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Ittzés 
GáborReformáció és ünnep

Hogyan lett október 31-e a reformáció kezdetének évfordulója?

Miért október 31.?

Miért október 31-én ünnepeljük a reformáció kezdetét? A kérdésre minden konfi rmandus tudja a választ: 1517-ben 
Luther ezen a napon szögezte ki a búcsúcédula-árusítás ellen írt, híres 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.1 
A tájékozottabbak azt is tudják, hogy azért választotta ezt a napot, mert a 
vártemplomot mindenszentek tiszteletére szentelték, és titulusának éves 
ünnepén, november 1-jén teljes búcsút lehetett itt nyerni. Az csak fokozta 
az ünnep iránti érdeklődést, hogy ezen a napon a templom kegyurának, 
a szász választófejedelemnek messze földön híres ereklyegyűjteményét is 
közszemlére tették. Luther méltán számíthatott tehát arra, hogy zarándo-
kok tömege érkezik a városba, és látja a templomkapun a vitára hívó tételeit 
(Merle D’Aubigné 1847, 72. o.). 

Kevés epizódja van a reformációtörténetnek – sőt talán az egyetemes 
egyháztörténetnek –, amely mélyebben beleégett volna a protestánsok kol-
lektív emlékezetébe, mint az a jelenet, amikor ötszáz évvel ezelőtt Luther 
kalapácsütései alatt megdöndült a wittenbergi vártemplom kapuja. Ezt a 
– szimbolikusan egy új világkorszak kopogtatását kifejező 2 – pillanatot nem 
csak elbeszélésekből ismerjük, számos képi ábrázolása is született (1. kép). 
Főként a 19. században volt kedvelt festészeti téma, de a képzeletet azóta 
is fogva tartja. A templomkapu előtt álló, kalapácsos Lego Luther (2. kép) 
és – különösen – a latin szállóigéket kiszögező Playmobil Luther viccesen 
csavar egyet a dolgon (3. kép),3 de a jelenet komolyabb formákban is min-
den bizonnyal a jubileumi év egyik legnépszerűbb vizuális motívuma lett 

 1 Az eredetileg 1961-ben megjelent, az ezredforduló óta is többször kiadott és az evangélikus gyülekezetek egy részében ma is 
használt Konfi rmációi káté azt is rögzíti, hogy e jeles eseményre éppen délben került sor (1974, 61. o.).
 2 Adolf von Harnack híres tétele szerint ezek a kalapácsütések vezették be az újkort: „Die Neuzeit hat mit der Reformation 
Luthers ihren Anfang genommen, und zwar am 31. Oktober 1517; die Hammerschläge an der Türe der Schloßkirche zu Wittenberg 
haben sie eingeleitet” (1917, 110. o.). Vö. Neuner 2017, 48–53. o.
 3 A „tételsor”, amely az „Alea iacta est”-től a „Fiat lux”-on át a „Repetitio est mater studiorum”-ig az általános műveltségnél 
nagyobb latintudást nem igénylő sententiákat vonultat fel, voltaképpen egy korábbi – római gladiátorjelenetet megformáló – szett 
egyik kellékének újrahasznosítása.

1. kép. Ferdinand Pauwels: A 95 tétel kiszögezése (1873)
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(4. kép).4 Számtalan gyülekezetben újra is élték idén a pillanatot azzal, 
hogy Luther tételeit kiszögezték saját templomuk kapujára.5

Október 31-e – a protestáns egyházi év egyetlen felekezeti ünnepe – 
tehát szerves része az evangélikus identitásképző emlékezésnek, és a nap 
jelentőségével, sőt a fontosságát megalapozó történelmi eseményekkel 
is tisztában vagyunk. Vagy legalábbis úgy gondoljuk. Mert azt jóval ke-
vesebben tudják, hogy a tételkiszögezés történeti hitelessége több mint 
egy fél évszázada megkérdőjeleződött. Azzal pedig valószínűleg még ke-
vesebben vannak tisztában, hogy október 31-e korántsem a kezdetektől 
fogva számít a reformációi megemlékezés napjának. Ha még azt is hozzá-
teszem, hogy a dátum rögzülésében és az ünnep kialakulásában jelentős 
szerepet játszott egy református kezdeményezés – vagyis egy kis túlzással 
az evangélikusok is a reformátusoknak köszönhetik október 31-ét –, és 
az egész folyamat csak a 19. századra forrta ki magát, akkor bizonyára 
sokak homlokán hitetlenkedve és rosszallóan futnak össze a ráncok. Pe-
dig a tételkiszögezésről a legkorábbi, biztosan datálható írásos adatunk 
Luther halála utánról származik, október 31-e ünneplése pedig csak a 
17. században kezdett szélesebb körben elterjedni, és csak egy több száz 
éves fejlődés eredményeként vált általánosan elfogadott, évenkénti alka-
lommá. Mindenszentek előestéje mint a reformáció kezdetének ünnepe 
szorosabban kötődik az 1617-ben kezdődő évszázados jubileumokhoz, 
mint 1517 őszéhez, az első centenárium megünneplésében pedig kulcsz-
szerepet játszott az akkor már református Pfalzi Választófejedelemség. 

A tételkiszögezés ünnepe: lassan formálódó hagyomány

A tételek 1517. október 31-i, wittenbergi kiszögezésére vonatkozó tudományos konszenzus nagyrészt Erwin Iserloh 
katolikus egyháztörténész kérdésfelvetése nyomán bomlott fel az 1960-as években.6 A téma irodalma azóta könyvtár-
nyira duzzadt,7 és a kérdés vizsgálata önálló tanulmányt igényelne. Itt csak utalni tudok a legfontosabb mozzana-

 4 A Magyar Posta által idén tavasszal kibocsátott jubileumi bélyegek között az evangélikus témájú is éppen ezt a jelenetet ábrázolja.
 5 A Soproni Evangélikus Egyházközségben például Tóth Károly igazgató lelkész vezetésével került sor erre ([Sz. n.] 2017), a Re-
forMaraton 500 kezdeményezés pedig egyenesen azt tűzte ki célul, hogy október első három hetében ötszáz  óra alatt futva elhozzák 
Wittenbergből Luther tételeit, és a hónap végéig ötszáz Kárpát-medencei templom kapujára kiszögezik őket (Bardócz 2017). 
Fabiny Tamás püspök már a tematikus évek nyitánya előtt, 2008-ban is élt a lutheri aktus megismétlésében rejlő szimbolikus erővel, 
bár akkor főként az új evangélikus honlapra, illetve – tágabban – az egyház médiajelenlétének fontosságára igyekezett ráirányítani 
a fi gyelmet a gesztussal ([Sz. n.] 2018, vö. Fabiny 2008).
 6 Iserloh 1961 és 1962, vö. 1966. Alvin Powellnek köszönöm az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésben nyújtott 
nélkülözhetetlen segítségét. 
 7 Marc Lienhard – szatirikus felhanggal közreadott – összesítése szerint a releváns szakirodalom már a hatvanas években 
háromszáznál több tételt számlált (1983, 396. o.).

2. kép. Lego Luther: Tételkiszögezés

3. kép. Playmobil Luther: Tételkiszögezés (A 95 tétel szövege 
helyén latin szállóigék)
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tokra.8 A korai források hallgatnak a tételkiszögezés 
tényéről. Sem Luther, sem más kortárs (bizonyíthatóan 
a reformátor halála előtt keletkezett) visszaemlékezés 
nem beszél egyértelműen arról, hogy Luther kiszö-
gezte volna a 95 tételt Wittenbergben. A mozzanat 
első írásos említései nem szemtanúktól származnak. 
A Melanchthon által jegyzett, legkorábbi datálható 
említés részben ellentmond az érvényes egyetemi sza-
bályozásnak,9 amely szerint a disputációs tételeket min-
den wittenbergi templom kapujára ki kellett (volna) 
szögezni, ennek végrehajtása azonban a pedellus (nem 
a professzor) dolga volt. Luther korai (1517–1518-ban 
kelt) leveleinek kronológiai utalásai csak nehezítik a 
történeti rekonstrukciót. Ezek időben elkülöníteni 
látszanak a tételek nyilvános közreadását az egyházi 
elöljáróknak történt megküldésüktől, és a két esemény 
között számottevő időbeli távolságot sejtetnek. Luther 
szavahihetőségének veszélyeztetése nélkül nehéz ra-
gaszkodni október 31-hez mint a korlátozás nélküli közreadás (kiszögezés) dátumához. Bár a tételeknek három 
korai kiadását is ismerjük, egyik sem Wittenbergben készült. Valószínűleg mindhárom kalózkiadás, amelynek 
megjelenésében Luther nem játszott szerepet. Arról nincs biztos tudásunk, hogy ő maga egyáltalán kiadta-e nyom-
tatásban a szöveget a megírás évében. Ilyen és ezekhez hasonló megfontolások miatt tehát elbizonytalanodott az 
az évszázadokon keresztül magától értődőnek tekintett tény, hogy Luther 1517. október 31-én kiszögezte volna 
a 95 tétel szövegét a wittenbergi vártemplom kapujára. Sok kutató szerint a tételeket talán soha nem szögezte ki 
senki (hiszen az egyértelműnek tűnik, hogy a disputációt ténylegesen nem tartották meg), de ha sor került is a 
kiszögezésre, az nem október 31-én (hanem csak – alkalmasint hetekkel vagy hónapokkal – később) történt, és 
nem Luther maga fogta a kalapácsot. 

Anélkül, hogy ebben a vitában most bármilyen módon állást foglalnék, hadd rögzítsek három vitán felül álló 
részletet. Luther 1517. október 31-én megküldte a 95 tétel szövegét egyházi elöljáróinak. Bár a melléklet a tételek 
szövegével elveszett, a Brandenburgi Albert mainzi érseknek írt levél máig fennmaradt, a Svéd Királyi Levéltárban 

 8 Ezeket a szakirodalom bőségesen tárgyalja. Az utóbbiból mindössze két frissebb tételt emelek ki. A vita első szakasza 1970 
körülre nagyjából lezárult „döntetlennel”: a korábbi konszenzus felbomlott, új azonban nem alakult ki. Kevesen voltak, akik hatá-
rozottan tartották a korábbi álláspontot a kiszögezés történetiségéről, de éppolyan kevesen voltak, akik történeti tényként állították 
volna, hogy Luther biztosan nem szögezte ki a tételeket a wittenbergi vártemplom kapujára. A kérdés a korai reformációtörténet 
és a Luther-életrajzok kötelező locusa lett, de többségi véleménnyé az óvatos „agnoszticizmus” vált. Tíz évvel ezelőtt azonban egy 
korai forrás (az ún. Rörer-jegyzet, vö. Michel 2017) újrafelfedezése nyomán ismét fellángolt a vita. Ennek első hullámát foglalja 
össze Ott–Treu 2008. Angol nyelven pedig Leppin–Wengert tanulmánya (2015) ad jól használható áttekintést a vita központi 
kérdéseiről és a legfontosabb forrásokról. A témához magyarul lásd Neuner 2017, 90–93. o.
 9 A vita kezdetén – a „Melanchthon-reneszánsz” hajnala előtt (Ittzés 2010a, 73–74. és 2010b, 138–139. o.) – a humanista 
reformátor történetírói megbízhatóságát még meglehetősen erős kritikával kezelte a szakirodalom, és ez az általános bizalmatlanság 
meghatározta a kérdéses részlet hitelességének megítélését is.

4. kép. 500 éves a reformáció (blokk) – a Magyar Posta jubileumi bélyege (2017)
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őrzik.10 Az emlékévhez kapcsolódó wittenbergi kiállításon is látható 
volt (Schilling 2017). Ahhoz tehát nem férhet kétség, hogy a tételek 
a hagyományosan a kiszögezésük napjaként számon tartott időpontban 
valóban léteztek már írásos formában, és ez a legkorábbi dátum, amikor 
tudomásunk van róluk. Másodszor, a mainzi érseknek írt levél a leg-
korábbi dokumentum, amely a reformátor általunk ismert névalakját 
őrzi (5. kép). Az apjától örökölt Luder családnév átformálásában nem 
egyszerűen a klasszicizáló – ebben az esetben görögösítő – humanista 
divat tükröződik, hanem az evangéliumban megtalált szabadságról11 
szóló bizonyságtétel. Ennek első megjelenése dokumentálhatóan a 95 
tételhez és 1517. október 31-éhez köthető (Moeller–Stackmann 
1981). Harmadszor, Luther maga ehhez a dátumhoz – mindenszen-
teknek a vigíliát is magában foglaló 1517. évi ünnepéhez – kötötte a 
búcsúcédula-árusítás elleni fellépését és az utóbbihoz a reformmozga-
lom kezdetét, amelyről a tizedik évfordulón meg is emlékeztek Witten-
bergben.12 A hagyományos dátumhoz tehát valóban jelentős események 
fűződnek, amelyek adatolhatóan kapcsolódnak a 95 tételhez (még ha a 
disputációs tételsor kiszögezése nem is tartozik egyértelműen közéjük), 
továbbá a nap már magánál Luthernél is emlékezésre méltóként rögzült.

Ezzel együtt a tételkiszögezés történetének általunk oly jól ismert 
„kanonikus” változata nemcsak viszonylag későn (Luther halála után) 
alakult ki, hanem további formálódása is hosszabb időt igényelt még. 
A kutatás az elmúlt fél évszázad során viszonylag részletesen rekonstru-
álta ezt a folyamatot, amelyben a korai források némasága után Melan-
chthon beszámolója csak az első jelentős lépés volt, semmiképpen nem 
a „fejlődés” utolsó állomása. Az elbeszélés részletgazdagodása egyfelől 
már magánál Melanchthonnál is kimutatható (Bäumer 1968, 74–76. 
o.). Másfelől viszont a korai történetírók csak fokozatosan léptek túl a 
melanchthoni kereteken. Nagy hatású életrajzi prédikációiban (1562–

1564) Johannes Mathesius mind az egyházi elöljáróknak írt levelek emlékezetét, mind a tételkiszögezés melan-
chthoni hagyományát megőrizte egymás mellett. Csak nagyjából a Konkordiakönyv (1580) létrejöttével – vagyis 
a lutheránus ortodoxia színrelépésével – egy időben jelenik meg a késő középkori egyház romlottságát elutasító és 
azzal szemben radikális kritikával fellépő reformátor alakja, ezzel párhuzamosan pedig a levélírás helyét egyre inkább 

 10 LVM 7: 64–66. o. (48. sz.). A Hieronymus Schulz (Scultetus) brandenburgi püspöknek írt levél elveszett.
 11 Az új névalak a „szabad” („megszabadított”) jelentésű görög eLeUTHERios melléknévre utal. Egy ideig Luther ezt a hosszabb 
alakot is használta saját neveként. 
 12 Vö. az 1527. november 1-jén Nicolaus von Amsdorfnak írt levél keltezését: „Wittenbergben, mindenszentek napján, tíz évre rá, 
hogy a búcsút földre tiportuk, melynek [értsd: aminek] emlékére felszabadultan koccintunk, 1527-ben” (LVM 7: 471. o.); lásd még 
LVM 2: 718–719. o. (Hurka Gyurka ellen, 1541); vö. WA 54: 180.5–20 (Vorrede zum ersten Bande der Gesamtausgaben seiner 
lateinischen Schrift en, Wittenberg 1545).

5. kép. Luther levele Brandenburgi Albert mainzi érseknek 1517. 
október 31-én, amelyhez mellékelve elküldte neki a 95 tételt. 
Jobbra lent az aláírásban az ismert névalak első saját kezű elő-
fordulása: „Martinus Luther ágoston rendi szerzetes, a teológia 
elhívott doktora” (LVM 7: 66. o.)
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átveszi a tételkiszögezés mint első reformátori gesztus és 1517 őszének meghatározó eseménye (Leppin 2015). Ebben 
a folyamatban egyébként Luther műveinek jénai és wittenbergi gyűjteményes kiadásai is jelentős szerepet játszottak 
az 1550-es évektől, amennyiben a szerkesztők a 95 tétel szövege mellett jegyzetben emlékeztették az olvasót a kiszö-
gezés eseményére. Ráadásul ezek a kiadások azzal, hogy magával a búcsúcédula-árusítás elleni disputációval kezdték 
a Luther-szövegek közlését, még inkább felértékelték az epizódnak mint a reformáció kezdőpontjának jelentőségét 
(Dixon 2017, 541–542. o.). Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert semmiképpen nem a tételkiszögezés volt az 
egyetlen induló a reformáció kezdőpontja címért folyó versenyben. A Bernhardi-disputációtól (1516) a lipcsei vitán 
(1519) és a pápai bulla elégetésén (1520) át a wormsi birodalmi gyűlés előtti vallástételig (1521) számos más jelölt is 
akadt a címre (uo. 547–548. o.; Wendebourg 2014, 263. o.; vö. Lehmann 2012, 24. o.).

Ezt a sokszínűséget tükrözi a reformáció ünneplésének korai története is. Ahogy a számunkra ismerős narratíva 
csak a 16–17. század fordulójára kristályosodott ki, úgy 1600 előtt október 31-e sem vált a reformáció általános 
ünnepévé. Arról nincs semmi adatunk, hogy akár a huszadik (1537), akár a huszonötödik (1542) évfordulóról a 
tizedikhez hasonló módon emlékeztek volna meg a wittenbergiek. Luther életéből az 1527-es az egyetlen ilyen epi-
zód, amelyről feljegyzés maradt (Lehmann 2012, 17. o.). A 16. század folyamán Németország protestáns területein 
elterjedt szokássá vált valamilyen formában és valamilyen – többnyire éves – rendszerességgel Lutherre és a reformáció 
kezdeteire emlékezni, ennek részletei azonban jókora változatosságot mutatnak.13 Az emléknapok kötődhettek Lu-
ther élettörténetéhez. Odera-Frankfurtban például keresztelője napján,14 szülővárosában, Eislebenben viszont halála 
évfordulóján emlékeztek rá.15 Gyakori volt a reformáció vagy az új egyházi rendtartás helyi bevezetéséhez kötődő 
évenkénti emléknap is. Például Lauenburg, Regensburg és Holstein-Gottorf hercegség, illetve Braunschweig esetében 
tudunk erről. A Brandenburgi Választófejedelemségben vagy Németország déli részein a templomszentelés napján 
emlékeztek a reformáció helyi bevezetésére, bár Dél-Németországban később inkább az Ágostai hitvallás 1530-as felol-
vasásának napjához (június 25.) kötődött a reformációi megemlékezés (vö. Reuss 2008, 124. o.). Olyan területeket is 
ismerünk – például Lübeck és Hamburg városa vagy Pomeránia-Stettin hercegsége –, ahol több évfordulót is számon 
tartottak. Az evangélikus egyházi rendtartás helyi bevezetésének mindhárom tartományban kialakult ünnepén 
kívül az utóbbi két helyen Luther-ünnepként tartották a Márton-napot is. A két városban pedig „mindenszentek 
napja környékén”16 is megemlékeztek a reformációról. Vagyis Hamburgból évente három, a reformáció kezdetéhez 
kapcsolódó ünnep emlékezete is fennmaradt. Brémában viszont még ennél is gyakoribb volt a megemlékezés, mert 
ott havonta tartottak imanapot a reformáció helyi bevezetésére emlékezve. A 17. század elejéig tehát semmiképpen 
nem beszélhetünk október 31-ről mint a reformáció általánosan elfogadott ünnepéről.17

 13 A részletekhez és a forrásokhoz lásd Schönstädt 1982, 5–6. o.; vö. Howard 2016, 26. o.; Kaufmann 2010, 287–296, 
kül. 293–294. o. és Lehmann 2012, 18–19. o. Magyarul lásd Neuner 2017, 34. o. és P. Vásárhelyi Judit megjelenés előtt álló 
tanulmányát. 
 14 Luther november 10-én, röviddel éjfél előtt született. Másnap, Márton-napon keresztelték meg, ezért kapta keresztnevét a 
pannóniai származású tours-i püspökről. A „mennyei születésnapnak” tartott halálévforduló a késő ókortól kezdve a szentkultusz 
meghatározó mozzanata, bár Szent Márton ünnepe nem halálának (november 8.), hanem temetésének napjához kötődik. Vö. Ittzés 
2016, 12–13. o.
 15 A reformátort egy hivatalos út során szülővárosában érte a halál 1546. február 18-án.
 16 „[V]mb Omnium Sanctorum”, idézi Schönstädt 1982, 6. o.
 17 Scheitler (2016, 192. o.) idéz egy strassburgi drámakiadást, amely címe szerint „Anno […] Antichristi verò revelati 75” jelent 
meg 1592-ben. Ez valóban a 95 tétel évfordulójához viszonyít, azonban (Scheitler értelmezése ellenére) sem a tételkiszögezésről, sem 
október 31-ről nem mond semmit. Az általános következtetést pedig semmiképpen nem cáfolja meggyőzően.
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1617: Az első centenárium

Az egységesülés folyamatában 1617, az első centenárium játszott meghatározó – bár korántsem azonnal tartós hatású – 
szerepet. 18 A megemlékezésre először református igehirdetők szólítottak fel újévi prédikációikban,19 érdemben azonban 
akkor gyorsultak fel az előkészületek, amikor politikai támogatást is kapott a javaslat. Ez – szinte egy időben – két 
irányban is megtörtént. A kettősség a történelmi helyzet felidézésével válik érthetővé (vö. Howard 2016, 27–28. o.; 
Marshall 2017, 89–91. o.; Wendebourg 2014, 264–265. o.). Az augsburgi vallásbéke (1555) értelmében a kato-
licizmus mellett az Ágostai hitvallás és követői is alkotmányos elismerést kaptak. A trienti zsinat (1545–1563) nyomán 
azonban a katolikus egyház jelentős átalakuláson ment keresztül, és – császári támogatással, főként a jezsuiták vezeté-
sével – komoly lendületet vett a rekatolizáció. Ez természetesen ellenállást váltott ki a protestáns oldalon, és 1608-ban 
a Pfalzi Választófejedelemség vezetésével védelmi szövetségként létrejött a Protestáns Unió. Ugyanakkor a 16. század 
második felében felerősödött a protestánsok belső megosztottsága, ahogy a lutheri irányzattal szemben a kálvini szem-
lélet is egyre nagyobb teret nyert. Mivel a helvét hitvallásnak nem volt alkotmányos státusza, élesedő küzdelem alakult 
ki a reformátusok és az evangélikusok között azért, hogy melyik irányzat tekinthesse magát a reformáció – és így az 
Ágostai hitvallás követői számára biztosított alkotmányos jogok – valódi örökösének.20 Tovább színezi a képet, hogy a 
Pfalz vezette unióhoz lutheránus tartományok és városok is csatlakoztak, míg a legerősebb evangélikus fejedelemség, 
Szászország kimaradt belőle, és a vele szövetséges tartományokkal együtt politikailag inkább a császári oldalhoz húzott.

A Protestáns Unió 1617 tavaszán Heilbronnban tartotta gyűlését, ahol a szövetség vezetője, V. Frigyes pfalzi 
választófejedelem (1596, 1610–1623, 1632) – kézenfekvő politikai megfontolásokból is – felkarolta a teológusok 
kezdeményezését, és április 11-én indítványozta a közös centenáriumi megemlékezést. Eredetileg a lehető legkorábbi 
időpontot, a húsvét utáni vasárnapot (Quasimodogeniti) javasolta az ünnepségek időpontjául (Wendebourg 2014, 
264. o.), ám az április 23-án meghozott döntés végül is az október 31-e utáni első vasárnapot, november 2-át jelölte 
ki az unió közös ünnepének dátumaként. Ebben a döntésben szerepet játszott az evangélikus városok törekvése, 
amelyek alkalmasint el akarhatták kerülni a konfl iktust az időközben útjára indult szászországi kezdeményezéssel. 
A wittenbergi egyetem ugyanis március 27-én21 azzal a kéréssel fordult a szász egyházi elöljárósághoz, hogy október 
31-én hadd tartsanak megemlékezést Lutherről és a reformáció kezdetéről, amely száz évvel korábban arról az egye-

 18 Ezzel a rendkívül jelentős évfordulóval részletesen foglalkozott a kutatás (a legfontosabb tételeket lásd a hivatkozásokban), magyar 
nyelvű irodalma is gyarapszik. Az idén tavasszal Debrecenben megrendezett 48. ReBaKucs-konferencia számos előadója tárgyalta a témát. 
Imre Mihály és Szabó András elsősorban az ünnep magyarországi recepciójával foglalkozott; a németországi vonatkozásokat legrészlete-
sebben P. Vásárhelyi Judit dolgozta fel. Bitskey István és Csepregi Zoltán pedig az 1717-es második centenárium anyaga kapcsán 
utalt a száz évvel korábbi előzményekre (mindegyik tanulmány megjelenés előtt). Az előadások anyaga a készülő konferenciakötetben 
(Fazakas–Imre–Száraz megjel. előtt), ill. – Szabó Andrásé – az Egyháztörténeti Szemlében válik hozzáférhetővé. Mindnyájuknak 
köszönöm, hogy tanulmányuk kéziratát a rendelkezésemre bocsátották. Magyarul lásd még Neuner 2017, 34–37. o.
 19 Schönstädt 1982, 6. o. Abraham Scultetus pfalzi udvari lelkész prédikációja már abban az évben (1617) megjelent magyarul 
is Szenci Molnár Albert fordításában (P. Vásárhelyi megjel. előtt).
 20 Már maga a névhasználat is ezt a küzdelmet dokumentálja. A svájci irányzat képviselőinek önértelmezése „református” legi-
timációs igénybejelentésként is funkcionált, míg az ellenfelek által használt „kálvinista” megjelölés épp az ellenkező célt szolgálta. 
A témához bővebben lásd Herman Selderhuisnek a centenáriumi kontextusba is illeszkedő tanulmányát (2013).
 21 A beadványt – Schönstädt 1978, 16. o. nyomán (vö. 1982, 7–8. o.) – a szakirodalom gyakran idézi április 22-i dátummal, ez 
a hivatkozás azonban másodlagos forráson alapul (ráadásul egy pontatlan adat átvétele a kérdéses irat tényleges április 24-i keltezése 
helyett, vö. Kaufmann 2010, 296. o.). A márciusi dátumhoz lásd a Flügel (2011, 30. o. 6. jegyz.) által hivatkozott levéltári forrást.
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temről indult útjára.22 A tartományok és konfessziók közti rivalizálás hátterén ez a javaslat teljes támogatást kapott 
a szász vezetés részéről. A főkonzisztórium már olyan kiegészítéssel küldte tovább a beadványt támogatólag I. János 
György választófejedelemnek (1585, 1611–1656), amely a „primus Jubilaeus christianus”-t az egész tartományra kiter-
jeszteni javasolta.23 A fejedelem teljes politikai súlyával a kezdeményezés mögé állt, és augusztus 12-én nyomtatásban 
is megjelent az a rendelet, amely az ünnepségek megrendezésének részletes szabályozását is tartalmazta, egészen az 
igehirdetési alapigék, énekek és imádságszövegek kijelöléséig. Az előírás szerint – amelyet a fejedelem politikai befolyá-
sának növelése érdekében a lutheránus császárvárásoknak és tartományoknak is megküldött a példa követésére szóló 
felhívással együtt – tartományszerte háromnapos ünnepi hétvégét kellett tartani október 31-étől november 2-áig.

A politikai rivalizálás tehát hatalmas lendületet adott az ünneplésnek, amelyből végül is olyan átfogó esemény-
sorozat kerekedett, amelyet nemcsak az emlékezetkutatók, hanem a művelődéstörténészek általában is korszakos 
jelentőségűnek tartanak. Ez az évforduló teremtette meg a modern jubileum intézményét és gyakorlatát, amely hamar 
terjedni kezdett,24 és – átlépve a felekezeti, sőt az egyházi, majd nemzeti határokat25 – azóta is szerves része a nyugati 
kultúra hagyományrendszerének. Ezzel a műfajteremtő hatással együtt is érdemes megjegyezni, hogy a centenárium 
kapcsán az eredeti pfalzi javaslat voltaképpen csak az évet rögzítette, és a napot nem kötötte közvetlenül a tételkiszö-
gezés eseményéhez. Ez annyira igaz, hogy míg a szász befolyás alatt álló területek központilag szabályozott megemlé-
kezései október 31-én kezdődtek, addig az unióban többnyire nem a „tételkiszögezés napján”, hanem valóban az azt 
követő november eleji vasárnapon ünnepeltek (Howard 2016, 29–31. o.; Kaufmann 2010, 299. o.; Schönstädt 
1982, 11–20. o.). Annak pedig, hogy Szászországban és környékén mindenszentek előestéje kapott kiemelt szerepet, 
meglepően partikuláris oka volt (Kaufmann 2010, 297–298. o.; Wendebourg 2014, 262–263. o.). Ezt akkor 
nem annyira a tételkiszögezés egyetemes egyháztörténeti jelentősége indokolta, hanem főként az motiválta, hogy a 
wittenbergi egyetem igyekezett az ünneplés kezdeményezésével a saját jelentőségét felértékelni. Ehhez pedig célszerű 
volt egy természete szerint egyetemi eseményt a középpontba állítani, amire a disputáció műfaja kiválóan megfelelt.26 

 22 Ezzel egyrészt a 16–17. század fordulóján protestáns egyetemi körökben kialakult (bi)centenáriumi ünnepségek gyakorlatát 
követték – Tübingen (1578) és Heidelberg (1587) példája nyomán 1602-ben már a Leucorea maga is megemlékezett saját alapítá-
sának századik évfordulójáról –, másrészt az egyetem hírnevét igyekeztek öregbíteni és a felsőoktatásban játszott vezető szerepét 
megerősíteni (Flügel 2011, 29. o.; Marshall 2017, 86. o.; Wendebourg 2014, 263. o.).
 23 A részletek problematizálásához lásd Kaufmann 2010, 298. o.
 24 Lásd pl. az Ágostai hitvallás (1630), a schmalkaldeni háború (1647), az augsburgi vallásbéke (1655) vagy a Konkordiakönyv 
(1680) százéves évfordulói (Dixon 2017, 549. o.; Flügel 2011, 32–33. o.; Wendebourg 2014, 265–266. o.).
 25 Vö. 1640-ben a jezsuiták saját rendalapítási centenáriumát – ami annál fi gyelemre méltóbb, mivel 1617-ben és 1630-ban még ők pole-
mizáltak legkeményebben a protestáns újítással szemben –, ill. a könyvnyomtatás feltalálásának bicentenáriumára rendezett lipcsei nyom-
dászjubileumot. A 17. század végéről már egyértelmű adatokkal rendelkezünk a Német-római Birodalom határán túli jubileumról, ill. 
városalapítási ünnepségről is (Flügel 2011, 34–36. o.; Kaufmann 2010, 318. o.; Wendebourg 2014, 262. o.). A felekezeti határátlépés 
kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy az első katolikus reakció az „ellenjubileumként” értelmezett protestáns kezdeményezéssel szemben 
a szentévek (jubileumi évek) 1300 óta jogfolytonos gyakorlattal rendelkező hagyományának megerősítése volt. (Ennek a – nem mellesleg a 
búcsúhoz kapcsolódó – hagyománynak kétségkívül volt – noha nem közvetlen – hatása a protestáns emlékezetkultúra új intézményének ki-
alakulására.) Bár a következő szentév csak 1625-ben lett volna esedékes, 1617. június 12-én V. Pál pápa (1552, 1605–1621) a folyó év hátralevő 
részét – nyilvánvalóan az unió és Szászország készülődésének ellensúlyozására – rendkívüli szentévvé nyilvánította (Marshall 2017, 88. o.).
 26 Bár a 95 tétel (kalóz)kiadásai valóban komoly ismertséget szereztek a wittenbergi professzornak a művelt értelmiségi körökben, 
Luther országos hírnevét A búcsúról és a kegyelemről 1518 tavaszán kiadott, német nyelvű prédikációja alapozta meg (LVM 6: 61–66. 
o., 6. sz.). Másrészt a szószékről már a 95 tétel előtt is kritizálta a búcsút (pl. WA 1:98.16–99.28, 141.11–38, 4:674.10–30, mind 1517. 
tavaszi prédikáció; vö. LVM 2: 716–717. o. és Brecht 1993, 185–188. o.), tehát a kezdőpontot akár október 31. előttre is tehetnénk.
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Végül az sem mellékes, hogy ta-
gadhatatlan sikere ellenére az első cen-
tenárium voltaképpen csak a „maga 
szintjén” – vagyis az évszázados meg-
emlékezések sorában – vált azonnal 
hagyományteremtővé. Az elmúlt 
négyszáz év során a centenáriumok 
játszottak kiemelt szerepet az emlé-
kezetőrzésben.27 Ezek közül minde-
gyik jelentős eseménnyé vált. Kisebb 
hangsúllyal – az 1767-es 250. évfor-
duló kivételével – a félcentenáriumo-
kat is megünnepelték. A kapcsolódó 
események – Luther születésnapja és 
halálévfordulója, az Ágostai hitvallás 
évfordulója stb. – esetében is az öt-
ven-, illetve százéves jubileumok kap-
tak érdemi fi gyelmet. „Hétköznapi” 
– évről évre jelentkező – hatást csak 
hosszabb távon és korlátozottabb mér-
tékben fejtett ki az első centenárium. 
Október 31-ét Szászországon belül 
sem rögtön 1617-et követően, hanem 
csak ötven évvel később, a másfélszáz 
éves jubileum után 1668-tól tette ál-

talános, évenkénti ünneppé a fejedelem. A gyakorlatban azonban még ezt követően is jobbára az október végéhez 
legközelebbi vasárnap tartották a tényleges megemlékezéseket (Lehmann 2012, 21. o.). Hosszú távon azonban 
erősödött a pontos dátum elismertsége (Kaufmann 2010, 295–296. o.; Wendebourg 2014, 263. o.). Németor-
szág protestáns többségű tartományaiban ma is hivatalos ünnep – míg a katolikus többségűekben a következő nap, 
mindenszentek számít munkaszüneti napnak –, más evangélikus egyházak (pl. Észak-Amerikában28 és Finnország-
ban29) azonban megőrizték a „pfalzi gyakorlatot”, és ma is a „reformáció vasárnapját” tartják a hónapfordulóhoz 
közeli hétvégén. 

 27 Az ötszázadik évfordulóra készülve számos tanulmány és könyv tekintette át ezeket az előzményeket, lásd pl. Flügel 2011; Howard 
2016; Kaufmann 2010; Krey 2017; Lehmann 2012; Marshall 2017; Neuner 2017, 33–48. o.; Wendebourg 2014.
 28 Ha október 31-e nem vasárnapra esett, akkor az észak-amerikai evangélikusok a reformációt hagyományosan a következő vasárnap 
ünnepelték. A közelmúltban azonban ez (más ünnepekkel való ütközést elkerülendő) megváltozott, és a reformációi megemlékezés 
ebben az esetben átkerült az október 31-e előtti vasárnapra.
 29 A fi nn evangélikusok a Szentháromság utáni 21. (ill. az ő számozásuk szerint a pünkösd utáni 22.) vasárnapon tartják a refor-
máció ünnepét. A korai húsvét miatt idén ez október 21-ére esik.

6. kép. Conrad Grahle: Bölcs Frigyes álma (rézmetszet, 1617; vö. VOLZ „A” [1970, 187–190. o.]). A 95 tétel 
közreadásának (tételkiszögezés) legkorábbi képi ábrázolása
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Bölcs Frigyes álma és a tételkiszögezés képi ábrázolásai

Van azonban a történetnek még egy szála, amelyet érdemes felfejtenünk. Az 1617-es centenáriumhoz kapcsolódik 
ugyanis a „tételkiszögezés” első képi ábrázolása (6. kép). A jubileum korszakos jelentősége részben annak köszönhető, 
hogy a megemlékezés valóságos multimédia-eseménnyé vált. A reformáció szellemében az úrvacsorás istentiszteletek 
mellett sokfelé zene,30 díszlövések, felvonulások és színdarabok is gazdagították a programot, az egyetemeken pedig 
ünnepi előadásokat és disputációkat tartottak (Kaufmann 2010, 303. o.; Scheitler 2016 kül. a színdarabokhoz; 
Wendebourg 2014, 266. o.). Hatalmas lendületet kapott a vizuális üzenethordozók előállítása, elsősorban az 
emlékérme-kibocsátás 31 (ezekre még visszatérek) és a metszetekkel díszített 
röplapok nyomtatása (Paas 1983). Az utóbbiak között az egyik legizgalma-
sabb csoportot a Bölcs Frigyes álmát feldolgozó kiadványok alkotják.32 Ezek 
a nyomatok óriási sikert arattak, becslések szerint több tízezres példányszám-
ban kerülhettek forgalomba (Krey 2017, 7. o.). Népszerűségüket mutatja az 
is, hogy több változatuk is megjelent, de most csak a motívum körvonalait 
van lehetőségem vázolni.

A kapcsolódó történet szerint 1517. október 30-án éjjel a szász választó-
fejedelem egy csodás elemekkel tűzdelt profetikus álmot látott, amely előre-
vetítette Luther fellépését és tulajdonképpen a reformáció első évtizedeinek 
egész (siker)történetét, ráadásul – viszonylag rövid terjedelme ellenére – 
mindezt egy nagy ívű biblikus-egyháztörténeti perspektívában ábrázolva. 
Az álom kulcsmotívuma egy névtelen szerzetes, aki valamit ír a wittenbergi 
vártemplom kapujára egy olyan csodálatos tollal, amelynek a szára egészen 
Rómáig ér, és kicsi híján lelöki a pápa fejéről a tiarát. Az 1617-ben kiadott 
metszetek ezt a szöveghagyományt formálták képpé. Noha az eredeti nar-
ratívából sem a főszereplő neve, sem a templomajtóra írt szöveg címe vagy 
tartalma nem derül ki, és a szerzetes minden kétséget kizárólag tollat fog a 
kezében, nem kalapácsot, mégis ez tekinthető a „tételkiszögezés” első vizu-
ális megjelenítésének – és a kép egyértelműsíti is a részleteket. Amilyen hűen követi a kép a forrásszöveget, annyira 
sikeresnek bizonyult a médiumváltás a disszemináció szempontjából.

Az álomnarratíva valószínűleg a 16. század derekán túl a korai ortodoxia korában, talán 1550–1580 között 
keletkezett (Volz 1970, 203. o.). 1617 előttről azonban csak szórványos utalásokból ismerjük, bár kéziratosan 
több változatban is foroghatott (uo. 186–187., 197–198. o.). A centenáriumi vizualizációt követően viszont meg-
szaporodtak a hivatkozásai, és maga a szöveg is számtalan feldolgozásban megjelent nyomtatásban. Fokozatosan 

 30 Scheitler 2016, 181–183. o. Heinrich Schütz és Michael Praetorius idevágó munkásságához lásd pl. Mahrenholz 1931, 
ill. Vogelsänger 1987.
 31 Az első száz év (1517–1617) mintegy 55 reformációi (ill. Luther-)emlékérméje és medálja közül 45-öt (több mint 80%) 1617-ben 
vertek (Smith 1989, 186–187. o.).
 32 Bár a magyar kutatás még nemigen foglalkozott vele, a téma külföldi szakirodalma jelentős, amelynek recepciója önálló tanul-
mányt igényel. A szakirodalomból Ernst Benz (1968) és Hans Volz (1970) alapvető tanulmányai mellett elsősorban lásd Ruth 
Kastner (1982, 278–288. o.) és Robert W. Scribner (1987, 301–302. o.), ill. újabban Martina Schattkowsky (2015) és Peter 
Marshall (2017, 82–86. o.) elemzéseit.

7. kép. Christoph Weigel: A szent reformáció kezdete 
(1697) [VD17 39:122940Z, p. 206a] – a tényleges tételkiszö-
gezés legkorábbi képi ábrázolása
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beépült a reformáció történetírásának alaphagyományába olyan mély gyökeret eresztve, hogy onnan évszázadokig 
nem is lehetett kigyomlálni. A folyamat során a történet „visszatextualizálódott”. A 17–18. században jóval több 
szöveges változatban találkozunk vele, mint ahány képi újrafeldolgozását ismerjük. A folyamat a 19. század elején 
érte el a csúcspontját, amikor a tricentenárium évében egy akkor autentikusnak vélt – ma 18. századinak tartott – 
weimari kéziratból kiadták az „eredeti”, 16. századi szövegét (vö. uo. 187. o. [7. sz.]). Ez újabb egy-másfél évszázadra 
biztosította Bölcs Frigyes álmának a helyét a reformáció historiográfi ájában.33 

Ezzel párhuzamosan robbanásszerűen megnőtt a tételkiszögezés képi ábrázolásainak a száma, ezúttal már nem 
is az álomillusztráció formájában, hanem a klasszikus, kalapácsos változatban. Az álommotívum megjelenésének 
fi gyelmen kívül hagyása mellett a 17–18. századból csak néhány vonatkozó képet ismerünk.34 Ezeknek az évszáza-
doknak a nyomtatott grafi káit még más témák – főként a pápai bulla elégetése, a wormsi vallástétel és a wartburgi 
fogság, illetve Luther halála – uralták. Az első ábrázolás, amely magát a tételkiszögezést jeleníti meg – Christoph 
Weigel nürnbergi mester munkája 1697-ből – éppen 180 évvel az esemény utánról maradt ránk. Ez – mint a legtöbb 

 33 Lásd pl. Merle D’Aubigné 1847, 71. o., de az álom szövegének angol fordítását – egy óvatos megjegyzés kíséretében – még 
Eric Metaxas is közreadta friss Luther-életrajzának függelékében (2017, 449–451. o.).
 34 Lehmann 2012, 24. o. mindössze egyetlen nyomatot ismer a 18. századból, Johann Michael Roth metszetét 1730-ból, az Ágostai 
hitvallás bicentenáriumára készült ciklusból. Marshall (2017, 96–100. o.) ennél azért jóval gazdagabb – bár összességében még 
mindig csak szórványos – anyagról számol be.

8. kép. Julius Hübner: A 95 tétel kiszögezése (1878)
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1800 előtti társa – egy nagyobb ciklus része, amely ezúttal a 16. század jeles történelmi eseményeit örökíti meg, 
köztük „A szent reformáció kezdetét” (7. kép).35

A 19. század első felében azonban gyors egymásutánban jelentek meg olyan – Luther életét illusztráló – soroza-
tok, amelyek a tételkiszögezés epizódját is tartalmazták, és hamar ki is alakították a motívum különböző altípusait, 
amelyeket aztán sokan átvettek (a bekezdéshez lásd Lehmann 2012, 24–26. o.). A sort Johann Erdmann Hummel 
nyitotta 1806-ban egy olyan változattal, amely a 19. század legkedveltebb megoldása lett. Ezen nem Luther maga, 
hanem egy (vagy alkalmasint két) fi atal segéd szögezi ki a tételeket. Georg Paul Buchner tricentenáriumi változatában 
a professzor már maga szögel, míg Friedrich Lampe 1825-ös képén egy polgári ruhás Luther mutat a már kifüggesztett 
tételsorra, amelyről wittenbergi polgárok vitatkoznak. Végül az 1840-es években Gustav König alkotta meg azt a 
képtípust, amely a század folyamán legszélesebb körben elterjedt. Ez Luthert a kiszögezés előtti pillanatban ábrázolja, 
balkezében a papírlap a tételek szövegével, jobbjában a kalapács. Külön érdekes, hogy amint Julius Hübner képén 
(1878) is látszik – amely a Hummel-féle, első altípusba tartozik, de jóval később keletkezett –, idővel a jelenet tanúinak 
száma jelentősen megnőtt, és a tételek körül az első pillanattól egyre szenvedélyesebb vita bontakozott ki közöttük 
– legalábbis a képi ábrázolásokon (8. kép). A század előrehaladtával ugyancsak erősödött az a tendencia, amelyet 
Lampe megoldása mutat. Luther egyre inkább polgáriasodott, és ezzel párhuzamosan „németesedett”. A 19. század 
során a reformátor egyházújítóból egyre inkább nemzeti hőssé vált – egészen odáig, amíg a villámlás és mennydörgés 
germán istene, az üllőn kalapáló Th or vonásait kezdte felvenni (Lehmann 2012, 28–30. o.). A folyamat gyökerei 
a felvilágosodásra nyúlnak vissza, csúcspontját pedig az első világháború idejére eső, négyszáz éves évforduló körül 
érte el (Dixon 2017, 567–568. o., Neuner 2017, 40–46. o. és Wendebourg 2014, 271–272. o.).

Hasonló eredményre jutunk, ha a képi ábrázolások történetét a numizmatikai adatok alapján vizsgáljuk.36 
A reformáció indulásától a 20. század végéig (1517–1989) mintegy 750 emlékérme és medál jelent meg Lutherre 
vagy a hitújítás kezdeteire utaló motívummal. Ezek közül mindössze tizenhét ábrázolja a tételkiszögezést, további 
három pedig szövegesen utal az eseményre. Ez már önmagában is fi gyelmet érdemlően alacsony arány (kevesebb, 
mint 3 százalék). Még tanulságosabb eredményt kapunk azonban, ha az érmekiadásokat az idő függvényében vizs-
gáljuk. Az első száz év (1517–1617) numizmatikai termésében nem találkozunk a motívummal (vö. 31. jegyz.) – és 
ez még további száz évig így maradt! 

Az első medál, amely a tételkiszögezést ábrázolja, a bicentenáriumhoz (1717) kapcsolódik. Az eredmény még 
ekkor is meglehetősen sovány. Az erre az alkalomra vert több mint 180 érme és medál közül mindössze három 
jeleníti meg az epizódot, ráadásul ezek közül a két szász darab valójában Bölcs Frigyes álmát ábrázolja, és csupán a 
nürnbergi mester, P. H. Müller Augsburgban vert érméje jeleníti meg Luthert kalapáccsal a kézben (9. kép).37 A kö-
vetkező száz év hasonló arányokat mutat. A bicentenárium után 1817-ig kiadott 155 Luther-érme közül mindössze 
kettőn szerepel ez a motívum (és még egy harmadik mutat tematikus kapcsolódást), mindkettőt a tricentenáriumra 
adták ki. A folytatásban azonban látunk némi elmozdulást. A 19. század hátralevő részében két olyan medált vertek, 
amely a tételkiszögezést ábrázolja (1867-ben a 350. évforduló tiszteletére és 1892-ben a wittenbergi vártemplom 
felújításának emlékére), a négyszázados jubileumra pedig kilenc ilyen érme is készült, egy részük már a tengeren-

 35 A ciklus magyar vonatkozása, hogy a kiválasztott események között nemcsak olyan jelenetek szerepelnek, mint a szász választófe-
jedelmi cím átruházása Móric hercegre a schmalkaldeni háború következtében (1547) vagy III. Henrik francia király meggyilkolása 
(1589), hanem – utolsóként – az is, amikor Győrt elfoglalja a török (1594). 
 36 Az itt következő rövid áttekintés Smith 1989 eredményeit foglalja össze.
 37 Alkalmasint ez a legelső olyan képi ábrázolás, amelyen Luther maga szögezi ki a tételeket (Marshall 2017, 98. o.).
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túlon. Egy további érme fi gyelembevételével, amely utal a kiszögezésre, ez a 12 példa a negyedik száz évben vert 150 
érmének 8 százaléka, ami önmagában is jelentős emelkedés. 

Adódik azonban további tanulság is a számokból. 
Egyrészt a tételkiszögezést ábrázoló érme vagy medál 
szinte kizárólag a centenáriumokhoz kapcsolódóan 
jelent meg, másrészt az érmék nagyobbik felét a vizs-
gált, közel ötszáz éves időszak egyetlen esztendejében, 
1917-ben verték. A 20. század további részében újra ha-
nyatlott a motívum előfordulási gyakorisága, 1989-ig 
mindössze egyetlen ilyen medál készült. A numizma-
tikai adatok tehát azt mutatják, hogy a tételkiszögezés 
motívuma viszonylag későn jelent meg, nincs folyama-
tosan jelen az érmeverési gyakorlatban, hanem szinte 
kizárólag a centenáriumokhoz kapcsolódik. Hosszú 
stagnálás után a 19. század második felében kezdett el 
felfutni, és a négyszázados jubileum kapcsán érte el a 
tetőpontját, ami után ismét lecsengett. A motívumnak 
ez a mozgása erős párhuzamokat mutat az ünnep kiala-

kulása kapcsán látott folyamatokkal (különösen, ha eltekintünk az indulásnak az első centenáriumhoz képest itt 
érzékelhető, százéves lemaradásától).

Egy harmadik irányból is megrajzolhatjuk a történet ívét, az eddigiekhez hasonló eredménnyel. Az első cen-
tenárium idejéből száznál több ünnepi prédikáció maradt ránk, ezek közül 94-nek a pontos dátumát is ismerjük. 
Mindössze 21 hangzott el október 31-én, az igehirdetések háromnegyed része a következő napokhoz (november 
1–9.) kötődik. Ezekben Luther mint a Jelenések könyvének angyala (Jel 14,6–7: az ünnepre előírt egyik alapige;  
Schönstädt 1982, 8. o.), Nóé, Mózes vagy Illés jelenik meg, a tételkiszögezést azonban ezek a beszédek éppúgy 
nem tárgyalják, mint a száz évvel későbbi hasonló prédikációk (Lehmann 2012, 20–24. o.; Marshall 2017, 
92. o.; Schönstädt 1982, 44–47. o.; Wendebourg 2011, 291–298. o.). 

Ez voltaképpen még a tricentenáriumkor is így marad, ám a 19. század új értelmezési sémája nyomán az azt 
követő évtizedekben alapvetően megváltozik a helyzet. Amikor 1858-ban monumentális bejárattal pótolták a wit-
tenbergi vártemplom 1760-ban elpusztult, eredeti faajtaját, a „Téziskapun” bronzba öntötték a 95 tételt (10. kép). Egy 
generációval később, a reformátor születésének 400. évfordulója (1883) alkalmából pedig már számtalan szószékről 
hangzott el a tételkiszögezés méltatása.38 A bevezetőben is láttuk, hogy ez a hagyomány – a kalapácsos Luther – az 
emlékbeszédekben az első világháború idején, a négyszázadik évforduló alkalmával tetőzött (vö. 2. jegyz.).

Ebben a 19. századra kiteljesedő komplex folyamatban tehát Bölcs Frigyes álmának 1617-es megjelenése és 
későbbi elterjedése kulcsszerepet játszott, és a médiumváltásoknak köszönhetően mind a képi, mind a szöveges 
hagyomány alakulására jelentős hatással volt. Túlzott leegyszerűsítés lenne ennek a metszetnek tulajdonítani 
október 31-e általános kanonizációját (Krey 2017, 6. o.), de az valóban egyértelműnek látszik, hogy az ünnep és a 
kapcsolódó mítosz rögzüléséhez nagyban hozzájárult (vö. Cummings 2002, 16. o.; Dixon 2017, 543. o.).

 38 Lehmann 2012, 28. o. Az eredeti ajtószárnyak pusztulásához lásd Dixon 2017, 533–536. o. és Marshall 2017, 108. o.

9. kép. P. H. Müller: Emlékérem a reformáció bicentenáriumára (Augsburg, 1717). 
A tételkiszögezés legkorábbi numizmatikai megjelenítése és az első olyan ábrázolá-
sa, amelyen Luther maga fogja a kalapácsot
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Összegzés

Vizsgálódásaink végig két szálon futottak. Egyfelől a tételkiszögezésre vonatkoztak mint arra az eseményre, amely-
hez a reformáció kezdetét kapcsolja a kollektív emlékezet. Másfelől pedig azt tekintettük át, hogy hogyan vált 
rendszeres és általánosan elfogadott ünneppé ennek az eseménynek az évfordulója. Az eredményeket is ebben a 
két irányban érdemes összegezni.

Láttuk, hogy a tételkiszögezés jól ismert és máig őrzött 
narratívája viszonylag későn – a 16. század végére – rögzült, 
és – bár bizonyos szálakon a hajszálgyökerei elérhetnek 1517 
közelébe – főgyökere is csak a Luther halála utáni első időkre 
nyúlik vissza. Onnantól kezdve azonban az epizód az evan-
gélikus reformációtörténet – és önértelmezés – szerves része 
maradt egészen a 20. század második feléig. Mára azonban a 
történetiség egyöntetű elfogadását általános óvatosság váltot-
ta fel. Bár mindkét „radikális” értelmezésnek vannak képvi-
selői, a kutatók nagyrészt agnosztikus álláspontra helyezked-
nek: a tételkiszögezés hitelességét jelenleg sem egyértelműen 
igazolni, sem cáfolni nem tudjuk. A történet elterjedésének 
Bölcs Frigyes álma óriási lendületet adott, amit – a tematikus 
kapcsolatokon túl – az is indokolhat, hogy mindkét narratí-
va a korai lutheránus ortodoxia talaján sarjadt, így könnyen 
erősíthették egymást. A jelenetek kölcsönhatása nemcsak a 
szöveghagyományban, hanem a képi ábrázolásban is érezhe-
tő. Ennek a történetnek a felfutása a harmadik és negyedik 
százéves évforduló közötti időre, a 19. századra esik. Vagyis 
október 31-e a „klasszikus” formában voltaképpen csak száz-
ötven-kétszáz éves hagyomány, nem fél évezredes. 

Kitekintésként érdemes röviden kitérni a miért? kérdésre is, noha ennek részletes vizsgálata messze szétfeszítette 
volna a rendelkezésemre álló kereteket. A 17. század elejére a tételkiszögezés története lényegében kiszorította a rivális 
epizódokat a reformáció kezdőpontja címért folytatott küzdelemben, és ezt a pozícióját 350 éven keresztül – vagy 
tovább – meg tudta őrizni, noha közben a reformáció önértelmezési sémái és a történetírás paradigmái is jelentősen 
átalakultak. E sikertörténet kulcsa valószínűleg abban keresendő, hogy az epizód a különböző önértelmezési és 
historiográfi ai paradigmákba egyaránt bele tudott simulni. Bár a tételkiszögezés értelmezése a változó történet-
írói paradigmák függvényében módosult, a történet minden generáció számára alkalmasnak bizonyult arra, hogy 
beleillessze saját történelmi koncepciójába, sőt az így kialakított átfogó narratívában kulcsszerepet tulajdonítson 
neki.39 A katolikus polémia újításvádjával szemben védekező 16–17. századi evangélikus egyháztörténet-írás számára 
azért volt hasznos a tételkiszögezés, mert a megtérésre felszólító hívásával segített az egész megújulási mozgalmat az 
isteni gondviselésre visszavezetni, amely ezáltal hívta vissza az egyházat az evangélium tiszta fényéhez. Ez a szemlélet 
a 18. századra visszaszorult, de a felvilágosodás kora is szimbolikus jelentőséggel ruházta fel az eseményt mint a 

 39 Dixon 2017, kül. 547–568. o., aki az első háromszáz év recepciótörténetét elemzi.

10. kép. Ferdinand von Quast: A vártemplom „Téziskapuja” (Wittenberg, 1858)
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középkori babonaság sötétsége után az értelem korszakának beköszöntét. A gondviselésszerű beavatkozás helyét 
fokozatosan átvette a késő középkori egyház hibáinak listája mint a reformáció kiváltó oka, és a hit világossága helyett 
immár az értelem és a lelkiismereti szabadság fénye ragyogott fel, de a fordulópont szerepére továbbra is alkalmas 
maradt a tételkiszögezés története. A 19. század ezt a gondolatot vitte tovább az egyén felől a nemzet irányába, így 
vált a kalapácsos Luther a német nemzet szabadságának kovácsává. A történet töretlen karrierje akkor bicsaklott 
meg, amikor – az ökumenizmus szellemében – elvesztette vonzerejét a középkori hagyománnyal harcosan szembe-
forduló Luther alakja. Az 1960-as évek kritikája a tételkiszögezéssel szemben katolikus oldalról érkezett – de éppen 
az motiválta, hogy mentesítse Luthert a tételkiszögezés „vádja” alól, amely – az említett kronológiai nehézségek 
miatt40 – az elmarasztalhatóság árnyékát vetette a reformátorra (Lau 1967, 18–19. o.; vö. Neuner 2017, 90–93. o.).

Az ünneppel kapcsolatos vizsgálódásaink eredményeként a centenáriumok jelentősége rajzolódott ki. Bár ma 
már úgy tűnhet, az évenkénti megemlékezések sorából emelkednek ki a kerek százéves jubileumok, történelmileg 
éppen fordított az irány. A (fél)százéves megemlékezések hatására és azok között alakult ki fokozatosan október 31-e 
mint a reformáció általánosan elfogadott évenkénti ünnepe, de az első centenárium nyomán a kerek évfordulóknak 
azóta is megkülönböztetett jelentőségük van az emlékezetőrzésben. Nyitott kérdésnek tűnik, hogy az „500+” kon-
textusában a következő évek sorjázó fél évezredes jubileumai tartósan rá tudják-e irányítani a fi gyelmet a reformáció 
örökségére, és az idei kiemelt ünnep hosszabb távon is „magával tudja-e húzni” az évenkénti megemlékezéseket.41

Ezzel együtt már az is fi gyelemre méltó, hogy maga az ünnep (október 31.) az utóbbi fél évszázadban sem 
bizonytalanodott el, amikor az alapjául szolgáló esemény – a tételkiszögezés – történeti hitelessége megkérdője-
leződött. Ez a stabilitás nem vezethető vissza egyetlen okra, most mégis csak egyet emelek ki közülük. Október 
31. kapcsán akkor is van mit ünnepelni, ha a tételkiszögezésre nem akkor – vagy egyáltalán nem – került sor. 
Egyrészt a 95 tétel ekkor már biztosan létezett írásos formában, és Luther megküldte egyházi elöljáróinak. Ezzel 
mindenképpen kilépett közvetlen wittenbergi professzori-igehirdetői kontextusából, még ha a püspököknek írt 
levél csak korlátozott értelemben tekinthető is a „nyilvánosság” elé lépésnek. Másrészt a Brandenburgi Albertnek 
írt levél Luther teológiai önértelmezése egy jelentős állomásának egyértelmű – és pontosan erre a napra datálható 
– lenyomata. Harmadrészt Luther maga is a bűnbocsátócédula-árusítás elleni fellépéséhez kötötte a megújulási 
mozgalom kezdetét. A „fellépés” viszont nyilvánvalóan hosszabb – egy napnál mindenképpen jóval hosszabb időt 
felölelő – folyamat volt, amely – legalább jelképesen – joggal köthető az október 31-ei dátumhoz. 

Nincs tehát okunk félteni az ünnepet a történetkritikai vizsgálódások eredményétől. Éppen ellenkezőleg, az 
ünnep történetiségének – és ezzel együtt bizonyos mértékű esetlegességének – felismerése és tudatosítása segíthet 
abban, hogy bizonyos történeti ballaszttól megszabaduljunk, és felszabadíthat arra, hogy új fényben lássuk október 
31-ét. Egyfelől értékelhetjük Luthert mint az egyház megújulásának munkását (és nem mint egyházalapítót) úgy, 
hogy ez egyszersmind ne jelentse szükségszerűen a késő középkori egyház értékeinek és a lutheri mozgalomtól füg-
getlen megújulási potenciáljának tagadását. Másfelől pedig bátoríthat arra, hogy a protestáns egyházak körében se 
„kisajátítani” akarjuk a reformációi évfordulót, hanem közös ünnepként megélni. A tételkiszögezés eseményéhez 
Zwinglinek, Kálvinnak és a többi svájci (szellemű) reformátornak nyilvánvalóan nem volt köze – de talán Luthernek 
magának sem (amennyiben az eseményre esetleg sosem került sor)! A kiszögezés emlékének ünneppé formálásához 

 40 Lásd fent „A tételkiszögezés ünnepe: lassan formálódó hagyomány”, 49. o.
 41 Erre most kevés jel utal, és valószínűbbnek tűnik, hogy a korábbi centenáriumokhoz hasonlóan 2018-tól viszonylag hamar 
lecseng a „nagy ünnep” emléke. Az idei ünneplés jellege (ideértve az előkészítő éveket is) sokkal inkább az egyszeri, kitüntetett 
alkalom jegyeit hordozta magán, mint amennyire a reformációhoz való viszony tartós, szerkezeti változásának ígéretét mutatta.
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azonban a reformátusoknak a kezdetektől – értsd, 1617-től – éppúgy köze volt, mint az evangélikusoknak, és a 
két tábor a kezdetekkor végül is lényegében egyszerre ünnepelt.42 Ennyiben tehát nemcsak ökumenikus, hanem 
történeti érvek is indokolják a közös ünneplés gyakorlatát. 

A reformáció ünnepén piros az oltárterítő, hiszen az evangélikus értelmezés szerint Szentlélek-ünnepről, 
„egyházünnepről” van szó. Október 31. azonban nem pünkösd. Nem egy „új egyház” születésnapja, hanem a 
megújulásra képes egyház ünnepe. Az egyháztörténet ugyanakkor arra fi gyelmeztet, hogy a megújulásnak több 
útja is lehetséges. Semmiképpen nem jelenti Luther reformátori munkásságának lebecsülését, ha az általa választott 
irányt nem az egyetlen igaz útnak tekintjük, hanem belátjuk, hogy a más útvonalon járók is törekedhetnek velünk 
közös cél felé. Ha ezt felismerjük, akkor egy-egy jelentősebb mérföldkőnél – mint amilyen a mostani is – a külön-
böző megtett utakat is ünnepelhetjük közösen. Erre kínál most történelmi lehetőséget a fél évezredes jubileum.
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