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Tisztelt Püspök Úr! Lassan véget ér a jubileumi év, mely a reformáció kezdete óta 
eltelt fél évezredes időszakra tekint vissza. Ön egyrészt mint az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke,1 másrészt mint a Lutheránus Világszövetség idén leköszönt, 
de hosszú ideig tevékenykedő alelnöke nyilván egyedülálló rálátással tudja értékelni 
az elmúlt időszak tapasztalatait. Milyen legfontosabb összegző megállapításokat 
tart fontosnak említeni?

Örülök, hogy már a kérdésfelvetésben az szerepelt, hogy a reformáció kezdetének 
ötszázadik évfordulója – ezt fontosnak érzem, mert megmutatja, hogy a reformáció 
mindenképpen egy folyamat. Igazából mi magunk is az evangélikus egyházban, 
de más egyházakban is, sőt a magyar kultúrkörökben is így tettünk: egy hosszú, 
talán egész reformáció dekád volt a felkészülésre. Egyébként Németországban is 
így tartották, egy tízéves folyamat volt a felkészülés. Fontosnak érzem, hogy a re-
formációról való megemlékezés semmiképpen se egy évszámhoz rögzüljön. 1517. 
október 31. egy emblematikus évszám, de sok minden volt már ezt megelőzően, 
amire figyelnünk kell, és amiből le kell vonni a tanulságokat.

Az egyik, amit szoktam mondani, hogy Luther egyetemi ember volt, és ő a 
reformátorrá formálódásában egyrészt a szószéken, másrészt a katedrán állt,  ott 
vált reformátorrá. Tehát Isten igéjét próbálta megérteni az igehirdetés, illetve 
az egyetemi előadások számára. És bizonyos fokig azt mondhatjuk, hogy a mi 
reformációs megemlékezésünk is ilyen értelemben akadémikus tevékenység is 
kellett, hogy legyen, hiszen könyvkiadással, akár a Luther Válogatott Művei 
sorozattal, konferenciákkal lelkészek, teológusok számára, vagy levéltárosok, 
könyvtárosok számára – hosszú lenne felsorolni, hogy mennyi és hol volt ilyen, 
de próbáltunk méltóan megemlékezni. Ezen kívül a nemzetközi vérkeringésben 

1 Fabiny Tamást az interjú készítése és megjelenése közötti időben választották a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püspökévé (a szerk.).
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is igyekeztünk benne lenni. Ezért is érzem fontosnak a Lutheránus Világszö-
vetség szerepét, hiszen a világ hetvenötmillió evangélikusát tömörítő szervezet 
nagyon komolyan vette ezt a megemlékezést. Most már nem vagyok alelnök, 
de egy cikluson át, 2010 és 2017 között hét évig elég közelről láthattam a világ 
evangélikusságának a mozgását.

A második jellemző, a tudományosság, akadémikusság mellet, az az, hogy ez 
a megemlékezés mindenképpen ökumenikus volt. Nem tartom elképzelhetőnek 
ma az ötszáz éves megemlékezést másképpen, mint ökumenikus módon. Ezért 
is fontos, hogy egy éve, 2016. október 31-én ott lehettem a svédországi Lundban, 
amikor Ferenc pápa, így szoktam mondani, nevére vette a reformációt, és sok 
mindent magáénak vallott most már a reformáció gondolatai közül. Elsősorban 
Luthernek a Biblia szeretetét és ebből fakadóan az irgalmas Istennek a keresését, 
amiből következik az emberi irgalmasság – ezek olyan gondolatok, amelyek ott 
vannak nagyon szervesen Ferenc pápa rendszerében. Egy 1999-es aláírást követően, 
amikor is a megigazulás kérdéséről, ami a legfontosabb válaszfal volt, egyezségre 
jutottak a katolikusok és az evangélikusok, nemcsak egy közös nyilatkozat, de egy 
közös állásfoglalás is született Lundban, amit már nem egyszerűen csak a Vatikán 
képviseletében a Vatikáni Egység Titkárság képviselői írtak alá, hanem maga Ferenc 
pápa, aki teljesen egyenrangú partnerként fogadta a Lutheránus Világszövetség 
elnökét, akivel közös egyházközi megállapodást írtak alá. Ez nagyon fontos, úgy 
lehetne mondani, hogy az ökumené reformációja volt. Tehát nemcsak az egyház 
újul meg, hanem maga a reformáció is: az ökumené is átesik egy reformáción, 
egészen másként fogjuk fel ma már az egyházak együttélését. Sokkal több, ami 
összeköt, mint ami szétválaszt! 

Tehát ez a második gondolat, a tudományosság és az akadémikusság mellett az 
ökumenizmus, a harmadik pedig, hogy lelkipásztorként és az evangélikus egyház 
püspökeként nagyon fontosnak érzem, hogy a reformációnak igen gyakorlatias, 
a mindennapi egyházi életben és hitéletben megmutatkozó hatását próbáltuk 
kimutatni. Tehát a kilencvenöt tétel első tételéből kiindulva, ami úgy hangzik, 
hogy „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: »Térjetek meg!« – azt akarta, hogy 
a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen.”, azt lehet mondani, hogy a reformáció 
egy megtérési mozgalom volt. Folytatta azokat a kora középkori, vagy középkori 
megtérési mozgalmakat, mint amilyen Assisi Szent Ferencé vagy Clairvaux-i 
Bernáté volt, vagy akár Husz is ide sorolható bizonyos fokig, vagy a cluny-i re-
form, szerzetesi reform, vagy a misztika. Ezek olyan reformmozgalmak voltak a 
katolikus egyházon belül, amilyenek eleinte még Lutherre is jellemzőek voltak, aki 
az egyházon belül akarta a reformációt, és később vált ki aztán onnan az ismert 
okokból.  Tehát ezt a három aspektust érzem fontosnak: az akadémikusságot, 
az ökumenicitást, illetve az egyházak megújulását, azon belül is az egyes hívek 
megtérését, megújulását. 
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Igen, ez a harmadik nagyon érdekes jellemző. Ilyenkor hajlamosak vagyunk a nagy 
rendezvényekre koncentrálni. De igazából nagyon fontos kérdés, amit legutóbb em-
lített, hogy vajon eredményezett-e valamiféle pezsgést a hívők között, a hitéletben, a 
közösségek, gyülekezetek életében, hozta-e a lelki életnek valamiféle új mozzanatát 
ez a jubileumi év?

Az emlékezés büszkeségén túl remélem, hogy igen. A protestáns öntudat, az 
evangélikus öntudat összefügg a kisebbségi érzéssel is. A kicsiség dacára fontos 
átélni, hogy tartozunk valahova, az evangélikusság, a protestantizmus nagy vi-
lágcsaládjába, és hogy mi is tényező vagyunk. Ezt a hívők örömmel élték át, ezért 
a rendezvények kellenek is, amint megmutatkozott a reformációs ünnepségeken, 
a nagyszabású rendezvényeken, akár egyházi, akár kulturális, akár társadalmi 
alkalmakon a reformációhoz kötődően. De hogy ez igazából tartós lesz-e, és 
hogy nemcsak egy felszínes büszkeségben, hanem egy tényleges megújulásban 
manifesztálódik-e, az csak a következő időszakban fog kiderülni. Én azt szoktam 
mondani, hogy a nagy kérdés az, hogy mi történik október 32-én. Megvolt az 
október 31-e, az ünnep, de hogy hogyan megyünk tovább, az a mindennapokban 
fog majd eldőlni. Elindítottunk egy programot, ami Márton napon most már az 
evangélikus egyházban hagyománnyá vált, és Luther születésnapjához is kötődik, 
november 10-én és 11-én: Luther november 10-én született, és 11-én, Márton napján 
keresztelték meg, tehát élete összefonódik valahol Tours-i Szent Márton életével. 
Márton napon volt tehát egy megemlékezésünk, amelynek azt a címet adtuk, 
hogy ötszáz plusz (500+), ami a következő évek tematikája és mottója is. Ezzel azt 
akarjuk kifejezni, hogy egyrészt folytatódik az ötszáz éves megemlékezés, és ha 
már az ötszázas szám bűvöletében maradunk, akkor rengeteg minden kapcsolódik 
ehhez, csupa évforduló lesz ezután is, a heidelbergi disputációtól kezdve a wormsi 
birodalmi gyűlésen keresztül az ágostai hitvallás elfogadásáig. Ám nem annyira 
múltba révedésnek szánjuk ezt a programot, épp ellenkezőleg, előre tekintésnek, 
hogy hogyan lehet az ötszázadik évforduló után az újítást, a semper reformanda 
régi elvét is érvényesítve megújulnunk, és főleg fiatalokra, akár az egyházi iskolákra 
tekintettel olyan programokat szervezni, melyek méltók a reformációhoz.    

Sikerült a jubileumi év során Luther alakját közelebb hozni az emberekhez, vagy 
legalábbis jobban megismertetni, új oldalról bemutatni, új tartalmakkal kiegészíteni 
a róla szóló ismereteket?

Azt remélem, hogy Luthert lehoztuk a piedesztálról, a szobor talapzatáról. Ez 
kísértése az evangélikus egyháznak, hogy Lutherből szobrot csinálunk, ami óha-
tatlanul egyrészt merevséget, másrészt túldimenzionálást jelent. A jószándékú és 
sok jó verset is író erdélyi reményik Sándornak van egy tanulságos című verse: 
Az óriás. Ez a Lutherről szóló versének a címe, aminek a vége az, hogy „gyertek, 
kapaszkodjunk az óriásba”. Sokan az óriást látják Lutherben, én azonban azt hiszem, 
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hogy nekünk egy emberméretű Lutherre van leginkább szükségünk. Csepregi 
Zoltánnak volt egy nagyon szellemes és nagyon jó előadása a budavári szabad-
egyetemen Luther Márton betegségeiről. Luther emberi nyavalyákkal küzdött egész 
élete folyamán, ugyanakkor a betegséget is el tudta venni Isten kezéből, ahogyan 
a gyógyulást is. Mint a középkori ember általában, a halál révén állt,2 és számolt 
azzal, hogy bármikor, akár betegség, akár merénylet vagy kivégzés következtében 
véget érhet az élete. Ezért a szó szoros értelmében Isten kezében tudta magát, aki 
a betegségeiről, akár az anyagcserével kapcsolatos bajairól és a gyógyulásáról is 
egészen nyíltan tudott beszélni, emberien; ez is a célunk, hogy az ember Luthert 
lássuk, és szerintem ez sikerült. Nagyon örülünk annak, hogy nem egyszerűen csak 
Lutherről beszélünk, hanem Luthert meg tudjuk szólaltatni, ezért nagyon fontos a 
tizenkét kötetesre tervezett Luther Válogatott Művei sorozat, ami olyan, mint egy 
kis Weimarer Ausgabe, csak nem 75 kötetes, hanem csupán 12. Masznyik Endre 
pozsonyi teológia tanárnak volt egy nagyszabású vállalkozása 100 évvel ezelőtt, 
Luther válogatott műveinek a kiadása, de ez torzóban maradt. A világháború és 
az azt követő válság miatt nem tudta befejezni a sorozatot, így ennek most méltó 
folytatói lehetünk, és modern, közérthető nyelven, ugyanakkor filológiai igé-
nyességgel, egyháziaknak és világiaknak egyaránt kézbe tudjuk adni Luthert. De 
nemcsak a válogatott művein, hanem egyéb, népszerűbb olvasmányokon keresztül 
is olvastatjuk Luthert: a gyülekezetekben vagy a Luther Szövetség keretein belül 
Luther olvasókörök vannak. Lutherre a világiak is felfigyeltek, nemcsak az egyhá-
ziak, nagyon sok világi konferencián vagy a médiában is megjelent. Luther-filmek 
vannak, ami szívügyem, és az egyik kedvenc műfajom, és valahol védnökösködöm 
is felette, sőt botcsinálta producer is lennék, vagyok. A richly Zsolt rajzfilmrendező 
és Lackfi János költő által írt Luther rajzfilmnek vagyok az egyházi felelőse, ez most 
már 99 %-ban készen van. A rajzfilm egy nagyon érdekes, és szerintem hiteles Lu-
ther-képet mutat: nem heroizál, hanem amolyan közülünk egyként mutatja be őt, 
az egész fejlődését kisgyerekkorától kezdve egészen aggastyánig menően, ráadásul 
magyar vonatkozásokkal, hiszen a Luther-végrendelet, vagy akár magyar diákok 
is előjönnek ebben. Tehát azt gondolom, hogy igen, Luther közelebb került az em-
berhez, levettük a magaslatról, és talán kedvet csináltunk Luther olvasásához, és 
kedvet csináltunk Lutherrel együtt a Biblia olvasásához. Mert nagyon fontos, hogy 
Luther, aki abszolút nem szerette a címeket, rangokat, arra büszkén hivatkozott, 
hogy ő a Szentírás doktora. Ez volt az ő szenvedélyes szívügye, ahogy mondtam 
az elején is, szeretett a Szentírásból prédikálni és a Szentírást egyetemi katedráról 
magyarázni, fordítani. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy a Szentírást közel 
tudjuk hozni az emberekhez mai magyar fordításban, magyarázatokkal, kom-
mentárokkal. És utoljára talán még azt mondanám ezzel összefüggésben, hogy a 

2 Utalás 1Kor 15,31-re (a szerk.).
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lutheri kérdésfeltevést is tegyük magunkévá, amit megfogalmazott a reformáció, 
a nagy Isten-kérdést, a vívódást az Isten-kérdéssel, hogy hogyan találok, hogyan 
kapok, szerzek irgalmas Istent, kegyelmes Istent. A mai embernek is ez kell legyen 
a kérdése: küzdelem az Istennel, az Istenért, a kegyelmes Istennel, ha úgy tetszik, 
az ítélő Istennel szemben is, azért az irgalmas Istenért való küzdelem, akit Jézus 
Krisztusban lehet megtalálni – ez a lutheri kérdésfelvetés ma is aktuális, és remé-
lem, hogy Luther kérdése elvezet minket ma is a Szentíráshoz.  

Az természetes tehát, hogy protestáns körökben, evangélikusok, reformátusok közt 
pezsgést hozott ez az évforduló. Vannak-e olyan jelek, hogy rajtuk kívül, ennél széle-
sebb körben is érvényesült a hatása, más csoportoknak, közösségeknek, világiaknak 
is felkeltette az érdeklődését, őket is megmozgatta?

Említettem a tudományos közvéleményt, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy 
partnerek tudjunk lenni a különböző diszciplínák számára. A teológia össze-
kapcsolódik a filológiával, a klasszika-filológiával, és a bibliafordítások révén a 
filozófiával, társadalomtudománnyal, nagyon sok határterület van történelemmel, 
és nem utolsósorban a művészettel. Ez számomra kezdettől fogva szívügy, hogy 
a teológiát ne izoláltan szemléljük, hanem korrelációban más tudományágakkal. 
Erre szerintem nagyon szép példák vannak, láthattuk tudományos konferenciá-
kon. Csak példaként mondom, hogy a Nemzeti Levéltárban volt egy rendkívül 
színvonalas történelmi konferencia, ahol levéltári források alapján beszéltünk 
a reformáció különböző egyházi és világi vonatkozásairól. Vagy nagyon fontos, 
hogy a határon túl is voltak programok, Wittenbergben például, az ottani magyar 
napok keretében, 2017. augusztusában volt olyan konferencia, ahol teológusok és 
világi tudósok voltunk együtt. Nagyon örülök annak, hogy katolikus tudományos 
műhelyekkel is együtt tudtunk dolgozni, a pécsi egyetemen vagy a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Voltak olyan teológiai konferenciák, ahol 
disputa keretében, de mégis a közeledés jegyében voltunk együtt, és kiadvány is 
készült a konferenciáról természetesen. Nagyon érdekes, hogy Lutherről katolikus 
gondolkodók hogyan írnak, például ahogy egy Peter Neuner nevű katolikus szerző 
Luther Márton reformációja című könyvében katolikusként beszél Lutherről igen 
pozitívan és érthetően. Ez is fontos, de a tudományos közvélemény és a katolicizmus 
mellett említettem a művészeti világot, ezt is kapcsolódónak érzem. Talán sikerült 
azt a tévhitet eloszlatnunk, hogy a reformáció művészetellenes volna. Valóban 
voltak olyan ágak, bizonyos mértékben a kálvini ágra, vagy a zwingliánus ágra is 
jellemző ez, hogy a képeket nem fogadták el a templomokban, és nagyon mérsékelt 
lelkesedést mutattak például az egyházzene és általában a hangszerek iránt. De a 
lutheri örökségre mindig jellemző volt a művészeteknek nemcsak az elfogadása, 
de kifejezetten felhasználása a reformáció ügye érdekében. Gondoljunk arra, hogy 
Luther maga is énekszerző, zeneszerző volt, és az énekei segítségével is terjedt a 



14 Vallástudományi szemle 2017/4

reformáció tanítása. Luther egyik közvetlen munkatársa volt Lucas Cranach, aki 
nemcsak Wittenberg polgármestere és gyógyszerésze volt, hanem a reformáció 
festője is, és óriási szolgálatot tett a tanítás és Luther ismertségének az elterjeszté-
sében. Ezért mondhatjuk, hogy a reformációhoz nagyon is hozzátartozik a művé-
szetek iránti fogékonyság. Itt egy könyv, Kókai Nagy Viktor református teológus 
szerkesztésében A Biblia nem mindenkié, amely gyakorlatilag a képzőművészet 
és a reformáció, a bibliai gondolatok összekapcsolódása, Kondor Bélától kezdve 
Borsos Miklóson keresztül Péreli Zsuzsáig vagy Szalay Lajosig menően számos 
illusztrációhoz, bibliai témájú képhez fűztünk teológiai kommentárokat. Fontos 
számomra a művészet, hogy a teológia kapcsolódjon a művészethez, és a művészet 
is kapcsolódjon a teológiához és a reformációhoz.

Említette az ökumenizmust. Ez egy, a világ egészére kiterjedő mozgalom, ügy, hisz 
a megosztottság botránya is a kereszténységnek, elbizonytalanítja a felnőtt fejjel 
hozzá közeledőket. Említette Ferenc pápát, aki Lundban pozitívan állt hozzá ehhez 
a kérdéshez, segítette azt. Voltak más, ha tetszik világméretű jelentőségű események, 
mozzanatok, amelyek szintén ezt szolgálták?

Lund azért volt fontos, mert a reformációs emlékév év küszöbén volt, mint 
egy kezdőrúgás, ami egyúttal jelzés értékű is volt, mert egyértelművé tette, hogy 
ma már nem lehet a reformációról másképp beszélni, mint ökumenikusan. Úgy 
szoktuk mondani, hogy nem is reformációi jubileumról, hanem reformációs meg-
emlékezésről beszélünk. A jubileum szóban, a reformációt ünnepelni kifejezésben 
nagyon az egyoldalúság van benne, mintha csak a protestánsok ügye lenne és nem 
a katolikusoké is, mert a szakadást, a kiválást nem ünneplik, ezért azt a kifejezést 
használjuk, hogy közös megemlékezés. Ez a lundi aláírás és az aláírt közös állás-
foglalás nyilván kihatott más országokra, és minden érintett ország gyakorlatára. 
Fontosnak érzem azt is, hogy már ezt megelőzően megszületett egy olyan doku-
mentum, amit számos nyelvre lefordítottak, a címe magyarul: A szembenállástól 
a közösségig. Ez egy hosszú éveken keresztül készült közös irat, amit egy római 
katolikus és egy evangélikus munkacsoport közösen készített el, azzal a céllal, 
hogy ne egymásról beszéljünk, hanem együtt beszéljünk a közös történelmünkről, 
arról is, ami örömteli, meg arról is, ami fájdalmas, és főképpen közösen tervezzük 
a jövőt, aminek a célja mindenképpen az egyházak látható egysége. Ez a történeti 
és teológiai feldolgozásokkal induló könyv olyan százoldalas kötet, amit már sok 
nyelvre lefordítottak, magyarra is, ez a vége felé úgynevezett ökumenikus impera-
tívuszokat fogalmaz meg, hogy hogyan kell, hogyan szükséges, hogyan lehetséges 
a keresztény egységtörekvéseket a hétköznapokban valóra váltani. Fontos, hogy 
bár ezt a kötetet az evangélikus Luther Kiadó adta ki, megjelenését Erdő Péter 
bíboros úr is fontosnak tartotta, ott volt a bemutatón, és számos katolikus egy-
házmegye foglalkozott ezzel kispapok körében és lelkészkonferenciák keretében. 
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Én ezt áttörésnek érzem katolikus részről a kezdeti idegenkedés után, ez már 
nem is semleges, hanem pozitív gondolkodás a reformációról. Ez mindenképpen 
újszerű, sőt még azt is megértük, hogy ami Magyarországon még elképzelhetetlen 
volt, de Németországban és Skandináviában mindenképpen gyakorlat volt, hogy 
reformációhoz kapcsolódó ünnepi alkalmakkor, például az október 31-i isten-
tiszteleteken katolikus papok is sorban állnak. Ezzel kifejezésre juttatjuk, hogy 
nem a szakadás áll már a középpontban, mint korábban, ami persze fájdalmas 
volt, hanem a megújulás, az egyházak megújulása, és ebben kell részt venni akár 
katolikusként, akár protestánsként.

Ha már Németország szóba került, itt volt, vagy itt is volt, és talán van is olyan sürgető 
igény a vegyes házasságokban élők részéről, hogy szerettek volna együtt, közösen részt 
venni az úrvacsorában, illetve a szentáldozásban. Történt esetleg ebben előrelépés?        

Fájdalmas lelkigondozói tapasztalatunk, hogy a vegyes házasságokban élők 
még most sem tudnak minden további nélkül, természetes módon egyek lenni az 
eucharisztikus közösségben. Azt lehetne mondani, hogy a nemi élet mellett a másik 
legintimebb, legszemélyesebb ügye a házastársaknak az Istennel való személyes 
közösség a szentáldozásban és az úrvacsorában, ám ezt csak külön-külön tudják 
megélni hivatalosan. Illetve most már talán mégsem. A kérdésre a válasz az, hogy 
ha áttörés nem is történt, de legalábbis igen bíztató jelek már vannak. Azt a példát 
tudom kiemelni, amikor még az emlékévet megelőzően, 2015-ben Ferenc pápa 
ellátogatott rómában az ottani evangélikus templomba – ezt megelőzően elődei, 
II. János Pál pápa is és XVI. Benedek pápa is megtették ezt –, tehát ellátogatott ebbe 
a kis evangélikus templomba, és ott igeliturgiát tartottak közösen, és utána, ahogy 
szokott, elbeszélgetett a hívekkel. Ott elhangzott egy ilyen kérdés egy olasz asszony 
részéről, hogy a férjével vegyes házasságban élnek, és vehetnek-e közösen úrvacso-
rát és mehetnek-e áldozni. Igen meglepő volt, talán még a Kúria is meglepődött 
azon, amit Ferenc pápa válaszolt, mert ő azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot, 
tartsatok önvizsgálatot, és ha az önvizsgálat, és a közös imádság után ti arra éreztek 
késztetést, akkor igen, menjetek áldozni. És vázolta az álláspontját, mert azt el kell 
fogadni, hogy a katolikus egyház alapvetően nem fogadja még el az evangélikus 
lelkészeket áldozó papnak, nem ugyanaz a papság, nem ugyanaz a mise sem, ezért 
az egyházfogalom, az ekkléziológiai megközelítés még különbözik, de tárgyalások 
folynak, és közelednek ezek az álláspontok. Ferenc pápa radikálisan újított azzal, 
hogy azt mondta, hogy a doktrinális szempontokat felülírhatják a lelkigondozói 
szempontok. Fontos a doktrina, nem szabad azt negligálni, de előállhat olyan 
lelkigondozói szituáció, amelyben igenis helye van a közös úrvacsora vételnek 
katolikus és evangélikus fél részéről. Ha ez elterjed, akkor szerintem eljutunk oda, 
hogy talán még a mi életünkben megvalósul az eucharisztikus közösség.



16 Vallástudományi szemle 2017/4

És emellett, az eucharisztia misztériumának teljessége mellett van még az apostoli 
szukcesszió, a püspökök apostoloktól eredő jogfolytonosságának a kérdése, ami ilyen 
fő elválasztó kérdés. Ebben várható valami előrehaladás?   

Folynak tárgyalások. A katolikus egyházban is van egy bizonyos mozgástér 
az apostoli szukcesszió felfogásában. Az első századokban nem lehet mindent 
pontosan nyomon követni. A svéd evangélikus egyház viszont megőrizte az apos-
toli szukcessziót. Amikor én püspökké lettem, akkor engem egy svéd püspök is 
megáldott, tehát ilyen értelemben nekem is közöm van az apostoli szukcesszióhoz. 
Ezt persze csak nagyon óvatosan mondom, hiszen kényes teológiai témánál va-
gyunk. Azt viszont bátran és nyilvánosan hirdetem, hogy lelkészként benne élek 
az egyház egyetemességében. És ezzel összefüggésben nagyon fontosnak érzem azt 
hangoztatni, hogy a protestantizmus egyházai nem ötszáz évesek, hanem kétezer 
évesek. Az első ezerötszáz év is a mi történelmünk, és az egyház bűnei is, hiszen 
Luther éppen ilyen bűnöket látott, és nem söpörte ezeket a szőnyeg alá, hanem 
küzdött ellenük; és a történet is, az előzőkben említett Assisi Szent Ferenctől 
kezdve a valdens mozgalomig és a különböző reformmozgalmakig, ez mind a mi 
történetünk is, a magyarországi történelem is egyházi kötődésű, és nem tagadjuk 
meg ezt az ezerötszáz évet.

Még azt kérdezném, hogy most, amikor rövidesen véget ér ez a jubileumi év, vannak-e 
olyan kezdeményezések, folyamatok, amelyek távlatilag, a jövőben is folytatódnak, 
ha tetszik továbbhaladnak-e a most elindult folyamatok, különösen az ökumené 
területén?

Már az ötszáz plusszal is utaltam arra, hogy az egyházközségek szintjén min-
denképpen. Nem arról van szó, hogy most kifulladtunk, és nem megyünk tovább, 
inkább új formát adunk a továbbiaknak. Az ökumenikus párbeszéd terén különö-
sen. Én azt hiszem, hogy ez a mostani forduló, ezekkel az említett aláírásokkal, a 
közös nyilatkozatokkal, a közös dokumentumokkal, kötetekkel jó alap, hogy az 
ekkléziológiai problémákat tisztázni tudjuk. Aztán járulékos elem lehet az, hogy 
a keleti és a nyugati egyház közeledését is komolyan vegyük. Szívügye a katolikus 
egyháznak, hogy a nagy egyházszakadással okozott sebeket valahogy gyógyítsák. 
II. János Pál mondta, hogy két tüdővel kell lélegezni, ehhez a keleti és a nyugati 
tüdő egyaránt hozzátartozik. Mi a nyugati tüdőhöz tartozunk, de látjuk annak 
a fontosságát, itt, a magyarországi elhelyezkedéssel, a nyugat keleti szélén, hogy 
fontos a keleti egyházak felé való nyitás. Illetve fontosnak érzem a kisegyházak 
közeledését is, hangsúlyoznám, őket egy kicsit elhanyagoltuk, baptisták, meto-
disták, adventisták szóvá tették, hogy róluk kevesebb szó esett, pedig jelentős 
értékeik vannak a protestantizmuson belül, tehát a velük való párbeszéd is kell 
hogy folytatódjék. 
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Talán az ortodoxia, a kereszténység keleti ága nem nagyon reagált erre az ötszáz 
éves évfordulóra?     

Tudtommal gyakorlatilag nem, bár vártam volna. A jubileumi év vége felé 
azért volt egy különleges esemény: az egyiptomi koptok és a 18 protestáns feleke-
zet mintegy 1500 gyülekezetét tömörítő egyiptomi Protestáns Egyházak Tanácsa 
november 17. és 19. között teológiai konferencia keretében elevenítette fel a refor-
máció hagyatékát. Az alkalmon – amelyet az egyiptomi közszolgálati televízió 
is közvetített – számos ökumenikus vezető is részt vett, a világ több országából.  
A tudósítások szerint az evangélium ökumenikus ünneplésére és a protestantizmus 
társadalomformáló, demokratizáló erejére helyezték a hangsúlyt.

Tény továbbá, hogy találkozott a Lutheránus Világszövetségnek és az Ortodox 
Egyháznak egy-egy bizottsága, és folyt egyfajta teológiai diskurzus. Én magam is 
részt vettem egy moszkvai biblikus konferencián, amelyet Hilárion metropolita, az 
Orosz Ortodox Egyház második embere nemcsak hogy megnyitott, de a jelenlétével 
végig legitimált. Ez egészen újszerű volt, hogy az ortodox egyház is a Szentírás felé 
fordul. Eddig csak a szent liturgia volt az, ami az ő egyházi gyakorlatuk közép-
pontjában állt, most viszont tudatosan vállalta a metropolita, Hilárion, hogy a 
Szentírást az egyház szívének közepére helyezi. Tehát így mégis hat az ortodoxiára 
is a protestantizmus, a Szentírás középpontba helyezésével, a sola Scriptura elvvel.

Végül egy befejező kérdés: van-e még valami, amit az eddig elhangzottakon túl 
elmondana, vagy valami személyes gondolat arról, hogy Ön, a nyilvánvalóan több 
munka mellett hogyan élte meg ezt az évfordulót, van-e valami, amit hozzátenne 
az elhangzottakhoz?

Hát igen, sokkal több munka volt, az egész évforduló ennek jegyében telt. 
Azt a reményemet fogalmazom meg, hogy a jövőben talán kevésbé protokolláris 
lesz az együttműködés. Most óhatatlanul rányomta a bélyegét az évfordulóval 
kapcsolatos együttműködésre ez a protokolláris jelleg. Október közepén közös 
zsinatunk volt a reformátusokkal, ami örvendetes dolog, eddig a magyarországi 
protestáns egyházaknak nem volt közös zsinatuk. remélem, hogy egyszer lesz  
egy munkazsinat is, munkabizottságokkal, ahol nehéz különbségeket is, fájdalmas 
eltéréseket is elő lehet majd venni. Gondolok például az úrvacsorával kapcsolatos 
tanításra és gyakorlatra. Mert a nagygeresdi egyezmény óta, bármennyire is kö-
zösségben vagyunk egymással, vannak különbségek. Ugyanez érvényes számos 
szociáletikai vagy közéleti kérdés megítélésére. Hogyan vélekedik az evangélikus 
és a református egyház például a mindenkori hatalommal való együttműködés-
ről. Ebben szemmel láthatóan vannak különbségek. Lehetne mindezek teológiai 
hátterét tisztázni, hogy egymást jobban megértsük. Volt jó példa is egyébként, 
Fekete püspök úrral nagyon jó disputát folytathattam. Szabó István püspök Erdő 
Péter bíboros úrral folytatott egy kollokviumot, ez inkább előadás volt, a mienk 
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inkább disputa, vitatkoztunk, beszélgettünk, korántsem csak protokolláris módon. 
Jó lenne együttműködni számos területen, a hitoktatástól kezdve a médiában való 
megjelenésen keresztül a karitatív munkáig menően, közösen kéne megjelennünk. 
És kérdés, hogy mi a protestáns, mi a protestantizmus. Ha csak gyűjtőfogalom, az 
kevés, ha van egy igazán protestáns elv, ami értékelvűséget is jelent, a szó valódi 
értelmében, hiszen a pro-testo szó valami melletti tanúskodást jelent, akkor ezt jó 
lenne érvényesítenünk. Ez még kicsit a jövő, ha tetszik az október 32-e feladata, 
hogy ezt érvényre juttassuk a közös gondolkodásban.

Tehát, ha néhány szóban kellene összefoglalni ezt az évfordulós tapasztalati össz-
képet, akkor azt mondhatnánk, hogy az pozitív és optimista?

Természetesen önmagában az pozitív, hogy tematizálni tudtuk a reformáció 
kérdéseit, és hogy nem Luthert, vagy Melanchthont, Kálvint vagy Zwinglit tettük a 
középpontba, hanem a Luther által felvetett kérdéseket. Tehát a klasszikus solusokat, 
hogy mit jelent a solus Christus, a sola Scriptura, a sola fide, a sola gratia ma itt, mikor 
majdnem minden a teljesítményről szól, akár a sportban, akár az üzleti életben, 
akár a politikában csak a teljesítmény számít, és akkor jönnek Luther fogalmai. 
Ezek a fogalmak bekerültek szerintem a szellemi vérkeringésbe, és termékenyen 
hatottak és hatnak a közbeszédre is, a közgondolkodásra is.


