
3IRÁNYTŰ       A wi t tenbergi  vártemplom kapujának külső  o ldala

A wittenbergi vártemplom 
kapujának külső oldala

Azért lett október 31. a reformáció emléknapja, mert Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes a hagyomány szerint 
ezen a napon szögezte ki 1517-ben az egyház megújítását szolgáló 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Egy 
jámbor baráttól talán szokatlanul taktikus ez az időzítés. Számolt azzal, hogy másnap – mindenszentek ünnepén – 
sokan meglátogatják majd a templomot, így röpiratának is több olvasója lesz. A mai médiavilágból vett kifejezéssel 
élve: számára nem volt közömbös a „nézettségi index”, és „hirdetése” szempontjából a lehető legkedvezőbb „sávot” 
célozta meg. Mindez máris tanulsággal szolgálhat korunk egyházai számára.

Akad azonban egy további, látszólag pofonegyszerű különlegessége is a reformátor tettének. A Luther által válasz-
tott médiafelület a templom külső ajtaja volt. Nem odabenn eszkábált hirdetőtáblát, hogy a „biztos templombajárók” 
böngészgessék tételeit. Nem elégedett meg az egyház belső nyilvánosságával, hanem annál hatékonyabb csatornát 
használt, meglepő tudatossággal. Szándékos anakronizmussal azt mondhatjuk, hogy nem valamely, a szélesebb 
nyilvánosság számára kevésbé ismert egyházi rádióadón szólalt meg, hanem kifejezetten egy „nagy hallgatottságú” 
műsorban. Nem egy eldugott sávban, hanem főműsoridőben.

A reformáció vezetői a későbbiekben is a legnagyobb tudatossággal éltek a nyilvá-
nosság korabeli eszközeivel. Eric Till néhány évvel ezelőtt hazánkban is bemutatott 
Luther-fi lmjének van egy – ebből a szempontból – különösen is fontos jelenete. 
Két diák olvassa a kiszögezett tételeket, majd egyikük váratlan mozdulattal letépi a 
papírlapot. „De hát Luther azt akarta, hogy mások is olvassák téziseit!” – háborodik 
fel a társa. „Éppen ezen vagyok” – veti oda a másik, és a következő képsoron már 
zakatolnak a nyomdagépek, hogy ontsák magukból a nyomtatott tételeket.

A reformáció mozgalma valóban a történelem amolyan csillagórájában született. 
Amerika felfedezése, a Rotterdami Erasmus és mások által fémjelzett humanizmus, a 
reneszánsz által közvetített új életszemlélet, valamint Gutenberg korszakos találmánya 
mind-mind hozzájárult az új hit gyors terjedéséhez. A hitújítóknak azonban ismer-
niük kellett mindezek természetrajzát annak érdekében, hogy hatékonyan kapcsolják 
össze azokat a teológia amúgy vélhetően csak keveseket foglalkoztató kérdéseivel. 
Luthernek és reformátor társainak tehát a világ és a világi eszközök iránti nagyfokú 
nyitottságra volt szükségük annak érdekében, hogy alapvetően transzcendens és 
egyházi jellegű kérdéseikkel tematizálni tudják a közvéleményt.

Íme néhány példa arra, hogy miként élt a reformáció a média korabeli eszközeivel. 
Az említett 95 tétel 1517 és 1520 között nem kevesebb mint huszonkét kiadást 
ért meg. Luther A német nemzet keresztény nemességéhez című iratának az induló 
példányszáma négyezer volt. Johann Eckkel folytatott disputájának leírt szövege 
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1400 példányban került az olvasók kezébe a frankfurti könyvvásáron. Luther, Melanchthon és mások hihetetlenül 
sok levelet váltottak Európa-szerte tevékenykedő reformátor társaikkal: ezzel – mondhatjuk – az egyházi hírügy-
nökségek őseit hozták létre.

Az új tanok népszerűsítésének eszközei voltak az énekek is. A reformáció énekei a maguk fülbemászó – ugyanakkor 
igényes – dallamával és jól memorizálható szövegével nagymértékben hozzájárultak a befogadó közeg szélesítésé-
hez. Megint csak szándékos anakronizmussal írom, hogy ha Luther ma élne, azonnal felrakná téziseit az internetre, 
Melanchthon pedig szenvedélyesen blogolna…

Az a gyakorlat, ahogyan a reformátorok a nyilvánosság eszközével éltek, összhangban áll az Újszövetséggel. 
Az Apostolok cselekedeti szerint Pál apostol így jellemzi az általa szervezett istentiszteleteket: „semmit sem hall-
gattam el (…), nyilvánosan tanítottam és házanként” (ApCsel 20,20). Ez pedig tökéletes összhangban áll azokkal 
a szavakkal, amelyekkel Jézus foglalja össze küldetésének lényegét: „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a 
zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindnyájan összejönnek, titokban nem beszéltem semmit.” ( Jn 
18,20) A magyar szövegben szereplő „nyilvánosság” kifejezés az eredeti görögben igen gazdag tartalmú szó: „parrészia”. 
Jelenti a szabad szólást, a kendőzetlenséget, nyíltságot, őszinteséget. Az antik görögségben oly nagy becsben tartott 
„szólásszabadság” kifejezése is. Az Újszövetségben legtöbbször a „nyilvánosan”, „bátran”, „mindenki szeme láttára” ösz-
szefüggésekben szerepel. Péter apostol pünkösdi beszéde ennek a „parrésziának” a jegyében zajlott, hiszen a jeruzsálemi 
zarándokgyülekezetnek így prédikált: „Nyíltan megmondhatom nektek…” (ApCsel 2,29) Ezzel pedig ízig-vérig Jézus ta-

nítványának bizonyult, hiszen a Mester így készítette fel követőit a nyilvánosság szolgálatára: „amit 
fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fog ják hirdetni” (Lk 12,3). A háztetőkről! 
Vagyis nem rejtetten, titokban, a föld alatt, hanem a legteljesebb nyilvánosság előtt. Ország-
világ szeme láttára. Kétségtelenül voltak korok, amikor a kereszténység az üldöztetés miatt csak 
a katakombákban tarthatta összejöveteleit, ám ezek elmúltával ismét és bátran ki kell állni a 
nyilvánosság elé.

Az egyház élete a nyilvánosság előtt zajlik. Nem tehetjük ki a táblát: „zártkörű rendez-
vény”! A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy missziói közösségnek kell lennünk, ahol ha-
marosan azok is otthonosan mozoghatnak, akik korábban nem vettek részt az alkalma-
kon. Aligha véletlen, hogy az evangélisták közül az Apostolok cselekedeteit is jegyző 
Lukács érvényesíti leginkább ezt a missziói szempontot. Vagyis az a szerző, aki – amint 
a fent idézett igehelyekből is láttuk – mind Pál, mind Péter esetében a „parrésziát”, 
a nyilvánosságot hangsúlyozta. Amíg ugyanis Máté úgy ír, hogy „a lámpást sem azért gyújtják 
meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a ház-
ban” (Mt 5,15), addig Lukács egy egészen apró, de lényeges változtatással máshova helyezi a 
hangsúlyt: „Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem a véka alá, hanem a lámpatartóra, 
hogy akik bemennek, lássák a világosságot.” (Lk 11,33) Máté szerint tehát a már „a házban” 

levők látják ezt a világosságot, Lukács szerint viszont azok, „akik bemennek” oda! Félreérthetetlen utalás ez 
a missziói helyzetre.

Az egyház sajtómunkáját – benne a Credo – Evangélikus Folyóirat szolgálatát – a nyilvá nosságnak ez a 
felfogása jellemzi, összhangban a reformátori és a bibliai gyakorlattal.
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