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Luther és az iszlám Mányoki 
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*

„Antiiszlamistaként” a történelemben: Martin Luther. Az idézett cím jól mutatja az eszmék körüli bizonytalansá-
got: Luther mint antiiszlamista. Azonban az iszlamizmus kortárs jelenség, így Luther csak az iszlámnak lehetett 
ellenfele, nem az iszlamizmusnak. Söpörjünk azonban a magunk háza táján: az említett írás szerzői – amszterdami 
egyetemen dolgozó török kutatók – lábjegyzetben azt is megemlítik, holland történészek fi gyelmeztették őket, hogy 
Luther protestantizmusa más vallás, más protestantizmus, mint az övék. Ez a „más vallás” engem elgondolkodta-
tott: mert a szöveget olvasva nem föltétlenül volt az a benyomásom, hogy a holland történészek a lutheranizmus 
és a kálvinizmus történelmi és teológiai különbségére hívták fel a török kollégák fi gyelmét. Talán inkább korunk 
liberális-humanista-álhumanista protestantizmusa és a Luther-kori darabos, szenvedélyes és világvégeváró protes-
tantizmus különbségére célozhattak. Valóban másik vallás? Vagy éppen így protestantizmus a protestantizmus? 
Talán örülhetek, hogy témám nem kíván választ erre a kérdésre. 

Luther még saját kora szintjén sem volt iszlamológus (de a 16. században nem is létezett ilyen tudomány). Minden 
jel arra mutat, hogy csupán az akkori történeti-politikai helyzet vonta fi gyelmét az iszlámra. Szinte bizonyos, hogy 
ellenkező esetben csupán néhány olyan mondat lapulna a weimari kiadásban, amely Mohamed eretnekségére utalna, s 
talán azok is sztereotip tucatmondatok volnának: nagyjából érdektelenek. Szintén az aktuális helyzetből (és az akkori, 
szűkösebb világképből) adódik, hogy Luthernél a török és az iszlám fogalma nagyon erősen összekapcsolódik, majdnem 
szinonim. A török, a török vallás, Mohamed – így beszél Luther. Ma két irányból is korrigálnák: nem török, hanem 
oszmán-török, nem török vallás, hanem iszlám. Bírálhatnák továbbá apokaliptikáját és a benne-általa megnyilvánuló 
szóhasználatot: a török mint a végidők egyik fenevadja, mint a sátán szolgája vagy akár maga a sátán. Ezen a ponton 
azonban nem szabad elfeledni, hogy egy bányász apa szerzetes fi áról, egyben a középkor végének tömeghatásában leg-
nagyobb személyiségéről van szó, aki ott és akkor az utca emberéhez is szólt. S összevetésként az is fölidézhető, hogyan 
fogalmazott egy oszmán udvari krónika ugyanebben az időben Szapolyai János király haláláról: „átadta sötét lelkét az 
ördögnek” – írta, pedig éppen egy barátjuk és szövetségesük halálát jegyzi. Bár Luthernek az oszmánok nem voltak 
sem barátai, sem szövetségesei, durvaságát és demagóg hajlamait az iszlám tematika esetében sem kell jóváhagynunk. 

A világtörténelemben 1517 a reformáció által lett korszakhatár, azonban ugyanebben az esztendőben egy másik, 
ma már alig emlegetett, de fontos esemény is történt: az oszmánok meghódították a legtekintélyesebb muzulmán 
államot, a mamlúk szultanátust. Éppen 1517-ben esett el Kairó, s valójában ettől az időponttól lehet az Oszmán 
Birodalmat világhatalomnak tekinteni: területe és bevételei egy-két év alatt szinte megduplázódtak, Szuezben 
hajóépítő műhelyt állított fel vörös-tengeri, majd indiai-óceáni ambícióira nézve, kezébe kerítette az iszlám világ 
három legszentebb városát (Mekka, Medina, Jeruzsálem), s Irántól nyugatra – az Európára néző oldalon – majdnem 
teljesen egyesítette a muszlimokat. Így, nem vitatva a reformáció világtörténelmi primátusát, a másik, az oszmán 
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1517 is olyan évszám, amelyet mindenképpen érdemes megjegyeznünk. S ha további időbeli párhuzamokat keresünk: 
1521-ben, a wormsi birodalmi gyűlés évében esik el Nándorfehérvár. A német parasztháború utáni depressziós év 
egyben a mohácsi vész esztendeje, s a lutheri Kis káté (s talán az Ein feste Burg) megjelenésének évében Szulejmán 
már Bécset ostromolja (1529). Azt is érdemes megjegyezni, hogy Luther életében nem egy, hanem három kataszt-
rofális vereség érte a keresztény erőket Magyarországon. Mohácsi győzelmüket követően 1537-ben Diakovárnál, 
1541-ben Budánál zúzták szét a Habsburg seregeket az oszmánok, s a következő évben, a Verlegung des Alcoran 
megjelenésének esztendejében súlyos kudarccal végződött a Buda visszavételére tett kísérlet. A török kérdés súlyát 
és a közvélemény izgalmát jól mutatja, hogy egy becslés szerint a 16. század folyamán csak a német nyelvterületen 
kb. ezer olyan röpirat jelent meg, amely az oszmán veszedelmet taglalta. Így egyenesen meglepő volna, ha Luthernek 
az iszlám nem a török veszélyt jelentette volna mindenekelőtt: Mohamed vallását természetesen eretnekségnek 
tekintette, de ahhoz, hogy beszéljen róla, a politika adta a motivációt. 

Nem részletezek olyan obskúrus föltételezéseket, amelyek szerint Luther valójában az oszmánok ügynöke volt. 
A mendemonda valószínűleg Luther működésének és az oszmán fénykornak az időbeli egybeeséséből, továbbá 
Luthernek az oszmán hódításra vonatkozó félreérthető vagy éppen szándékosan félreértett megjegyzéseiből táp-
lálkozik. Sokkal komolyabban vehető az a meglátás, hogy az oszmán közelség növelte a születőben lévő protestan-
tizmus esélyeit, mivel a Habsburg-hatalom erőit megosztotta, s a császárt időről időre engedékenyebb magatartásra 
késztette. A modern török történetírás ezt a helyzetet számon is tartja, nem minden alap nélkül. Más kérdés, hogy 
ebből a szempontból esetleg eltúlozza az oszmán jelenlét fontosságát.

Bár értelemszerű, de nem árt megjegyezni: a „Luther és az iszlám”-téma nem azonos „a 16. századi protestan-
tizmus és az iszlám”-témával, amely akár magyar, akár európai összefüggésben igen érdekes, de lényege szerint más. 
(A politikai-diplomáciai közeledési kísérleteket Luther már meg sem érte, s európai viszonylatban kálvinista és 
anglikán kezdeményezésekről lehetne itt szó.) 

Félrevezető lehet Luther iszlámra vonatkozó nézeteiről beszélni, mert nagy részüket a történelmi kereszténység 
iszlámképe alkotja, amelyet Luther nagy meggyőződéssel és nagy hangerővel osztott, de amelyeket nem ő alkotott. 
Ha egy keresztény a szentháromságtanon és a krisztusi váltságon tájékozódik (márpedig a kereszténység három nagy 
irányának – ortodox, római, protestáns – elvben ma is ezen kell tájékozódnia), akkor az iszlámban csupán tévtanítást 
láthat. Ez Luther esetében is így volt. Abban pedig, hogy Mohamedet nem csupán eretneknek, hanem csalónak is 
tekintette, középkori keresztény hagyományt követett. (Itt eszembe jut egy falfestmény, amelyet templomban láttam: 
az ördög gyeplőjénél fogva vezeti a pokolba a tevét, amelyen Mohamed ül.) A személyeskedés nélküli, csupán elvi 
szinten folytatott küzdelem inkább újabb kori elvárás, szenvedélyesebb és gyermekibb lelkű korokban azt is hangsú-
lyozni kellett, hogy az eretnek egyszersmind csaló, gazember. Főszabályként így volt ez a középkorban, s lényegében 
így maradt a reformáció korában is. Luther iszlámról alkotott képéről ma retusálhatjuk ugyan a durvaságokat és a 
megbélyegző minősítéseket, retusálhatjuk talán az apokaliptikát is, de a kép lényege mégsem igazán különbözik attól, 
amit felekezetünk, hitvallásunk szerint az iszlámról gondol(ha)tunk – itt és most. Azonban mégis feszültséget okozhat 
az a kimondott-kimondatlan küzdelem, amely – főként a protestantizmus kebelében – már évszázadok óta folyik, 
s amely a nagy történelmi felekezetek hitvallásos elkötelezettségét időről időre úgyszólván megkérdőjelezte. A hit 
zsinórmértéke ugyan a Szentírás maradt náluk, de a Szentírást már nem föltétlenül páli-lutheri, illetve hitvallásos 
szemmel közelítették meg. Egyrészt a történetiség igénye, másrészt a fölvilágosodás és a német idealizmus szellemi 
hatása erősen befolyásolta a protestáns egyetemi katedrákat. Ezért írhatta, talán túlozva, de a valós helyzetet mégis 
érzékelve egy 20. századi unitárius kutató, hogy a 19. század protestáns tudományossága jelentős részében kriptouni-
tárius volt. Míg némely egyháztörténész szomorkásan jegyzi meg, hogy a hithű – pietista és hitvallásos – irányzatok, 
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csoportok kisebbségben, mintegy ellenzékként maradtak a többségi, liberális-történeti iskolákkal szemben. Ilyen 
közegben a szentháromságtanból mindenekelőtt történeti kialakulásának folyamata keltett érdeklődést, azonban 
sokkal inkább homályban maradt, hogy a szentháromságtan milyen elkötelező igazságot hordozhat a jelen számára. 
Ugyanígy Pál váltságtanát is erősen saját kora felől, történeti fejleményként magyarázták, s Jézust inkább erkölcsisége, 
élete, életpéldája őrizte meg a középpontban. Amikor II. Vilmos damaszkuszi beszéde elhangzott („Háromszázmillió 
mohamedán barátja vagyok!”), a politikai érdeken kívül ezt a szellemi közeget is fi gyelembe kell vennünk, hiszen a 
császár nemcsak az államvallás védnökeként, hanem személyében is ehhez kötődött. S el kell ismerni, hogy a „dog-
mamentes kereszténység” – egykorú, kedvelt kifejezés – szempontjából tagadhatatlanul egyszerűbbnek látszik az 
iszlám méltányolása, mint a hitvallásos vagy később a dialektikus irányzatok szemszögéből nézve.

Amikor napjainkban Luther iszlámképét bírálatok érik, gondolati gyökerüket talán az egykori liberális-történeti 
iskoláknál lehet keresni. Újra éleződni látszik – valószínűleg a társadalmi-politikai helyzettől is terhelten – az a 
kérdés, hogy a krisztusi váltság és a Szentháromság tana történelmi ballaszt, avagy eleven hitforrás a kereszténység 
számára: olyan kérdés, amely összehasonlíthatatlanul átfogóbb, mint a „Luther és az iszlám”-téma, amely azonban 
a reformátor iszlámképének értékelésénél is mindig érzékelhető. 

Elvben az is indokolható, ha Luther iszlámképéről szólván megpróbáljuk eltávolítani mindazt, ami egy 16. századi 
történeti-politikai veszélyhelyzetből fakad, vagyis az iszlámból kivonjuk a törököt. Ebben az esetben is megmarad a 
krisztusi váltság és a szentháromságtan körül kicsúcsosodó két ellentétes álláspont: vagyis a hitbeli-teológiai lényeg. 
Azonban elvész a reformátor eredetisége, valamint egy olyan történelmi dimenzió, amelyre nagyon is érdemes odafi -
gyelni: mert Luther ugyan egy 16. századi veszélyhelyzet kapcsán találkozott vele, de az akkori veszélyhelyzet egyáltalán 
nem meríti ki. Hiszen az a gondolat, hogy a török Isten büntetése, átvihető az iszlámra, amely történelme során már 
kétszer fenyegette elnyeléssel a kereszténységet, s ebből a török már nem is az arany-, hanem az ezüstkori kísérlete. S 
nem kell a politikai hisztéria vizeire eveznünk ahhoz, hogy lássuk: az iszlám ma is mekkora kérdőjel; egyben pedig 
az a terület, ahol a missziós próbálkozások gyakorlatilag teljes kudarcot vallottak. Egészen más világ, mint India és 
a Távol-Kelet vallásai. Bárhogy ítél az oknyomozó történész, hitbeli-teológiai oldalról a kereszténység ma is joggal 
tekintheti Isten büntetésének az iszlámot: Isten haragjának vesszeje (amely időnként aztán visszakerül a polcra). Ez a 
vélemény sem egészen Lutheré – visszanyúlik a középkorba –, de a legnagyobb erővel és legeredetibb összefüggésben 
mégis ő szólaltatta meg. Így lett nála az iszlám, ott és akkor éppen a török, bűnbánatra és megtérésre indító erő. 

Luther az ősi ószövetségi gondolatból kiindulva rendíthetetlenül vallotta, hogy a török Isten büntetése a keresztény-
ség megromlása miatt. Bűnbánat és megtérés nélkül minden ellenállás csak keménykedés a bűnben, így csak elmélyíti 
Isten haragját. „Bűnbánat és megtérés nélkül ellenállni a töröknek annyi, mint Isten büntetésének állni ellen.” Ismert, 
hogy véleményét először a 95 tétel kifejtésénél (Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute, 1518) fejezte 
ki nyilvánosan. A 95 tétel pápai cáfolatára írt válaszában (Assertio omnium articulorum…, 1520) megerősíti korábbi 
álláspontját, amelyet aztán egész életében fenntartott, s ostorozta a keresztények bűneit, romlottságukat és restségüket 
a megtérésre. Azonban hangsúlyozni kell, hogy Luthernél a megtérés már a 95 tételben is egész életen át tartó folyamat. 
Ugyanakkor az őszinte bűnbánat, az Istenhez fordulás nem kötődik nála időigényes rituálékhoz: egy szívbeli fordu-
latról van szó, amely akár egy pillanat alatt is megtörténhet. Így amikor a török háborúról szólván a bűnbánat van 
az első helyen, nem föltétlenül kell időbeli tagozódásra gondolnunk: inkább elvi, mint praktikus sorrendről van szó.

Voltak olyan nézetek, amelyek szerint Luther álláspontja gyöngítette a fegyveres ellenállást. Szélsőséges, demagógiába 
átcsapó stílusával és politikai tapasztalatlanságával – az utóbbi főleg 1525 előtt jellemző – csakugyan a defetista benyomását 
tudja kelteni. A török elleni háború elvi lehetőségét egészében ugyan sohasem tagadta, de hol a fontosságát, hol az eredmé-
nyességét kérdőjelezte meg, néha szélsőséges kirohanások formájában. A fontosságát azért vitatta, mert a fő ellenfél a pápaság, 
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amely itt helyben fojtogatja a kereszténységet; az eredményességében pedig azért nem bízott, mert megtérés nélkül csak újabb 
kudarc várható. Azt lehet mondani, a reformátornak időre és tapasztalatra volt szüksége, hogy a törökkel, a török háborúval 
kapcsolatos véleménye kikristályosodjon. Egyoldalú, felelőtlen, demagóg megnyilvánulásai mégsem tettek különösebb 
kárt, mert a német politikai vezetők döntéseire – legalábbis a török kérdésben – gyakorlatilag nem volt hatása Luthernek.

A Bécs ostroma körüli feszült időszak nem annyira megváltoztatta, mint inkább elmélyültebbé, kimunkáltabbá 
tette a reformátornak a török kérdéssel kapcsolatos nézeteit: ezeket két, 1529-ben kiadott jelentős röpiratban foglalta 
össze: Vom Kriege wider die Türken és Heerpredigt wider den Türken.

A két birodalom, a kétféle – lelki és világi – kormányzás megkülönböztetése mindig 
érzékelhető Luther gondolkodásában, de részletesebb kifejtéséhez, majd a török elleni há-
borúra való alkalmazásához időre és tapasztalatra volt szüksége. Eredeti véleményét, hogy 
a török Isten büntetése, és megtérés nélkül az ellene vívott harc reménytelen, élete végéig 
hangsúlyozta. Viszont az Úristen kétféle kormányzásáról vallott felfogása, amelyet szintén 
középkori előképek nyomán alakított ki, egy dialektikus látásmódhoz segítette: Krisztus 
által a bűn mint Istennel szembeni vétkes tartozás eltöröltetik, így Krisztusban az üdvösség 
lehetősége adott. Azonban a teremtett világban a bűn tárgyi következményként megmarad a 
végítéletig, így Isten itt ószövetségi módon, törvénnyel és karddal regnál. Krisztust, a megvál-
tást, az üdvösségre való elhívást hirdetni kell a világban: az egyház felhatalmazása erről szól. 
A világot azonban Ádám bukásával átjárta a bűn, így a rendet fenn kell tartani fegyverrel és 
törvénnyel is: ez a világi felsőbbség kötelessége. Mint a Vom Kriegében olvasható: Egyfelől 
a keresztyén ember, Christianus, megvallja bűnét és könyörög Istenhez, hogy vegye le róla a 
büntetést. Másfelől az uralkodónak, Carolusnak, azaz V. Károlynak kötelessége megvédeni 
országát és népét a pusztítástól. Ez utóbbi kötelesség azonban világi ügy; a háborút – ószö-
vetségi módon vagy emberi módon szólva – jogosan, de nem Krisztus nevében vagy éppen 
Krisztusért vívja: Krisztus országában nincs erőszak, és Krisztusnak nincs szüksége fegyveres 

védelemre. Luther elítéli a pápaságot, amelynek a misszió, az evangélium hirdetése adatott egyedüli küldetésül, mégis 
keresztes hadjáratok szervezésébe és hatalompolitikai játszmákba merült.

A kétféle kormányzás elválasztásával Luther némileg bábáskodik az igazságos háború szekuláris, újkori fogal-
mának születésénél, s elvben lehetővé teszi az evangélikus fejedelmeknek, hogy mint (világi) uralkodójukat megse-
gítsék a római katolikus császárt a török elleni háborúkban. Kérdés, hogy ennek az elvi tisztázásnak mekkora volt 
a gyakorlati súlya; mindenesetre ez már nem Lutheren múlott. Annyi bizonyos, hogy a nagy török háborúk idején 
az északnémet protestantizmus időről időre igen jelentős segítséget nyújtott a német-római császárnak, s később 
Magyarország visszafoglalásában is nagy szerepe volt.

Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy az iszlámban a két birodalom, kétféle kormányzás gondolatának nincs helye. 
Mohamed közössége ab ovo politikai közösség is, a próféta egy személyben volt vallás- és államalapító. (Medinai 
közössége már miniállamot képezett.) Így érthető, hogy az iszlám hátterű országokban a szekuláris állam megte-
remtése máig kérdéses, még Törökország esetében is nehéz. Valószínű, hogy a nyugat-európai muszlim tömegek 
beilleszkedési gondjai szintén összefüggenek ezzel a háttérrel: a „hitetlen” államhatalmat és hatóságait nem tekintik 
sajátjuknak. A hagyományos muszlim gondolkodás szerint az iszlám világ – az iszlám háza – politikai-jogi-vallási 
monolit, vele szemben a nem iszlám világ – a küzdelem háza – rendezetlen és meghódítandó. Egy kettősség tehát 
itt is van, de egészen más jellegű, mint Luther két birodalma, s a kettősség dacára valójában egyetlen birodalom 
létezik, amely a zűrzavartól és átmenetiségtől különbözteti meg magát. 

Martin Luther: Heerpredigt wider den 
Tür cken. Wittenberg, 1542
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Luther az iszlámot, közelebbről a törököt sátáni hatalomnak tartotta, s megjelenésében – mindenekelőtt Dániel 7. 
fejezete és a Jelenések könyve egyes részei, de más, köztük evangéliumi igék alapján is – a végidők beköszöntét látta. Apo-
kaliptikus látásmódját ma általában korhoz kötöttnek, erősen középkori ihletésűnek tartják. Azt lehet mondani, hogy a 
szó szoros értelmében démonizálja a törököt, így – már napjainkban – iszlamofóbiával vádolják, mondván, hogy az új- és 
legújabb kori nyugati iszlamofóbia legalábbis egyik alapító atyja ő volna. A török sátáni hatalommá, az utolsó idők egyik 
fenevadjává nyilvánításában Luther valójában réges-régi hagyományt követ. (Itt emlékeztetni lehet arra, hogy a nálánál 
huszonhat évvel fi atalabb, alapos jogászi képzettségű Kálvin általában már tartózkodik attól, hogy Dániel, Ezékiel vagy a 
Jelenések apokaliptikus szereplőit egy-egy kortárs hatalompolitikai formációval azonosítsa.) A wittenbergi reformátor ezen 
a ponton a középkori szerzetesség egyes irányzatainak, illetve elképzeléseinek örököse: a régebbiek közül Fiorei Joachim 
apátra, a majdnem kortársak közül az Eisenachban, fogságban meghalt Johannes Hiltenre lehet utalni. Luther apokalip-
tikája így csakugyan középkori örökség, gondolkodása azonban koherens, érthető, s éppen apokaliptikus túlfűtöttsége ad 
neki különös komolyságot.

Eszerint a kereszténységet kettős ellenség szorongatja: belülről a pápaság, amely ott ül középen, képmutató, ravasz, 
hazug tanítást hirdet és eltitkolja célját, az egyház elpusztítását: ez az Antikrisztus. A másik ellenség a török (iszlám), amely 
kívülről támad, fegyverrel, de legalább nyíltan: ez a sátán vagy a sátán szolgája. (Más összefüggésben természetesen Isten 
haragjának vesszeje, s Isten passzív aktivitással hagyja működni.) Talán érdemes fölidézni, hogy az újabb kori forradalmak 
is állandóan a kettős, belső és külső ellenség rémképével gyötrődtek, s általában a ravasz, képmutató belső ellenség iránti 
indulat volt bennük erősebb. Nem tudom, hogy Luthernek a Heerpredigtben, de másutt is kifejtett látásmódja ebben az 
esetben – az újkor hajnalán – akaratlanul is nem képez-e számukra valamilyen vallási ősképet, mondhatni archetípust.

Az a lutheri meglátás, hogy a fő ellenség a pápaság, utólag is helyesnek mondható. A török ugyan erősen motivált, 
de a további fejlődés szempontjából mégsem vált döntő kérdéssé. Igaz, ezt a kortársak még nem föltétlenül láthatták. 
A fő kérdés az volt, hogy az invesztitúraküzdelemben győztes, de mindinkább erodálódó pápaság megőrzi-e a nyugati 
kereszténység fölötti – legalább lelki-szellemi – hegemóniáját. Azonban úgy tűnik, hogy Északnyugat-Európának, amely a 
továbbiakban a nyugati fejlődés motorjává lett, mindenképpen le kellett ráznia az Antikrisztusnak aposztrofált pápaságot. 
Luther így végeredményben nagyon jól érzékelte a lényeget, sokkal jobban, mint amennyire tudatával átfoghatta. Az 
pedig teológiai kérdés, hogy az Antikrisztus és a sátán fogalmát térben-időben mennyire kell mereven érteni: konstans 
formában vannak-e jelen, vagy egyazon marad ugyan lényegük, de a mindenkori helyzethez képest változtatják álcájukat? 

Vannak szerzők, akik fájlalják, hogy Luther az iszlámra vonatkozó ismereteit jelentős részben Ricoldus de 
Monte Crucis dominikánus szerzetes több mint kétszáz éves, igen erősen muzulmánellenes és pontatlanságokkal 
tele munkájából (Contra legem sarracenorum – az első nyomtatott kiadás után: Confutatio Alcorani) vette, amelyet 
később, Buda eleste után németül is kiadott; holott Németország tudós köreiben széltében ismert volt Nicolaus 
Cusanus műve, a Cribratio Alcorani, amely sokkal elmélyültebb és szelídebb hangvételű munka. Ricoldus sátáni 
eretnekségnek tekinti Mohamed vallását, és eszerint beszél róla, Cusanus pedig azt igyekszik bebizonyítani, hogy 
a Korán maga is a keresztény vallást igazolja állhatatos Jézus-tiszteletével.

Igaz, hogy Luther nem kedvelhette Cusanust, aki a bázeli zsinat (1431) után elhagyta a zsinati mozgalmat, és tehetsé-
gével „a pápa Herkulese” lett. Igazi ellenérzése azonban mélyebbről táplálkozhatott. Lehetett éppen tisztelni Cusanus ala-
posabb tudását, ám már a kiindulópont – hogy a Korán lehetne Krisztushoz vezérlő mester – képtelenség. A muzulmánok 
pedig ezt már a 15. században is nagyon jól tudták, még akkor is, ha éppenséggel nem ismerték a Cribratiót. S ugyanilyen 
nyilvánvaló volt ez Luther, a „klasszikus Pál-tanítvány”, a kereszt teológiájának legnagyobb hatású képviselője számára is. 
A történelmi helyzet is alaposan megváltozott: Cusanus már úgyszólván öregember volt, amikor II. Mehmet elfoglalta 
Konstantinápolyt, viszont Szulejmán 1529-ben már Bécset ostromolja. Ilyen helyzetben aligha nevezhető méltányosnak 
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azt várni Luthertől, hogy majd Cusanus szelídségével fordul a törökökhöz és hódításra szabott vallásukhoz. Az iszlám 
egyszerűen erőszakos és terjeszkedő eretnekség volt az ő számára, lélekmérgező és kárhozatra vivő tévtanítások elegye, 
amelyet mindenáron le kell leplezni, mert az üdvösségről van szó, és a hitben alapvető a tisztánlátás. Másrészt a török hó-
dítás gyilkolással, rablással, sőt a saját társadalom megsemmisítésével fenyegetett: olyan helyzet, amely a világi kormányzat 
illetékessége alá tartozik, a megoldása pedig fegyvert kíván – mint a Vom Kriegében és a Heerpredigtben olvashatjuk. 

Kárhoztató, súlyos szavai mégsem akadályozták meg Luthert abban, hogy a törökök méltánylandó tulajdonságait elismer-
je. Ilyen utalások mind a Vom Kriegében, mind a Heerpredigtben olvashatók. Nemcsak fegyelmük, katonai erényeik és puritán 
életmódjuk, hanem adott esetben még házaséletük is lehet dicsérete tárgya. (A többnejűséget természetesen kárhoztatja, de 
a többnejűség nem azonos a férfi  és a nő egymáshoz való viszonyával: ezen a ponton már a törökök is nyújthatnak példát.)

Szulejmán visszavonulása után, 1530-ban Luther saját bevezetővel ellátva kiadta Georgius de Hungaria művét: 
Libellus de ritu et moribus Turcorum. Magyarországi György a Zsigmond király halálát követő zűrzavaros idő-
szakban, Szászsebes 1438-as török kifosztásakor került fogságba, s közel két évtizedet töltött II. Murad, illetve II. 
Mehmed birodalmában. Szabadulása után dominikánus szerzetes lett, és írásban is beszámolt fogságban szerzett 
tapasztalatairól. A Libellus számos kiadást ért meg, s vagy két-három nemzedéknyi időn át a török életmódról, 
szokásokról írt legmegbízhatóbb munkának számított.

Bár vallásukat kárhozatos eretnekségnek tartja s nem szűnik ostorozni, György barát igen méltánylóan ír a török 
életmód és erkölcs számos jellemzőjéről. Kiemeli az egyszerűséget, segítőkészséget, megbízhatóságot, józanságot, 
fegyelmet, a nők iránt mutatott erős tiszteletet és a – jóllehet eretnek – vallásbani buzgóságot. Luther előszava 
hitelt érdemlőnek tekinti György megállapításait, talán annál is inkább, mert a reformátor a keresztény népek s 
köztük kedves németjeinek erkölcseiről általában lesújtó véleménnyel volt. Maga Luther a bevezetőben a vallásos 
buzgóságra összpontosít, s megragadja az alkalmat, hogy érzékletes összehasonlítást tegyen a pápista papság-szer-
zetesség és a törökök hodzsái, imámjai és dervisei között: s nyilvánvaló, hogy az összevetésben – akár tudományát, 
akár életmódját tekintve – a pápás papság húzza a rövidebbet.

Luther így erősen tendenciózus. Magyarországi György, amikor a törökök életmódjáról ír, talán nem az; bár 
elképzelhető, hogy a nemes vadember toposza – egyike a világtörténet nagy toposzainak – valamilyen formában 
mégis befolyásolta munkáját. Mások úgy vélik: a korai oszmán birodalom mindennapjaiban erősen hatott még a puri-
tán-nomád erkölcs és a nagy szúfi  misztikusok egyetemes emberiességet hirdető szemlélete; azonban egy évszázaddal 
később, I. Szulejmán korában a helyzet már erősen másként festett. Igaz, erről Luther keveset tudhatott. Méltányló 
szavai pedig semmit sem változtattak a törökre vonatkozó általános megítélésén: Sátán és Sátán fi a. Hiszen ahol 
nincs Krisztus-hit, ott nincs üdvösség, akkor pedig mire valók a méltánylandó tulajdonságok? „Egy keresztyénségen 
kívüli, sőt keresztyénség elleni dolog ugyan mire volna jó?” – teszi fel a rezignált kérdést hadi prédikációjában is. 

Amikor Luther Isten büntetéseként vagy sátáni hatalomként írja le a törököket, mondanivalója – több-kevesebb 
nehézséggel – értelmezhető az iszlámra is, legföljebb apokaliptikus feszültsége némileg csökken. Amikor azonban 
Mohamed, illetve a törökök eretnekségéről beszél, a helyzet annyiban más, hogy ilyenkor ő maga is elsősorban az 
iszlámra gondol, függetlenül attól, hogy milyen megnevezést használ. A három értelmezés – Isten büntetése, sátáni 
hatalom, eretnekség – ugyan nem határolható el egészen, mégis nagy különbség van köztük; hiszen az eretnekségről 
szólván abból kell kiindulni, amit az eretnekséggel vádolt fél tanít Istenről, a világról és önmagáról.

Így érthető, hogy Luther ezen a ponton erősen az iszlámellenes középkori keresztény polémia hagyományára 
támaszkodott. Hiszen itt nem közvetlenül az oszmán veszély mibenlétéről, hanem egy attól függetlenül is létező, 
közel egy évezredes tévtanítás kritikájáról volt szó, a vita pedig olyan alapvető hitigazságok körül folyt, amelyeket 
mind a középkori, mind a reformált kereszténység vallott.
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Luther már a török elleni háborúról írt értekezésében is kárhoztatja Mohamed tanítását. Azt írja: „Mohamed Ko-
ránjának egyes részei a kezemben vannak. Németül ezekre azt kell mondani, hogy prédikációk és rendelkezések, mint a 
pápa Decretalese.” „Hadd lássa mindenki, milyen undorító könyv ez: mihelyt időm lesz rá, németre fordítom.” Valamelyik 
szemelvényes latin fordítás-kivonatolás lehetett a kezében, talán Ricoldusé vagy Nicolaus Cusanusé. A Korán ugyan 
bűntelenként nagyon magasztalja Jézust, „de valójában nem mond róla többet, mint egy Izmael- vagy Jónás-szerű szent 
prófétáról. Azt, hogy Isten fi a vagy valóságos Isten volna, kifejezetten tagadja.” Luther árulkodónak és logikátlannak tartja, 
hogy a Korán elfogadja ugyan Jézus föltámadását, az iszlám követői mégis a halandó Mohamedet helyezik a középpontba. 
Ennek csak az lehet az oka, hogy az iszlám prófétája ördögi sugallatra találta ki a Koránt, s környezetét félrevezetve elhi-
tette annak isteni eredetét. Luther is azt a – végső soron Bizáncból eredő – nézetet fogadja el, hogy Mohamed különböző 
eretnekségekből (arianizmus és nesztorianizmus), valamint a zsidóságból merített, s azokból gyúrta össze saját teológiáját.

Történeti oldalról valóban igaz, hogy az Arab-félszigeten jól megy-
gyökereztek a különböző heterodox irányzatok, valamint a zsidóság is, 
hiszen a terület szoros kapcsolatban állt a zsidó és a keresztény vallás 
bölcsőjével, de nem tartozott Bizánc fennhatósága alá. Így a Mohamed 
heterodox és zsidó forrásaira vonatkozó nézet igaz lehet, és ebben nincs 
semmi különös. Sőt Luther szerint az iszlám olyan iszák, amelybe ke-
resztény, zsidó és többistenhívő elemek vannak befoltozva. Történeti 
szempontból ebben a nézetben is van némi igazság. A baj abból fakadt, 
hogy a keresztény világban ab ovo tagadták Mohamed jóhiszeműségét, 
s csalónak, hazugnak, ördögi szélhámosnak kiáltották ki, aki a külön-
ben is eretnek és zsidó forrásaiból még töményebb mérgeket párolt. 
Luther buzgón magáévá tette ezt a véleményt, s hangját érthetően még 
élesebbé tette a politikai helyzet, a valóban közeledő török dúlás. Így 
fennen hirdeti, hogy a Koránban lévő utasítások, rendelések valójában 
sátáni önkényből származnak, s gyilkolást, rablást, hódítást parancsol-
nak. Azt is kifejti, hogy a mohamedanizmus nem pusztán a keresztény 
hit ellen küzd erőszakkal; ahol fölülkerekedik, ott azt a világi-társadal-
mi berendezkedést is szétzúzza, amelyben a keresztények addig éltek, 
zsarnoki egyeduralmat valósít meg. Itt Luther arra céloz, amit ázsiai típusú despotizmusnak is szoktak nevezni. Továbbá 
párhuzamot von az eretnekség és az erőszak között: „Ahogy a hazugság a hit és az igazság lelki épületét lerombolja, úgy a 
gyilkolás is az Istentől adott egész világrend megrontásával jár.” „A török vallás nem igehirdetéssel és csodatétellel, hanem 
karddal és gyilkolással terjeszkedett.” Mohamed vallása azonban nemcsak a makrotársadalmi szinten pusztító, hanem intim, 
családi körben is, mivel a házasság Istentől adott rendjét – egyetlen férfi  és egyetlen nő élethossziglan tartó közösségét – elveti.

Luther végeredményben háromszoros párhuzamot lát a pápaság és a törökök (iszlám) között: „Ő [ti. a török] is pápista, 
mert azt hiszi, hogy amit cselekszik, az által lesz szent és boldog. Nem tartja bűnnek, hogy a keresztyénséget és a társadalom 
rendjét, valamint a házasságot tönkre teszi. Amit azonban a török erővel és karddal művel, azt a három dolgot a pápa is űzi, 
de más formában, nem nyíltan, hanem kétszínűen.” A jócselekedetekben való bizalom és a világuralmi szándék Luther sze-
mében összekapcsolja a pápaságot az iszlámmal. Egykori szerzetesként, valamint az elképesztő tekintélytől és reprezentációtól 
megtévesztve a reformátor talán nem vette észre, hogy a pápaság hatalmi helyzete VIII. Bonifác óta komolyan meggyöngült. 
(Más kérdés, hogy a hatalmi helyzet és az ambíció két különböző dolog.) A házasság rendjéről szólván Luther éppen úgy kár-
hoztatja a többnejűséget, mint a klerikusok nőtlenségét. Mindkettőt úgy tekinti, mint Isten teremtési rendje elleni lázadást.

Luther előszavának első két oldala Georgius de Hungaria Libellus de 
ritu et moribus Turcorum című művében. Nürnberg, 1530
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A keresztény ipsissimát a törökök elleni hadi prédikációban erősen didaktikus jelleggel, lényegre törően fogal-
mazza meg a reformátor. A fő különbség a második hitágazatnál ragadható meg, amely a keresztény hit szíve-közepe: 
Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fi ában, a mi Urunkban… Ami a keresztényt kereszténnyé teszi, döntően 
ebben a cikkelyben található: „…ezért neveznek bennünket Jézus-hívőknek, ugyanezért vagyunk összekapcsolva 
az evangéliummal, ezért részesülünk a keresztségben, ezért vagyunk Jézus hívei közé fogadva, ezért nyerhetjük el 
ugyanazon Szentlélek által bűneink bocsánatát, végül pedig ezért juthatunk a halálból újjászületve az örök életre: 
mert ez a hitvallás az Isten gyermekeivé és Jézus testvéreivé tesz minket, akivel örökké tartó közösség lesz az osz-
tályrészünk.” „Ezen a ponton – hangsúlyozza Luther – a mi hitünk a földön lévő minden más vallástól különbözik, 
hiszen a zsidóknál, a törököknél és a szaracénoknál ez hiányzik.”

A Magyarországi György Libellusához írt 1530-as bevezetésben Luther fájlalja, hogy a mohamedán vallásról 
kevés hihető forrásmunka olvasható. Ebből a szempontból a Libellust is soványnak, bár legalább hitelesnek tartja. 
Ricoldus de Monte Crucis (Contra legem Sarracenorum) és Nicolaus Cusanus (Cribratio Alcorani) munkáját pedig 
azért marasztalja el, mert keresztény apológiájuk ügyetlen: tendenciózusan összegyűjtött Korán-szemelvényeik 
csupán arra jók, hogy a keresztény híveket elijesszék Mohamed vallásától, missziós értékük azonban nincsen. 

A Libellus elé írt bevezető után Luther jó ideig nem fordult a nyilvánossághoz kifejezetten török, illetve mohamedán 
témájú írással. 1532-vel a Duna-medencében egyelőre leálltak a nagy török támadások, Szulejmán Irán ellen fordult, 
később pedig a tengeri háború is föllángolt, mind a Földközi-tengeren, mind az Indiai-óceánon. Az 1541-es új szultáni 
hadjárat, Roggendorf hadseregének pusztulása és Buda eleste ismét föllobbantotta a veszélyérzetet. János Frigyes szász 
választófejedelem fölkérte Luthert és Bugenhagent, hogy intsék és bátorítsák a népet a veszedelem ellenében. Erre a 
fölkérésre született Luther tollából a Vermahnung zum Gebet wider den Türken. Ebben is erőteljesen hangsúlyozza, hogy 
a török Isten büntetése, bűnbánatra és könyörgésre hívja a népet. A keresztes háborút itt is elveti, de hangsúlyozza, hogy 
a felsőbbség kötelessége Istenben bízva kiállni az ország védelmére. Azt is hangsúlyozza többek között, hogy a politikai 
vezetésnek igazságosan és méltányosan kell kormányoznia, ellenkező esetben megtörténhet, hogy a szegény parasztság 
elkeseredésében átáll a török oldalára. Amikor ezt a nézetét papírra vetette, valószínűleg a német parasztháború tapaszta-
latai, valamint Magyarországi Györgynek a törökök méltányosságáról, puritanizmusáról írt sorai is megelevenültek benne.

Ebben az időben, 1542-ben jelenik meg a Verlegung des Alcoran, amely Ricoldus de Monte Crucis már említett 
munkájának Luther által készített fordítása, s amelyhez bevezetőt is írt. Többen föltették azt a kérdést, hogy Luther 
miért éppen Ricoldus művének kiadása mellett döntött, holott alig több mint egy évtizeddel korábban, a Libellus 
előszavában még igen kritikusan írt róla. Valószínű azonban, hogy szándékához nem talált alkalmasabb munkát: 
Cusanust már elvi oldalról elvethette, ráadásul itt nem arról volt szó, hogy Ricoldus munkájának van-e missziós 
távlata, hanem arról, hogy saját nyája, a német kereszténység borzadjon el és maradjon távol Mohamed hazugsá-
gaitól. Hiszen a konkrét helyzetben a Verlegung des Alcoran összefüggött a fejedelem fölkérésére írt Vermahnung 
zum Gebettel. Az imafölhíváson kívül Luther – mai kifejezéssel – egyfajta népszerű tudományos munkát kívánt 
nyújtani a mohamedi eretnekség lényegéről, s erre a célra megfelelt neki Ricoldus műve.

A szerző a 13. század végén sokáig élt a Közel-Keleten, s a mongol Ilhánok uralma lehetővé tette számára, hogy 
Bagdadban muszlim főiskolán is tanuljon. Szemlélete azonban a keresztes háborúk közelségében élő dominikánus 
szerzetesé: „Hérakleiosz idejében egy ember jött a világra. Valójában ő a sátán és a sátán elsőszülöttje, aki a keresz-
tyén egyház ellen tör. A neve Mohamed. Mindezt az emberekbe oltotta: minden hazugság atyja- és támaszaként 
hazugsággal teli, hamis törvényt hirdet. De azt mondja róla, hogy Isten szájából való, és Koránnak nevezi.” Így 
szólal meg Ricoldus Luther fordításában-átdolgozásában.

Másfelől azonban el kell ismerni, hogy tárgyi ismeretek terén a dominikánus szerzetes műve jócskán a nyu-
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gat-európai előzmények fölött áll, s ilyen szempontból még a 16. század első felében is joggal becsülték. Viszonylagos 
adatgazdagsága, s az a tény, hogy személyes tapasztalatra támaszkodott, Luther szemében megnövelte értékét, hi-
szen a reformátor is minél többet akart megtudni az iszlámról. Természetesen nem a szellemi nyitottság jegyében, 
hanem inkább mint egy-ügyű ember, aki meg van győződve arról, hogy a többet tudás még inkább alátámasztja, 
okadatolja majd saját régen meglévő álláspontját. Itt fölidézhető Nietzsche nézete: igaz, hogy Luther nagyon sokat 
tett az európai fejlődésért, de aligha volt még olyan ember, aki ezt nálánál önkéntelenebbül cselekedte. Kérdés, hogy 
Nietzsche nem áll-e elő történetietlen igénnyel, de amit mondani akar, az egészen érthető, találó.

Jó példa erre Luther utolsó érdemi megnyilvánulása az iszlám témájában 1543-ban, amikor a Bibliander-féle latin 
nyelvű Korán-kiadás ügyében közvetített. A fordítás a Petrus Venerabilis apát által vezetett toledói munkaközösségben 
készült éppen négyszáz évvel korábban, s általában Robertus Cetenensis angol szerzetes munkájának tartják. A 16. szá-
zadig ez volt a leghasználhatóbb Korán-fordítás nyugaton, s Th eodorus Bibliander zürichi arabista, teológiaprofesszor 
szerette volna kinyomtattatni Johannes Oporinus bázeli nyomdájában. A bázeli tanács azonban vonakodott engedélyt 
adni a Korán megjelentetésére, s az aggódó nyomdász Lutherhez fordult közbenjárásért. Luther valóban elküldte tá-
mogató levelét, s így tekintélyének része volt abban, hogy az első nyomtatott latin Korán-fordítás 1543-ban megjelent.

Luther nézete ugyanis az volt, hogy semmivel sem lehet nagyobb csapást mérni a törökökre és a mohamedaniz-
musra, mint ha minél többen győződhetnek meg arról, hogy a Korán tele van hazugsággal, csalással. Egy mai török 
megjegyzés szerint Luther logikája – talán meglepő módon – Kemal Atatürkéhez áll közel: „Igen, Karabekir, a Koránt 
törökre fordíttatom és így taníttatom, hogy az arab zűrzavaros beszédet a törökök átlássák, a butítás és a félrevezetés 
pedig ne folytatódhasson.” (Mindenesetre Kemal mondata kétértelműbb, mint Luther kategorikus álláspontja.)

Megfi gyelhető, hogy a reformátor életén évtizedeken át végighúzódik egy kettősség: a hit az Ige közvetlen ha-
tásában, másrészt a dezillúzió, hogy igenis szükség van a tanításra, sőt a szájbarágásra, mert ami neki nyilvánvaló, 
azt mások nem akarják vagy nem tudják fölfogni. A Korán-kiadás kapcsán ismét az optimista Luther szólal meg, 
s egy akkori keresztény közösségre nézve talán igaza is volt, mohamedán közösséggel viszont sohasem volt dolga. 
(Nem tudom, mire alapul az a föltevés, hogy vándor szúfi kkal találkozhatott. Meglepő volna.) 

1541-ben íródott, s 1543-ban már gyülekezeti énekeskönyvbe került Luther témánkhoz kapcsolódó híres éneke, 
amelyet eredetileg gyermekeknek szánt: 

Erhalt uns Herr bei deinem Wort
und steur’ des Papsts und Türken Mord,
die Jesum Christum, deinen Sohn,
wollen stürzen von deinem Th ron!

(Tarts meg, Urunk, szent igédben,
sújts halálra pápát s oszmánt,
kik Jézus Krisztust, fi adat
ledöntenék trónusodról.)

Luther nagyon bízott a gyermekek könyörgésének erejében; maga az ének a Vermahnung zum Gebet egyik mel-
léktermékének tekinthető. A későbbi századokban a második sort (a pápa és a törökök elpusztítására vonatkozó 
kérést) már többnyire általánosító, enyhítő változatokban közölték, de az ének legjelentősebb feldolgozása – Bach 
126. számú, 1725-ben írt kantátája – Luther eredeti verssorát szólaltatja meg. Az említett évben (1543) a szultán a 
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Duna-medencében támadott, elfoglalta az Árpád-kori királyi székhelyeket, Fehérvárt és Esztergomot, fl ottája pedig 
ugyanebben az időben a franciák segítségére sietve vonult végig Itália nyugati partjainál. A Tiberis torkolata előtt 
egy időre lehorgonyoztak a törökök, s a pápa városa állítólag francia közvetítéssel kerülte el a kifosztást; de olyan 
hírek is elterjedtek, hogy az oszmán fl otta éppen Róma népének segítségével töltötte fel élelmiszerkészleteit, hogy 
az Antikrisztus segített a sátánnak. 

Luther hitében Krisztus váltsághalála áll a középpontban, s e váltsághalált – magától értődően – a Szenthá-
romság összefüggésében érti Luther. Látásmódja pedig egyértelműen meghatározza az iszlámról vallott felfogását. 
Az iszlám, szorosabban a Korán Jézust embernek mondja, a váltságtanról nem tud, magát a keresztre feszítést is 
tagadja, a Szentháromság gondolatát pedig hangsúlyozottan elveti. A krisztusi váltság aktualizálásáról – kegyelem-
ből, hit által – pedig egyáltalán nem tudhat a Korán, amely utasításokkal, szabályokkal, követelményekkel szólítja 
meg követőit: vagyis olyan teljesítmény-központú vallást hirdet, amely Luther szerint semmiképpen nem vezethet 
üdvösségre. Így könnyű belátni, hogy éppen az alapgondolatokban homlokegyenest ütközik a két nézetrendszer, s 
egyáltalán nincs köztük átjárás.

Kevésbé alapvető, de a társadalomszemlélet felől nagyon is fontos további különbség, hogy a lelki és a világi kor-
mányzás – mondhatni: a hit és a társadalmi rend világa – Luthernél kettéválik, míg az iszlámban masszív egységet 
képez. Luther szerint a keresztény akkor kerülhet szembe a politikai hatalommal, ha az átlépi a két birodalom közti 
határt, s az evangélium, az üdvösség hirdetését kezdi akadályozni. Ebben az esetben vállalni kell az üldöztetést, ellenállni 
azonban ekkor sem szabad. A társadalmi rend világában Luther az ellenállást ugyan nem zárja ki, de azt vallja, hogy 
aki ellenáll, ne Krisztusra és a kereszténységre hivatkozzék, hanem saját emberi-jogi igazságára. Az iszlám világában 
mindez másként fest. A hittudós szembekerülhet ugyan a politikai hatalommal, itt azonban nem a lutheri két biroda-
lom ütközik egymással, hanem hatalmi harcról van szó: mindegyik fél magát állítja hiteles muszlimnak, s mindegyik 
a saját elképzelését igyekszik ráerőltetni a másikra. A küzdelem egyetlen birodalomban zajlik, s végeredményben 
pillanatnyi, esetleges dolog, hogy a hatalmi erőszak gépezete éppen kinek a kezében van: korunkban ezen a ponton 
a leglátványosabb példát az iráni forradalom kínálja, de lényegében az arab tavasz országaiban is hasonló a helyzet.

Érdemes utalni még néhány különbségre, amelyek Luther, az üdvösséggondolat megszállottja számára rész-
letkérdések, számunkra mégis fi gyelemre méltók lehetnek. Így a reformátor egyrészt félti a társadalom, ebben az 
esetben a nyugati rendi társadalom létét a török egyszemélyi zsarnokságtól, másrészt felszólítja a hatalom gyakor-
lóit, bánjanak méltányosan a szegényparasztsággal, nehogy a nyomorultak – mai szóval élve – elidegenüljenek, s 
átálljanak a hódítók oldalára.

A mai török történelemszemléletben erősen tartja magát az a nézet, hogy az oszmánok mintegy felszabadítóként 
érkeztek a Balkánra, akik eltörölték a feudális kiváltságokat, s lehetővé tették, hogy a legalacsonyabb sorból származó 
ember – egyéni képességei szerint – akár nagyvezír, magyarán miniszterelnök is lehessen. Ebben a látásmódban 
van részigazság. Nem véletlen, hogy nyugati történész körökben időről időre párhuzamot vonnak az Oszmán Bi-
rodalom és a Szovjetunió között. Akik azonban a szovjet típusú kommunizmus hatalma alatt éltek, maguk is jól 
tudhatják, hogy a hagyományos, gyakran még feudális kiváltságok eltörlése mennyire harmóniában állhat az új 
típusú zsarnoksággal (később mindinkább korrupcióval is); de azt is el kell ismerniük, hogy a társadalom alján élők, 
a megalázottak és megszomorítottak elkeseredettsége – legalábbis kezdetben – milyen hátszelet és gyújtóanyagot 
jelentett a kommunista hatalom számára. Nagy hiba volna a szovjet-oszmán analógiát erőltetni vagy éppen Luther 
nézeteit történetietlenül aktualizálni. Lapul azonban itt egy mély felismerés, amely csakugyan nem ragad le a 16. 
századnál: a talaját veszített szegénység mint a keleti típusú zsarnokság lehetséges támasza. Olyan gondolat ez, amely 
a 20. század első felében Magyarország számára is tartogatott volna üzenetet. Változatait pedig lehetett is hallani.
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A többnejűség és a keresztény házasság Luther általi szembeállítása szintén fontos társadalmi területet érint. 
Esetünkben talán nem szorul további magyarázatra. 

Végül be kell vallani, hogy Luther páli gondolkodása és erős szentháromsághite nem mindig vált ki lelkesedést teo-
lóguskörökben, s többek között az iszlámmal igényelt párbeszéd akadályait is látják bennük. Ez a párbeszéd csakugyan 
fontos szempont, azonban aligha vitatható, hogy Luther hitének biblikus-teológiai alapjai mai szemmel nézve is erősek. 
Másrészt azt is el kell fogadni, hogy a szentháromsághit az egész egykorú kereszténységet nagyon mélyen átjárta, s a 
benne való megingás minden bizonnyal az egész reformációs mozgalom szétesését és bukását vonta volna maga után.
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