
megfelelt a kihívásnak: érdekes és értékes gyűjte-
ményt állított össze, és bízott a téma iránt érdeklő-
dő olvasók gondjaira. (Hungarovox, Budapest, 2013)

OLÁH ANDRÁS

KRÁNITZ MIHÁLY: 
EGYÜTT AZ ÚTON
Ökumenikus és vallásközi párbeszéd

Kránitz Mihály válogatáskötetében olyan, korábban
már folyóiratokban, tanulmánykötetekben publikált
vagy konferenciákon elhangzott előadásokat gyűj-
tött össze, amelyek a katolikus egyház szemszö-
géből mutatják be a keresztény és keresztyén egy-
házak közös kezdeményezéseit, valamint a keresz -
ténység, a zsidóság és az iszlám között létrejövő pár-
beszédet. A szerző nem külső megfigyelőként, ha-
nem az események aktív cselekvőjeként ír az öku-
menizmusról, hiszen tagja a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia Ökumenikus Bizottságának, va-
lamint a Societas Oecume nicának, ezen kívül az Ut
Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke.

A Gregor László tervei alapján készült borító tar-
talmilag is fontos eleme a könyvnek: egy kirakós
játékot mintáz, amelynek darabjai helyenként már
képrészletekké állnak össze, de az egyes darabok
még nem adják ki a teljes képet. Ezek a képrészle-
tek, fragmentumok a vallásközi párbeszéd egy-egy
történelmi momentumát örökítik meg. Kránitz nem
fest ideális képet az ökumenizmusról: határozot-
tan rámutat a párbeszéd válságpontjaira. Nem fe-
ledkezik meg II. János Pál pápa sikertelen athéni lá-
togatásáról, amelyet a pápai primátus elleni tün-
tetések előztek meg, de az egyház egyetlenségéről
szóló Dominus Iesus kezdetű nyilatkozatról sem,
amely a protestáns testvéreket érintette érzékenyen.
XVI. Benedek pápa 2006-os regensburgi beszédé-
ben egy idézet okozta az iszlám közvélemény fel-
háborodását. A szerző nemcsak leírja az eseménye -
ket, hanem magyarázza azok ok-okozati össze-
függéseit, s rávilágít a félreértéseket okozó pontokra.

A kötet három tematikus egységből áll: A keresz -
tény egységtörekvések a 21. század kezdetén, A magyar
ökumenizmus állomásai, A vallások keresztény értelme -
zése. Ez utóbbi fejezetben kitér a katolikus teológia
vallásértelmezési paradigmáira: az exkluzi vizmus -
ra, amely kizárólag az Anyaszentegyházon belül
tartja lehetségesnek az üdvösségszerzést, az inklu -
zi viz musra, amelyhez Karl Rahner „anonim ke-
resztények” fogalma is kapcsolható, valamint a
pluralizmusra, amely elfogadja, hogy minden em-
ber megtalálhatja az üdvösséget, a vallás a társa-
dalmi kontextus függvénye.

Az ezredfordulóhoz közeledve, majd azon túl
egyre több dokumentum, nyilatkozat látott nap-
világot, amely különböző egyházak, felekezetek

közötti megállapodásokként jöttek létre. A refor -
máció ünnepén, 1999. október 31-én írták alá az
evan gélikusok és a katolikusok Közös Nyilatkozatát:
a megigazulás kérdésében jutottak konszenzus-
ra, tiszteletben tartva a különbözőségeket. 2001-
ben pedig kiadták a Charta Oecumenicát, amely az
ökumenikus irányelveket tartalmazza, a jézusi fel-
szólítást szem előtt tartva: „Legyetek mindnyájan
egy!” (Jn 17,21). Nem csak nemzetközi szinten je-
lentett előrelépést, hiszen 2002-ben a hazai tör-
ténelmi egyházak vezetői is aláírták az Ökume-
nikus Chartát.

Ezek az eredmények egy több mint százéves
nemzetközi hagyományba ágyazódnak bele. Az
ökumenizmus kezdeményezői a protestánsok vol-
tak. A 19. század végén, a 20. század elején a hi-
vatalos katolikus egyházi álláspont még szigorúan
tiltotta a híveket az ökumenikus programoktól.
Az ökumenizmus jelentőségét már egészen ko-
rán, 1925-ben felismerte Dom Lambert Beauduin:
szerzetesközösségében római katolikus és orto-
dox szerzetesek éltek együtt. Az áttörést azonban
a II. Vatikáni zsinat (1962–1965) jelentette, amely-
nek előkészítője és megnyitója XXIII. János pápa
volt. Az ő nevéhez fűződik a Keresztény Egy-
ségtitkárság megalapítása, amelynek feladata a ke-
leti és nyugati felekezetekkel való kapcsolattartás,
az egység lehetőségeinek keresése. A pasztorális
zsi  nat az aggior namento követelményére reagálva,
„az idők jeleire” érzékenyen nyilatkozott a krisz -
to centrikus egyházról, a világvallások értékeiről,
a vallásszabadságról. Mindezt úgy, hogy más egy-
házak megfigyelőket delegálhattak, akik javasla -
tokat tehettek a zsinati dokumentumok tartalmára
vonatkozóan.

A zsinat végén, 1965 decemberében találkozott
VI. Pál pápa Athénagorasz pátriárkával. Az au-
diencia gyümölcse az lett, hogy az 1054-es kikö-
zösítést egy időben és kölcsönösen visszavonták.
A párbeszéd pápája 1966-ban nyilvánosan fogadta
az anglikán canterburyi érseket, amire VIII. Hen-
rik ideje óta nem volt példa. Több mint negyven
évvel később, 2009-ben pedig már anglikán kö-
zösségek jelentették be csatlakozási igényüket a
katolikus egyházhoz. Szándékuk realizálódhatott
XVI. Benedek pá pa Anglikánok csoportjai kezdetű
nyilatkozata által.

A kötet utolsó fejezeteiben a szerző a zsidó és az
iszlám kapcsolatokra irányítja a figyelmet. A zsi-
dóság és a kereszténység megbékélésének fontos
kifejezései: a megbocsátás és a bocsánatot kérni. Óri-
ási előrelépést jelentett, hogy a II. Vatikáni zsinat
megsemmisítette a zsidóság kollektív bűnösségé-
nek vádját Krisztus passiójában. Hasonló súllyal bír
a nagypénteki oráció könyörgéseiben a zsidókra vo-
natkozó rész újragondolása, a compassio vállalása
a Soá tragédiájában
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Az iszlám–keresztény közeledés gyakran el-
hangzó gondolata, hogy „egy Istenben hiszünk”.
Kránitz azonban differenciálja ezt a szempontot,
rámutatva arra, hogy hagyományainkat, vallási
gyakorlatainkat tekintve nem beszélhetünk egy-
ségről. Ezen túl episztemológiánkat is túlbe-
csülnénk: „Tagadni ezt a különbözőséget, állítva,
hogy ugyanabban az Istenben hiszünk, egyet je-
lent annak a feltételezésével, hogy mi már meg-
találtuk Isten titkát, hogy tökéletesen ismerjük, és
így értékelhetjük az Istenről való saját felfogásunk
és beszédünk alapján. Ezzel túlságosan is nagy-
ra értékelnénk az Isten megismerésére vonatko-
zó emberi képességeinket.” (266.)

Az ökumenizmusról szóló kötet tanulsága,
hogy a közeledés útjai más-más nehézségűek a
felekezetek, illetve a keresztények és a nagy vi-
lágvallások között. A lényeg a kölcsönös tiszte-
letben és a másik igazságának elfogadásában rej-
lik. Tudatosítani kell azt, hogy imádkozhatunk
egymásért, saját imádságainkkal, még akkor is, ha
tradícióink nem teszik lehetővé az együtt végzett
imádságot. (Szent István Társulat, Budapest, 2013)

IKKER ESZTER

FOGOM A KEZÉT, 
ÉS EGYÜTT EMELKEDÜNK
Tanulmányok és interjúk a roma
integrációról

Cigányság, cigányprobléma, cigányintegráció. Olyan
fogalmak, amelyek igencsak kiemelt szerephez ju-
tottak az elmúlt évtizedekben. És egy könyv, amely
mégis képes többet, máshogyan szólni erről a té-
máról: bemutatni a kiemelkedés sikeres útjait. Po-
zitív példákat állítani elénk, amelyek utat mutat hat-
nak a cigányság — és nem kevésbé a „magyarok”
— számára.

A kötet anyaga heterogén: tanulmányok, sta-
tisztikák, interjúk cigányokkal és velük foglalko-
zókkal — mind-mind érdekes, velős megállapí-
tásokkal. Számomra mégis két fejezet volt át ütő
erejű.

Elsőként a Hofher József jezsuita szerzetessel ké-
szült interjút emelném ki, akitől a könyv címadó
mondata is származik. Elmondása alapján vélet-
lenszerűen került kapcsolatba a cigány társada-
lommal, de ennek a véletlen — sorsszerű? — moz-
zanatnak hála, mély kapcsolatba került a cigá-
nyokkal. A gyerekekkel való foglalkozáson ke-
resztül sikerült eljutnia a családokhoz, férfiakhoz
és asszonyokhoz egyaránt. S ő ebben látja az in-
tegráció megoldásának egyik alappillérét. Munkája
során látta, hogy a gyerekeken kívül a felnőttek-
kel is törődni kell, hiszen bár a jövő, a változás kul-
csa a fiatalok kezében van, de az ő motivációjuk

sikertelen, ha hazatérve azt látják, hogy a szüleik
nem is próbálnak változtatni helyzetükön.

„…a cigányságnál eleve van egy belső szorongás a
kisebbségi létből fakadóan, érzik, hogy lenézettek. Azt az
evangéliumi szellemet próbálom erősíteni bennük, hogy
mindenki Isten gyermeke…” (36.) A társadalmi
egyenlőség elősegítését az Isten előtti egyenlőség
hangsúlyozásával igyekszik elérni — kiemeli,
hogy a misszió nem csupán a cigányságot kell, hogy
érintse, hanem a többséget egyaránt. Ahogyan a
roma interjúalanyok is az együttes felelősséget eme-
lik ki, egyikük megfogalmazásával: „Mindkét oldalról
bontani kell a falakat!” — hiszen a meglévő feszült-
ségnek beláthatatlan következményei lehetnek.

A könyv vitathatatlanul legérdekesebb fejeze-
tei az interjúk és szemelvények a beszélgetésekből,
amikor végre cigányok szólalnak meg, ők vallanak
életükről, céljaikról, és könnyedén fogalmaznak
meg olyan gondolatokat, amelyek sorsdöntőek le-
hetnek a probléma kezelésében. Cigány értelmi-
ségiek, kiknek motivációjuk a továbbtanulásra el-
térő: van, akinek a szülei szerették volna megad-
ni, amire nekik nem volt lehetőségük; van, akinek
belülről jövő igény, felismerés, hogy csak tudással
képes kiemelkedni jelenlegi helyzetéből; de olyan
is akad, aki bizonyítani akarta, hogy — a sztereo-
 típiával ellenben — bizony a cigányok is képesek
tanulni, olvasni — sőt, mint látható, diplomát is sze-
rezni. Akik tisztában vannak az előítéletekkel, ho-
lott abszolút nem érdemlik meg azokat, s abba a
nehéz helyzetbe vannak taszítva, mikor küzdeni-
ük kell a nagy átlagról gondolt előítéletekkel. Nem
kívánják elkendőzni a meglévő cigányproblémá-
kat, de felhívják a többség figyelmét arra, hogy pél-
da nélkül nincs kit követni.

Fontos, hogy az integráció csak úgy valósulhat
meg, ha a cigányok meg tudják tartani saját ha-
gyományaikat. Szomorú, de sok esetben ők sincse -
nek tisztában azokkal — a negatív megítélés a több-
ség szemében a cigány autentikus kultúra háttér-
be szorulásához vezethet, saját környezetükben is.
„Persze szoktam cigány zenét hallgatni, de dúdolni csak
otthon, mert nem akarom, hogy bárki is megszóljon érte.”
(296.) — ezek egy huszonegy éves, jogásznak tanuló
férfi szavai, aki mosolyogva mesélte, hogy egy bí-
rósági jegybeíráson rögtön vádlottnak nézték.

A kötetben leírt példaértékű vallomások talán
felhívják a figyelmet arra, hogy az általánosításban
a kivétel nem kap kellő figyelmet, pedig ezek a fi-
atalok sokat tettek azért, hogy ne egy oldalon állja-
nak a vádlottal. S nem kérdés, hogy megérdemlik
a támogatást abban, hogy szabadon fejleszthessék
tovább saját (kettős) identitásukat. (Szerk. Gereben
Ferenc és Lukács Ágnes; JTMR Faludi Ferenc Aka-
démia, Budapest, 2013)

SOMOGYI GRÉTA
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