
Reuss András

A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai 
közösségének helyzete napjainkban1

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (51) 2008/1, 18-20.

Több mint harminc évvel ezelőtt az evangélikus és a református egyház közös bizottsága 

úgy határozta meg az egyházi közösséget, hogy annak „nemcsak szószéki és úrvacsorai 

közösségben, hanem egybehangzó bizonyságtételben és az emberért végzett közös 

szolgálatban is meg kell valósulnia.”2 Noha érződik ezen a megfogalmazáson annak a 

kornak a frazeológiája, még ha másképpen is fejeznénk ki magunkat ma, a szöveg minden 

szavának jelentősége van.

Az úrvacsorai közösség és a közös bizonyságtétel helyzetének felvázolása előtt 

néhány szó arról, mi a kiindulási alap.

Közösségünk alapjai

Mielőtt a dogmatikai tankönyvek ismert – és persze fontos – megállapításait sorolnám, 

néhány kevéssé ismert és ritkán emlegetett pontra szeretnék utalni.

Deklarált alapok
Marburg várában 1529-ben találkoztak a wittenbergi és a svájci reformáció teológusai, 

élükön Lutherral és Zwinglivel. Úgy emlegetjük az ott folytatott vitát, mint kudarcot. 

Valóban az volt abban az értelemben, hogy Krisztus úrvacsorai jelenlétének leírásában, 

illetve kifejezésében nem tudtak egyetértésre jutni. Megállapítható azonban, hogy a 

keresztyén hit egyetlen egyéb kérdésében sem volt vita közöttük. Egymás  úrvacsorával 

kapcsolatos nézetét azonban másképpen látták a mindössze két napig tartó vita végére. Ezt 

a helyzetet tükrözi a Marburgi cikkek, amely tizennégy pontban adja elő az egyezéseket, és 

még a a tizenötödik, az úrvacsoráról szóló pontban is a tanítás messzemenő 

megegyezéséről szólnak, csak éppen Krisztus úrvacsorai jelenlétének kérdésében nem 

1 A Theologiai Szemle szerkesztőbizottságának kibővített ülésén tartott előadás. Kecskemét, 2007. október 
18. Szerkesztett változat.

2 A Magyarországi Református és Evangélikus Egyház alkalmi közösbizottsága: Állásfoglalás és 
szövegjavaslat az úgynevezett Leuenbergi Konkordia 1971. szeptemberi tervezetével kapcsolatban. 
Theologiai Szemle Új folyam (16) 1973/3-4, 90-91.
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tudtak megegyezni.3 Nem tudjuk, mi lett volna, ha egy közelgő járvány miatt nem 

szakították volna meg a további tárgyalásokat és nem hagyták volna el Marburgot, illetve 

ha Zwingli nem esett volna el két év múlva.

Ilyen deklarált alap a Wittenbergi Konkordia is, amely Martin Bucer és Philipp 

Melanchthon tárgyalásai nyomán jött létre 1536-ban. Tartalmazta a jelenléttel 

kapcsolatosan a vere és substantialiter határozószókat, ezért Luther is elfogadta. S amikor 

Melanchthon az eredeti Ágostai hitvallást megváltoztatva egyebek mellett ezekkel is 

kiegészítette a szöveget, azt Kálvin is aláírta.

A legújabb kor történetéhez tartozik az 1973-ban aláírt Leuenbergi konkordia, 

amelynek az evangélium, a keresztség, az úrvacsora, a krisztológia és a predestináció 

közös értelmezéséről szóló egyetértő, bár nem reformátori hitvallásaink igényével 

megfogalmazott megállapításai folyóiratok mélyén rejtőznek vagy könyvtárak polcain 

porosodnak, igazában nem emelték új szintre közösségünket. A korábbi idők óta 

ténylegesen gyakorolt úrvacsorai közösségre hivatkozva úgy könyveltük el, hogy a magyar 

protestantizmus számára nem hozott semmi újat.

A 2001-ben elfogadott és 2002-ben magyarországi egyházak képviselői által aláírt 

Ökumenikus Charta is széles bázisra tekintve nyilvánítja ki a közös hitet és az egyház 

egységét, s felhív az evangélium együttes hirdetésére. Mintha azonban az aláírással 

elintézettnek tekintené a hazai keresztyénség ezt a dokumentumot.

Teológiai alapok
1. Egyértelmű, hogy közös a Szentírásunk. Sokszor mondják és leírják, hogy az 

ószövetségi apokrif iratok tekintetében különbség van evangélikusok és reformátusok 

között, mert a reformátusok elfogadják őket, az evangélikusok viszont nem. Esetleg lehet 

találni érveket ennek az igazságnak az állítása mellett, a magyarországi reformátusság 

legföljebb másodlagosnak tekinti ezeket a könyveket, tehát nem tekinti őket a többivel 

egyenlő tekintélyűnek. Kijelenthetjük, hogy etekintetben nincsen különbség.

2. Egyek vagyunk abban, hogy a három ún. egyetemes hitvallást, az óegyház 

Apostoli, Nicea-konstantinápolyi, és Atanásziusz-féle hitvallását.

3. Egyek vagyunk abban, hogy sem a wittenbergi reformáció, sem a helvét 
3 A Marburg-i cikkek (1529. október 1-4.). In: D. Luther Márton egyházszervező iratai történeti rendbe 

szedve, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte: Dr. Masznyik Endre V. kötet: A 
második időszakból való iratok, 1526-1530. 453-456. o. Ez a magyar fordítás egy olyan szövegváltozaton 
alapul, amely nem tartalmazza a gyermekkeresztségre vonatkozó cikket, ezért csak 14 cikkből áll, de ez az 
utolsó cikk az úrvacsoráról szól.

2



reformáció nem akart új egyházat létrehozni, hanem reformálni akarta az egy egyetemes 

anyaszentegyházat. Még az elnevezésekben is van valami párhuzam, ha nem is hasonlóság, 

Luther harcolt az ellen, hogy rá hivatkozva lutherinek mondják magukat követői. Ez 

elsősorban a parasztháború idején volt aktuális, amikor a felkelők az ő tanaival igazolták 

lázadásukat. Luther ekkor igen erőteljes szavakkal utasította el, hogy lutherinek nevezzék 

magukat, helyette a keresztyéni megjelölés használatát javasolta. Református oldalon 

ehhez hasonló, ha nem is egészen ugyanaz van, amikor Kálvin arról ír, hogy az evangélium 

rendje szerint megreformált, vagy reformált egyház. A Református Világszövetség eredeti 

neve pedig így hangzott: a presbiteri rendet tartó református egyházak világszövetsége 

(Alliance of Reformed Churches throughout the World holding the Presbiterian order).

4. Egyek vagyunk a reformáció örökségének a megbecsülésében és a reformáció 

örökségének, örökösének tartjuk magunkat. A katolikus beállítás sokszor úgy mutatja be a 

reformáció történetét, hogy a hitújítás mozgalma szétszakadozott, és ezzel már 

megmutatkoztak gyengéi is. Jó lenne a magunk számára újra és újra tudatosítani, hogy 

evangélikusok és reformátusok nem elszakadtak egymástól, hanem más környezetben 

jöttek létre egymástól függetlenül. Zwingli és Luther írásban sokat vitáztak és személyesen 

is találkoztak. Kálvin és Luther soha nem találkoztak. Nem volt közvetlen kapcsolat 

közöttük. Nem egymással hadakozott Kálvin és Luther, hanem önállóan ki-ki a maga 

helyén igyekezet az egyház megújításának feladatát teljesíteni.

5. Egyek vagyunk a reformációnak abban a felismerésében, amellyel az embernek a 

teljes romlottságát és Isten előtti elveszettségét egyformán valljuk.

6. Egyek vagyunk abban, hogy a megigazulás Krisztusért, hit által kegyelemből, 

egyedül hit által egyedül kegyelemből, egyedül Krisztusért történhet meg.

7. És egyek vagyunk végül az Ige és a két szentség, a keresztség és az úrvacsora 

megbecsülésében.4

Felekezeti alapok

Protestáns mivoltunkban összekapcsol a reformációban és ellenreformációban átélt 

sorsközösség.

Összeköt az is, hogy a római katolikus tanítóhivatal kétségbe vonja egyház-

4 Ezt a néhány pontot már korábban megfogalmaztam, vö. Reuss András: A református és evangélikus 
teológia különbségei. Rendszeres teológiai alapvetés evangélikus szemszögből. THÉMA (6) 2005/1-2, 13-
14. o.
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voltunkat, de azt is, hogy testvéreik vagyunk.

Nincs különbség abban sem, hogy a Református Világszövetség és a Lutheránus 

Világszövetség külön-külön is folytattak párbeszédet a római katolikus egyházzal, meg 

együtt is.

Az úrvacsorai közösség helyzete

A Leuenbergi Konkordiára, amelynek nyomán elsősorban Németországban vált 

lehetővé az úrvacsorai közösség, az volt a hivatalos meg a nem hivatalos magyar válasz, 

hogy Magyarországon az úrvacsorai közösséget már sokkal korábban kezdtük gyakorolni. 

Megalapozottan lehetett, illetve lehet ebben az összefüggésben az ún. Nagygeresdi 

egyezségre (1833-1900),5 gyülekezeteink  általános gyakorlatára, vagy a protestáns tábori 

lelkészi szolgálat a II. világháború előtti, alatti és mai rendjére és tapasztalataira gondolni.

Fontos másik kérdés azonban, hogy kimerítjük-e az elvi-teológiai úrvacsorai 

közösség lehetőségeit? Elégedettek lehetünk-e a helyzettel?

● Mindkét egyházban egyre inkább elfogadottá válik a sűrűbb úrvacsorázás, de 

kevésbé tapasztalhatóak közös úrvacsorai alkalmak (például ökumenikus imahéten, 

reformációkor).

● Nem a zsigeri Róma-ellenességben kellene egynek lenni, hanem a krisztusiban, 

Krisztusban. Jó lenne ezt az egységet önmagunk előtt, önmagunknak ismételten 

tudatosítani és megélni, közösen kifejezni.

● Az úrvacsorának a Leuenbergi Konkordiában kifejezett közös értelmezését 

belevinni kiadványainkba, hitoktatásunkba, teológiai képzésünkbe még előttünk 

álló feladat, és ez nem kell, hogy a különbségek elkendőzését vagy elmosását 

jelentse.

● Van bizonyos kialakult gyakorlat a másik egyház tagjainak vendégül látására az Úr 

asztalánál. Talán nem túlzás azt állítani, hogy különösebb megfontolások nélkül 

követünk egy gyakorlatot, amely alapjait tekintve feltehetően helyes, de 

kölcsönösen kérdések adódhatnak a részleteket illetően, amelyekre a két egyház 

helyi lelkészei csak lokális szinten keresik a választ.

● Érdemes lenne teológiailag is tisztázni a mai gyakorlatot: kovászos kenyér és ostya, 

a vétel módja, az úrvacsora liturgiája, az elemek elhelyezésének módja az oltáron, 

5 Horváth Zoltán: A nagygeresdi egyezség. Egyházjogi tanulmány. Miskolc, 1940. (A Tiszai Ág. Hitv. Ev. 
Egyházkerület Miskolci Jogakadémiája szemináriumainak értekezései 12. szám.)
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illetve az Úr asztalán.

● Az ökumenikus esketések rendjéhez hasonlóan a „koncelebráció” rendjének, vagy a 

másik felekezetű lelkész részvételének végiggondolása és esetleg egységesítése a 

közös úrvacsorai alkalmakon.

A közös bizonyságtétel helyzete

A közös bizonyságtétel alapja
Az alapok megvannak: a közös hit, a reformátori tanítás egysége, a közös 

bibliafordítás, közös folyóirat, együttműködések a teológiai képzésben, doktori 

fokozatszerzésben, egyházi vezetők találkozásaiban, az Ökumenikus Tanácsban.

A közös bizonyságtételt tágan értelmezem, egyrészt mint az evangéliumi 

bizonyságtételt a gyülekezetekben és a misszióban, másrészt mint az egyház szavát 

társadalmi és etikai kérdésekről a közéletben.

A közös bizonyságtétel további lehetőségei
● Számos esetben együtt szólnak a két egyház vezetői az egyházat és a társadalmat 

érintő kérdésekben, de túlontúl sokszor külön-külön.

● A közös szót tanulni kell. Ha római katolikusok egy iskolára azt mondják, hogy 

ökumenikus, még nem biztos, hogy protestáns részvételről lehet beszélni. Ha 

olykor-olykor reformátusok azt mondják valamire, ez protestáns rendezvény, nem 

biztos, hogy az evangélikusok is közreműködnek.

● Meggyőződésem, hogy nemcsak a közösen elmondott szó fontos, hanem az az út is, 

amelyen a két egyház érintett vezetői vagy szakemberei eljutnának oda, hogy 

közösen tudjanak szólni. Ez olyan „teológiai és retorikai kultúra” kialakulását 

eredményezhetné, amely minden további közös megszólalásban segíthet.

● Keresni kellene annak lehetőségét, hogy a közös megszólalásokban egymás – 

esetleg nagyon is eltérő – szempontjaira legyünk tekintettel. Ne csak a saját 

érdekünkben tudjunk szólni, hanem egymásért is.

● A Leuenbergi Konkordia az ordináció kölcsönös elismerését is kijelentette. 

Elszórtan vannak példák, hogy az egyik egyház átveszi a másik lelkészét. Talán 

főként valamilyen személyes ellentét vagy erkölcsi probléma miatt. Meg lehetne 

kísérelni a másik egyházból egy-egy lelkészt néhány évre átvenni a saját egyházban 

5



való szolgálatra. Évekkel ezelőtt találkoztam egy dél-afrikai színes bőrű lelkésszel, 

aki egy berlini gyülekezetben szolgálat ilyen módon. Az ilyen tapasztalatok 

segíthetnének egymás jobb megértésében.

● Régóta javaslom, hogy a testvéregyház teológiai képzésébe minél több hallgatónak 

kellene nem egy-két hétre, hanem legalább egy szemeszterre belekóstolnia.

● Tudatosan kellene egymás hitvallási iratainak és teológiai kiadványainak 

terjesztésére, megismerésére törekedni, esetleg kölcsönösen lektoráltatni, hogy 

vitáink valóságos kérdésekről folyjanak és egymásról korrekt tájékoztatást 

nyújtsunk.

● Annak mintájára, hogy német nyelvterületen kiadják az Evangelisch Katholischer 

Kommentar zum Neuen Testament (EKK) sorozatát, jöjjön létre legalább egy 

evangélikus-református sorozat, ha a katolikusokkal való együttműködésre nincs is 

kilátás.

● A közös éneklés további elősegítése érdekében nagy gondot kellene fordítani a 

közös dallamok egyeztetésére, közös énekszövegek meghatározására, közös 

énekeskönyv kialakítására. A németek protestantizmus nagy kincse a korábbi 

Evangelisches Kirchengesangbuch, majd a közelmúltban bevezetett Evangelisches 

Gesangbuch, amely lehetővé teszi a közös éneklést.

A közös bizonyságtétel akadályai

Konkurrens-mentalitás

● A nagyobb testvér túlsúlya, amely nincs tekintettel a kisebbre, és a kisebb tompa 

látása, amely nincs tekintettel a nagyobbra.

● A konkurrenciának is lehetnek előnyei, mert mindegyik felet serkenthetik. Külön 

tesszük azt is, amit lehetne együtt. Külön tesszük sokszor, amit csak együtt lehetne 

hatékonyan és igazán hozzáértően. (A szocialista idők rossz emléke ebben a 

vonatkozásban a vetélkedés, hogy melyik egyház írta alá az Egyezményt, amely a 

lojalitás nagyobb mértékére hivatkozott a reformátusoknál, vagy a „balról előzni” 

jelszava, amely az evangélikusok kisebb voltát igyekezett ellensúlyozni, holott 

másképpen kellett volna felállni, kiállni.

Eltérő alapbeállítottság

● Kétségtelenül vannak meghatározó különbségek. De kérdés, hogy ez akadály-e, 
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vagy olyan gazdagság, amely a saját egyoldalúságunkat ellensúlyozza és 

korrigálhatja.

● A mai társadalmi helyzetben újra előkerülő dilemma vagy alternatíva: a nemzeti 

ügy azonosítása az evangéliummal és az evangélium elszakítása a nemzet ügyeitől, 

nemzeti tudat vagy individualizmus, a köz java vagy az egyén üdvössége – 

igazában aligha felekezeti sajátosság, hanem attól függetlenül végiggondolandó 

nagy kérdés. Akárcsak a következő:

● A világ offenzív alakításának vágya a nagyobb tömegre támaszkodva, és a 

szórványegyház közéleti óvatoskodása.

Túlterhelés alulreprezentációval

● Megkérdezhető, hogy a túlterheltség, túlhajszoltság, forráshiány nem abból a 

bizonyítási kényszerből fakad-e, hogy megmutassuk: boldogulunk külön is, a másik 

nélkül is? Vagy abból a megfontolásból, hogy egyszerűbb a vitáinkat a magunk 

szűkebb körén belül végigküzdeni? De ezzel lehetőségeinket is szűkítjük.

Az alapkérdés identitásunk kérdése
A római katolikusok, pontosabban a különféle pápák és a Tanítóhivatal régebbi és 

újabb dokumentumai minket nem tartanak egyháznak, testvéregyháznak, a hitben 

testvérnek. Ezt joggal vesszük zokon, mivel úgy látjuk, hogy az ő szemléletükben az 

egyházi rend éppoly egyházat létrehozó (konstitutív) elem, mint az ige és a szentségek, 

vagyis kegyelmi eszköz (medium salutis).6 Ezzel szemben evangélikusok és reformátusok 

közösen azt valljuk, hogy az egyház elvileg másodrangú az ige és a szentségek mellett, s az 

a feladata, hogy ne önmagát, hanem az emberek üdvösségét és javát szolgálja.7 Ha viszont 

a közös hitbeli alapok mellett a mi történelmi identitásunk megőrzésének vágya különít el 

minket a Krisztussal való közösségben és a közös szolgálatban, akkor meg kell kérdezni, 

hogy valóban azokon az alapokon állunk-e, amelyeket vallunk.

6 Dantine, Wilhelm: A Leuenbergi Konkordia értelme és szerepe. Theologiai Szemle Új folyam (16) 1973/3-
4, 94.

7 Dantine, i.m., 95.
7


	A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban1
	Közösségünk alapjai
	Deklarált alapok
	Teológiai alapok
	Felekezeti alapok

	Az úrvacsorai közösség helyzete
	A közös bizonyságtétel helyzete
	A közös bizonyságtétel alapja
	A közös bizonyságtétel további lehetőségei
	A közös bizonyságtétel akadályai

	Az alapkérdés identitásunk kérdése

