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A saját egyházam történetének kerek évfordulóihoz kapcsolódó első emlékem az 1983-as évhez fűződik. Épp 
kiolvastam Richard Friedenthal Luther-életrajzát, és részképzős egyetemistaként Kelet-Németországot járva 
érdeklődéssel fi gyeltem a reformátor születésének ötszázadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeket. S 
bár ebből az alkalomból igyekeztek minél több helyszínt renoválni, abban a bizonyos NDK-s lepukkantságban 
sokkal inkább benne volt a klasszikus német tradíció – vagy amit annak gondoltam –, mint a jómódú NSZK 
felújított városaiban. Ha esetleg nem ismertem volna a német történelemből azokat a példákat, amikor Luther 
Mártont – akár a Porosz Birodalom kulturkampf jában, akár a Hitlerei ideológiai tébolyában – igyekeztek mód-
szeresen a rendszer szolgálatába állítani, akkor is szemet szúrt volna az a lázas készülődés, amellyel az itthoninál 
sokkal doktrinerebb kommunista rendszer megpróbált a Luther-kultusz mögé bújva jó pontokat szerezni a szabad 
világban. Mindeközben pedig befelé azt igyekezett elhitetni, hogy a botrányos kommunista rendszer voltaképp 
a reformáció szellemi örököse. 

Ez az élmény gyanakvóvá és óvatossá tesz azóta is, valahányszor világi részről Luther kerül szóba, ez pedig 
mostanság igen gyakran fordul elő. 2007-ben, amikor részt vettem a német evangélikusok wittenbergi össze-
jövetelén, örömmel vettem tudomásul, hogy a Luther-Dekade tematikus évei, amelyek példáját aztán itthon is 
követtük, próbálnak megragadni valamit a reformáció tartalmából. Tetszett az a megközelítés, ahogy a közelgő 
ötszázadik évfordulót összekötötték az egyház valós állapotáról szóló önvizsgálattal, s ha növekedést nem is, a 
fogyás megállítását egyértelmű célként tűzték ki. Vagyis a tematikus évekkel fel akarták mérni a saját helyze-
tüket, és a külvilágnak is el akarták mondani, hogy mit is jelent evangélikusnak lenni a 21. század elején. Hogy 
ennek a törekvésnek voltak és vannak olyan kísérőjelenségei, amelyek inkább Luther-paródiába hajlanak, nem 
kell aggasztania senkit. A reformátor fejét kirajzoló sütőforma, a róla elnevezett energiaital vagy a Playmobil 
Luther-fi gura jelzik az ötszázadik évforduló – felületi – tömeghatását; még ha az „Itt állok, másként nem tehetek” 
feliratú zokni feszegeti is a jó ízlés határát. 

Most, hogy már jócskán benne vagyunk az emlékévben, ha mérleget nem is lehet vonni, azért bizonyos 
tendenciák már kirajzolódnak. Ferenc pápa gesztusa tavaly október 31-én Lundban szép volt, de – úgy is, 
mint ökumenikus házasságban élő, s így katolikus templomba is járó hívő – nem érzem, hogy a mindennapi 
gyakorlatban változott volna bármi is. A lutheránus közösség rendszeres nagy ünnepe, a Kirchentag idén sem 
tudott kilépni a jellegzetesen német, óvatos klisékből, a kedves, de üres szólamok világából. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy egy-egy megnyilvánulás, kezdeményezés ne lenne nagyon is figyelemre méltó. Ilyen például 
a Luther-Biblia új kiadása, amely már a tavaly őszi Frankfurti Könyvvásáron ott volt a polcokon. Ez azért 
is fontos, mert ismét, korunk fiatal olvasója számára is kiderül, hogy a teológiai, egyház- és eszmetörténeti 
jelentősége mellett lenyűgöző nyelvi gazdagsága az, ami Luthert és a reformációt maradandóvá és általános 
érvényűvé teszi. Az a módszer, amellyel a megbízott szerkesztőbizottság a szöveghez nyúlt, meghagyta a 
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szállóigévé vált erős, veretes fordulatokat, miközben a szöveg egészét mégiscsak tudományos revízió alá vette. 
Ugyanígy lenyűgöző a különböző műfajú Luther-életrajzok és monográfiák sokasága, ami elárasztotta főleg 
a német, de az angolszász könyvpiacot is. Ezek részletes elemzése érdekes perspektívát nyithatna a magyar 

nyelvre fordítás lehetőségeit latolgatva is.
A hazai programok annak rendje és módja szerint zajlottak, de korántsem 

érezni azt a tömeghatást, amire sokan számítottak. Az egyházi és a politikai pro-
minencia összejövetelei nem mozdítják meg az egyház népét, a világi többséget 
pedig még annyira sem. A Nemzeti Múzeum kiváló kiállítása, az Igeidők például 
korántsem vonz annyi látogatót, gyülekezeti kiránduló csoportot, mint amennyit 
megérdemelne. Az évfordulóról szóló diskurzus – mind külföldön, mind itthon 
– nem ragad magával sokakat, inkább tudományos, intellektuális szinten marad, 
leginkább csak a teológusok és egyháztörténészek körében.

Mindezen lehet sajnálkozni, bosszankodni, de nem érdemes. Nem az ötszáza-
dik évforduló az, amivel fel lehet rázni a keresztény közösséget, s ez talán nem lep 
meg senkit. Hogy mivel lehet felrázni, az már viszont egy fontosabb és távlatosabb 
kérdés. Félreértés ne essék: nem fanyalogni akarok, különösen nem vészharangot 
kongatni. Sokat lehet tanulni mindabból, ami az évforduló kapcsán elhangzik. 
Csak ha az új Luther-kiadásunk szövegeit tekintem, számtalan beszélgetésre, 
elemzésre sarkalló részletre bukkanhatunk. Ha az egyház állapotára vonatkozó 
önvizsgálatot nem ünneprontásnak, hanem a reformátori gondolatból serkenő 
javító szándéknak tekintjük, máris nem volt hiábavaló a megemlékezés. S ha a 
világ dolgait fi gyelve egyre inkább elbizonytalanodó embertársainknak próbálunk 
támpontokat adni, akkor érezhetjük csak át mi is igazán az ötszázadik évforduló 
jelentőségét. Nem véletlenül írtam fentebb a bibliafordítás szövegének – s ez ér-
vényes a Károli Gáspáréra is – óriási erejéről. Az a megközelítés, ahogy a lokális 
által válik igazán érthetővé az univerzális, segítségére lehet mindazoknak, akik 
elveszettnek érzik magukat a mai világban. Ha ezt sikerül minél gyakrabban, a 

legkülönfélébb összefüggésekben világossá tennünk, már nem volt hiábavaló a sok megemlékezés, még ha azok 
hatása majd csak később mutatkozik is. Az ötszázadik évforduló ugyanis nem a vége, lekerekítése valaminek, 
hanem a kezdete. Reméljük, hogy a következő években lesz alkalmunk megemlékezni mindarról, ami az 1517-es 
évet követő kalandos időszakban történt. Az akkori tapasztalatok hasznunkra válnak most is. 
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„Nem az ötszázadik évforduló 
az, amivel fel lehet rázni a ke-
resztény közösséget, s ez talán 
nem lep meg senkit. Hogy mi-
vel lehet felrázni, az már viszont 
egy fontosabb és távlatosabb 
kérdés. (…) Ha az egyház álla-
potára vonatkozó önvizsgálatot 
nem ünneprontásnak, hanem 
a reformátori gondolatból ser-
kenő javító szándéknak tekint-
jük, máris nem volt hiábavaló 
a megemlékezés. S ha a világ 
dolgait figyelve egyre inkább 
elbizonytalanodó embertársa-
inknak próbálunk támpontokat 
adni, akkor érezhetjük csak át 
mi is igazán az ötszázadik év-
forduló jelentőségét.




