
Tóth Veremund könyve teológiai megalapozásból Indul kl. A Szentirásra és a zsinati
dokumentumokra támaszkodva vizsgálja az emberi és a keresztény hivatás értelmét,
az egyházban levő különféle karizmákat. a papi. a szerzetesi és végül a missziós híva
tást. A fejezetek végén négy·öt kérdést vet fel, amelyek főként csoportmunkára alkal
masak. PI.: Minden megkeresztelt hivatott valamilyen misszióra az egyházban?
Milyen kritikát hallottál már a papokról? S mit gondolsz róluk? - Miért nem képez
kl az egyház mellékállású és Ideiglenes szolgálatú papokat? - A második részben
tárgyalja .a hivatásgondozás gyakorlati k érdéseit": A közösség szerepe a hivatások
keltegetésében; Hitoktatás és hivatás: A serdülő és a hivatás: Segitség a meghivottak
kiteljesedéséhez; A hivatásbeli döntés; A meghivottak kiképzése (szemináriumok) ;
A hivatás lelkisége. - Ezek a fejezetek ls szentfrásl szövegekből Indulnak ki. és rneq
fontolást elősegitő kérdésekkel fejezödnek be. Vagyis a szerz ö célja , hogy anyagot
nyújtson az egyházközségeknek, hittanosoknak és egyéb csoportoknak, amivel elmélyít.
hetik saját keresztény hívat ástudatukat. de főként a papi és szerzetesi hivatás ért é
kelését . ~ppen ezért st ílusa. gondolatfüzése egyszerü , biztos és vonzó. Kár. hogy ke
vesen értik paptestvéreink közül a portugál nyelvet. Sok ösztönzése a világ egyéb
részein ls igéretes mag lehetne.

Benkő Antal

K. E. SchIll er-J. W. Mödlhammer: K e t z e r u n d C h r i s t. Das Chrlstus-Zeugnls
Martin Luthers Im Spiegel des II. Vatikanlschen Konzils. (Eretnek és keresztény . M. L.
bizonysága Krisztusról a II. Vat. Zsinat tükrében.) Veritas Verlag linz-Wien 1983.
159 o.

Érdekes eiménél nem kevésbé érdekes és értékes a Luther -évre megjelent bő lro 
dalomnak ez az egyik ökumenikus müve . Schiller evangélikus teológus. Mödlhammer
a salzburgi egyetem tanára. katolikus. A könyvet a salzburgi érsek előszava vezeti be,
az evangélikus szuperlntendens végszava zárja .

Schlllerre várt mindenekelőtt Luther rövid életrajzának és jellemzésének kényes
feladata . 3 fejezetre tagolva tárgyalja : .A fiú" .•Az eretnek", "A keresztény". Az élet
rajz objektlv és lélektanilag megalapozott. Mélyen bevilágít Luther boldogtalan gyerek·
korába és abba a mindvégig feloldatlan .apakornplexurnba", amely .mlndlg érz ékenyeb
bé. türelmetlenebbé és gáttalanul agresszivebbé tette minden - valódi vagy vélt 
tekintélyi visszaélés Iránt a világban és az egyházban" (16). A korviszonyok jellem.
zésében jártasságot és tárgyilagosságra törekvést találunk. Az ágostonos szerzetes
útja a klközöslt éslq és azon túl mindkét oldalról szomorúan kikerülhetetlen. A szerzö
alaposan taglalja a tridenti zsinat válaszait Luther tézisei re: a különbségek szembe
öt lök, de nem áthidaihatatlanok. Végül fölveti a teológiai megitélés kérdését. és ún.
"komplementáris teológiát" javasol. a mal természettudomány .rnodelllelnek" mintá
jára .

A második. rövid tanulmány. még mindig Schillertől.•M. L. Krlsztus-blzonys áqa",
a reformátor központi gondolatát ill. élményét jellemzi : "Olyasvalaki beszél és fr Itt,
aki állandóan a legszorosabb életközösségben tudja magát Jézus Krisztussal, és csak
Itt talál menedéket az emberi élet minden ellenséges hatalma elől" (67). Solus Chrl 
stus: O egyedül elég. a jóra magától képtelen ember szivében O m űk öd ík, az O sza
vának [az Irásnak) kell Irányítania mindenben az egyház egészét is. csak úgy lesz
hiteles bizonyság a vergődő emberiség előtt. Luther jól látta azonban Mária szarep ét
ls; személyében a "par excellence Krtsztus-hlv öt" tlsztell. akit lsten Irgalma egyedül.
álló hivatásra választott kl.

Mödlhammer feladata volt Luther teológiájának összevetése a II. Vaticanum tan ít á
sával. Három esetet kell a vitás kérdésekben megkülönböztetni: a valódi ellentéteket.
az eltérő, de tárgyilag egyeztethető fogalmazásokat. s végül ahol a felek egyáltalán
nem találkoznak, mert olyasmit ítélnek el. amit a másik alapjában véve nem ls állft.
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A reformáció sokat ártott az Egyháznak, de használt ls : közelebb segrtette központ .
j ához, Kr isztushoz. A Zsinat, anélk ül, hogy beszűkftette vagy elmosta volna a katolikus
hit et. magáévá tette és kidolgozta Luther krisztológiai szándékát. Az eltérés ott kez
d ödlk, hogyan illeszkedik ebbe a Kr laztus -k özpont úaáqba az Egyház szerepe. Mert
Kris ztus páratlan és mindenekföl ötti közvetttöí szerepe mind Luther, mind a Zsinat
előtt világos. De kizárja-e ez a t eremtményi, ember i közremúködést , avagy magába
zárja? Az első esetben egyáltalán nem beszélhetünk egyházról , papságról. szents égek·
ről stb. Luther ezt így semmiképpen sem akarta (ő maga pl. élete végéig gyónti) , de
magatartá sával kétségt elenül hozzájárult az ilyen Irányú eltolódásokhoz. Nem véletlen,
hogy ma egyes evangélikus körökben küzdenek e következ mények ellen, mint amelyek
az alap ít ó szándékától Idegenek. Ha viszont a második tétel az Igaz (.Amlnt engem
küldött az Aty a, úgy küldelek én ls tlteket "} , akkor a pápaság, a papság, az egymásért
könyörgő közbenjárás ls ten nevében, az ő felha tal mazásából és kegyelméból történő

cselekvés. Luther elvileg pont osan igy okolja meg lsten népének papi hatalmátl .Nem
közéállásról van sz ó, hanem a Küld ö jelenlétéről a küldöttben, az Úréról a szolg ában,
az egyetlen Közvetit6érő l azokban, akiket kegyelemból képessé tesz és Indít a mes
váltás múvében való részvétel re, magába kapcsol va őket, mint a szölövessz öt a sz ö
löt öhöz" (101). A kérdés csak az, hogy a gyakorlatban Krisztus akaratának megfelelően

t örté ntk-e mindez: a szolgálat szell emében, és úgy, hogy a szolgálat i papság az egy
ház egész .papl n épén ek" felépftéséért él. A szerzö Itt hivatkozik a kato likus-Iutherá·
nus vegyesbizottság párbeszédeire, ahol a papi hivatal tekintetében f igyelemreméltó
közeledés tapasztalható. M ajd rövid en ki tér Márla és a szentek ti szteletének helye s
értelmezésére. Ezután az .a lacso ny" (alázatos) egyház fogalmát fe jtegetI. Hogy az
egyház egyszerre szent és tlsztul ásra, refo rmra szoruló (Luthe r szavával .Igaz és bú
n ös" I , azt a Zsinat erősen kieme lte . A másik oldalról Krisztus keresztig rnen ö meg
alázkodása alapozza meg ezt teológiali ag; az egyháznak magatartásában Urát kell kö
vet nie .

Ugyancsak nem egymást klzár ó, hanem fe ltéte lező tények lsten Igéjének naqyra 
becsü lése . az egyház és a Szentl élek, valamint a hagyomány szerepe . Az egyház
. creatura VerbI" (Luthe r), lsten szavából eredő t eremtmény, de nem biztos, hogy az
egyes hivő irásértelmezését mi ndig a Lélek vllágftja meg. A hagyomány . az egyháznak
mint Krisztus Testének adományo zott érzék lsten szava Iránt, amely elsősorban az
Irásban van lefektetve" (124) . A szerz ö a gyermekkeresztelés problematI káján ábrá
zolja - Luther, Kálvin és az újrakeresztelö k értelmezése szerint - , mil yen veszélyes
Szentfrás és egyház, ill. hagyomány és tanítóhivata l kapcsolatának megl azitása. 
Végül a lutheri személyes Krisztus-hit követelményét álli t ja a Zsinat fényébe. Kéts éq
telen , hogy Luthernél a hangsúly itt tú lnyomóan szubjektív, a Zsinat tan ításában ob
jek tfv . Luther azonban .nem akart protestáns szubjekt lv lzmust " (136), ami a további
fej lődésben az Individ ualizmu s alaphibájára és Igy szétesésre vezetett. Viszont a .tár·
gyiasItás" veszélye az Intézményi jelleg túlzott hangsúlyozása a személyes hit rovás á
ra, ami a katolikusoknál mutatkozott. Mindenesetre az egyháznak mint az üdvösség
egyetemes szentségének szemlélete semmiképpen sem mond ell ent az .én" Kr lsztu 
somhoz való személyes vi szonynak.

A szerzö végül ezt a meglepően hangzó tanulságot vonja le: . Ml nt katolikus, az
ember nem egy vonatk ozásban azt kfvánja magának, hogy az evangéli kus egyház a
lehető legi nkább lutheri legyen . Több jelzett pontban jó ökumenikus alap lenne ez:

S.M.

Helyreigazitás. A . Beszélgetés a Mesterrel " c. Imakönyv Ismert etésével kapcsolat.
ban (58. sz. 88. o.) a szerzö a következők közlésére kért fel bennünket : .A fáradt em
ber keresztútjának szerzö]e nem Kollá r Ferenc, ahogy ez az Imakönyvben olvasható,
s amint ezt Fényesi Márk ls emli tl . Az ötvenes évek elején P. Kollár Pécsett lakott,
s tő l e kaptam én is a szóban forgó keresztutat. A könyv megjelenése után azonban
jelentkezett az Igazi szerzö, dr. Arató Miklós. jelenleg Baross Gábor telepl (Bp. XXII.
ker.) plébános:
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