
A katolikus Luther-
kép változása
napjainkban
A reformációból születő egyházak és a katolikus egyház évszázados
szembenállását mára a kiengesztelődésre törekvő ökumenikus
mozgalom váltotta fel. Ha Luther Márton katolikus megítélésének
változását vizsgáljuk az elmúlt fél évszázadban, elsősorban a Luthe -
ránus Világszövetség egyházaival való, egyre elevenebb kapcsola-
tot kell nyomon követnünk.

1. Kétoldalú hivatalos egyházi megnyilatkozások. Ebből a műfajból a leg-
jelentősebb — és egyelőre sajnos egyetlen — az 1999-es „Közös Nyi-
latkozat a megigazulás tanításáról”.1 A „hivatalos” kifejezés persze
másként értendő a különböző struktúrákban felépülő egyházak-
ban: ez a katolikus egyház esetében a római tanítóhivatal, a Luthe-
ránus Világszövetség hivatalos nyilatkozatait viszont az egyes tag-
egyházaknak is jóvá kell hagyniuk. (A helyzet tovább bonyolódik
a többoldalú párbeszéd-fórumok esetében, lásd például a BEM-et.2)

2. Kétoldalú „félhivatalos” dialógusbizottságok. Ez a munka először
az USA-ban kezdődött el, már 1965-ben. A dialógus hamarosan vi-
lágméretűvé szélesedett, és a Keresztény Egységtitkárság és a Lu the-
 ránus Világszövetség (LVSZ) által delegált dialógus-bizottságban
folytatódott. A dialógusbizottság munkájában evangélikus részről
az amerikaiak mellett legaktívabban a német evangélikusok vettek
részt (Evangelische Kirche in Deutschland: EKD). A vegyesbi zott -
ság az évek során a két fél között fennálló szinte összes vitás kérdést
megtárgyalta, és munkájuk eredményét publikálta. Nagy kár, hogy
e hatalmas munka eredményéből nem hasznosítottak többet a hi-
vatalos fórumokon.

3. Egyes teológusok kutatásai, megnyilatkozásai. Természetes, hogy
mind katolikus, mind evangélikus oldalon megtalálhatóak a köze-
ledést sürgető, de az azt ellenző hangok is. Mégis elmondhatjuk,
hogy katolikus részről egyre pozitívabb, vagy legalábbis árnyaltabb
kép rajzolódott ki a reformációról, különösen pedig jelentősen meg-
változott a Luther Mártonról kialakult kép.

Ahhoz, hogy az új katolikus Luther-képet felmutathassuk, először
fel kell vázolnunk az utóbbi évtizedek közeledési folyamatát.

1. A II. Vatikáni zsinat az egész ökumenikus mozgalomnak hatal-
mas lökést adott. Ennek egyik leglátványosabb mozzanataként VI.
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Pál pápa és Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen
visszavonták az 1054-ben egymásra kimondott anatémát. A zsinatra
nemcsak ortodoxok kaptak meghívást, hanem a reformáció egyhá-
zainak képviselői is. Velük — sem együtt, sem egyenként — nem
történt hasonló látványos kiengesztelődési gesztus, azt azonban a
zsinat kijelentette, hogy ők is „bizonyos, bár nem teljes közösség-
ben” vannak a katolikus egyházzal. Az ökumenéről külön határo-
zatot fogadtak el.3 Emellett a zsinat egész teológiája jó néhány fon-
tos kérdésben Luther Márton nézeteivel összhangban foglalt állást.
Tette ezt nem pusztán az ökumenikus közeledés szándékával, mint -
egy engedményeket téve Luthernek, hanem azért, mert a 2000 éves
egyházi hagyományt akarta megtisztítani az időközben rárakódott
sallangoktól. Ennek érdekében nyúlt vissza a „forrásokhoz”: a ki-
nyilatkoztatáshoz, az apostoli korhoz és az egyházatyákhoz. (Ilyen
például a kinyilatkoztatás mint Isten önfeltárulkozása, Isten szavá-
nak elsőbbsége, a Szentírás és a Szenthagyomány egysége, a hívek
általános papsága, a nemzeti nyelv használata a liturgiában, a két
szín alatti áldozás, a „mise-áldozat” helyes értelmezése.)

2. Az Ágostai Hitvallás (Confessio Augustana, CA) katolikus részről
történő elfogadására irányuló folyamat jelentős teológiai közele-
dést indított el az 1970-es években. Furcsa szerepcsere történt: 1530-
ban a katolikusok utasították el a CA-t, most ők javasolták elfoga-
dását. Mivel azonban a CA nemcsak a katolikus egyháznak vet föl
kérdéseket, hanem az evangélikus egyháznak is, ezért a LVSZ be-
leegyezésével a katolikus-lutheránus dialógus bizottság elé utalták
az ügyet. A javaslat alaposan felkavarta az állóvizet, heves ellenzői
és védelmezői akadtak mindkét oldalon.4

Az így elindult széleskörű közös kutatás nemcsak a CA keletke-
zés- és hatástörténetét tárta fel minden eddiginél részletesebben,
hanem alapvető kérdéseket is fölvetett. Ilyenek például: mit jelent
a „recepció”, az „elismerés”, az „elfogadás”, a „katolicitás”, az „egy-
ség”? Az Egyházak Világtanácsának igazgatója, Lukas Vischer ezt írta:
„A CA katolikus elfogadása körüli vita élesen rávilágított a feszült-
ségre. A római katolikus teológusok a CA-nak a katolikus egyház
általi elfogadását indítványozták, ez azonban a lutheránus egyház-
nak adta fel a kérdést, hogy ő maga mennyire tartja érvényesnek a
CA-t.”5 „A CA lutheránus és katolikus kritikája megfelelnek egymás-
nak. (…) A CA értelmezésében a frontok ma keresztezik a felekezete-
ket és teológiáikat” — írta Walter Kasper, majd hozzátette, hogy a
jelenlegi vita visszatükrözi a jelenlegi, meglehetősen zavaros ökume-
nikus szituációt. Nem szabad újra elkövetnünk a régi kontroverz -
teológia módszertani hibáit.6 Joseph Ratzinger pedig így vélekedett:
„A CA katolikus elismerése előfeltételezi annak evangélikus ‘elisme-
rését’, vagyis annak elismerését, hogy itt az egyház mint egyház tanít
s erre joga van. Az evangélikus ‘elismerés’ mindenesetre az első benső
előfeltétele a katolikus elismerésnek, és ugyanakkor olyan szellemi
folyamatot indítana el, amely ökumenikus valóságot teremthet.”7
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A dialógusbizottság végül Mindnyájan az egy Krisztus alatt címmel
adta ki a CA-ra vonatkozó állásfoglalását 1980-ban. Elöljáróban le-
szögezik, hogy ma egészen más helyzetben tekintünk az 1530-ban
kiadott iratra. Amikor megjelent, a nyugati egyház egysége még nem
bomlott szét, az akkori partnerek „az egyetlen Krisztus alá” tartozó-
nak vallották magukat. A további fejlődés egyre inkább eldurvuló
polémiákhoz, végül szakadásokhoz vezetett. Az aláírók vétkesnek
vallják magukat, hogy ezek az ellenségeskedések és szakadások be-
következtek. A dokumentum ezután felsorolja a növekvő egyetértés
eddig elért meglátásait, a közös hit kincseit. Megállapítja, hogy az
alapvető hitigazságokban egyetértés van, amelyeket a dialógusbi-
zottság eddigi dokumentumai megfogalmaztak: az Evangélium és
az egyház kapcsolatáról, az Eucharisztiáról való egyetértésről, az or-
dinációhoz kötött hivatalról. Ezután felsorolja a CA azon pontjait is,
amelyekben még további dialógusra van szükség.8

Amint a dokumentum előkészítésében, úgy fogadtatásában is je-
lentős aszimmetria mutatkozott. A német evangélikus egyházak
meglehetősen tartózkodóan fogadták a dokumentumot. Kijelentet-
ték: csupán a tájékozódást segíti a tanításban, az igehirdetésben és a
gyakorlatban, nincs azonban tanbeli kötelező jellege.9 A német kato-
likus püspöki kar viszont örömmel üdvözölte a nyilatkozatot. II. János
Pál pápa pedig, 1980. június 25-én, a CA átadásának 450. évforduló-
ján ezt mondta a Szent Péter téren: „Pontosan 450 évvel ezelőtt evan-
gélikus-lutheránus testvéreink elődei a császár (V. Károly) és a német
birodalmi gyűlés elé terjesztettek Augsburgban egy iratot, amelyben
tanúságot tettek az egy, szent katolikus és apostoli egyházról. Ha az
ezt követő eseményekre visszagondolunk, fájdalom és szomorúság
tölt el. A sok éves dialógus a lutheránusokkal, amelyet a II. Vatikáni
zsinat sürgetett, lehetővé tette, hogy újra fölfedezzük, milyen mély és
szilárd alapokra épül keresztény hitünk közös fundamentuma. A vi -
lág éhezi és szomjazza Krisztust, azt várja, hogy megvalljuk őt és ta-
núskodjunk róla szavakban és tettekben.”10 Az ünnepségek befeje-
zésekor pedig Willebrands bíboros, az Egységtitkárság prefektusa
azt a meggyőződését fejezte ki Augsburgban, hogy „az akkori sza-
kadások nem értek le közös gyökereinkig, és ami a hitünkben közös,
az lényegesen mélyebbre és távolabbra nyílik, mint ami elválaszt”.11

3. Az evangélikus–római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás ta-
nításáról máig az egyetlen hivatalos közös nyilatkozat Róma és a LVSZ
között. Jelentőségét növeli az, hogy éppen Luther központi teológiai
témájában, a megigazulás kérdésében foglaltak közösen állást több mint
másfél évtizedes teológiai-történeti közös kutatás és dialógus ered-
ményeként.12 Itt nincs arra lehetőségünk, hogy a közeledés minden
állomását — akár kronologikusan, akár tematikusan — áttekintsük.
A munkafolyamat során kiadott dokumentumokból a legfontosabb a
CA közös elfogadása után 1984-ben jelent meg Einheit vor uns címmel.13

A dokumentum számos olyan kérdésben fogalmazza meg a közös
álláspontot — vagy éppen az eltérő szempontokat —, ami szükséges
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volt a további kutatásokhoz. Fontosnak bizonyult az egyesülés mo-
delljeinek felvázolása. Ezek közül az ortodox egyházakhoz hasonla-
tosan a testvéregyházak rangját tartják kívánatosnak a lutheránus
egyházak esetében is.14 A különbözőségben létrejövő közösségben
legitim eltérések állhatnak fenn a liturgiában, a lelkiéletben, az egy-
házfegyelemben.

Az aláírók kinyilvánítják szándékukat, hogy „az időközben be-
szüremkedett negatív előítéleteket felszámolják, és a múltban ki-
mondott tanbeli elítéléseket felülvizsgálják, hogy vajon ma is helytál-
lóak-e”.15 Leszögezik, hogy „az egyháznak Krisztus által ajándékozott,
a Szentháromságos Istenben gyökerező egysége a hirdetett szó kö-
zösségében, a szentségek közösségében, valamint az Isten által szán-
dékolt és az ordinációval átadott hivatalban valósul meg”.

A cél az „egység a különbözőségben” megteremtése: az egyes ha-
gyományok sajátosságai nem szűnnek meg, a különbözőségeket nem
kell teljesen felszámolni.16 A megkezdődött párbeszéd során a kü-
lönbségeket úgy kell feldolgozni, hogy elveszítsék egyház-elválasztó
jellegüket, s láthatóvá tegyék, hogy a megmaradó különbségek az
apostoli hit alapvető konszenzusának értelmezésén alapszanak, tehát
legitimek. Hasonlóképpen fogalmazott Joseph Ratzinger: „A külön-
állás felekezetiségével mi az egyesülés hermeneutikáját állítjuk
szembe, ami a hitvallást az egységesre való tekintettel olvassa.”17

Ezt a célt valósította meg a Közös nyilatkozat, amely „magában
foglalja a konszenzust a megigazulástan alap-igazságaiban, és meg-
mutatja, hogy a még megmaradó különböző magyarázatok többé
már nem indokolnak tanbeli eltérést. A történelem során egyháza-
ink új felismerésekre jutottak. A fejlődés nem csupán megengedi,
hanem meg is követeli, hogy az elválasztó kérdéseket és elítélése-
ket felülvizsgálják, és új megvilágításban lássák. A megigazulástan
alapigazságairól konszenzus fogalmazható meg. Ennek fényében a
16. század idevágó tanbeli elítélései ma már a másik félre nem al-
kalmazhatóak” (13).

Hogy mennyire nehéz volt a konszenzus elérése, mutatja, hogy
még a kész és elfogadásra előkészített dokumentummal kapcsolat-
ban is fölvetődtek ellenvetések és kifogások. A nehézséget végül úgy
hárították el, hogy ezeket függelékként csatolták a nyilatkozathoz.

A megigazulás tanában elért tartalmi konszenzus mellett kitűnő
és a jövőre irányt mutató a nyilatkozat struktúrája: az egyes pon-
tokban a felek először megfogalmazzák azt, amit közösen vallanak,
majd hozzáfűzik az adott tézis katolikus és lutheránus értelmezését.
A nyilatkozat okafogyottá tette a katolikusok elhatárolódását a
három közismert „sola”-tól, és Krisztust állította a középpontba
(„solus Christus).

a) Sola gratia: a későközépkori jámborsági gyakorlatokban elsikkadt
a Szentírás fő kijelentése, amelyet Luther újra középpontba emelt: a
kegyelem teljesen ingyenes ajándéka Istennek. — Luther itt az ősi ke-
resztény meggyőződést fogalmazza meg Isten tökéletesen ingyenes

14Ezt a törekvést megle-
hetősen megnehezítette

a Hittani Kongregáció
Dominus Iesus nyilatko-
zata. Jézus Krisztus és
az Egyház egyetlen és
egyetemesen üdvözítő

voltáról. Szent István
Társulat, Budapest, 2000.

15Uo. 470.

16Uo. 466.
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A közép újrafelfedezése.
Alapvető tájékozódások.
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kegyelméről, amellyel Krisztusban megváltotta az embert. „Közösen
valljuk, hogy üdvössége tekintetében az ember teljesen Isten meg-
mentő kegyelmére szorul. (…) Magától képtelen arra, hogy Istennél
megigazulását kiérdemelje vagy üdvösségét saját erejéből elérje (19).

b) Sola fides: „Hogyan találok egy kegyelmes Istent?” Kínzó kér-
désére a választ Luther a megváltó Krisztusra ráhagyatkozó feltét-
len bizalomban találta meg. — A II. Vatikáni zsinat egyértelműen
deklarálta, hogy a kinyilatkoztatásban Isten önmagát tárja fel, hogy
személyes kapcsolatba, szeretetközösségre lépjen az emberrel. A hit
nem pusztán a hittételek elfogadása, hanem Istenre ráhagyatkozó bi-
zalom. „Közösen valljuk, hogy a bűnös ember az Istennek Krisztus-
ban történt üdvözítő cselekvésébe vetett hit által igazul meg” (25).

c) Sola scriptura: Luther szerint a kinyilatkoztatás egyetlen for-
rása a Biblia, a Trentói zsinat szerint viszont a Hagyomány is hite-
les forrás. — A mai egzegézis meglátásai nyomán ez a vita érvényét
veszti, hiszen a Szentírás és a Szenthagyomány ugyanabból a for-
rásból származik; a kettő szorosan összefonódik és átjárja egymást
(DV 9), nincs tehát két egymás mellett érvényesülő forrás.

A megigazulás tana és Luther e három alapvető meglátása nem
jelent már az evangélikus és a katolikus egyházat elválasztó aka-
dályt; a 20. századi katolikus teológia egy magasabb szinten szin-
tézisbe foglalta és a saját rendszerébe beépítette ezeket. Azt beható
teológiatörténeti kutatás döntheti el, hogy ezt a fejlődést — amely
a II. Vatikáni zsinaton érte el csúcspontját — mennyire katalizálták
Luther nézetei. A nyilatkozat befejezése leszögezi: „evangélikusok
és katolikusok között konszenzus van a megigazulástan alapvető
igazságait illetően”, a „megigazulás értelmezésének nyelvében, te-
ológiai megformálásában és hangsúlyaiban fennmaradó különbsé-
gek” pedig elfogadhatóak. Ennek nyomán közösen kijelentik: „az
evangélikus egyházaknak e nyilatkozatban előadott tanítása nem
esik a Trentói zsinat elítélései alá. Az evangélikus hitvallási iratok
elítélései nem alkalmazhatóak a római katolikus egyháznak e nyi-
latkozatban előadott tanítására” (40, 41).

A dokumentum azzal zárul, hogy „vannak még különböző súlyú
kérdések, amelyek további tisztázást igényelnek”. Ezek közül a
három legfontosabb:

a) Az Úrvacsorával kapcsolatban a két fontos vitakérdés: Krisztus
valóságos jelenléte és a szentmise áldozat jellege. Mindkét témában
jelentős közeledés mutatkozik. „Katolikusok és lutheránusok közö-
sen vallják, hogy az Úrvacsora szentségében Jézus Krisztus, valósá-
gos Isten és valóságos ember, egészen és teljesen, testével és vérével
jelen van, a kenyér és a bor jeleiben”,18 amelyeket a hívő közösség
hittel vesz magához. A szentségek ex opere operato kegyelemközlő ha-
tása nem jelent valamiféle mennyei patikát, a felvételükhöz hitre van
szükség. — A szentmise áldozatjellegével kapcsolatban is erősen kö-
zeledtek az álláspontok. Luther korában elterjedt nézet volt, hogy
minden mise önmagában megújítja Krisztus keresztáldozatát, ezért

18Gemeinsame römisch-
katholische evangelisch-
lutherische Kommission:
Das Herrenmahl. Verlag

Bonifatius-Druckerei,
Paderborn – Verlag Otto

Lembeck, Frankfurt
am Main, 1978, 31.
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aztán szaporították a privátmisék számát. A II. Vatikáni zsinat szerint
a szentmise nem puszta visszaemlékezés, de nem is a keresztáldo-
zat megismétlése vagy kiegészítése, hanem Jézus Krisztus keresztjé-
nek és föltámadásának emlékező szentségi megjelenítése.

b) A papi hivatal. A hívek egyetemes papságáról szóló tanítást a II.
Vatikáni zsinat beépítette az egyházról mint Isten népéről szóló felfo-
gásába. A fölszentelt papi hivatallal kapcsolatban azonban továbbra
is jelentős az eltérés. Azt mindkét fél elismeri, hogy Isten akaratából
létezik és az egyház számára az igehirdetéshez és a szentségekhez
szükséges az ordinációhoz kötött hivatal. Ennek jellegében azonban
máig lényeges különbség áll fenn: avatás vagy szakramentális, ka-
raktert adó fölszentelés történik? A történeti és teológiai kutatások
mindkét oldalon jelentős eredményeket értek el, néhány alapvető kü-
lönbség azonban egyelőre feloldhatatlannak látszik. Lehetséges-e az
evangélikus ordinációt szentségnek tekinteni, vagy nem? A megol-
dáshoz a kulcsot a püspöki hivatalban keresik, hiszen az mindkét fél
szerint az egyház lényegéhez tartozik. Itt viszont egyelőre a leginkább
vitatott az apostoli successio, bár a dialógusbizottság kijelentette:
„Hogy katolikus felfogás szerint a történelmi successióhoz tartozás a
püspöki hivatal teljességéhez tartozik, nem zárja ki azt, hogy a luthe-
ránus egyházakban meglévő hivatal katolikus meggyőződés szerint
is betölti azokat a lényeges funkciókat, amelyeket Jézus Krisztus az
egyházában elrendelt.”19 Heinrich Fries hozzáteszi: a 16. században
nem szakadt meg teljesen a püspökök sorában az apostoli successio,
hanem egy „presbiteriális successio” formájában maradt fenn. Ha
pedig ez így van, akkor azt kell megvizsgálni, hogy a püspöki hiva-
tal történeti folytonosságát hogyan lehet helyreállítani.20 A kérdés nap-
jainkban az egyház lényegének mélyebbre ható közös vizsgálatát in-
dította el.

c) A péteri szolgálat. Az I. Vatikáni zsinat a joghatóság és a tanítás
tekintetében is teljessé tette a pápai hatalmat — ezt azonban a töb-
bi keresztény egyházak nem fogadják el. II. János Pál pápa Ut unum
sint kezdetű enciklikájában nyíltan fölvetette: mit lehet tenni, hogy
a pápaság az egység szolgálatában álljon, ne pedig az egység aka-
dálya legyen. Megoldást kínálhat az ortodox egyházak helyzete, ame-
lyeket Róma „testvéregyházaknak” tart, pedig nem ismerik el a pápa
jurisdikciós primátusát. Joseph Ratzinger szerint „Rómának nem kell
többet követelnie a primátus-tan terén annál, mint amit az első év-
ezredben megfogalmaztak és éltek”.21

A bevezetésben említett három szinten mutatjuk be a kép alakulását.
1. Kétoldalú hivatalos egyházi megnyilatkozások: a Közös Nyilatkozat ki-

mondta, hogy a 16. századi tanbeli elítélések a megigazulás tárgy-
körében mára érvényüket vesztették. Név szerint azonban nem tör-
tént külön említés Lutherről. A közeledés jelen szakaszában egy ilyen
hivatalos katolikus rehabilitáció ugyan elképzelhető, de valószínűt-
len, hiszen alakja elválaszthatatlan a reformáció egész folyamatától.

19Gemeinsame römisch-
katholische evangelisch-
lutherische Kommission:

Das geistliche Amt. Verlag
Bonifatius-Druckerei,

Paderborn – Verlag Otto
Lembeck, Frankfurt am

Main, 1981, 77.

20Heinrich Fries:
Die katholische Lehre
vom kirchlichen Amt.

In: Lehrverurteilungen –
kirchentrennend? III.

(Szerk. Wolfhart
Pannenberg.) Herder,

Freiburg – Wandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen,

1990, 208.

21Joseph Ratzinger / XVI.
Benedek pápa: A közép

újrafelfedezése, i. m. 211.

Luther alakja

mai katolikus szemmel
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Jó szándékát az egyház reformjában aligha lehet elvitatni, ugyanak-
kor sajnálatos, hogy a reformokból kirobbant reformáció rengeteg kárt
okozott a felekezetekre szakadozott kereszténység és az újkori Európa
történetében. A „katolikus” szó mára elveszítette eredeti „egyetemes”
jelentését, s ez elszegényítette mindegyik egyházat. Az egységre tö-
rekvés mára sürgető paranccsá vált — éppen Luther szellemében is.

Ide sorolhatjuk azonban az utóbbi pápák pozitív kijelentéseit
Luther személyével kapcsolatban VI. Páltól Ferenc pápáig, illetve a
bocsánatkéréseiket az egyház hibáiért. II. János Pál ezt írta Wille -
brands bíborosnak, a Keresztény Egységtitkárság vezetőjének cím-
zett levelében 1983-ban: „Az evangélikus és katolikus kutatók tu-
dományos fáradozásai nyomán teljesebb és differenciáltabb kép
alakult ki Luther személyiségéről, de azokról a bonyodalmakról is,
amelyek a 16. század elején a társadalomban, a politikában s a tár-
sadalomban kialakultak. Mindeközben meggyőzően láthatóvá lett
Luther mélységes vallásossága, akit az örök üdvösség kérdésének
égető szenvedélye hajtott.”22

XVI. Benedek az erfurti ágostonos kolostorban tett látogatásakor
elmondta, hogy Luther szenvedélyes istenkeresése reá is nagy ha-
tást gyakorolt. Ferenc pápa több alkalommal Krisztus hűséges ta-
nújának nevezte Luthert. 2016-ban egy ezerfős német csoportot fo-
gadott a VI. Pál teremben, egy Luther szobor előtt. „Köszönetet
mondunk Istennek, hogy mi mint evangélikus és katolikus keresz-
tények azon az úton járunk, amely a szembenállástól a közösséghez
vezet. Már jelentős útszakaszt megtettünk együtt. Utunkban ellen-
tétes érzelmeket éltünk át: fájdalmat azért a szakadásért, amely még
fennáll köztünk, de örömet is azért a testvériségért, amelyre már
újra rátaláltunk.”23 Egy hónapra rá pedig fölkereste a római Chris -
tus  kirche evangélikus templomot, ahol ezt mondta: „Fontos, hogy
a katolikus egyház bátran folytassa a reformáció szándékainak és
Martin Luther alakjának gondos és őszinte újraértékelését, az Ecc -
lesia semper reformanda szellemében.”24

Szavaknál is erősebb gesztus volt Ferenc pápa részvétele Lund -
ban 2016. október 31-én a reformáció jubileumi évének megnyitó
ünnepségén, ahol közös ökumenikus megemlékezést tartottak a
fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Lutheránus Világszövetség
elnökével, Munib Younan püspökkel és a szövetség főtitkárával, to-
vábbá svéd katolikus és lutheránus püspökökkel. A találkozó során
közös nyilatkozatot is adtak ki: „Megtanultuk, hogy az, ami össze-
köt bennünket, nagyobb annál, mint ami elválaszt. Bár mélységesen
hálásak vagyunk a reformáción keresztül kapott lelki és teológiai
ajándékokért, megvalljuk és fájlaljuk Krisztus előtt azt a tényt, hogy
evangélikusok és katolikusok megsértették az egyház látható egy-
ségét. A teológiai nézetkülönbségeket előítéletek és összetűzések
kísérték, a vallást pedig politikai célokra használták.”25

2. Kétoldalú „félhivatalos” dialógusbizottságok: 1983-ban, Luther szü-
letésének 500. évfordulóján közös nyilatkozatot adtak ki Luther Már-

22http://w2.vatican.va/cont
ent/john-paul-ii/de/letters/
1983/documents/hf_jp-ii_

let_19831031
_card-willebrands.html

(2017.04.23.)

23http://w2.vatican.va/
content/francesco/de

/speeches/2016/october/
documents/papa

-francesco_20161013
_pellegrinaggio-

luterani.html (2017.04.23.)

24http://w2.vatican.va/cont
ent/francesco/en/speeche
s/2015/november/docum

ents/papa-fran-
cesco_20151115_chiesa-
evangelica-luterana.html

(2017.04.23.)

25Magyar Kurír,
2016. október 31.
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ton — Jézus Krisztus tanúja címmel, amely új fényben világítja meg
Luther alakját.26 A bevezető utal arra, hogy századokon át mennyire
ellentétes volt az ő megítélése: a katolikusok a nyugati egyházsza-
kadás elindítóját, a legveszélyesebb eretneket látták benne, az evan-
gélikusok pedig a hit hősének tartották, egy új, igazi egyház alapító-
jának. A felek kölcsönösen azzal vádolták egymást, hogy elszakadtak
az igaz hittől és az igaz egyháztól.

Luther önmagát „Urunk Jézus Krisztus méltatlan evangelistájá -
nak” tartotta, aki az egyház reformját sürgette és bűnbánatot hirde-
tett. Nem (csak) rajta múlt, hogy a reformátori mozgalom egyházi és
politikai következményei egyházszakadáshoz vezettek. Kétségtelen,
hogy a viták során Luther egyre harcosabban polemizált, a pápát An-
tikrisztusnak nevezte, másfelől pedig őt és követőit eretneknek és hi-
tehagyónak nyilvánították. Ezeket a fájdalmas folyamatokat nem
lehet meg nem történtté tenni, ma az a feladatunk, hogy a reformá-
ció pozitív örökségét közösen felkutassuk. A dokumentum felsorolja
azokat a pontokat, amelyekben Luther örökségét a későbbi száza-
dokban eltorzították. — A 20. század végén aztán elindult Luther
személyiségének újraértékelése. A fordulatra jellemző Willebrands
bíboros kijelentése: „Ki tudná ma tagadni, hogy Martin Luther mély-
ségesen vallásos személyiség volt, aki őszintén és odaadóan kutatta
az Evangélium üzenetét; (…) hogy az ősi katolikus hit jelentős részét
megtartotta; (…) hogy a II. Vatikáni zsinat számos olyan törekvést
megvalósított, amelyet mások mellett ő is kimondott.”27

A dokumentum végül levonja a mindkét egyházra vonatkozó
következtetéseket. „Ma már lehetséges számunkra, hogy közösen
tanuljunk Luthertől. Közös tanítónk lehet abban, hogy Istent mindig
Istennek tartsuk, hogy a mi legfontosabb emberi válaszunk csak az
abszolút bizalom és Isten imádása lehet.” A dokumentum ez után
nyolc pontban összegzi Luthernek mindkét egyház számára köte-
lező teológiai örökségét, majd Luther utolsó vallomásával fejező-
dik be: „Koldusok vagyunk. Ez az igazság.”

Fontos mérföldkő a 2013-ban megjelent közös nyilatkozat A szem-
benállástól a közösségig címmel, amely a 2017-es emlékévet kívánta elő-
készíteni.28 Lutherrel kapcsolatban „a katolikus kutatásokban az a meg-
állapítás jelentette az áttörést, miszerint Luther egy olyan katolicizmust
haladott meg önmagában, amely nem is volt teljesen katolikus” (21).
A dokumentum — immár a szokott módon — párhuzamosan ösz-
szegzi a katolikus és az evangélikus fejleményeket, az egyes témákban
fennálló egyetértéseket és eltéréseket, miközben különbséget tesz
„Luther teológiája és az evangélikus teológia, különösen pedig Luther
teológiája és az evangélikus egyházak tanítása között” (93).

3. Egyes teológusok több alkalommal sürgették Luther valami
módon történő rehabilitálását. Magyar részről az ökumenikus moz-
galom legfőbb támogatója Békés Gellért volt, aki már 1983-ban cik-
ket írt Luther mai katolikus szemléletben címmel.29 Evangélikus rész-
ről a szintén külföldön élő Vajta Vilmos (aki megfigyelőként részt

26Dokumente wachsender
Übereinstimmung,

i. m. Bd. 2.

27Willebrands előadása a
Lutheránus Világszövetség
közgyűlésén hangzott el,

1970-ben. Lutherische
Rundschau 20
(1970), 457sk.

28A szembenállástól a
közösségig. Evangélikus–

római katolikus közös
megemlékezés a refor-

mációról 2017-ben.
Luther Kiadó,

Budapest, 2016.

29Békés Gellért:
Luther mai katolikus

szemléletben. Katolikus
Szemle (Róma), 1983/4.

Később megjelent a
Krisztusban mindnyájan

egy – keresztények
egysége utópia? című

kötetében. Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 1993, 287.
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vett a II. Vatikáni zsinaton is) volt az ökumenikus párbeszéd legje-
lentősebb képviselője. Az 1983-as jubileum kapcsán ő is áttekintette
„Luther és a katolicizmus” viszonyát, a katolikus Luther-kutatás
eredményeit, az egyházak közti dialógust. „A katolikus Luther-
kutatás ma azzal a feladattal áll szemben, (…) hogy szembesítse Lu -
 ther teológiáját a Szentírással és azzal a hagyománnyal, amely az
egyház hitvallásán keresztül megegyezik a Szentírással. Természe-
tesen az evangélikus Luther-kutatásnak is tisztában kell lennie az -
zal, hogy a teológiai kutatás az egzegézis, sőt a tanhagyomány terén
is új problémákkal találkozott az elmúlt évszázadok folyamán.”30

2008-ban feltűnést keltett a neves katolikus Luther-kutató, Otto
Hermann Pesch, aki egy előadásában azt javasolta, hogy 2017-ben,
az 500. éves jubileum alkalmával Luthert egyházjogi értelemben is
rehabilitálni kellene. Előadásának címe is provokál: Martin Luther
— längst katholisch? Oder: wie lutherisch sind die Katholiken? Mennyire
lutheránusok ma a katolikusok, anélkül, hogy tudnák? Számos kér-
désben — mondja — ma már közhelynek számít a katolikus teoló-
giában és a hívek között az, ami annak idején vitakérdés volt.31

Hans Küng pedig a közelmúltban írt cikkében a tőle megszokott
stílusban energikusan sürgeti „Luther rehabilitációját, a kiközösíté-
sek visszavonását, a protestáns és anglikán egyházi hivatalok elis-
merését és az interkommuniót”. Természetesen hasonló bátor lépé-
seket vár el evangélikus oldalról is. A barátságos gesztusok ma már
nem elegendőek, írja, valódi tettekre van szükség mindkét oldalról.32

A Luther személyéhez kapcsolódó megnyilatkozásokon túl befejezés-
ként — csupán tézisszerűen — érdemes számba venni azokat a főbb
kihívásokat, amelyeket a teológusok egyik vagy másik oldalról fölvetnek.

1. Többen szóvá teszik, hogy a híveknek a gyakorlatban megélt
ökumenikus egysége — mindkét egyházban — jóval meghaladta már
azokat a teológiai nézeteltéréseket, amelyekről teológiai szinten vita
folyik. Az élet túllépett a teológiai kérdéseken, az ökumenikus pár-
beszéd mára szobatudósok magánügyévé zsugorodott.

2. Mások szerint az európai kereszténység egyre inkább kultúr -
emlékké válik, az élő hit erősen megcsappant, a határvonalak nem
az egyes felekezetek között húzódnak, hanem a hit és a hitetlenség
között. A teológusoknak a felekezeti különbségeknél sokkal inkább
életbe vágó kérdésekben kell választ adniuk korunk emberének:
van-e Isten? Gondviselés? Miért a rossz? Tud-e segíteni a keresz-
tény ség korunk feszítő nagy kérdéseinek megoldásában? Ezek a
kérdések a maga korában Luthert is mélységesen foglalkoztatták.
Küszködünk Isten rejtettségével, faggatjuk, miért nem avatkozik be
jobban a világ katasztrófákkal és bűnökkel terhelt történetébe, ha
egyszer jóságos és mindenható.

3. A párbeszéd a többi világvallásokkal, elsősorban az iszlámmal
mára elkerülhetetlenné vált. Ehhez azonban a krisztushívők közös
fellépése szükséges. A felekezetekre szakadt kereszténység sem a

30Vajta Vilmos: A Luther-
jubileum – az ökumené

távlatában. Koinónia 28.
szám, Oslo, 1984, 1–14.

Később megjelent az
Amíg időnk van. Váloga-

tott írások című kötetben,
Európai Protestáns

Magyar Szabadegyetem,
Basel – Budapest,

1998, 169.

31Az előadás szövege
megjelent: Christ in der
Gegenwart, Nr. 43–44,

25. Oktober és 1.
November 2009.

32Christ in der Gegenwart
Nr. 10, 5. März 2017.

A lutheránus–katolikus

ökumené jelene és

jövője
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világvallások dialógusában, sem a globalizált világ nagy kérdései-
ben nem tud hitelesen fellépni.

4. Luther eredeti szándéka a katolikus egyház reformja volt.
Ugyanezt célozta meg a II. Vatikáni zsinat is. Mindkét egyháznak
mindig újra szüksége van a lelkiismeretvizsgálatra, a torzulások ki-
küszöbölésére, a megújulásra, a Krisztus-misztériumban való egyre
teljesebb elmélyülésre. 

Hogy az ökumenikus közeledés mikor ér célba, hogy a teljes egy-
ség bekövetkezhet-e valaha, és ha igen, mikor, erről a legkülönbö-
zőbb vélekedések látnak napvilágot. Egyelőre legalábbis feloldha-
tatlannak látszik néhány vitakérdés. Saját identitásunk feladása
nélkül meddig mehetünk el a kiengesztelődött sokféleségben?

Ennél is nehezebb válaszolni arra a kérdésre, hogy kik e dialógus
partnerei? Az ökumenikus dialógus nemcsak a katolikus-lutheránus
egyházak között folyik, hanem váltakozó sikerrel a többi keresztény
egyházzal, egyházi közösséggel is. De vajon meddig beszélhetünk
még egyházakról, egyházi közösségekről, kell-e, szabad-e ide érte-
nünk Krisztusra hivatkozó mindenfajta vallási közösséget? Szerte a
világon gombamód szaporodnak különböző új vallási közösségek.
Van-e remény arra, hogy a kereszténység egyre jobban szétforgácsoló
tömbje valahogy mégis egységre jut egyszer?

A kérdésre ugyan nem ad választ, de talán mégis méltó központi
eseménye lehetne a jubileumi esztendőnek, ha a keresztények —
felekezetektől függetlenül — közös ünneppel mutatnák fel a világ-
nak Krisztust, a világ megváltóját és üdvözítőjét. Az ötletet még
évekkel ezelőtt német katolikusok és evangélikusok egyaránt föl-
vetették. Az EKD elnöke, Heinrich Bedford-Strohm püspök és Rein -
hard Marx bíboros, a német katolikus püspöki kar elnöke közös
nyilatkozatban jelentették ki 2014-ben: „Az évtizedek óta egyre szi-
lárduló és szélesedő alapokon 2017-ben először sikerülhet, hogy kö-
zösen gondolkozzunk és közösen ünnepeljük meg Krisztus ünne-
pét mint közös hitünk tanúságtételét.”33 Ezt sürgette a német
püs pöki kar ökumenikus bizottságának elnöke, Gerhard Feige is
2016-ban: „Mivel a reformátorok újra Krisztust állították a hit kö-
zéppontjába, az egyházak a reformáció 2017-es jubileumi évét
közös Krisztus-ünnepként ünneplik.”34

Lesz-e, lehetséges-e valaha teljes egység itt a földön? Vannak,
akik szerint az egység csak a végső beteljesedésben válhat való-
sággá. Ez a vélemény azonban nem feltétlenül pesszimista jóslat,
hiszen az eszkaton már bizonyos értelemben elkezdődött: az „una
sancta” létrejött „a szentek ökumenéjében”, ahogy XVI. Benedek
mondta: „Az egység ‘eszkatologikus’ a szó igazi értelmében: már
jelen van. Együtt kell keresnünk az Úr igazi arcát. Az ökumené nem
más, mint már most eszkatologikus fényben élni. Ha úton vagyunk
Krisztushoz, akkor úton vagyunk az egységhez.”35

A jövő

33Pressemitteilungen
der Deutschen

Bischofskonferenz. 31.
01. 2017 – 3.

34KNA 2016. 04. 19.

35Joseph Ratzinger:
Zur Lage der Ökumene.
In uő: Weggemeinschaft

des Glaubens, Kirche als
Communio. Sankt Ulrich

Verlag, Augsburg,
2002, 234.
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