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A Dominus Iesus kezdetű irat sajtóvisszhangjáról

„N incs üdvösség senki m á sb a n ”
Kerekasztal-beszélgetés a vatikáni dokumentumról

Nagy érdeklődés, várakozás előzte meg és kísérte azt a „ki
egyenesített kerekasztal-beszélgetést”, amelyet a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa rendezett az Evangélikus Hittu
dományi Egyetemen. A nagytermet és az előteret zsúfolásig 
megtöltő hallgatóság előtt dr. Harmati Béla püspök. Bíró László 
püspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora, dr. Puskás Attila, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem dogmatika professzora, dr. 
Hafenscher Károly c. teológiai professzor és dr. Bogárdi Szabó 
István, a pápai Református Theologiai Akadémia dogmatika pro
fesszora mondta el véleményét a vatikáni Hittani Kongregáció 
Dominus Iesus kezdetű nyilatkozatáról. A beszélgetést dr. Bölcs
kei Gusztáv debreceni püspök, a Református Zsinat lelkészi elnö
ke vezette. Nem folyt heves, indulatos vita, de nyíltan szó esett a 
problémák egy részéről, mindez azonban a megértés, a közeledés 
szándékával. Itt csak néhány fontosabb gondolat felvillantására 
van lehetőség, nem feltétlenül az elhangzás sorrendjében.

Hafenscher Károly sokunk véleményét fejezte ki, amikor 
kijelentette, hogy elutasítja a legtöbb vitát és indulatot kiváltó IV. 
fejezetet. Ez a protestáns egyházakat, így a mienket is „III. 
osztályba sorolja”, vagyis nem minősülünk testvéregyháznak, 
mint az ortodoxok, hanem csak „egyházi közösségnek”. Még 
nagyobb megütközést keltett Ratzinger bíboros levele, amelyben 
arra int, hogy kerülni kell a „testvéregyházak” és „egyházaink” 
kifejezést. Mindez nem új, hanem a II. Vatikáni Zsinat Unitatis 
redintegratio határozatának szóhasználatát akarja következetesen 
betartatni. Az eredetileg 21 oldalas dokumentumból másfél oldal 
foglalkozik az egyház egységének kérdésével. Maga a dokumen
tum eligazítást kíván adni kereszténység és világvallások helyes 
viszonyáról, a Krisztusban kinyilatkoztatott igazságról és Krisz
tus üdvözítő művének páratlanságáról (ApC'sel 4:12).

Mint Puskás Attila elmondta, közvetlen kiváltó oka az volt. 
hogy egyes teológusok már a pápai egyetemeken is „túl messzire 
mentek” a kereszténység és a világvallások viszonyát illetően. 
Krisztus nem sorolható be a vallásalapítók közé. Ami az egy
házakkal kapcsolatos, ott „homályban marad a közvetlen ok”. A 
tavaly reformáció napján Augsburgban aláírt közös megigazulás- 
nyilatkozatban egy „egyházaink” szót mindkét fél a saját fel
fogása szerint értette -  nem az egyházról való tanítás volt a tár
gya. -  Bíró László biztatása megnyugtatóan hangzott: „ha feszült
ség, kommunikációs probléma van a családban, le kell ülni...” 
Később megköszönte Hafenscher Károlynak „a kemény fogalma
zást". A beszélgetés résztvevői között egyetértés volt abban, hogy 
fontos a tanfegyelem, különben zűrzavar támad. Bogárdi Szabó 
István többek között arra figyelmeztetett, hogy a dokumentum 
többi részével, a keresztyénség helyével sokkal többet kellene 
foglalkozni. Különösen nagy tetszést aratott Harmati Béla-„rövid 
helyzetjelentése”: „Soha ennyiszer katolikus részről nem 
mondták, hogy testvéregyház, mint az elmúlt másfél hónapban. "

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a 
sajtóban megjelent tudósítások nagy része („csapás az öku- 
menére”, „stop az ökumenének” stb.) erősen túloznak. „Nem 
tudok változtatni, én a római egyházat egyháznak tartom, a római 
testvéreket testvéreknek, de magunkat is egyháznak, két évezred

és nem csak a XVI. század óta. Imádkozom a római katoliku
sokért, és én is imádságaikra szorulok” - mondta Hafenscher 
Károly.

A moderátor azzal rekesztette be az alkalmat, hogy nem 
sértődött emberek voltak jelen, és „a sértődöttség nem keresztyén 
magatartás.” Nagyon jó lett volna folytatni, hiszen a hallgatóság 
kérdéseire már kevés idő maradt. A nyilatkozatnak — bármennyire 
is problematikus vagy elfogadhatatlan számunkra néhány kité
tele, és bármennyire kevéssé elfogadható az időzítése -  minden 
várakozást felülmúlóan jó hatása is lehet.

Dr. Szentpétery Péter
(Evangélikus Elet)

A kölcsönösség igényéről v an  szó...
-  Okumenizmus a század végén zökkenőkkel  —

Egy évvel ezelőtt jelen lehettem Augsburgban egy eddig 
páratlan egyháztörténelmi eseményen. Október 31-én isten- 
tisztelet keretében aláírták a Közös Nyilatkozatot, amely a 
megigazulás kérdésében elért konszenzust nyilvánította ki. Az 
igazi újdonság az volt, hogy kölcsönös hivatalos elfogadás 
(recepció) történt, 469 év után ebben a kérdésben megszűnt az 
egyházainkat elvá-lasztó különbség. A Római Katolikus Egyház 
és a Lutheránus Világszövetségbe tömörült evangélikus egyházak 
hivatalos kép-viselői kézjegyükkel látták el a gondosan kidolgo
zott dokumentumot. Együtt énekeltünk, imádkoztunk, vallottuk 
az egyetemes hitvallásokat. Valóban reformációt ünnepeltünk. 
Hálaadással és reménységgel távoztunk Augsburgból. A Közös 
Nyilatkozat azóta téma lett világszerte, túl a két egyház határán 
is...

2000 szeptemberében és októberében, örvendetes jelenségek 
mellett, sokak számára váratlanul több, Rómában történt esemény 
zavarta meg az ökumeniznus híveit: gyülekezeti tagokat, teológu
sokat, egyházi vezetőket mindkét egyházban. Szeptember 3-án 
egyszerre avatták boldoggá IX. Pius pápát és XXIII. János pápát, 
vagyis az antimodernista egyházfőt, a pápai csalatkozhatatlanság 
kihirdetőjét, a syllabus könyv-index bevezetőjét, a Vatikánban 
sértődötten visszavonuló, tudatosan elszigetelődő pápát és a 
nyitást, az aggiomamento hirdetőjét, XXIII. Jánost, aki idős kora 
ellenére néhány év alatt radikálisan változtatta meg Róma arcu
latát, kihirdette és megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot, amely 
szellemében és egyes irataiban ökumenikus volt. és lehetővé tette 
a párbeszédet a többi keresztyén felekezettel. Tudom, hogy a 
boldoggá avatást a Római Katolikus Egyház belügyének tekint
hetjük. mégis ez a kettős boldoggá avatás jelzés értékű volt: az 1. 
vagy a II. Vatikáni Zsinat határoz-e meg mindent ezután? -  tettük 
fel a jogos kérdést.

A szeptember 5-én kihirdetett hittani kongregációs Nyilat
kozat már a római egyházon kívül élő egyházakat is érintette. A 
Nyilatkozat pontos helyét még megállapítani nem lehet, mint 
ahogy nem szabad mérni a közbejött világpolitikai eseményekhez 
sem (Izrael, Jugoszlávia). Az azonnal jelentkező és azóta is hall
ható visszhangokból azonban következtethetünk, hogy 2000. mil
lenniumi esztendő egy egyháztörténeti léptékű iratáról van szó, 
ami joggal kavarta fel az okumenizmus köreit. Nálunk: 
gyülekezeteinkben értetlenséget, lelkészeink körében nyugtalan
ságot, az ökumené ügyét komolyan vevő vezetőinkben meglepe-
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test és szomorúságot okozott. Harmincöt év mögöttünk lévő sok
sok tapasztalata, szorgos teológiai munkája, gyülekezeteink 
testvéri barátkozása, közös imádsága hiábavaló volt? Mi történt a 
kölcsönösség igényével, amit II. János Pál pápa egyik idevonat
kozó enciklikájában (Ut Unum Sint) meghirdetett? „A köl
csönösség igényéről van szó... Az ellentétes és konfliktusos 
helyzetekben el kell jutni arra a szintre, amelyen egyik a másikat 
kölcsönösen partnernek ismeri el. " (UUS, 29). A jelenlegi pápa 
ökumenikus elkötelezettségének máskor is ugyanilyen értelműen 
adott kifejezést. 1984. március 3-án a Vatikánban Közös Bizottsá
gunk mandátumának visszaadása alkalmából, fogadásunkkor 
saját fülem hallatára mondta: „Az ökumenizmus folyamata visz- 
szafordíthatatlan (irreverzibilis) és belső szükségszerűség (néces
sitas).” Ezt a kijelentést a mai napig többször megismételte. -  A 
szeptember 5-én nyilvánosságra hozott Dominus lesus kezdetű 
nyilatkozatot a Hittani Kongregáció részéről Ratzinger bíboros, 
prefektus irta alá. II. János Pál pápa megerősítésével és ajánlásá
val látott napvilágot a nyilatkozat. így ugyan nem pápai nyi
latkozat, mégis pápai tekintéllyel megerősitett irat.

Ebben a nyilatkozatban az egyházakat három osztályba 
sorolja Róma: 1. a teljes értékű egyház, az a Római Katolikus 
Egyház, 2. a testvéregyházaknak számító ortodox egyházak, ahol 
ugyan a pápai primátust nem fogadták el, de a püspöki szolgálat 
apostoli származtatását és az eucharisztia teljes értékű megün
neplését gyafcoroíjáL A 3. osztály csupán egyházi közösség, nem 
illeti az egyház elnevezés; ide tartozunk mi is, más protestán
sokkal és anglikánokkal együtt.

Október l-jén, vasárnap II. János Pál pápa az Úrangyala 
el imádkozásakor véleményét nyilvánította, és védelmébe vette a 
Dominus lesus dokumentumot, amit már június 30-án „külön
leges formában" hagyott jóvá. Jézus Krisztusba vetett közös 
hitünk kifejezése után az egyház szenvedéséről szólt az egység 
hiánya miatt, majd a Nyilatkozatot ..mcgvilágosító és nyitást 
kezdeményező” dokumentumnak nevezte. Mária segítségét kérte, 
ííogy a Krisztusban felkínált üdvösség reményében és az Isten 
gyermekeihez méltó szereidben növekedhessünk közösen.

A Nyilatkozat tartalma: Híveink joggal tarthatnak igényt a 
dokumentum tartalmának ismertetésére. Bevezetés után. amely
ben a viszonylagosság és egyénieskedés veszélyeire figyelmeztet 
az irat, inkább teológiai, mint pasztorális dokumentumnak 
számít. Az első három fejezetben Jézus Krisztus páratlanságáról, 
személyének, életének, halálának, feltámadásának egyetemes 
erejéről, missziói elkötelezéséről és a szeretetszolgálatról olva
sunk. Ezt a három fejezetet minden evangélikus teológus is 
aláírhatná. A negyedik fejezetben találjuk az egyház megha
tározásával és a Római Katolikus Egyház kizárólagosságával 
kapcsolatban a számunkra elfogadhatatlan kijelentés-sorozatot. 
Ebben a szakaszban az Anyaszentegyház hitvallásbeli fogalmát 
szinte azonosítja a Római Katolikus Egyházzal. Itt van az a kife
jezés. amely szerint a Római Katolikus Egyházban hiánytalanul 
megtalálható minden, az Anyaszentegyházra jellemző vonás (la
tinul: subsistit). Az utolsó fejezetben a világvallásokkal folytatott 
párbeszédről van szó, a Nostra Aetale zsinati dokumentum 
szellemében, ezt mi, evangélikusok csaknem azonosan látjuk. A 
zárószóban a téma fontosságáról szól a Nyilatkozat, arról, hogy 
mit kell hinni a római katolikusoknak, majd a pápai külön aján
lásról történik említés. A szöveget mind kivonatosan, mind teljes 
terjedelmében latinul, németül, angolul és magyarul is ismerjük a 
102 jegyzettel együtt.

A visszhangról: Másfél hónap alatt terjedelmes kötetre menő 
véleménynyilvánítást gyűjtöttem össze. Nyugodt hangon és lázas 
izgalomban fogant mondatok ezek. Hivatalos és magánvélemény 
egyaránt található. Éles kritikát olvashatunk római katolikus

újságból (pl. a londoni Tablet), sőt Cassidy bíboros úrtól is. Len
gyel és osztrák evangélikus bíráló hangot és ugyanezen a terüle
ten helyeslő visszhangot. Olasz, angol, magyar véleményeket is 
ismerünk. Anglikán, metodista, baptista, református elítélő nyi
latkozatot is. Visszhangot jelent a Magyarországi Ökumenikus 
Tanács rendezésében október !9-én folytatott kerekasztal-beszél- 
getés is. Érdemes lenne a visszhangokkal részletesebben is 
foglalkozni a következő hetekben, ebben a keretben csak érzékel
tetni tudjuk, hogy ismerjük ezeket.

Személyes véleményemet is meg kell szólaltatnom. Nem 
beszélhetek ugyan a Magyarországi Evangélikus Egyház 
egészének nevében, de mint az ökumené 1948-tól elkötelezett 
híve, a Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség 
Közös Bizottságának 11 évig tagja, a Közös Nyilatkozat aláírásá
nak tanúja és szövegének egyik fordítója, nem maradhatok néma. 
Pánik nélkül, a testvéri szeretet fegyelmében és az élő reménység 
hangján akarok szólni: - Elismerem, minden egyháznak joga van 
meghatározni önmagát, ahogyan az evangélikus egyház is az 
Ágostai Hitvallásban meghatározta az egyházat alkotó elenged
hetetlen két tényezőt (az evangélium tiszta tanítása és a 
szentségek Jézus rendelte kiosztása). -  Nem tartom elfogadható
nak azonban, ha egy másik egyház kizár minket egyházi 
létünkből. A Hittani Kongregáció Nyilatkozata ellenére is, to
vábbra is, teljes értékű egyháznak tartom magunkat. -  Nem 
érzem következetesnek az eddigi megnyilatkozások és tapaszta
latok után e Nyilatkozat megállapításait. Az Unitatis Redintegra- 
tio et Spes zsinati dokumentumok sokkal inkább ökumenikus 
szel-lemüek. mint ez a mostani Nyilatkozat, ami kizárólagossá
got, szűkkeblüséget mutat, és a római egyházon kivül minden 
egyházat felülről kezel és osztályoz. -  A Dominus lesus Nyi
latkozat értelmében nem tudok változtatni ökumenikus felfogá
somon: ha Róma minket nem tart egyháznak, én a római egyházat 
továbbra is testvéregyháznak tekintem, hiszen a fő. Jézus Krisz
tus alatt egy családhoz tartozunk. Ha a rómaiak nem tartanak 
testvéreknek minket, én továbbra is testvéreimnek tekintem a 
római katolikus testvéreket. Ha a Nyilatkozat minket, protestán
sokat a 16. században keletkezett egyházi közösségnek tekint, én 
továbbra is vállalom 20 évszázad mélységében közös múltunkat, 
az egyháztörténet közös kincseit és árnyoldalait. Sőt! A jövőt 
illetően sem adom fel élő reménységemet Jézus Krisztusra nézve: 
nem látok más választási lehetőséget a keresztyénség számára, 
mint az ökumenizmus útját. A különbözőségeket el nem hallgat
va. de a megbékélt különbözőségek egységmodelljét követem. 
Továbbra is imádkozom római katolikus barátaimért, professzo
rokért, szerzetesekért, papokért, püspökökért, mint ahogy én is 
rászorulok imádságukra. Továbbra is vallom a gyülekezetben a 
Credo-val és a Niceai Hitvallás szavaival az egy. szent, 
egyetemes, apostoli egyházat. Nem engedek semmiféle 
bosszúvágynak, teológiai haragnak, Illés Isten-itéletét kérő lelke 
helyett a Krisztus Lelkére figyelek, s ő nem tüzet kért az égből, 
hanem irgalmat, még akkor is, ha valahol nem fogadnak be (1 Kir 
18 helyett Lk 9:5l-56-ra figyelek az ősi evangélikus szentiráske- 
zelés szerint: lesus contra Eliam).

A 2000. jubileumi évben, a reformáció hónapjában 
tanúságtételünk hitelessége érdekében is kérem római katolikus 
testvéreimet, vegyék figyelembe II. János Pál pápa igényét, a már 
címünkben is idézett szavát: „el kell jutnunk arra a szintre, ame
lyen egyik a másikat kölcsönösen partnernak ismeri el"! Ha nincs 
partnere, ugyan kivel fog párbeszédet folytatni Róma?

Dr. Hafenscher Károly
(Evangélikus Elet)


