
A MAI KATOLIKUS LUTHER·KI!P

ötszáz éve született a reformátor

1483. november to- én született a közép-németorsz ági Eislebenben Luther
Márton , egyike azoknak az egyházi férfiaknak, akik a nyugati ember szell emi
életére j e lentős vallá si és kulturális hatással vol tak, s vannak ma is. Születésé
nek 500. évfordulóján leginkább az érdekli a mai embe rt, hogyan vélekednek
napjaink tö rténe tirói és teológusai a reformátorró l. Ez az érdeklődés még ele
venebb a kato likus történetirók és teológusok véleménye iránt, mivel ma már
köztudomású, hogy századunkban mekkora változáson ment át a katolikus
szakemberek Luther-képe. I:rdekes azonban, hogy a katol ikus szakvélemény
pozítiv válto zásával párhuzamosan a lutheránus szakemberek véleménye is
megváltozott : kritikusabb és tárgy ilagosabb lett.

Itt mind járt arr a közös nyilatkozatra hivatkozom, amit a 500. évfordulóra
adott ki ez év május 6-án a két egyház megb ízásából múködő Római Katolikus/
Evangé likus Lutheránus Vegyesbizottság. A változást már maga a nyilatkozat
c íme is kifejezi : " Luther Márton - Jézus Krisztus tan úja" .' Az olvasó meglepőd

ve kérdi , hogyan lehet a századokon át kato likus részről " hitehagyott eretnek
nek " tekintett reformátort mint "az evangélium tanú ját, a hit tanítóját és a lelk i
megújulás hirdetőj ét " értékelni , ahogy ezt a közös nyilatkozat teszi.

Pedig voltaképpen nem történt más, mint az, hog y katolikus szakem berek
megszívlelték Yves Congar domonkos atya figyelme ztetését : .Katol ikus részről

a protestant izmusra vonatkozó munkának semmi pozitív eredménye sem lesz
mindaddig, amíg Luther merő elítélése helyett nem igyekeznek őt komolyan
megérteni, és tö rténeti szempontból nem szolgálta tnak igazságot nek i" .' Ma
már éppen az ilye n irányú törekvések eredményekép pen nem egy kato likus
történetkutató és teológus véleménye az, hogy Luth ert nem lehet kiiktatni a
krisztusi hit történeti jelentőségú tanúság tevői közül, mert - még ha dialektikus
ellentét feszültség ében is - szervesen beletartozik a keresztény hagyomány
folyamatába.

Ezt a Lu the r rő l kialakult új katolikus véleményt azonban csak akkor tud juk
megérteni, ha fig yele mmel kísérjük e vélemény átalakulásának okait és főbb

mozzanatai t, hogy azután össze tudjuk vetni a reformátor teológiai gondolkodá
sának ura lkodó elemeit a mai , főleg a II. Vatikáni zsinaton érvén yre jutott kato
likus gondolkodással.

A katolikus Luther-kép átalakul ása

A Bajor Katolikus Akadémia már 1965 májusában külö n tanulmányi napo
kon foglal kozott a Luther-ké p történeti változásaival.' Evang élikus részről leg
utóbb Bernhard Lohse hamburgi egyh áztörténész foglalta össze Luth er kor 
szerú tanulmányozásáról írt könyvében , hogy milyen változásokról van itt szó,
s hogy mi volt a változások oka.' Az evangé likus gondolkodásban a változá sok

74



okát az újkori századok kultúrtörténeti szemléletének átalakulásában látja. Ha
tárai a luther i ortodox iától a felvilágosodásig, Hegeltől Schleiermacheren ke
resztül Bul tmannig, sőt az úgynevezett " kultúr-protestantizmus" (Harnack) libe 
rális szem lé letétő l a marxista értelmezési próbálkozás ig terjednek. Kétségtele
nül érdekes volna ezt az átalakulási folyamatot tanulmányozni , de itt most a
kato likus szemlélet megváltozása érdekel bennünket.

A katolikus Luther-kép, legalábbis századunk ele jéig , sokkal egységesebb
volt, mint a nem-katoli kus. Kialakulását főleg hitvédelmi és egyházfegyelmi
szempontok határozták meg . Főbb vonásaiban Johannes Cochleus breslaui ka
nonoktól származik ez a kép, aki "Commentaria in act is et scriptis Martini
Luther " c ímü, 1549-ben megje lent latin nyelvü munkájával a " bukott " szerzetes
és az egyházi tekintély elle n föllázadt ..eretnek" képét véste a katoli kus tudat
ba. Ez a negatív kép, amelye t hittani vonatkozásban a katolikus reformot vég
rehaj tó tr ienti zsinat (1545-1563) anatémái közvetve még aka ratlanul is kidom
borftottak, az újabb tö rténetk ritikai kutatások nyomán öltött csak pozitívabb
vonásokat. Atalakulása azonban olyan jelentős, hogya katolikus szemléletben
Luther valód i átértékeléséről kell beszélnünk.

A múlt században egyedül álló Ignaz Döll inger kivételével , az első katolikus
történész, aki korszerü forráskutatás módszerével közelfti meg a reformátort,
a domonkos Heinr ich Denifle. Ot fő l eg Luther teológiai gondolkodásának kiala 
kulása érdeke lte, ezért e lsősorban azt kutatta, hogy milyen hatással volt a kora 
középkori skolasztikus teológia a fiatal ágostonos szerzetesre. 1904-ben meg
jelent mun kájában' még kétségbe vonja ugyan a "bukott" szerzetes vallási jó
hiszemüségét, de már nyíltan rámutat teológiai gondolkodásának katolikus
termőtalajára és hiteles elemeire. Húsz évvel később, 1924-25-ben jelenik meg
Hartmann Grisar három kötetes történeti munkája Lutherr öl.' A jezsuita ku
tató már tel jes történeti tárgyilagossággal igyekszik megérteni a reformátor
alakját, de végül is arra a következtetésre jut, hogy "lázadásának" legmélyebb
indftóoka emocionális életének belső zavaraira vezethető vissza .

Bármennyire meghaladottnak tekintjük ma már ezt a két munkát, a protes
táns Richa rd Stauffer szerint is ezekkel jelentkezik a katolikus történeti kuta
tóknak az a szándéka, hogy Luther vallási és egyházi vonatkozású törekvéseit
komolyan vegyé k. Ennek feltétele nyi lvánvalóan az volt, hogya késő-középkor

vallás i és egyházi viszonyainak visszásságait, vagyis a reform szükségességét
katoli kus részről is tárgyilagos történeti kritikával tárják föl. Ezt a korszakal
kotó munk át Sebastian Merkle würzburgi egyháztörténész nyomán tanítványa.
Josef Lortz münsteri egyház történész végezte el. "Die Reformation in Deutsch
land" cfm ü, 1939- 40-ben megjelent munkája gyökerében megváltoztatta a ka
tolikus vél eményt Lutherről és a reformációról.

Lort z a múlt évben új kiadásban megjelent müvében' végleg leszámol a hit 
viták hevületében kialakult és sokszor személyi ellentétekből származó célza
tos vagy elfogult ért elmezésekk el, és katolikus részről is nyiltan elismeri Luther
vállalkozásának vallá si ind ítóokait. Higgadtan megállapftja, hogy a késó-közép-
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kor általában külsőségessé vált vallási élete és romlott egyházi viszonyai sz ük
ségessé tették a reformációt. Ez annál is inkább igaz, mert Lortz - Hubert Je
dinnel, a trienti zsinat történeti rójával együtt - világ osan kimutatta, hogy már
a 15. században mekkora erővel jelentkeznek az egyházban azok a megújulást
kereső mozgalmak, amelyek katolikus vona lon végül is a zsinat reformjához
vezetnek. Mindketten elismerik, hogy Luther, a visszás vallási és egyházi álla
potok láttán , lsten előtti felelősségének tudatában fogott a reformáció munkájá
ba. Hogy vállalkozása egyházszakadásra vezetett, annak elsősorban nem a re
formátor eredeti elgondolása, hanem a bonyolult történeti helyzet volt az oka :
a középkori kereszténység eszméinek és intézményeinek bomlása és egy új
kor szellemi és társa dalmi törekvéseinek a jele ntkezése.

Ami Luther tiltakozását kiváltotta. az a "búcsúk" gyakorlata volt. Teol ógiai
vonatkozásban ez voltaképpen másodrendű kérdés. A búcsú ugyanis nem bűn

bocsánat, ahogy még ma is sokan tévesen gondolják, hanem a bűnbánat szent
ségében már megbocsátott bűnökért járó . ideigtartó büntetés elengedése. Az
örök büntetés alól már magával a bűnbocsánattal fö!old az Úristen, hiszen az
isteni megbocsátás és a kárhozat lényegileg kizárja egymást. A penitenciát
azonban az ide igtartó büntetésekért a pap által az egyház szabja meg. Nos,
a búc sú által ezt a penitenciát engedi el vagy enyhíti az egyh áz azzal, hogy
imádsággal vagy alamizsna kötelezettségével helyettesíti. Luthert és nem egy
kortársát főleg ez a minden teológiai igazoltság a ellenére is kevéssé evangé
liumi rendszer : a penitenciaként kiszabott alamizsnák gyakorlata bot ránkoztatta
meg, mert lelki javak anyagi eszközökkel történő megszerzését láttá k benne;
nem is szólva az alamizsnák kiszabása mögött meghúzódó anyagi é rdekrő l.

A befolyt pénzzel ugyanis püspökségek zilált anyagi ügyeit igyekeztek rendezni,
vagy azzal fede zték bizonyos vállalkozások, köztük például az új Szent Péter
bazilika építési költségeit. Ehhez járultak még a Luther szemében helytelen
istentiszteleti szokás ok, mint például a hívek részvétele és áldozása nélkül,
papi áldozatként bemutatott szentmise. Helytelennek találta azt is. hogy lsten
bibliai igéjének a hir detése és a hitbeli válasz üdvözítő aktusa háttérbe szorult,
s hogya hívek figyelme erősen a szentek segítségül hívására terelődött. A kor
nomi nalista irányú teológiája sem elégítette ki , mert nem a szentírás és a hit
mélyebb megértését kereste, hanem rner ő logikai gyakorlattá, terméketlen spe
kuláció vá fajult.

Mindezek alapján Lortz tétele végeredményben az, hogy Luther olyan kato
Iicizmus elle n fordult, amely az ő idejében nem volt "voll katholisch" , vagyis
teljes mértékben katolikus. Ha mégis tévedett, annak oka Lortz szer int az volt.
hogya hitből eredő megigazulásnak egyéni vonatkozású, szubjektív felfogásá
tól indítva, nagyon is egyoldalúan értelmezte az üdvöz í tő hit aktusát. Az egy
házi hagyomány és a tanítóhivatal rovására túlságosan kiemelte a hit egyéni
átélésének normatív jellegét, ami végü l is veszélyezteti az egyéni hit ortodoxiá
ját. tárgyi igazságát és helyességét; elfeledve, hogy az egyén egyházi közvetí
téssel kapja és egyházi közösségben éli meg hitét.
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Ezzel azonban a Luther-kép átalakulásának kérdésétól már magához a
lutheri teológia problémáihoz jutottunk. Hogyan értékelik mai kato likus teológu
sok a reformátor teológiai tanítását? S hogyan viszonylik ez a tanítás a ke
resztény hithez és a korsz erú katol ikus teológiához? A válasz kiegészíti azt,
amit eddig a Luther-kép átalakulásáról mondtunk.

Luther és a mal katolikus teológia

Már Lortz kutat ásaibó l kiderült , hogy ha közvetlenül erkölcsi jellegú és egy
házfegyelmi visszásságok indították is Luthert reformátori vállalkozására, valód i
inditóoka mégis csak hittan i meggondolásokból ered t. Ezért Lortz tanítványai
nak figyelme mind inkább a reformátor teo lóg iai gondolkodásának kialakulására
irányult. Már Denifl e rámutatott, hogy Albert Ritschle (t 1889) állí tása Luther
teológ iájának teljes eredetiségéról nem helytálló . Újabban Erwin Iserloh erósí
tette meg Denifle véleményét , hogyareformátorra, nevelts ége folytán , er6s
hatással volt a középkori teológiai gondolkodás, fóleg annak k és öl. Ockham
(t 1349) által képviselt nominalista iránya .·

A nomin alista hatás vonatkozásában kétségkívül meg kell különböztetnünk
Luther bölcseleti alapszemléletét teológ iai gondolkodásától. Utóbbi ugyanis a
bibliai üdvösségtörténet alapján áll , s ezér t kereken visszautasítja a nomina
lizmusnak ettól tel jesen idegen, meróben spekulatív módszerét. Bölcseleti fel
fogásában viszont .egyértelmúen nominalista, mert nem törekszik arra , hogya
bibliai és teológiai fogalmakon túl megragadja eszmei lényegüket. Ez teológiai
gondolkodásában bizonyos következetlenségre vezet. Világos an mutat ja ezt
egyfe lól magáról Krisztusról , másfelól a kr isztusi kegyelemben való részesedés
ról és a szentségekról szóló tanítása közti különbség. Kri sztusról szólva, Szent
Agoston "sacramentum- exemplum" fogalompárját követi : Kr isztus elsősorban

sacramentum, vagyis az üdvözító kegyelem jele , közvetítóje és megvalós ítója
életünkben, s csak így, mint bels ő er őforrás , lesz exemplum, vagyis erkölcsi
példakép, akit követni tudunk. Ez az er őforr ás azonban szer inte csak a hitból
való megigazulás aktusában fejti ki éltetó kegye lmi erejét. A szentségek ennek
a megigazulásnak csak külsó jelei ; létrendi értelemben nem teremtenek új ke
gyelm i állapotot : a kereszts ég is, az Eukarisztia is csak a hitból való megigazu
lás jeleként közli a krisztusi üdvösséget, nem valódi eszköze és oka.

Végeredményben Iserloh teológ iai téren még jobban kiszélesíti Lortz meg
állapítását: Luther , a nominalista hatások ellenére is, fóleg Krisztusnak bibliai
szellemú középpon tba áll ításával és a hitéból eredó megigazulás hangsúlyozá
sával hitelesen katolikus hagyományt követett, s ebben "a hit tanúj a" .

A hitból eredó megigazulás klasszikus lutheri tanítását különben Otto Her
mann Pesch tanulmányozta. A reformátor tanítását összevetve Aquinói Szent
Tamáséval , azt igyekezett kimutatni, hogya két teológiai felfogás közt nincs át
hidalhatatlan ellentét.' Az ötszáz éves jubileumra megjelent könyvében Pesch
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még tovább megy, s merész párhuzamot von XXIII. János pápa aggiornament6
ja, illetőleg a II. vatikáni zsinat reformjai , és Luther reformátori törekvései
között." Megállapítja, amit a Kato li kus/Lutheránus Vegyesbizottság nyilat
kozata is kij elent, hogy a zsinat nem egy tanítása, mint az egyházi hagyomány
hitel es eleme, tel jesen megfelel a reformátor szándékának. Ezek közé tartozik,
hogy az egyház "Isten népe" , amely állandó megújul ásra hivatott (eccles ia sem
per reform anda) ; hogy ennek a megúj ulásnak eleven forrása az lsten igéje és
az arra adott h ivő válasz; hogy hitünk középpontjában Kr isztus keresztje áll;
hogy valamennyi hivő részese Krisztus papságának, s hogyafölszentelt pap
ság ennek az általános papságnak a szolgálatában áll ; végül hogy az egyénnek
vallá si kérd ésekben is joga van lelkiismereti szabadságára.

Végeredményben tehát Luthert - annak ellené re, hogy teológiájában a ka
tolikus dogma némely pontjában, fő l eg az Eukarisztia áldozati mivolta, a papi
rend szentségi jellege és az egyházi tekin tély elismerése terén hiányok mut at
koznak - a kriszt usi hit tanújának tekinthetjük. Ebből azonban nem következik,
hogy - mint Peter Manns mainzi katoli kus teológiai tanár tett e a félezredes
évfo rdu lóra írt kitű nő képes élet rajzában" - u n s e r Vat e r i m G I a u b e n,
vagyis "a hitben atyánknak" tekintsük. Nem kétséges, hogy tanú ja az evan
géliumi hitnek, de hogy ez a tanúság egyetemes értékű tanúbizonysággá vál
jék, ahhoz katolikus és lutheránus teológusoknak közös megbeszéléseken
arra kell törekedniük, hogy végre beépítsék a reform átort a kereszténység öku
menikus kato licitásának abba a szerves egyetemességébe, amely teológiai
véleménykülönbségeket is magasabbrendű egységbe képes foglaln i.12

Végül is mik azok a döntő pontok Luther teológ iájában , amelyek korszerű

katoliku s érte lmezésével bizosítani lehet a reform átor helyét az egyetemes ke
resztény tanítás hagyományos fo lyamatában? Kövessük a három lutheri elvet :
"sola Scr iptura , sola fide, sola gratia" . Hermen eutikai nézőpontunkat az hatá
rozza meg, hogy ezeknek az elveknek konkrét értelme a századok folyamán,
főleg a történetkriti kai gondolkodás kialakulásával , bizonyos változáson ment
át.

A s o I a S c r i p t u r a elve a 16. században a túlságosan fölhalmozódott
egyházi hagyományok ell en irányult, amelyek zavarták az evangéliumi tanítás
tisztaságát. Ma éppen a tört énetkr iti kai vizsgálatok alapján nyilvánvaló , hogy
hitünk közvetlen for rása az apostoli igehirdetés, az a kérügma, amely az ősegy

házban meghirdette Krisztus üdvözí tő örömhírét és húsvétjának megváltó misz
tériurnát. Az újszövetségi szentí rás nem más, mint ennek az igehirdetésnek
írott dokumentuma, vagyis az élő hagyom ány, a paradosis írásos rögzítése.
Az egyház írott ige alapján hird eti az evangél iumot, ám az evangélium megőr

zése és hiteles értelmezé se az egyházra van bízva. A kettó hermeneutikus kört
alkot, és ezzel, egymást kiegészítve , szervesen összetartozik : lsten szava hatá
rozza meg az egyházi igehirdetést és a hivő életet, de az isteni ige hiteles köz
vetíté séért az egyház fe l e lős.
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A s o I a f i d e elvének eredeti értelme szintén tisztázódott. A 16. század
ban az ún. "Werkheiligkeil", a jámbor tettekre ép ülö életszentség túlzásai ra
ellenhatásként jelentkezett. Ma, a szekularizált világban, nyilvánvalóan meg
tapasztaljuk, hogy Krisztus követésére, az evangéliumi életre csak is a hitben
megigazult ember képes. Am az is nyilvánvaló, hogy ebben az agnosztikus vi
lágban az orthodoxia orthopraxis nélkül semmitmondó : hitünk igazáról tette ink,
egész életünk igazságával kell tanúságottennünk.

A s o I a g r a t i a elve az elózó kettónek egyetemes bibliai és teológiai
foglalata. Nemcsak egyéni üdvösségünk, hanem az üdvösség egész isteni
rend je, sót maga Jézus Krisztus, akiben lsten üdvözító szeretete személyes
valósággá lett , kegyelmi ajándék, a szó bibliai értelmében "charis" , amit sem
miféle emberi teljesitménnyel sem lehet kiérdemelni. Am örökérvényű emberi
hivatásunk éppen az, hogy lsten felé nyílt szellemi szabadságunkkal önként
elfogadjuk ezt az isteni ajándékot, és hivó szeretetünk éló tetteivel válaszoljunk
rá. Ez Krisztus követése, az evangéliumi élet, hiszen az Úr sem tett mást, mint
hogy maradéktalanul elfogadta és válaszként mindhalálig megélte teljes Isten
hez tartozását.

A Katolikus/Lutheránus Vegyesbizottság föntebb említett nyilatkozata ebben
a szellemben foglalja össze Luther lelki örökségét. A reformátor meggyózó
eróvel tetttanúságot lsten szabadító kegyelméról , s ezzel arra indította s inditja
ma is az embert, hogy az evangéliumi hit rendíthetetlen bizalmával higgyen a
megváltó Krisztusban. Az egyháznak ebból az üdvözrtó hitból kell szüntelenül
megújulnia, a keresztényeknek pedig ebból kell erőt merrteniük, hogy életükkel
tanús ágot tegyenek lsten és ember szeretetéról. Luther Márton ezért "Jézus
Krisztus tanúja".
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