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A Luther-kép változásai 

Szükséges-e még Lutherrel foglalkozni? 
Miért tárgyalunk olyan témát, ami már a múlté? Nem alakult-e már k i egy olyan 
elképzelésünk Lutherről, amely meghatározza teológiai, egyháztörténeti és történel
mi besorolását, s ezzel lezárulhat a vele való foglalkozás? Nem zavarja-e a lassan 
Magyarországon is kialakuló egyházközi kapcsolatok kibontakozását, ha visszanyú
lunk egy olyan személyiséghez, aki évszázadokon át a felekezeti viták egyik oka volt? 
Vagy lehet-e Lutherről mást is megtudni, mint azt, hogy egyedüli érdeme a korai 
polgári forradalom elindítása? 

Luther római-katolikus értékelése 
Az 1517-ben kezdődött reformáció utáni egyik legnagyobb teológiatörténeti esemény 
a tridenti zsinat (1545-1563) volt, amely a reformációra reagálva megkísérelte a római 
egyház belső megújulását. Megállapíthatjuk, hogy a lutheri reformációnak volt és ma 
is van hatása a római- katolikus teológiára, mégpedig úgy, hogy Lutherre ül. a lutheri 
teológiára mint kihívásra válaszolni kell. A mai ökumenikus párbeszéd sem képzel
hető el a lutheri reformáció ismerete és tárgyalása nélkül. 

A római-katolikus Luther-értékelés és értelmezés első nagy kora 1939-ig tartott. 
Ennek irodalma nagy, ezért csupán néhány példát emelünk k i . Már Cochlaeus 
foglalkozott Lutherrel az 1575-ben Lyonban kiadott Opuscula Omnia c. művében. 

Luther személyét tárgyalja pl. Denifle: „Kéjelgés és iszákosság uralkodott rajta 
hova tovább, úgy falt mint egy cseh, úgy ivott mintegy német... Ez az ember sátáni 
gyűlölettel tombolt az egyház ellen. Hazugsággal, üres frázisokkal, viccelődéssel és 
vásári ordítozással és a legaljasabb disznóbeszéddel vitte véghez bűntényeit... egy 
mélyre süllyedt kolduló barát", aki Németország nagy félrevezetője (ld. Szeberényi 
Lajos: Luther ultramontán ócsárolói. Békéscsaba 1929. 17.) 

A toronyélmény WC-ben érte volna Luthert erőlködései közepette, amikoris meg-
könyebbült. (Grisar, i.m.) 

Luther csak azért hagyott volna meg a latin istentiszteibői oly sok elemet, mert 
ezzel akarta megnyerni egyházának a katolikus tömegeket, állította tovább Grisar. 
Szerinte Luther nem imádkozott, nem vezekelt és apácát szöktetett meg. 

Már 15 évvel halála után azt a hírt terjesztették róla, hogy nem természetes 
halállal halt meg, hanem öngyilkos lett. 



Ezek és hasonló feltételezések a köznépben mindmáig megtalálhatók, mivel 
sokszor hiányzik a hivatott katolikus teológusok által 1939 óta folytatott tudományos 
kutatás ismerete. Ezt tapasztaltam magam is több évvel ezelőtt az egyik bécsi rendi 
gimnázium érettségi vizsgáján, amelyen mint evangélikus vallástanár vettem részt. 
Az egyik érettségiző katolikus hittanból többek között a reformáció három nagy 
képviselőjének elemzését kapta kérdésként. Nyilván a szerzetes tanár órái alaján a 
következő választ adta: Luther apácát szöktetett, Calvin gyilkos volt, Zwingli pedig 
állandóan háborúba járt. Mindhárman a római egyház ellen fordultak, mert az az 
életmódjukat kifogásolta. 

Ha az ilyen szemlélet nem mindenütt általános, mégis hiányzik a katolikus egyház 
népében a reformáció ismerete. 

A római-katolikus Luther-értelmezésben változást hozott Josef Lortz 1939-ben 
megjelent munkája (Die Reformation in Deutschland. Freiburg i . Br. 1939/40, 2 kt.; 
6. kiadás: 1982). Már nem Luther személye és személyiségének struktúrája, valamint 
pszichológiája érdekelte csak, hanem tárgyi kérdések, azaz Luther teológiája: 

„A történelemnek rossz értelmezői azok, akik azt hiszik, hogy az egyház széjjel-
szakításához szükséges rettenetes ütésre egy vallásos mélység nélküli felületes 
szellem elegendő lett volna. Ha ez lehetséges lett volna, akkor az a szentegyház elleni 
súlyos vád lenne - Nem! Csupán azáltal, hogy az egyház legbensőbb tulajdonát 
feltárta [Luther], ugyan egyoldalúan és nem objektív módon, ejtett sebet az egyhá
zon.", írja Lortz említett könyvében (1. kt., 176.). 

Tehát ezek szerint Luther az egyházat ugyan szétszakította, de az egyházat 
ismerve annak lényegét felfedte. 

Lortz munkája és munkássága a megmérgezett atmoszférát semlegesítette. A 
további katolikus Lutherről szóló tanulmányok és könyvek Lortz nélkül már elkép
zelhetetlenek. Utalok pl. Hans Küng 1957-ben Karl Barth megigazulástanáról meg
jelentett művére (Die Rechtfertigung. Einsiedeln 1957). 

A 60-as évektől emelkedik a katolikus Luther-munkák száma. Ahivatalos felfogás 
azonban továbbra is megmarad: Protestantizmus egyenlő a szubjektív individualiz
mussal és a kötöttség nélküliséggel, a szabadság fogalmának félreismerésével. 

1982-ben Willebrand kardinális Evianban tartott beszédében a következőket 
mondta, s ezek a szavak új korszak nyitányát jelzik, még akkor is, ha a római Kúria 
több mérvadó személyiségénél ellenvéleményre talált. Apápa maga nem nyilatkozott. 
„Jó arra az emberre figyelnünk, akinek a megigazulás az egyház legfontosabb 
hittétele volt. Abban Luther a mi közös tanítónk, hogy Isten mindenkor az Úr marad 
és hogy a mi legfontosabb emberi válaszunk az abszolút bizalom Isten iránt és Isten 
imádása kell hogy maradjon.", hangsúlyozta Willebrand (lwi 49/83, 7.).; Id. Lutheris
che Rundschau 20/1970. 447- 460.). 

1970 óta vannak katolikus kísérletek, hogy Luthert egyháztanítási kérdésekben 
megközelítsék, de eddig ezek a kísérletek nem jár tak nagy sikerrel. Arómai katolikus 
egyházon belül egyes személyiségek, de nem az egész egyház mint olyan, tettek 
lényeges megközelítő lépéseket. 

így pl. Otto Hermann Pesch, aki Lortz után a második legnagyobb Luther-szakértő 
katolikus részről így összegezi kultatásait: „A katolikusok tanulnak Luthertől." 
(Katholiken lernen von Luther. Wien 1983. Schriftenreihe des Evang. Bundes in 
Österreich 59/60). 

Az 1983-as Luther-évforduló a következő mérföldkő, amikoris I I . János Pál pápa 
Luther mély vallásosságáról beszélt, sőt elismerte, hogy Luther teológiájának alap-



köve a Szentírás és az ó-egyház hitvallásai, valamint az egyházatyák. Továbbá: A 
történelem bűnét mindkét oldalról el kell ismerni, mondta 1983. október 31-én. 

Ismerve az előző évszázadok Luther-értelmezését új és addig elképzelhetetlen 
lépés történt 1983. májusában, mégpedig egy közös római-katolikus és lutheránus 
nyilatkozat fogalmazódott meg Luther születésének 500. évfordulójára. Ebben a 27 
pontos nyilatkozatban szó van arról, hogy Luther egyházmegújítói szándéka a meg
térésre való felhívás és az evangélium újra kézbevétele volt. Luther az evangélium 
tanúja. Fontos megállapítás ez: 1517 után Luther teológiai tézisei fokozatosan hát
térbe szorultak az erősödő egyházpolitikai és politikai érdekeltségek javára, amik 
végülis egyházszakadáshoz vezettek. Akatolikus fél jelezte, hogy hajlandó feladni azt 
az addigi álláspontját, amely szerint Luther ellen védekezni kellene, sőt hajlandó 
újragondolni a reformáció szándékáról kialakított véleményét. 

Ma már elképzelhetetlen az is, hogy a bibliatudósok ne dolgoznának össze és ne 
lenne az ökumeniának katolikus részről is komoly munkálói, még akkoris, ha az 
egyházfogalom kérdésében eltérések vannak. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy a 
kezdeti, tehát az 1983-as kezdeményezések már akkor sem hatoltak be a római
katolikus egyház legfontosabb dolgozó szobáiba, sok fontos és fent vázolt, ha még 
óvatos nyitás is zárt ajtókra talált. Vajon tud-e mindkét egyház népe a lehetőségekről? 
Ajelenlegi vatikáni szellem, úgy látszik, ellentmond az 1983-as lépéseknek. 

Miután sem római-katolikus, sem evangélikus teológus vagy egyházfő az egyház 
Ura, így nem mi vezetjük az egyházat. Tehát türelemmel, de nem megbénulva, hanem 
tevékenyen, a további fejleményeket elősegítve munkálkodnunk kell a közeledésen. 

A keleti kereszténység Luther-képe 
1983-ban az ortodoxia is megszólalt Luthert és a reformációt értékelve. Elsősorban 
ugyanúgy, mint a római- katolikusok Luthernél az egyházatyák ismeretét emelték 
k i . (Damskinos Pandreou genfi metropolita. Schweizerischer Pressedienst 11.8.1983, 
LX.). Luther mint olyan figyelemre méltó személyiség jelenik meg az értékelésekben, 
aki ugyan az egyházat akarta megreformálni, de mégis a liberális teológiai elindítója. 
A lutheri reformáció megsokszorosította az egyházon belüli sokszínűséget, de ugyan
akkor a további fejlemények eredete és okozója is. Ennek eredménye az a tény, hogy 
jelenleg több mint 300 különféle egyház és közösség létezik (Emilianos Timidis, Genf, 
lwi 29/83,17.) 

Az ortodoxok sajnos nem foglalkoztak azzal a ténnyel, hogy Luther és főleg 
munkatársa, Melanchthon, kapcsolatot kerestek a bizánci kereszténységgel. 

Luther és az antiszemitizmus 
1983-ban jelentek meg tanulmányok Luthernek a zsidósággal kapcsolatos magatar
tásáról. Tudomásom szerint maga a zsidóság mint olyan nem nyilatkozott Lutherről, 
habár zsidó történészek is részt vettek az eszmecserében. 

.Antiszemita volt-e Luther és ha igen, akkor befolyásolta- e a későbbi hitleri 
antiszemitizmust? A vélemények megosztottak. 

Különbséget kell tennünk antiszemitizmus és antijudaizmus, azaz a zsidóságnak 
Jézus Krisztus előtti idejéről szóló felfogás között Jézus Krisztus mint Messiás nem 
zsidó hittétel, az Újszövetség alapján azonban Isten kinyilatkoztatása és Messiás. 
Tehát ha valaki azt mondja, hogy az Isten útja az emberiséggel nem állt meg az 



Ószövetségnél, az még nem antiszemita. Luther sajnos ezen a megállapításon túl
ment és azt ajánlotta az 1543-ban megíratában, hogy a zsidók házait és könyveit el 
kell égetni. Ezt a kijelentését szépíteni nem tudjuk, hanem csupén bocsánatkéró'en 
megállapíthatjuk. 

Luther mentségére mondható, hogy a zsidókat vérrokonainak nevezte. Mint a 
késóközépkor szelemi gyermeke vélekedett a zsidókról. Nem nevezhető az antiszemi
tizmus ősatyjának, ha az evangélium jegyében meg akarta a zsidókat szabadítani a 
törvénytől. (Id. Heiner Grote: Luther und die Juden. Materialdienst des Konfessions-
kundlichen Institutes Bensheim, 4/83,63. kk.; Erich Gritsch és Marc Tanenbaum, lwi 
27/83, 12.). 

A nemkeresztény, főleg a marxista Luther-kutatás 
Már utaltam az iskolai történelemkönyvekre, amelyek Magyarországon eddig az 
általánosan elfogadott és tanított Luther-kép tükörképei voltak. Az általános iskola 
6. osztálya tankönyvében 1976-ban ez olvasható: „Luther Márton német egyetemi 
tanár a polgárság véleményét fejezte k i , amikor felemelte szavát az egyházi vissza
élések ellen, s vallásos élet megreformálását, illetve megjavítását követelte (1817). 
Luther nem imerte el a pápát az egyház fejének. Kárhoztatta a szerzetesi intézményt, 
s az egyház sok szertartását haszontalanságnak tartotta." (12. kiadás, 1976. 126. k.) 

Ez a tanítandó vélemény a reformáció redukciója volt. Érdekes módon második 
része igen hasonlít a római-katolikus általános Lutherről alkotott felfogáshoz, azaz, 
hogy a pápát, a szerzetességet és az egyházi szertartásokat nem fogadta el. Egyébként 
ez a tankönyvbeli idézet nem egyedülálló. Ausztriában is ez az általános megjegyzés 
található a tankönyvekben. Ott ötvöződik a közismert és megtapasztalt egyházellenes 
szociáldemokrácia egy katolikus Habsburg felfogással a protestantizmust illetően, és 
mindmáig hatással van az oktatásra és a közvéleményre. 

Az 1985-ös magyarországi általános iskolák 6. osztályának tankönyvében már ez 
áll: „Luther Márton egyetemi tanár a katolikus egyház megreformálását, megújítását 
követelte (1517). Abűn t egyedül Isten bocsáthatja meg5-hirdette. Véleménye szerint 
az ember papi közvetítés nélkül közvetlenül intézheti el bűneit Istennel. Ha pedig a 
papi közvetítés fölösleges, akkor nincs szükség a pápára, főpapokra, szerzetesekre, 
sőt egyházi birtokra, tizedre sem. Luther tanítását több fejedelem és földesúr is 
támogatta." (191.) 

Ez utóbbi idézet már jobban megközelíti a reformáció lényegét és egyúttal a már 
fent vázolt római-katolikus Luther-felfogást, ami a 80-as évek elején alakult k i . 

A lutheri reformáció redukciója azonban nem a I I . világháboró utáni szellemiség 
terméke. ANépszava Könyvkereskedés kiadásában 1928/29-en megjelent Társadami 
Lexikon pl. így vélekedik: Luther „egyik legnagyobb ténye, hogy megteremtette a 
protestáns papok számára a családi idi l l lehetőségét... Egy időben a német nemzet 
hősének tekintették, de a parasztháborúban való határozatlan magatartása miatt... 
sokat veszített népszerűségéből." (427.) 

A szociáldemokrata és a marxista Luther-képet Engels 1884-ben megjelent mun
kája befolyásolta és befolyásolja ma is. Engels a reformációt a polgárság első számú 
forradalmának tartotta. Az Engels nyomán kialakult Luther-kép alaphangja megma
radt, minden modinkálás ellenére. 

A moszkvai marxizmus Lutherrel nem igen foglalkozott, hiszen exisztenciálisan 
nem érintette a reformáció az orosz szellemtörténetet. Mégis irányadó tézisek érkéz-



tek Európa keleti országaiba, ahol ezeknek a téziseknek megfelelően változott a 
Luther-értelmezés. Ennek a változásnak legjobb példája a keletnémet Luther-kuta
tás, amely valóban exisztenciálisan volt érintve, nemcsak azért, mert a lutheri 
reformáció földrajzilag az akkori keletnémet területen zajlott, hanem azért is, mert 
Luther személyét és munkásságát a kialakítandó keletnémet történelemtudat és az 
ún. nemzeti öntudat szolgálatába állították. 

Az alábbi rövid ismertetésben is látható, hogy a Luther-recepció sohasem függet
len a történelmi helyzettől: 

1. Az 1940-es évek második fele a nagy német katasztrófa, a 3. birodalom és a 
világháború elvesztése árnyékában telt el. így Luther 1946-tól a német nemzeti 
katasztrófa egyik bűnbakja, mert a hitlerizmus belőle nagy nemzeti hőst csinált és 
felhasználta zsidóellenességét az antiszemitizmus megerősítésére. Luther ugyan 
forradalmár a 40-es évek felfogása szerint, de a „nemzet sírásója", mert a forradalmi 
megindulását saját maga fojtatta vérbe. Ebben az összefüggésben utalnak a paraszt
háborúra, a rablóbandák elleni írására, ami tulajdonképpen a félreértett szabad
ságfogalom tisztázása volt. 

2. Az 50-es években Luther már pozitívan vonult be a keletnémet történelemtu
datba, de csak mint az első össznémet mozgalom megalapítója, aki megmaradt 
feudális gondolkozásúnak, antiszociálisnak és antiprogresszívnak. 

3. A 60-as években Luther a korai polgári forradalom képviselője, s i t t érvényesült 
a már említett Engels-tézis. Ez a megváltozott Luther-értékelés szovjet hatásra 
történt, mert az akkori szovjet történelemkutatás számára Németország és a többi 
Európa egy egység volt, nem tettek különbséget. 

4. Moszkvában ismét felfrissítették Leninnek azt az addig eltűntetett megállapí
tását, hogy a történelmi eseményeket és személyeket az adott kor összefüggésében 
kell megérteni és nem egy már előre kiszabott ideológiai öltönybe öltöztetve. Ez a 
gondolat segítette elő a továbblépést. 

A 70-es években a keletnémet marxista Luther-kutatás kissé szünetelt, mert 
pártutasításra a történészek feladata az volt, hogy a németországi történelmi fejlő
dést a világtörténelmi összefüggésekben kutassák. Luther már mint az ellenzéki erők 
ébresztője jelent meg, tehát nem csak feudális volt. 

Ebben a korszakban kezdődtek a marxista történészek és az egyháztörténészek 
kapcsolatai. 

5. A 80-as években Luther már a „szocialista társadalom hagyományának fényé
ben" jelenik meg. Személyét értékelve megállapítják, hogy harcias természetű, a 
német történelem egyik nagy alakja és a nemzetnek új szociáletikát adott. (ld. 
Siegfried Bräuer: Martin Luther in marxistischer Sicht. Deutsches Pfarrerblatt 
83/1983, 227-230., 277-281., 330-335.) 

A fent vázolt Luther-értelmezések állandó változása és simítgatása az akkori 
keletnémet kommunista párt törekvését tükrözi: Ki kellett alakítani egy önálló 
keletnémet történelemtudatot, egy önálló államiságot, egy önálló nemzetet a nagy 
német kultúrkörön belül. Az 1980-ban kezdődött Luther-kutatás 1983-ban már a 
Luther-évfordulóra eredményeket vélt felmutatni. Folytatása 1983 után már nem is 
lehetett, mert hamarosan megszűnt a keletnémet országrész mint külön állam. 

Még megjegyezendő, hogy 1983-ban a moszkvai Izvesztija lap a Luther-évfordu
lóra részletes tanulmányt nyomtatott ki , amely szerint Luther progresszív személyi
ség volt és ezt Kelet-Németországban már felismerték, de Nyugat-Németországban 



Luthert a neonáci és neofasiszta ideológia megalapozására használják fel és használ
ják k i . 

Összefoglalásul néhány (nem végleges) eredmény: 
1. Ismételve megállapítandó, hogy minden kornak megvan a maga Luther-képe és 
-értelmezése, nem egyszer aktualitásból kiindulva. 
2. Lutherrel foglalkozni ma is érdemes, mert elmélyíti a reformáció egyházainak 
ismeretét és ezáltal segítséget is kaphatunk az ökumenikus kapcsolatok továbbfej
lesztéséhez. 
3. Mi legyen a mai Luther-értelmezés végeredménye? Erre a válasz csak Luther döntó' 
és maradandó felismerése lehet, amely minden más kutatási kérdésen felül áll és 
maradandó érték: solus Christus, sola gratia, sola scriptura és sola fide. 

Kecskés Ágnes: Himnusz 


