
mené nem vágyálom nála, hanem életforma,
gyakorlat és hitvallás. A recenzens őszintén irigy-
 li Béres Tamást és Kodácsy Tamást, hogy egy ilyen
éleslátású és nagyformátumú professzor beszél-
getőpartnerei lehettek ebben a kötetben.

Az ötödik blokk: „A tradició szerepe az egyház
életében és a teológiában” először Török Csaba ka-
tolikus teológus tanulmányát közli, aki 2016-ban
Írás és hagyomány címen már könyvet jelentett meg
a kérdésről. A recenzenst már a konferencia elő-
adásán lenyűgözte a szerző elkápráztató tudása,
s a Dei Verbum megszövegezéséről kulisszatitkokat
is sejtető informáltsága. Az előadáshoz méltó kor-
referátumok hangoztak el az evangélikus emeritus
professzor Reuss András részéről, aki sokat me-
rített Gerhard Ebeling Tradition című 1960-as
RGG tanulmányá ból; másrészt Szűcs Ferenc re-
formátus emeritus professzor részéről, aki Kálvin
írásait, a II. Helvét hitvallást és Pákozdy László
Márton egy fontos tanulmányát idézte.

A következő (hatodik) téma az „Ige és a
szentség viszonya”. Szabó Lajos evangélikus
professzor részint Luther írásaira utalt, részint arra
mutatott rá, hogy az evangélikus gyakorlatban is
egyre inkább teret hódít a „kétfókuszú” is tentisz-
telet: az ighirdetésen túl a az úrvacsora gyakor-
lata is már sok helyen része az istentiszeteletnek.
Békési Sándor református és Dolhai Lajos kato-
likus teológus is a hitvallásos elkötelezettség és
az ökumenikus nyitottság szellemében szóltak
hozzá szakszerűen a verbum és a sacramentum nagy
témájához.

Az utolsó — legmerészebb — témakör „Az egy-
házi hivatal értelmezése” volt. Zamfir Korinna ko-
lozsvári katolikus teológusnő előadása ennek
megfelelően egyszerre volt pazar szakmai appa-
rátust felvonultató tanulmány és bátor megfonto-
lásokat javasló indítvány. Rámutatott, hogy „az a
nézet, miszerint a protestáns egyházi szolgálat ér-
vénytelen, nem számol sem az egyházi szolgálat
kialakulásának és a teológiai értelmezésének tör-
téneti alakulásával, sem a reformátorok álláspont -
jának kontextuális értelmezésével, sem az ökume -
nikus párbeszéd eredményeivel”. (245.) Fontos
megállapítása, hogy „az ordináció rítusát illetően
konszenzus van katolikusok, evangélikusok és re-
formátusok között. A jel hatása tekintetében a lu -
the ránus álláspont közelebb áll a katolikushoz: az
epiklészisz és a kézrátétel nemcsak emlékeztet a
Szentlélek ajándékaira, hanem közvetíti is azokat.
E konszenzus odavezetett, hogy az evangélikus
teo lógia már nem veti el lényegileg az ordináció
szakralitását.” (272.) A szerző úgy véli, hogy kato -
likus szempontból a a protestáns egyházi szolgá-
lat a szentségi jel tekintetében formailag hiányos,
de nem tekinthető érvénytelennek. Gaál Sándor re-
formátus teológus a korreferátumában arra utalt,

hogy az egyház küldetéses nép, s a „hivatal tartal -
mát az Evangélium adja, szabja meg, és nem for-
dít va”. Béres Tamás hozzászólása az evangélikus
szempontú egyházi hivatalértelmezésről szól, s a
Szembenállástól a közösségig című dokumentum
ide tartozó „Öt ökumenikus felszólítás” említésén
túl idézi a németországi katolikus és protestáns ve-
zető püspökök programját, amely Az emlékezet gyó-
gyítása — Jézus Krisztus megvallása (Erinnerung
heilen — Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames
Wort zum Jahr 2017. Hannover, 2016) címet viseli.
Fazekas László rövid reflexiója az ökumenikus pár-
beszédet mint az ajándékok cseréjét méltatja. A kö-
tetet Szuromi Szabolcs Anzelm közleménye zárja,
amely ezt a címet viseli: Megalapozott-e az egyház-
ban létező jogalkotás és a saját belső szakrális jogrend léte?

Nemcsak a szerkesztők nevezték joggal „hazai
egyháztörténeti eseménynek” ezt a három napos
kollokviumot, de a kötet is egyháztörténeti mér-
földkő a hazai teológiai irodalomban. Egyedül a
szerzők rövid bemutatását hiányoljuk az egyéb-
ként szakszerűen szerkesztett kötet végéről.

A kötet alapos tanulmányozását mindenki fi-
gyelmébe ajánljuk. Ha a reformáció, mint a recen-
ziónk elején írtuk, elsősorban teológiai esemény volt,
a reformációt foglalkoztató kérdések mai közös és
rendszeres újragondolása az egyetemes (amit lehet
katolikusnak is mondani) egyház számára sürge-
tő feladat. Szép példája ez az alulról jövő, evangé-
liumi ökumenének. Az egyes tanulmányok olva-
sásakor újra és újtra átélhetjük, hogy ugyanannak
a kétezer éven átívelő kórusnak a tagjai vagyunk,
még ha más-más szólamban is énekeljük a Bárány
énekét. (Szerk. Puskás Attila – Perendy László –
Hoványi Márton. Varia theologica 9. Szent István Tár-
sulat, Budapest, 2018)

FABINY TIBOR

EGY EGYHÁZTÖRTÉNETI
ESEMÉNYRŐL

A reformáció 500 éves jubileuma 2017-ben világ-
szerte számos egyházi rendezvényre adott alkal-
mat. Érthető, hogy a legtöbb esemény Németor-
szágban, azon belül is a „Luther-városokban”
zajlott, az evangélikus egyházak rendezésében, és
főleg Luther Márton személyét állította középpont -
ba. Látványos kiállítások, társadalmi rendezvények,
istentiszteletek, tudományos konferenciák követ-
ték egymást az esztendő során. Számos tudomá-
nyos és népszerűsítő kiadvány látott napvilágot.
A magyarországi megemlékezések — természe-
tesen szerényebb körülmények között — hason-
ló szellemben folytak, bár nálunk inkább a refor-
máció 500 éves jubileuma állt előtérben, illetve a
magyar református egyház 450 éves fennállása,
s talán kevésbé Luther Márton alakja.
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A jubileumra való hazai felkészülés jelentős ered-
ménye volt A szembenállástól a közösségig. Evangéli-
kus–római katolikus közös megemlékezés a reformáció-
ról 2017-ben című kiadvány1 megjelentetése magyar
nyelven. Ennek kapcsán több kisebb-nagyobb
ökumenikus konferenciára került sor. Ezek közül
azonban kiemelkedik az, amelyet a PPKE HTK ren-
dezett Reformáció és ökumenikus párbeszéd címmel
2017. január 25–27-én. Most könyvben is megjelent
az ott elhangzott előadások szövege. A kötetet ol-
vasva nem hangzik túlzásnak, hogy szerkesztői
„magyar egyháztörténeti” eseménynek nevezik a
konferenciát. Aki végighallgatta a konferencia
előadásait, vagy most elolvassa az ott elhangzott
előadásokat, az egyetérthet ezzel a kifejezéssel.

A kötet bevezetője utal is arra, hogy a konfe-
rencia „megközelítésmódjában és stílusában en-
nek a dokumentumnak a szemléletét igyekezett
közvetíteni”.2 Az ökumenikus párbeszéd mai cél-
kitűzéseire ilyen kifejezésekkel utalnak: „vége a
protestálásnak, ma már nem egymással szemben
határozzuk meg magunkat”; a „kiengesztelődött
sokféleségre törekszünk”; „azt keressük, mi a re-
formáció üzenete a mai kornak”; „történeti táv-
latban kell szemlélnünk 1517-et, az azóta eltelt öt
évszázadot és a jelen kihívásait”.

A konferencia — és így a kötet — szerkezete gon-
dosan felépített. Egyrészt közös gondolkodásra hív
azáltal, hogy minden témát egy nagyobb előadás
mutat be, amelyre két korreferátum reflektál. Más-
részt ügyeltek arra is, hogy a három történelmi egy-
ház egyenlő súllyal jusson szóhoz. A konferencia
főleg rendszeres teológiai témákat tűzött napi-
rendre, nem foglalkozott egyháztörténeti kérdé-
sekkel, nem elemezte a reformáció társadalmi, esz-
metörténeti, etikai következményeit. Nem tűzték
napirendre azokat a kérdéseket, amelyekben már
konszenzus alakult ki (elsősorban a megigazulás,
a krisztológia és a trinitológia témakörében). Va-
lójában egyetlen téma köré rendeződnek az elő-
adások: az ige teológiája. A két első rész formáli-
san is ezt a témát elemzi, de ehhez kapcsolódnak
a többiek is: az ige és a tradíció, ige és szentség vi-
szonya, Isten igéje és a liturgia, az egyházi hivatal.
A konferenciát lezáró kerekasztal-beszélgetés címe
ismerős kifejezés: „Ajándékok cseréje” — hozzá-
teszik azonban, hogy ez „az ökumenikus párbe-
szédben” történik, ezáltal új távlatokat nyitva az
egység útján.

A bevezető rész áttekinti a párbeszéd során el-
ért eredményeket. Steinbach József református
püspök a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának munkáját foglalja össze, előadását
azonban stílusosan igei elmélkedéssel kezdi, ami
az egész konferencia alaphangját megadja. Jézus
Krisztus szeretete szorongat minket a megújulás-
ra, a falak lebontására, „a testvér önmegtagadó sze-

retetére”. — Szentpétery Péter az evangélikus–
katolikus vegyesbizottság által kidolgozott dialógus-
dokumentumokat sorolja fel, majd a SZK magyar
fogadtatását kíséri figyelemmel.3 A dokumentum-
ra hivatkozva azt javasolja, hogy Jézus Krisztus
Evangéliumának (újra)fölfedezése kerüljön a kö-
zéppontba, hiszen az egyházak csak Krisztusban
juthatnak el az egység útjára. — A katolikus mér-
leget Kránitz Mihály vonja meg, utalva az elért ered-
ményekre és a fölmerült nehézségekre. Felsorolja
számos katolikus teológus nevét, akik úttörő sze-
repet játszottak az ökumenikus kutatásokban. Egy
ilyen felsorolás persze sohasem lehet teljes, még is
szívesen láttuk volna a „két nagy” ökumenikus,
Augustin Bea és Jan Willebrands bíboros említését
is. A dialógusban fölmerült nehézségek közül meg-
említi a sok vitát kavart Dominus Jesus nyilatkoza-
tot — mintegy enyhítésképpen hozzátéve, kissé fél-
reérthető megfogalmazásban, hogy „dogmatikus
és nem ökumenikus iratról van szó”.4

Isten igéje a témája a két első tematikus blokk-
nak. Az első főelőadó, Csepregi András korabeli do-
kumentumokkal, Luthertől és a hitvallási iratokból
vett idézetekkel mutatja be Isten igéjének lutherá-
nus értelmezését. Az Evangélium Luther számára
„Krisztusról szóló beszéd”. Csepregi András eligazít
Luther „gyakran sarkos”, „személyes és szenve-
délyes” kijelentései között, és távlatot nyit „a ke-
resztény hit és élet titkait kutató mai megbeszélé-
seknek is. — A második főelőadó, Várnai Jakab
viszont az Isten igéjéről szóló katolikus teológia je-
len kibontakozását elemzi a II. Vatikáni zsinat és an-
nak azóta is tartó recepciója kapcsán. Az Isten igéje
teológia megtermékenyítette a katolikus gondol-
kodást: utat nyitott egy új, „relácionális ontológia”,
egy „kommunikatív teológia” felé. Krisztusban „Is-
ten dialógusa célhoz ért: egyesüléssé lett”.5 A ki-
nyilatkoztatás nem egy adott számú tétel közlése,
hanem Isten folyamatos kommunikációja az em-
beriséggel.

A négy hozzászóló különböző oldalakról közelíti
meg a kinyilatkoztatást, a törvényt és az Evangé-
liumot, abban azonban egyetértenek, hogy a ki-
nyilatkoztatás és a megigazulás középpontjában Is-
ten megtestesült Igéje, Jézus Krisztus áll. Rókay
Zoltán Ebelingre és Ratzingerre hivatkozva mond-
ja, hogy a teljes Bibliát „krisztológiailag kell értel-
mezni”, „krisztológiai hermeneutikára” van szük-
ség. — Vladár Gábor Kálvin nyomán mutatja be a
Szentlélek szerepét Isten igéjének hirdetésében és
befogadásában, majd Karl Barth nézeteit foglalja
össze: „Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztus, az Is-
ten Fia. Isten igéje a Szentlélek erejében feltámadott,
hatékony és beszélő Jézus Krisztus.”6 — Varga
Gyöngyi folytatja a Várnai Jakab által fölvetett szem-
pontot a kommunió és kommunikáció kapcsola-
táról: „A Szentháromság a kommunióból eredő
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kommunikáció ősformája, modellje”, „metafizikai
beszélgetés”. — Végül Pecsuk Ottó református
szemszögből elemzi a Várnai Jakab által elemzett
két dokumentumot. Mielőtt kitérne az ökumenikus
bibliafordítások kérdésére, ezt a végkövetkeztetést
vonja le: „bár másként definiálják a Szentírást és a
Hagyományt, a katolikus és protestáns teológia
ugyanarról a komplex valóságról beszél”.7

A konferencia — és a kötet — közepén mintegy
intermezzóként jelenik meg Gánóczy Sándor elő-
adása Wolfgang Pannenberg teológiájáról. Az
ökumenikus teológia katolikus nesztora személyes
emlékeit is felidézve ismerteti az ökumené egyik
legnagyobb evangélikus teológusának munkás-
ságát. Bemutatja, „mit jelent teológiát művelni öku-
menikus nyitottsággal”: mindkét fél kész saját ed-
digi nézeteinek önkritikus átértelmezésére, úgy is,
hogy tanul a másik fél szempontjaiból is. Így érté-
keli Gánóczy a hitnek mindkét oldalról elfogadha -
tó értelmezését, a megigazulás-tant, Pannenberg
„eucharisztikus egyháztanát”, sőt elképzelhetőnek
tartja a nézetek közeledését a „pappá, illetve lel-
kipásztorrá szentelés”, de még a péteri szolgálat kér-
désében is. Mesterére hivatkozva a „szétszakadt
testvérek” újraegyesülését nem fakultatív, hanem
kötelező ügynek tartja. — Béres Tamás még tovább
megy korreferátumában: egy egyházon belül is „je-
lentős határvonalak húzódhatnak a különféle teo -
lógiai nézetek között”. Azt a reményét fejezi ki, hogy
„az egység a doktrinális integritás és identitás meg-
tartása mellett is megvalósulhat”. Az egyház „az
üdvösség szentsége”, a „Krisztuson mint főn ke-
resztül megvalósuló hívek egysége”, „Isten ural-
mának szentségi jele”. — A református álláspon-
tot kifejtő Kodácsy Tamás sokkal kritikusabban
szemléli Pannenberg teológiáját. Lényegi különb-
séget lát az apostoli folytonosság katolikus felfogása
és Pannenbergé között, de még inkább a katolikus
és a „protestáns, kálvini-presbiteri gyökerű egy-
házak” álláspontja között, amely a tanbeli folyto-
nosságot elegendő kritériumnak tartja.

A tradíció szerepe az egyház életében és teológiájá-
ban volt a konferencia másik nagy témája. Beveze -
tő előadásában Török Csaba először a Szentírás–
Szenthagyomány összetartozásának katolikus
értelmezését tekinti át a Trentói zsinattól a II. Vati -
ká numig. Két fontos megkülönböztetése: a Hagyo -
mány számára a Szentírás jelenti a végső kritériu-
mot és normát; az apostoli Hagyományt meg kell
különböztetni az egyházi-felekezeti hagyomá-
nyok szintjétől. Ezután áttekinti a hagyomány ér-
telmezését különböző protestáns egyházak szem-
szögéből — kár, hogy éppen a református reflexió
marad ki ebből az egyébként széles panorámából.
Végül említést tesz Karl Barth kritikájáról, aki öröm-
mel fogadta el a II. Vatikáni zsinat felfogását a ki-
nyilatkoztatásról és annak továbbadásáról, de

nem fogadta el a Tanítóhivatal szerepét. Török Csa-
ba szerint egy dinamikus hagyományteológia se-
gíthet e feszültség megoldásában, és megnyithat-
ja a távlatot annak az élő isteni kinyilatkoztatásnak,
amelynek középpontja és beteljesülése Krisztus. —
Reuss András az evangélikus teológia oldaláról erő-
síti meg Török Csaba konszenzusos javaslatait: az
egyház az ige teremtménye, a hagyományozás
az egyházban történik. Joseph Ratzingert idézi,
hogy „a Szentírás egyértelműen mértéknek tekin-
tendő a tanítóhivatallal szemben”.8 „Az egyetlen
Krisztus-tradíciót a tradíciók többfélesége adja
tovább.” A különféle tradíciók részben komple-
menter, részben kritikus szerepet tölthetnek be, s
így gazdagít hatják, kiegészíthetik és korrigálhatják
egymást. — Ezt a szempontot megerősíti a másik
korreferens, Szűcs Ferenc is. Felekezetenként ke-
letkeztek másodlagos hagyományok, ezek önkri-
tikus felülvizs gálata is segíthet a közeledésben, a
hagyományok folyamatos megtisztításában. A hel-
 vét reformáció szempontjaiból kiemeli a kánon-
képződés és az óegyházi zsinatok fontosságát. A re-
formáció nem jelentheti az egyház kezdetét, hiszen
közös örökségünknek valljuk az előtte eltelt más-
fél évezredet is. A kálvini reformáció „az Ige és az
egyház összekapcsolása helyett az Igét és a Lelket
kötötte elválaszthatatlanul össze”.9 A tradícióval ösz-
szefügg az apostoli utódlás eltérő magyarázata is:
számukra az apostoliság az apostoli hit tartalmi őr-
zése a tisztségek láncolata helyett.

Az ige és a szentségek viszonyának hagyományo -
san kontroverz témájában is közeledtek egymás-
hoz az álláspontok. Szabó Lajos a bevezetőjében ki-
fejti, hogy Luther tevékenységének legfontosabb
eleme az igehirdetés volt, a szakramentum azon-
ban kapcsolódik hozzá: a szentségben válik való-
sággá az Evangélium. Örömmel állapítja meg, hogy
legújabban örvendetes elmozdulás figyelhető meg
katolikus és evangélikus oldalon egyaránt. A ka-
tolikus szentmisében szintézisbe került az Ige és az
Eucharisztia liturgiája, a protestánsoknál pedig gya-
koribbá vált az úrvacsoravétel. Így valósul meg a
Luthertől származtatható kétfókuszú istentisztelet:
prédikáció és úrvacsora. — Lényegesen nagyobb
az eltérés a református egyháztanban, amint Békési
Sándor kifejti. Zwinglire hivatkozik: „nem az a lé-
nyeg, hogy a kenyér és a bor mivé változik át, ha-
nem az, hogy mivé válunk azoknak vételekor”.10

Az úrvacsora az „első vacsora” ismétlése és emlé-
kezete, amely nem a „jegyekben idéz elő változást,
hanem a szent jegyekkel élő személy szívében”.
A nézetek közeledésére azonban reményt ad,
hogy mindegyik Krisztus személyéből indul ki. —
Dolhai Lajos történeti áttekintése szerint az üdvös -
ség e két eszközét — ige és szentségek — szembe -
állították. A II. Vatikáni zsinat szerint azonban az
igehirdetés és a szentségi cselekmény egybetarto-
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zik. A szentséget az ige teológiája felől határozhatjuk
meg az egyház szentségi szemléletében.11 Ez azon-
ban nem jelent automatizmust, az opus operatum és
a személyes hit egymást feltételezik.

Az egyházi hivatal értelmezése végül az öku-
menikus párbeszéd egyik legkényesebb kérdését
veti fel. Erről Zamfir Korinna tartotta a konferencia
egyik legmesszebbre mutató előadását. Nem ke-
vesebbre vállalkozott, mint vitatta azt a katolikus
nézetet, hogy a protestáns egyházi szolgálat ér-
vénytelen. Írásában Walter Kasperre hivatkozva
kijelenti, hogy a protestáns — különösen az evan-
gélikus — ordináció illegitim, de nem érvényte-
len; az érvénytelenség „nem kötelező katolikus ta-
nítás”.12 Luther és a hitvallási iratok elemzéséből
szűri le tételét: „az ordinált egyházi szolgálat is-
teni eredetű és Krisztus rendelte”.13 Véleménye
szerint „a növekvő egyetértés az ordináció szak -
ramentalitása és az apostoli szukcesszió megőr-
zése tekintetében odavezethetne, hogy a katolikus
egyház elismerje az evangélikus ordináció szak -
ramentalitását”.14 Az apostoli szukcesszió meg-
valósulhat nemcsak püspöki, hanem presbiteri vo-
nalon is, amely a püspöki jogutódlás egyik
formája lehet. A II. Vatikáni zsinat defectus sac ra -
menti ordinist említ, véleménye szerint azonban ez
érthető csupán formai hiányosságnak is. — Gaál
Sándor leszögezi a református álláspontot: a tar-
talmi kritérium a döntő, tehát az Evangélium hi-
teles hirdetése. A papi szolgálatra való felszente-
lés „sákramentális voltát” Kálvin sosem fogadta
el, bár megkülönböztetik az egyetemes papság el-
vét az egyházi szolgálattól. A pásztori szolgálat-
ban a lelkipásztor osztozik a presbitériummal, az
egyházkormányzatban pedig a zsinati-presbite-
ri elv érvényesül. A lelkipásztor nem egy önálló
egyházi rend tagja, ezért nincs is szentségi jelle-
ge. — Béres Tamás a katolikus–evangélikus öku-
menikus közeledés eddigi eredményei alapján le-
hetségesnek látja a párbeszéd pozitív folytatását.
Szerinte két téma vár még megbeszélésre: az eu -
charisztikus közösség, továbbá az egyház és az
egyházi hivatal kérdése. „Az evangélikus egyház
úgy tekint önmagára, mint a reformáción át-
ment katolikus egyházra.”15

Összegezve a konferencia tanulságait, ezek a
következtetések adódnak.

1. A középpont mindhárom egyház tanításá-
ban és életében Jézus Krisztus, a megtestesült Is-
ten Fia, aki elevenen él tovább egyházában.

2. A katolikus felfogás közelebb áll a lutherá-
nushoz, mint a reformátushoz. Kérdés, nem célra -
vezetőbb-e a szép eredményeket felmutató ka-
tolikus–lutheránus dialógust folytatva készíteni
elő egy újabb konszenzust, amint a megigazulás -

ról szóló közös nyilatkozat sorsa mutatja, amelyet
2018-ban utólag elfogadott a Református Egy-
házak Világszövetsége is. Ilyen konszenzus kiala -
kulhatna a kinyilatkoztatás, az Ige és a Hagyo-
 mány kérdésében, beleértve talán még a katolikus
tanítóhivatal szerepét is.

4. Az eucharisztikus egyháztanban is elkép-
zelhető további konvergencia a lutheránusokkal.
Rést nyithat esetleg a német püspöki kar jelenlegi
javaslata, amely vegyes házasságok esetén lehe-
tővé tenné a lutheránus fél áldozását, amennyi-
ben vallja a reális jelenlétet.

5. Zamfir Korinna merész utópiája ellenére
egyelőre nem látszik megoldhatónak a papi hi-
vatal értelmezése, ehhez kapcsolódóan az egyház,
az Eucharisztia, az apostoli szukcesszió, végül pe-
dig a péteri szolgálat témája. Mindezekben a kér-
désekben azonban lényegesen közelebb áll a
katolikus felfogáshoz a lutheránus álláspont.

A kérdés nyitott: meddig jutottunk el az egység
útján, és hogyan lehet tovább menni rajta? Úton já-
runk, de az utak most már egymás felé tartanak,
nem pedig távolodóban vannak. Hogyan és mikor
jöhet létre a „teljes egyházi közösség”, „az egyház
látható egysége”, vagy — itt a földön — be kell ér-
nünk a „kiengesztelődött sokféleség” állapotával?
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