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A RÓMAI KATOLIKUS-EVANGÉLIKUS
PÁRBESZÉDRŐl

Arról a hivatalos, nemzetközi dialógusróllesz szó, amit a Vatikán és a Lutheránus Világszövet
ség folytat egymással már csaknem másfél évtizede. Ez a párbeszéd, amely il két egyházi csúcs
szerv által delegált hét-hét tagú Közös Bizottságban zajlik, időben az első volt a II. vatikáni zsi
nat óta tartó nyolc párbeszéd közül. Mindkét fél részéről a közelmúltban több olyan kijelentés
hangzott el, amely szerint ez a legeredményesebb dialógus valamennyi, gyümölcsöző folyamatot
jelentő párbeszéd között.

A magyarországi római katolikus sajtó eddig, hetilapjaiban hozott néhány soros híradásokon
túl, kétszer adott nagyobb lélegzetű beszámolót e testvéri dialógusról. Először Lukács Lászlo tol
lából jelent meg Az evangélikus-katolikus teológiai párbeszéd címűismertetés (Vigilia, 1980/4.),
mely az eucharisztiára koncentrálva számolt be atárgyalássorozatról 1978·ig, majd a Teológia
(1980/4.) hozta A Teremtő Szentlélek ma is működik című cikket a jelen sorok írójától. Ebben a
dialógus történetét, jellemzését adtam dióhéjban, visszhangjáról közöltem adatokat, várható jö
vőjéről és hazai vetületéről rajzoltam néhány jellemző vonást. A cikkek ismeretét feltételezve ki
sérlem meg most dialógusunk mai értékelését, súlypontjait bemutatni a teljesség igénye nélkül.
llletékességem e témában onnan adódik, hogy a kérdéses Közös Bizottságnak 1973 óta tagja va
gyok, azóta minden ülésen részt vettem, utoljára Lantaná-ban (USA) 1981 áprilisában. (Megelő
ző üléseink: Genf 1973, Róma i974, Strasbourg 1.976, Paderborn: 1977, Sigtuna 1978, Augsburg
1980.)

Elismerő vélemények a közelmúltban

A munka már 1967óta folyik ugyan, de jelentős elismerést, pozitív visszhangot, túl a szakembe
rek véleménynyilvánításán, csak I98D-banés 1981-ben kapott. Most érett be és tudatosult, amit
a II. vatikáni zsinat után'a Bizottság felállításakor célul tűztek ki: nem egyszeruen gyakorlati ak
cióegységre törekedve, nem is felületes, ünnepélyes nyilatkozatokat téve, hanem mélyreható teo
lógiai vizsgálódással, információcserével közeledjék egymáshoz a két egyház. Ez később kiegé
szült a közös istentiszteleti életben egymás megajándékozásával, a spirituális értékek áté1ésével.
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l'\ Lutheránus Világszövetség 1981 augusztusában tartott végrehajtó bizottsági ülése (Turku,
Finnország) mélyebb közösségre hívta fel a tagegyházakat a római katolikusokkal, és egyúttal a
római katolikus egyház illetékeseihez is fordult, "hogy fontolják meg az esedékes gyakorlati lé
péseket és azt, milyen gyakorlati döntések tehetők az egyházaink között már meglevő közösség
elmélyítéséért, egyúttal sürgetik az alapvető hitbeli konszenzus kifejezésre juttatását minden
szintén". A Végrehajtó Bizottság ötoldalas dokumentuma - amelyet egyhangúlag fogadtak el
- többek között rögzíti: "Készek vagyunk megvitatni a római katolikus egyház képviselőivel azt
a fontos kérdést, hogy milyen gyakorlati következményekkel járhat az a hitben való megegyezés"
amit már elértünk". A szöveg itt részletesen utal a Közös Bizottság 1980-ban elfogadott, Az egy
Krisztus uralma alatt című dokumentumra. Foglalkozott a Végrehajtó Bizottság a Vatikán és a
Lutheránus Világszövetség közti dialógus eredményeinek elfogadási (reception) kérdésével, és
javasolta, hogy mindkét egyház, .mindegyik mint önálló egész, és minden szinten - vagyis az
egyliázi felsőség, a lelkészek, és a gyülekezetek szintjén - tegye magáévá a már létrejött megálla
podásokat".

Carl Mau főtitkár sokrétű, számos üggyel foglalkozó évi titkári jelentésében megkülönbözte
tett helyet és figyelmet szentelt a Vatikán és az LVSZ párbeszédének. Amikor folyamatos hala
dástjelentett be több ökumenikus területen és a bilaterális tárgyaláson, felhívta a Végrehajtó Bi
zottságot, fogadjon el határozatot a további lépések ösztönzésére, s a már eddig elért eredmé
nyek szélesebb körű ismertetésére és megvalósítására. Jelentette azt is, hogy a Közös Bizottság
előtt 1983-igmég három jelentős feladat áll: I. befejezniaz ;,egységmodellekről" szóló dokumen
tumot, 2. az intercommunio kérdését és gyakorlatát szorgalmazni, 3. tovább tanulmányozni a
pápai primátusság kérdését,

A végrehajtó bizottsági űlés idején a strasbourgi Ökumenikus Kutatóintézet igazgatója, Har
ding Meyer egy interjúban kijelentette, hogy új szintet értünk el a bilaterális tárgyalásokon, Ié
nyegeskérdésekben hitbeli konszenzusra jutottunk, és anélkül, hogy diktálni akarnánk, mindkét
egyházban le kell vonni az egyetértés gyakorlati konzekvenciáját.

Ezek a vélemények megegyeznek Daniel Martensennek, az LVSZ felekezetközi ügyek titkárá
nak 1979-ben adott nyilatkozatával, amely szerint "az 1965 óta folyó világméretű evangélikus
dialógus a római katolikus egyházzal a legjelentősebb és legkiterjedtebb valamennyi bilaterális
beszélgetés kőzött", Római katolikus oldalról elmondható, hogy a németországi püspöki kar
1980novemberében elfogadta a Közös Bizottság által kidolgozott dokumentumot. Willebrands
bíboros 1980júniusában mondott szavai közismertek. Néhány mondatát hadd idézzük: "Ez az
evangélikus hitvallás (Confessio Augustana) alapot jelent központi tanbeli igazságok közös meg
vallására és így megerősíti, hogy a múltbeli szakadás nem érintette a közös gyökereket, és hogy
hitünknek ezek az elemei, amelyekben közösek vagyunk, sokkal távolabbra nyúlnak és mélyeb
ben gyökereznek, mint bármely szakadás". II. János Pál pápa 1980.június 25-i levelében a Kő

zös Bizottság által kiadott dokumentumra reagálva megállapította: "A közös reflexió a Confes
sio Augustanára és az evangélikusokkal már régóta folytatott dialógus megengedte nekünk,
hogy felfedezzük, milyen szélességben és milyen mélyen vannak keresztény hitünk közös alap
jai". 1980.november I7-én Mainzban, a német evangélikus tartományi egyházak vezetői előtt II.
János Pálleszögezte: "Ez a megfelelő idő, hogy hálaadással Istennek megerősítsünk mindent eb
ben a hitvallásban, ami a keresztény lényegre vonatkozik. Örvendezzünk tehát, hogy nemcsak
részleges egyetértést fedezhettünk fel néhány dologban, hanem megegyezést a központi tanbeli
igazságokban."

Aloys Klein, a vatikáni EgységTitkárság evangélikus ügyekkel foglalkozó titkára részt vett az
LVSZ VB turkui ülésén, és miután a római katolikus-evangélikus kapcsolatok erősítésével fog
lalkozó határozatot elfogadták, kijelentette: az Ágostai Hitvallás felett folytatott vita világossá
tette, hogy ez a hitvallás nem egyszerűen a történelmünkhöz kötött iratok egyike, hanem egy
újonnan felfedezett ökumenikus Magna Charta. Értő fülek számára ezzel utalt Friedrich Heiler
I93O-ban napvilágot látott tanulmányára, amelyben az Ágostai Hitvallás katolicitását hangsú
lyozta. Az Ágostai Hitvallás közös tanulmányozását nyereségnek nevezte a jövőre nézve is erő és
tájékozódás szempontjából. és kifejezte reményét, hogy ezentúl már nem lépünk vissza e doku
mentum mögé.

Még sorolni lehetne az elismerő nyilatkozatokat. Ezekből kiderül, hogy a római katolikus-
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evangélikus párbeszéd túlhaladta il II, vatikáni zsinat ökumenizmussal foglalkozó dekrétumá
nak (Unitatis redintegratio) várakozásait. Abban csak azt olvastuk, hogy örömmel kell felismer
ni és megbecsülni a közös örökség igazi keresztyén értékeit, "amelyek megtalálhatókmás egyhá
zak híveinél is", a mi esetünkben azonban tanításbeli megegyezésről és hitbeli egységről is szó
van. Ahogy a már idézett Harding Meyer említette: "Tudomásom szerint ez az 'első eset, hogy
a katolikus egyház vezető képviselői, beleértve mindenekelőtt a pápát, egy dialógus eredményeit
ily. mértékben magukévá teszik."

Két aktuális találkozási pont

Az egyszerűség kedvéért vegyünk fel két konvergencia-pontot a római katolikus és evangélikus
párbeszédben. Egyiket a közelmúltból, másikat a közeli jövőből. Az első sikeresnek, eredmé
nyesnek mondható, a második még kérdőjeles. Az egyik tavalyi évforduló: 450 éves volt névadó
hitvallási iratunk. az Ágostai Hitvallás. A másik a kőzelgő Luther-jubileum, a reformátor 500

.éves születési évfordulója J983-ban.

1. A Confessio Augustunajubileuma. Régen tapasztalt lelkesedéssel készült a világ evangélikussá
ga a 450 éves évfordulóra. Könyvek és tanulmányok egész sorajelent meg. A helyszínen, Augs
burgban ünnepségeket, kiállításokat, egyházművészeti és egyházzenei bemutatókat, tartottak.
Egyháztörténeti, teológiai előadások és viták hangzottak el. A Lutheránus Világszövetség éppen
úgy kivette a maga részét, mint aregionáJis és helyi egyházak. Tengernyi sajtótermék próbálta
közelhozni a mai olvasókhoz a XVI. század jelentős dokumentumát. Az LVSZVégrehajtó Bizott
sága 1980-ban szintén Augsburgban tartotta évi rendes ülését. A Magyarországi Evangélikus
Egyház is méltó módon-emlékezett meg az évfordulóról. A világ evangélikussága Németország
ban, az észak-európai országokban, az Egyesült Államokban, a harmadik világ úgynevezett ifjú
egyházaiban és az európai kisebbségi egyházakban megkísérelte megértetni önmagát, helyét a vi
lág nagy keresztény családjában és a mai emberiségben. Őszintén beszéltünk arról, hogy sok
minden hiányzik ebből a hitvallásból, ami oly jellemző XX. századi világunkra : globális látás,
szekularizáció, avilágvallások mai szerepe. Más a gazdasági, társadalmi, politikai háttér, jelen
tős világ felé fordulás mutatkozik meg minden keresztény felekezetben, új, égető etikai kérdések
vetődtek fel korunkban, amelyekre a Confessio Augustanában nem találunk feleletet.

A mintegy 80 millió evangélikus !!la szerte a világon jól tudja, hogy más Róma is és más az
evangélikusság is, mint a XVI. században volt. A II, vatikáni zsinat után a Confessio Augustana
második részének aktualitása (22-28. cikk) aligha igazolható. Úgy láttuk, nem maradt nyom nél
kül Róma arculatán, ami egykor evangélikus részről elhangzott. Az egykori evangélikus fél vagy
'tábor' önálló egyházzá lett s mint ilyen, állandó reformációra szorul maga is.

A hiányérzet mellett sok öröme is volt az evangélikusságnak. Újra felfedeztük, az Ágostai Hit
vallás igazi erőssége az, hogy a hit központjára mutat: Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet. Eb
ben rejlik ökumenikus jelentősége is.

Római katolikus leörökben is sokat foglalkoztak az elmúlt évben hitvallásunkkal. Volt teoló
gus, aki úgy látta, hogy az Ágostai Hitvallás már a Tridentinum létrejöttében is ki nem mondot
tan. de szerepet játszott, a római egyház részben az Ágostai Hitvallással a hátterében fogalmazta
meg saját identitását. A Tridentinum különben nem ítélte el, s I974-től talán éppen ezért élt az az
elképzelés, hogy Róma esetleg elfogadja a hitvallási iratot mint az egyetemes keresztény pit egyik
lehetséges kifejezési formáját. Ehelyett az történt, hogy a Közös Bizottság 1980 februárjában,
Augsburgban tartott ülésén igen jelentős állásfoglalás született az Ágostai Hitvallás ügyében, és
ezt március 26-án mind Genfben, mind Rómában nyilvánosságra hozták: Az egy Krisztus ural
ma alatt.

Noha a Közös Bizottságnak már eddig is jelentek meg fontos dokumentumai, például a Mál
tai Riport (Evangélium és egyház), amely lezárta a dialógus első fázisát 1967-1972-ig, vagy az
Úrvacsoráról írt tanulmánykötet (lásd Lukács László ismertetését a Vigiliában), mégis ezt a kö
zös állásfoglalást tartják az eddigi munka csúcsának, melyhez hasonló, széles egyházi rétegeket
és szakembereket egyaránt érintő dokumentum még nem születetta párbeszédek során. Ebben a
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három részből és 28 cikkből álló állásfoglalásban közösen vallottuk meg, hogy a kettészakadás
mindkét egyház életét megnehezítette, bizonyságtételét erőtlenítette, híveit keserítette, egyénileg
is, közösségileg is sok szenvedés forrása volt. Korunkban, a tanítványai egységéért imádkozó Jé
zus Krisztus szavát Szent Lelke újra megvilágosította és új közösségre segített: egymás értékeit
felismertük, sőt megtanultuk becsülni; évszázadok elidegenedése után élményszerűen fedeztük
fel, hogy ugyanaz a Krisztusunk, az Ö uralma alatt élhetünk. Mindkét fél vállalta az Ágostai
Hitvallás kifejezett célját, hogy "bizonyságot tegyen hitünkről az egy, szent, egyetemes (catholi
ca), apostoli egyházat illetően ... Nem akar új egyházat alapítani, hanem fel akarja újítani az
igazi, tiszta keresztény hitet, amely a Szentíráson alapul és megegyezik az ősegyház hitével."
"Együtt valljuk meg hitünket a Szentháromság Istenben, Jézus Krisztus megváltói művében, a
Szent Lélekben, és ez a hitünk az egész kereszténységgel összeköt minket. Még a XVI. század né
zeteltéréseiben és vitáiban is.evangélikusok és katolikusok egyek maradtak a keresztény hitnek e
központi és fontos igazságában."

Evangélikus körökben meglepetést keltett, hogy széles egyetértés jelentkezik a közös állásfog
lalásban a megigazulásról szóló tanítás terén is, amelyet oly sokat vitattak a reformáció idejében.
"Egyedül kegyelemből és a Krisztus megváltó művébe vetett hitben, nem a bennünk levő érde
mek alapján fogad el Isten és vehetjük a Szent Lelket-aki megújítja szívünket, felkészít és híva jó
cselekedetekre."

Még az egyházfogalomban is közös elemeket fedeztünk fel: "Egyházon azok közösségét ért
jük, akiket Isten gyűjt egybe Krisztus által Szent Lelkével az evangélium hirdetése és a szentsé
gekkiosztása útján, az erre a célra rendelt lelkészi szolgálat segítségével. Noha ebben 'az egyház
ban mindig bűnösök vannak, rnégis, Isten hűsége és ígérete miatt, ez az egy, szent, egyetemes (ca
tholica) és apostoli egyház, amely mindvégig megmarad. Döntő volt, amit így határoztunk meg:
"Az Ágostai Hitvallásra utalva katolikusok és evangélikusok felfedezték,hogy közös a meggyő
ződésük az alapvető tanításokban, amelyek hitünk központjára. Jézus Krisztusra mutatnak",

Gondoltunk arra is, hogy a Hitvallásjubileuma nem maradhat egyháztörténeti megemlékezés,
hanem új, közös hitvallásra kell, hogy serkentsen. Mai világunkban új kérdésekkel, kihívásokkal
és lehetőségekkel nézünk szembe, ezért nem elégedhetünk meg a XVI. századi hitvallás szövegé
nek ismételgetésével, "újólagfelfedúett közös hitünk új fogalmazás után kiált. Hitünk megvallá
sára itt és most van szükség,ebben katolikusok és evangélikusok már nem megosztva, egymással
szemben, hanem együtt tudnak bizonyságot tenni az egész világ számára adott üdvösségről,

amely Jézus Krisztusban van ... Az a közös hit, amire az Ágostai Hitvallásban bukkantunk, se
gít ahhoz, hogy korunkban újra megvalljuk. Ezzel tartozunk a világnak, az emberiségnek."

2. Luther személye: sem eretnek, sem szent. Luther születésének 500. évfordulójára, 1983. no
vember IQ-ére készül az evangélikus világ. Saját egyházunk, körében és a testvéregyházakban
egyaránt felvetődika kérdés, mit jelenthet ma Luther személye és teológiai mondanivalója. Az
világos, hogy személyi kultuszt nem szabad űzni az egyházban. Luther maga tiltakoznék az ellen,
ha hőssé tennék. Isten ügyében volt érdekelt, szívügye az egyház tanításának és életének tisztázá
sa volt. I 537-ig nem adta fel a reményt, hogy a nézeteltérések "családon belül" oldódnak meg.
Hogy ez nem sikerűlt, Luther élete tragédiájának is tekinthető. Nemcsak humanisták, nyelvé
szek, német patrióták számára jelent majd fejtörést Luther értékelése a közelgő évforduló alkal
mából, hanem kétségtelenül felveti a kérdést az evangélikus egyházban, és valószínüleg nem le
het megtakarítani az állásfoglalást a római egyházban sem. A mai helyzet fonáksága, hogy Lu
thertőlegyfelől sokat idéznek római katolikus kiadványokban, közlik imádságait és énekeit,
egyes helyeken - francia, spanyol és részben angol nyelvterületen - elementáris erővel hat iratai
nak olvasása és sokan újrafelfedezésérőlbeszélnek, másfelől pedig még fennáll az egykori pápai
átok bulla érvényessége immár 460 éve. Egyesekben élt a remény I967-ben,' a reformáció kezdeté
nek mondott 1517-es év 450. évfordulóján -is, hogy Róma nyilatkozik Luther személyével kap
csolatban. Volt, aki Willebrands bíboros svédországi meghívását ilyen alkalomnak vélte. Lund
ban ő tartotta a reformációi ünnepi előadássorozatot,de Róma akkor néma maradt.

Talán segítheti mindkét egyházat az a formula, amiről szívesen beszélnek német teológus kö
rökben mindkét egyházban: Luther - sem eretnek, sem szent. Az egyháztörténet jelentős alakja,
aki t kikerülni vagy elhallgatni nem szabad sokáig. Ez a formula minket, evangélikusokat is józan
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önmérsékletre int és megment mindenfajta Luther-idolatriától. Hátránya viszont, .hogy két
negációt tartalmaz, s ezzel egy személyiség igaziértékét meg nem lehet kifejezni. A német evan
gélikusok az évforduló mottóját megkísérlik Luther egész mondanivalója kondenzálásaként ilyen
formában megadni: "Istent féljük, szeressük és benne bízzunk mindenek falett. " Ez a héthónapos
rendezvénysorozat vezérfonala lesz, ésszerintük ökumenikus dimenziókat is nyit. Megítélésem
szerint nemcsak az ún.protestáns felekezeteknek, hanem római katolikus testvéreinknek is jelent
het valamit a közelgő Luther-évforduló. Bizonyára Luther személye és munkájának értékelése
találkozási pont lesz a közeljövőben. hasonlóan a múlt évi Ágostai Hitvallás évfordulóhoz.

NFm szeretném eltúlozni Luther szerepét a két vallás dialógusában, csupán elkerülhetetlennek
érzem a róla való őszinte beszélgetést, tudva azt, hogy nem Luther uralma alatt, hanem Krisztus
uralma alatt élünk, és Jézus Krisztus egyháza vagyunk, nem Lutheré. Az eddigi jó tapasztalatok
feljogosítanak arra, hogy amennyiben sor kerül Luther szerepének, szolgálatának értékelésére,
testvérként, egymás meggyőződésétmesszemenőentiszteletben tartva, ugyanakkor készen a régi
sémák lebontására, megkövesedett véleményeket megkérdőjelezve-' új eredményekre juthatunk.

Hogyan tovább?

Nem a tanácstalanság, hanem a jogos érdeklődéskérdése ez. A reménykeltő eddigi eredmények
láttán sem mondhatjuk, hogy a Közös Bizottság munkájának céljához ért, és nem mondhatjuk
különösen azt, hogy helyi szinten, a nemzeti egyházakban a Közös Bizottság megállapodásai,
közös nyilatkozatai átütő változást jelentettek volna. Ezért sürgetik mindkét részről a gyakorlati
konzekvenciák kidolgozását.

Magától értetődőenmaradt sok nyitott kérdés elvileg is, gyakorlatilag is, ami tisztázásra szo
rul, megbeszélést igényel. Kétségtelen, hogy az elmúlt negy és fél évszázadot eltüntetni, meg nem
történtté tenni egyszeruen nem lehet. A gondolkodási mód, a szóhasználat, a kegyességi életgya
korlat, a liturgikus kincs, az egyházi struktúrák stb. mind-mind különváltak az évszázadok so
rán. Sok türelemre, nyitottságra, tanuláskészségre és megértésre van szükség mindkét oldalon
ahhoz, hogy egymást jobban megismerjük és elfogadjuk.

Ezt a munkát, a párbeszéd szolgálatát minden szinten csak józan reménységgel lehet végezni.
Mindkét szón hangsúly van: e jozanon, tehát nem légvárakat építve, rajongó módon, nem kike
rülve a nehézségeket és nem teátrális eredményeket várva, hanem reménységgel. mint akik tud
ják, hogy szolgálatuk nem hiábavaló az Úrban.

Lelkész-munkaközösségi ülésen a nemrég hazánkban járt Johannes Hanselmann bajor evan
gélikus püspök, egy ökumenikus problémával kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva, félig ko
molyan, félig tréfásan megjegyezte: ajó egyházi vezető olyan, mint a jó autóvezető, tudja, mikor
kell gázt adni, és mikor kell fékezni... Lehet, hogy a vezetőknek mindkét oldalon ez a
feladatuk.
Meggyőződésemés tapasztalatom, hogy a párbeszéd hasznos, de nem elég, fontos az is, hogy

közös életgyakorlattá legyen. A spirituális élet közössége elengedhetetlen, hiszen a kereszténység
nem elmélet, hanem új élet az egy Krisztus uralma alatt. Nemzetközi, felekezetközi dialógusban
és a helyi egyházak között egyaránt.
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