és római katolikusok kölcsönösen egymás 

rendelkezésére bocsátják templomaikat vagy épületeiket. Sok esetben anyagilag is segítik 

egymást egy-egy nagy felújításnál vagy építkezésnél az egyházközségek. Valóban lehetne 

olykor közösen építeni is.7

Valószínűleg sokkal több területe van a közös cselekvésnek, mint ahol ma már 

ténylegesen folyik. A Charta helyi, területi, nemzeti ökumenikus szervezetek alakítására is 

bátorít. Ahol ez szükséges és jobban szolgálja a kitűzött célt, meg kell tenni, de a felekezeti 

szervezetek együttműködése, egymás segítése, tevékenységük összehangolása is szükséges 

lehet.

A közös cselekvés mellett az egymásért cselekvés is fontos lenne. Kevés példa erre 

is akad. Oscar Cullmann strasbourgi professzor, aki a II. Vatikáni Zsinaton megfigyelőként 

vett részt, Pál apostolnak a kisázsiai és akhájai gyülekezetekben a jeruzsálemi szegények 

részére végzett gyűjtését hozta fel olyan eseményként, amelyben megvalósult a korai 

egyház egysége, s amely mint egymásért hozott áldozat hatékony eszköze lehet az egyház 

mai egységének is.8

Imádkozzunk együtt!

A közös imádkozásra szervezett ökumenikus alkalmak még nem nyertek mindenütt 

polgárjogot. Egyesek belekapcsolódnak, mások kiválnak belőle. Izgalmas teszt-kérdés 

lenne az önelégültséggel kapcsolatban, vajon belefoglaljuk-e egymást imáinkba 

istentiszteleteinken a másik távollétében is?

Van már végre, 12 éve közös szövege az Úrtól tanult imádságnak, az Apostoli és a 

Niceai Hitvallásnak, de használata még mindig nem általános. Szóba kerül már az 

egységes magyar bibliafordítás, amelyhez se pénz, se szakavatott ember, akinek ideje és 

energiája is lenne hozzá. Koncepción közösen gondolkozni, tervet közösen megvitatni, az 

első próbálkozó lépéseket megtenni azonban talán mégis lenne erő. Már több olyan füzet 
7  I.m.
8  Oscar Cullmann, Ökumenische Kollekte und Gütergemeinschaft im Urchristentum (1961). In: Vorträge 

und Aufsätze 1925-1962. Hrg. von Karlfried Fröhlich. Mohr: Tübingen, Zwingli: Zürich, 1966.. S. 600-
604.
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jelent meg, amely közös énekeinket tartalmazza. Vajon elképzelhetetlen, hogy ezeknek 

szövege és dallama az utolsó hangig megegyezzék?

Az „eukarisztikus közösség megvalósítására” való törekvés a magyar fordításban 

véleményem szerint többet mond, mint a német eredeti, amelyet így fordítanék: 

„elkötelezzük magunkat, hogy az eukarisztikus közösség célja felé haladunk.” Nagyon 

kevés ez, ahhoz képest, hogy a szöveg az eukarisztikus közösség hiányát az egyházak 

közötti szakadás fájdalmas jelének mondja. Örülni kell mégis ennek az óvatos mondatnak, 

mert egyszer már nem az akadályok és nehézségek emlegetése történik.

Folytassuk a párbeszédet!

A párbeszéd, mint a fölmerülő problémák tisztázásának eszköze természetesen nem 

nélkülözhető az egyházak ökumenikus együttműködésében sem. Nem lesz nélkülözhető 

természetesen akkor sem, ha már itt a földön egyszer teljesebb lenne az együttműködésünk 

és a mainál láthatóbb lenne az egységünk. Éppen akkor még több párbeszédre lesz 

szükség, mint most. Ezért ma sem nélkülözhető a hitbeli, etikai vagy gyakorlati 

kérdésekről „az evangélium világosságában” folytatott párbeszéd. Arra az óhajtott és várt 

előrelépésre a mai párbeszéddel kell felkészülni és felkészíteni.

A magyarországi keresztyénségről nem mondható, hogy ne tartott volna mértéket a 

párbeszédben. Valami kevés talán már volt és olykor történik is. Nyilván nemcsak 

elhatározás kérdése, hanem nagy felkészültséget feltételező és gondos körültekintést 

igénylő nehéz munka ez. Addig is, míg megérnek ennek feltételei, az eddiginél nagyobb 

mértékben lehetne lefordítani, és közzé tenni a másutt folytatott dialógusok eredményeit.

Az Ökumenikus Chartát nagyon sok ponton ki lehetne egészíteni – sokan mondták 

ezt kezdettől fogva. A kritikusok nem egyszer túl általánosnak, ezért semmire sem 

kötelezőnek mondták. Ha ezt elfogadnánk, akkor az egyház tagjai, az Isten népe, Európa 

keresztyén népe kiskorúnak tekintené magát. Az Ökumenikus Charta nagykorú 

keresztyénekhez szól, akik a maguk helyén, – Skandináviától Jugoszláviáig, Észak-

Írországtól Örményországig, egyházi és világi hivatásban, misszióban és szociális 

munkában, különböző pártok képviselőiként vagy önkormányzati testületek tagjaiként a 

politikában, a gazdasági életben, egészségügyben, kutatásban vagy az oktatásban, vagy 
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akár hadseregekben és rendőrségben, – Krisztus követőiként és tanúiként élnek, és 

alakítják Európa arcát.

A különféle határozatokról azt szokták mondani, hogy annyit érnek, amennyi 

megvalósul belőlük. Hálás vagyok Istennek, hogy Európa egyházi vezetői a Charta 

aláírásával elkötelezték magukat az abban foglaltak mellett és ezzel szabadságot és 

bátorítást adnak Isten népének, hogy ők is elkötelezzék magukat és aszerint éljenek.

Reménységem, hogy az Ökumenikus Charta egy eszköz lesz a keresztyénségnek 

arra az átformálódására, metamorfózisára, amikor ki-ki nem a másiktól várja a változást, 

maga pedig változatlan marad, hanem – Pál apostolt idézve – „ugyanarra a képre [ti. a 

krisztuséra] formálódunk át az Úr Lelke által” (2Kor 3,18).
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