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Luther első magyarországi képmása
1.
„Evangélikus lakásba evangélikus képet!” – olvasható az 1940-es évek Evangélikus Életjeinek hirdetései között.1
A szöveg szerint a budapest-fasori lelkészi hivatalban „olcsón kaphatók” Lühnsdorf Károly „művészi rézkarcai”.
A hirdetésben első helyen szereplő, nagyméretű Luther-grafi ka hárompengős árával a művész három, egy-egy pengőre taksált Krisztus-fejét
előzi meg. Hogy Lühnsdorf 1931-es Lutherje – melynek modelljeként a
Dunáninneni Egyházkerület néhai püspöke, Kuthy Dezső szolgált (Garami 1993) – hány evangélikus lakásba jutott el, ma már nem tudható.
Ám e nyomat (1. kép) máig sok gyülekezeti terem és lelkészi hivatal dísze,
és ez alól nem kivétel a néhai árusító, a fasori lelkészi hivatal sem.
Luther magyarországi ábrázolásának teljes története még megírásra
vár. Az eddig ismert legkorábbi hazai kép, amelyen Luther szerepel, az
Ágostai hitvallásnak emléket állító, 1724-ből való györkönyi festmény.
De feltűnik Luther alakja karzatképen, mint a tolnai Murga templomában, történeti kép szereplőjeként, mint a sajógömöri (Gemer, Szlovákia)
templom oldalfalának a wormsi birodalmi gyűlést ábrázoló festményén,
vagy szoborként, mint a budapesti Rákóczi úti szlovák templomot rejtő
bérház homlokzatán. A Luther-kultusz legmonumentálisabb magyarországi emléke, az eredetileg a budapesti Deák térre tervezett Luther-szobor
ma az Evangélikus Hittudományi Egyetem kerítése mögött, épületek és
burjánzó növényzet közé szorulva tűnik el a város lakóinak szeme elől.
A budapesti Luther-szobor felállításának terve egy száz évvel ezelőtti
eseményhez, a reformáció négyszázadik évfordulójának 1917-es dátumához kötődött (Güttler 1939, 86. o.). A világháború az emlékmű akkori
elkészültét ellehetetlenítette. Ám a szerencsétlen sorsú szobor további tör1. kép. Lühnsdorf Károly: Luther
ténete is az emlékezés dátummágiájának jegyében zajlott. Az 1927-ben újra
megindult gyűjtés célja a szobor 1946-os, Luther halálának négyszázadik évfordulóján történő felállítása volt. A lelkes
adakozás azonban egy sikeresnek nem mondható, többször megismételt pályázathoz vezetett. A megbízást végül elnyert
szobrásznak, Lux Eleknek a halála, majd a második világháború az 1946-os dátumot is illuzórikussá tették. A szobrot
1

Pl. Evangélikus Élet, IX. évf. 43. sz. 1941. október 25.
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hosszú hányattatása, torzóként való felállítása után végül Búza Barna fejezte be (Csepregi 2008, 157. o.). Az emlékmű
avatása természetesen ismét a mindent meghatározó dátumok bűvöletében történt. Az 1983-as szoborállítás éve Luther
születésének ötszázadik évfordulója volt, a felavatás napja pedig – mire másra? – október 31-re esett.
A Luther-szobor küzdelemmel teli sorsának ellenképeként a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes ötszázadik évfordulóján nem emberi erőfeszítések adtak egy „új” Luthert a magyar evangélikusságnak. A megemlékezési
kényszer által diktált – és mivel sajnos leginkább csak ez által diktált, így természetszerűleg erőltetett és üres – új,
nagyszabású képzőművészeti alkotás helyett az évfordulóra időzítve egy elfeledett festmény bukkant fel. Ráadásként
e legkorábbi magyarországi Luther-ábrázolásnak tartható festmény egyben a reformátor első hiteles ábrázolására
vezethető vissza.
E sorok írója 2016 júniusában, az egyházi levéltárosok és muzeológusok soproni konferenciája alkalmából figyelt
fel a Soproni Evangélikus Gyűjtemények egy romos állapotú képére (2. kép).2 A gyűjtemény leltárában „szerzetes
(Luther?) arcképeként” szereplő mű szánalmas állapotú barokk festményként került elő.3 A szokatlan módon a
vakrámához ragasztott díszkeret két oldalon is hiányzott, a megereszkedett vásznat hátulról vastag porréteg, elölről
pedig besötétedett és penészes lakk fedte. A képen szinte csak sejthető volt egy felfelé néző tonzúrás fej, a felette
lebegő galamb és egy nyitott könyv, amelyre az ábrázolt jobbja mutatott.
A fej mellett jobbra látható aranyszínű betűkből kevés volt kivehető. Ám már az első tisztítási próba előhozta
a reformátor életének rövid összefoglalását adó német nyelvű feliratot:
D. Martinus Luther
Ein Diener und Euan
gelist Jhesu Christi. A
1483 Gott mein ge
burt angestellt und A.
1517 fing ich zu pre
digen an. A: 20 war
also mein gestalt A
46. befahl mein geist
in Gottes Handt.
Azaz: „Doktor Luther Márton, Jézus Krisztus szolgája és evangélistája. Isten 1483-ban
rendelte el születésem. 1517-ben kezdtem el prédikálni. Alakom ilyen volt 1520-ban.
1546-ban ajánlottam lelkemet Isten kezébe.”
Az ábrázolás maga még ebben a rejtekező állapotában is ismerősnek, valaha már
látottnak tűnt. A tonzúrás szerzetesi fej, a fejet övező dicsfény, a felette lebegő Szentlélek-galamb és az ábrázolt kezében lévő könyv mind Hans Baldung Grien 1521-es
fametszetét idézték, Luther Ágoston-rendi szerzetesként való ábrázolását (3. kép).

2. kép

2
A képre Tóthné Szlavkovszky Mariann, a Soproni Evangélikus Gyűjtemények munkatársa hívta fel a figyelmemet. Neki és
Krisch Andrásnak, a gyűjtemények vezetőjének a soproni levéltári kutatásban nyújtott segítségükért is köszönettel tartozom.
3
67×46,5 cm, illetve 77×56,5 cm (kerettel). Soproni Evangélikus Gyűjtemények, ltsz. 338. A képet sem Péter–Szilágyi 1981,
sem Vekerdy–Friedrich 1986–87 nem tartalmazza.

66

Wittenbergtől Máriapócsig

TÁRGY – KULTÚRA

Az elvégzett tisztítási próbák megerősítettek abban, hogy a soproni festmény
(4. kép) valóban e metszet után készült.4
A soproni kép bizonyos értelemben másolat, így korának meghatározása
nem könnyű feladat, és csak bizonyos korlátok között lehetséges. Ám a kép
festésmódjának látható részletei, az inkarnát megfogalmazása, az alapozás
módja mind a 17. századra utalnak. Ugyanerre mutat a képen szereplő szöveg
elhelyezése is. A kép és a felirat egyenértékűségét sugalló, a képtérben aszimmetrikusan elrendezett szöveg már 1700 körül archaikus vonásnak számított.
A Soproni Evangélikus Gyűjtemények ez időből való portréi, mint a könyvtáralapító Zuana Mátyás Péter polgármesternek vagy a könyvtár bővítőjének,
Lang Mátyásnak az arcképei esetében az ábrázolt neve alul, külön kartusban
jelenik meg.5 A most előkerült festmény mindenképpen a 17. századból való,
még akkor is, ha leginkább a század vége felé keletkezhetett.

2.

3. kép

A legkorábbi magyar Luther-ábrázolás előképe – bár áttételesen – Luther első
hiteles arcképe. Hans Baldung Griennek a soproni festmény alapjául szolgáló
műve a wormsi birodalmi gyűlésen történtekről beszámoló latin nyelvű munka
előzéklapi metszete.6 A Luthert személyesen nem ismerő Baldung az arcképhez
hiteles forrást használt fel, Lucas Cranach élő modell után készült rézmetszetét.
Hogy az előképkavalkád még teljesebb legyen: Cranach e metszete a művész
saját korábbi munkájának újrafogalmazása.
Luther képmásának megörökítését elsőként nem kisebb művész, mint maga Albrecht Dürer szorgalmazta. 1520 elején Georg Spalatinhoz, Bölcs Frigyes
választófejedelem udvari káplánjához és titkos tanácsosához írt levelében Dürer
jelezte vágyát, mely szerint szeretne rézmetszetet készíteni Lutherről, arról a
keresztény férfiúról, aki őt „nagy szükségeiből kisegítette”.7 Dürer felajánlásá4

4. kép

A tisztítási próbákban Bucsi Ágnes restaurátor volt segítségemre, aki a festmény
későbbi helyreállítását is végezte. A restaurált kép az Evangélikus Országos Múzeum új
állandó kiállításán került bemutatásra, majd szerepelt a Magyar Nemzeti Múzeum Igeidők – A reformáció 500 éve időszaki tárlatán.
5
Lang Mátyás arcképe, 1700 körül, Soproni Evangélikus Gyűjtemények, ltsz. 76; Zuana
Péter polgármester, 1700 körül, Soproni Evangélikus Gyűjtemények, ltsz. 95.
6
Acte et res gestae D. Martini Lutheri in Comitiis Principum Wormaciae Anno 1521,
Straßburg. Magyarul: Tárgyalások D. Luther Márton ágostonos szerzetessel a wormsi birodalmi gyűlésen. (LM 2: 451–469. o.)
7
Vnd hilft mir got, das jch zw doctor Martinus Luther kum, so will jch jn mit fleis kunterfetten vnd jn kupfer stechen zw einer langen gedechtnus des kristlichen mans, der mir aws
grossen engsten gehollfen hat. (Dürer 1956, idézi Lutz 1968, 31. o.)
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nak jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az ekkor hódító útjára induló
sokszorosított grafi kában hatalmas lehetőségek rejlettek. A metszetek lehetővé
tették, hogy az ábrázolt képe széles rétegekhez juthasson el. Ám ez az ekkor még
nagyon is új eszköz uralkodók és fejedelmek kiváltsága volt, nem egyszerű származású egyetemi professzoroké.
Dürer a Spalatinhoz írt levélhez – mintegy mintaként a készítendő számára – első rézmetszetű arcképét is csatolta (Warnke 1984, 15. o.). A megelőző évben készült remekmívű metszet Brandenburgi Albert választófejedelmet,
Magdeburg és Mainz érsekét ábrázolja. Azaz éppen Luther egyházi elöljáróját és
egyben ellenfelét, a kilencvenöt tétel tulajdonképpeni címzettjét (5. kép). Az ifjú
fejedelem letisztult ábrázolásának monumentalitását növeli az ábrázolás módja
is. Az antikva betűs latin felirat elhelyezése a büszt alatt antik sztéléket idéz. Az
ismeretlen humanista által készített szöveg: Sic oculos, sic ille genas, sic ora ferebat
Vergiliust parafrazeáló hexameteres sor.8
A wittenbergi udvar azonnal reagált Dürer küldeményére. De – talán éppen
e gyorsaság érdekében – a választófejedelem nem Dürert hívta Wittenbergbe.
Bölcs Frigyesnek 1505 óta volt saját udvari művésze az idősebb Lucas Cranach
személyében. Cranach megbízásának részleteit nem ismerjük, de nem lehet véletlen, hogy a művész még ebben az évben, 1520-ban két rézmetszetű arcképet
is készített. Ezek közül az egyik egy szabadon értelmezett másolat Dürer Brandenburgi Albertet ábrázoló metszetéről. A másik: Luther első hiteles, élő modell
után készült arcképe.
Cranach másolatát Dürer kardinálisáról (6. kép) a szakirodalom sokáig érzéketlen, sőt ügyetlen másolatnak tartotta, amely művészileg messze elmarad
Dürer remekművétől (Warnke 1984, 21. o.). Miközben a kompozíciót egy
az egyben átvette, Cranach sokat változtatott modelljének megjelenésén. Ezek
a változtatások azonban nagyon is célzatosak – és nem a kardinális javára szolgálnak. Dürer határozott fiatal főpapjából Cranach az arcot plasztikussá tevő
fény-árnyék elhagyásával, a göndör fürtök lesimításával, a száj lefelé biggyesztésével, a határozottan előreugró áll lekicsinyítésével és legömbölyítésével enervált
jelenséget csinált. A Dürernél még öntudatos reneszánsz főúr válla Cranachnál
esetten zuhan alá, köpenyének gombjai hanyagul nyitva maradtak. Lehetséges,
hogy Cranach tehetsége kisebb és technikája nem oly tökéletes, mint Düreré. Ám
míg Dürer inkább csak modelljének külsejét és rangját örökítette meg, Cranach
metszete leleplező erejű lélektani tanulmány.
A másolattal egy időben keletkezett Luther-metszet (7. kép) ismeretében
még feltűnőbb a változtatások iránya. Cranach előadásában Luther az érsek
ellenképe. Tonzúrás szerzetesi feje hihetetlen energiával lendül előre szerzetesi

5. kép

8

„Ilyen volt tekintete, ilyen arca és orcája.” Vö. Aeneis III, 490: sic oculos, sic ille manus,
sic ora ferebat.

6. kép
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csuhájából. Az Albert arcáról olyannyira hiányzó éles fény-árnyékok itt megjelennek, és fokozzák az aszketikus, csontos arc határozott megjelenését. Az érsek-választófejedelem petyhüdt tekintetével szemben Luther tekintete egyszerre elmélyült
és kihívó.
Nincs rá adatunk, hogy a két metszet konkrét párdarabnak készült volna, méretük
is enyhén eltérő.9 A királyi származású10 érsekkel szemben az egyszerű körülmények
között született Ágoston-rendi szerzetes fejét nem övezheti címer és az érsek rangjait
felsoroló hosszú titulatúra. De a már a Dürer-metszeten is szereplő verses felirat itt is
megjelenik. Sőt az ábrázolt pontos megjelenítését igazoló egyetlen hexameteres sor
tartalmas disztichonnak adja át helyét: Aetherna ipse suae mentis simulachra Lutherus
exprimit at vultus cera Lucae occiduos. Azaz: Szellemének örök képmását maga Luther
mutatja meg, míg Lukács viasza csak halandó vonásait.
A disztichon a mulandó test megörökítéséről és a testben lakozó lélek visszaadhatatlan voltáról első látásra az antikvitásra visszamenő közhelynek tűnik, melyet a
verset minden valószínűség szerint szerző Melanchthon (Vredeveld 2103, 534. o.)
Luther és Lucas Cranach megnevezésével tett személyessé. A viasz szokatlan metaforáját éppúgy sugallhatták az anyag használatának ókori emlékei, a viaszszobrok és
enkausztikus festmények, mint antik szöveghelyek (Warnke 1984, 38. o.; Vredeveld 2013,
201 534–535. o.). Magának a viasznak a szerepeltetésénél sokkal érdekesebb,
hogy ez a viasz a szöveg szerint Lukácsé. A festőcsaládból származó Cranachot – talán
nem véletlenül
v
– a festők védőszentje, Lukács evangélista után keresztelték Lukácsnak.11 A korai keresztény századokra visszamenő hagyomány szerint
maga Lukács evangélista festette meg a gyermekét karján tartó Mária
arcképét a Szent Család názáreti házából való asztaltáblára. Lukács festőként való 15. és 16. századi ábrázolásain Mária készülő portréja is
látható.12 (8. kép)
A Lukács által festett, legszentebb képpel több ősi ikont is azonosítottak, mint Rómában a Santa Maria Maggiore ikonját vagy Konstantinápolyban a ton Hodegon-kolostor képét. De a Lukács által festett képmásra mennek vissza olyan nagyon tisztelt, általában csodatévő Mária-képek is, mint a częstochowai Fekete Madonna vagy a háromszori
könnyezéséről ismert máriapócsi Istenszülő-ikon (9. kép).
9

8. kép
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Az Albert mainzi érseket ábrázoló metszet 16,8×11,5 cm, míg a Luthert ábrázoló 13,8×9,5 cm.
10
Az érsek anyai ágon Habsburg Albert magyar király dédunokája, Luxemburgi
Zsigmond és Cillei Borbála ükunokája volt.
11
Az idősebb Lucas Cranach második fia szintén Lukács lett, az ő legidősebb
fia ismét csak a Lukács nevet kapta (Enke–Schneider–Strehle 2015, 16. o.).
12
A Lucas Cranach – Lukács evangélista párhuzamra már Hans Belting is
felhívta a figyelmet (2009, 279. o.), ám különös módon csak Cranach 1521-es
harmadik, itt nem tárgyalt Luther-metszete kapcsán.
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Lukács evangélista Mária-portréi
a Hodégétria ikontípusát képviselik.
Ezeken az ábrázolásokon a legtöbbször
félalakban, szemből ábrázolt Istenanya
jobbjával rámutat a bal karján tartott
gyermek Jézusra. Az ikontípus neve, a
Hodégétria eredetileg a konstantinápolyi ton Hodegon-kolostor ikonjára utalt
(Belting 2000, 77. o.). Bár a kolostor
nevét a vak zarándokok vezetőinek (a
hodégészeknek) gyülekezőhelyeként
kapta, a későbbi teológiai interpretáció
az ikontípus nevét Mária gesztusaként
értelmezte. Az Útmutató Istenszülő
Krisztusra mutatva irányítja az emberiséget az üdvösség útjára (Puskás 2005,
39. o.). A Cranach-metszeten szereplő
felirat cera Lucae kifejezése így antik
közhely helyett komoly teológiai mondanivaló hordozójává vált. Az analógia
szerint miként az evangélista Lukács a
Krisztusra mutató Mária arcképét festette meg, úgy ábrázolta Lucas Cranach Luthert, mint aki egyedül Krisztusra
akar mutatni.
Cranachnak e kemény, határozott
Lutherje nem véletlenül futott be nagy
karriert, ma is az egyik legtöbbször felhasznált képe a fiatal reformátornak.
Annál furcsább szembesülnünk azzal
a ténnyel, hogy e metszet népszerűsége
utólagos. Kisebb átdolgozásról is tanúskodó példányai mind a 16. század második feléből valók. A metszet első ál- 9. kép
lapotából összesen három próbanyomat
ismert (Schade 2003, 175. o.). E különös körülmény egyértelműen arra utal, hogy az ábrázolás 1520-ban nem
került forgalomba. A képi – és amúgy mindenféle – propagandát mesteri fokon használó wittenbergi udvar a
metszetet nyilvánvalóan nem tartotta céljainak megfelelőnek (Warnke 1984, 26–27. o.).
Azonban még ugyanebben az évben egy újabb Luther-képmás született meg Cranach műhelyében (10. kép).
Míg a felirat változatlan maradt, az előző metszet csontos arcú szerzetesének vonásai meglágyultak, a kisimult
arcról eltűntek a határozottságot sugalló, éles fény-árnyékok. A szűkre vont szemekből érezhető kritika helyét
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az ég felé néző, nyitott szempár foglalja el. A megváltozott fiziognómia kiárad
Luther köntösére is, amely itt változatosabb redőkbe gyűrődve kelt szelídebb hatást. Cranach a jellemzésbe immár bevonta a kezeket is. Luther jobbjába nyitott
Biblia került, a mozdulat pedig, ahogy balját melléhez érinti, beszédesen mutatja
az olvasottak feletti megrendültségét. Nem Albert hercegérsek antitézise, hanem a
Bibliából erőt merítő szerzetes párbeszédképes ábrázolása kísérte Luthert a wormsi
birodalmi gyűlésre.

3.

10. kép

Noha a Cranach és műhelye által később készített Luther-ábrázolások népszerűségben hamar felülmúlták ezt az első képmást, Cranach 1520-as metszetének
és annak Hans Baldung Grien által újrafogalmazott változatának is megvan a
saját utóélete. E későbbi, művészileg nem túl jelentős metszetek általában Baldung
fametszetéből indulnak ki, de akad példa a két előkép kontaminációjára is. Egy
névtelen szerzőjű, színezett fametszet visszatér Cranach fülkés hátterű kompozíciójához, ám azt Baldung invencióival, a kézben tartott könyvvel és a Szentlélek
galambjával egészíti ki (11. kép).
A soproni festmény meglehetősen hűen követi Baldung metszetét, így elsőre
lehetetlen megmondani, hogy közvetlenül ez után készült, vagy feltételeznünk
kell egy vagy akár több közbenső állomást. Egy adat azonban mindenképpen az
utóbbi lehetőség felé billenti a mérleg nyelvét. Friedrich Christian Lesser, a türingiai Nordhausen evangélikus lelkipásztora éremtani könyvében megemlékezik
Luther különböző ábrázolásairól (Lesser 1739, 449–457. o.). Felsorolásuk végén
megjegyzi, hogy különféle mesterektől származó metszetgyűjteményében neki
magának is megvan Luthernek szerzetesi ruhás mellképe, ahol az ábrázolt fejét
dicsfény övezi, és felette a Szentlélek lebeg galamb alakjában. Az ábrázolás feletti
felirat pedig így szól (Lesser 1739, 454. o.): D. Martinus Luther, ein Diener und
Evangelist Jesu Christi. Anno 1483. Gott meine Geburth angestallt. Und Anno 1520.
War mein Gestalt. Anno 1517. Fieng ich zu predigen an, Gottes Wort ist bekannt
jedermann. Anno 1546. Befahl mein Geist in Gottes Hand.13
A szöveg nem más, mint a soproni képen olvasható felirat eredetije. A szöveg
Lessernél még rímes versezet, a soproni kép festője az életrajzi kronológiát a rímek
feláldozásával tette rendbe. Sajnos ezen az egy említésen kívül nem ismerjük azt a
metszetet, amely a soproni festmény közvetlen mintaképéül szolgálhatott.

13

11. kép

Doktor Luther Márton, Jézus Krisztus szolgája és evangélistája. Isten 1483-ban rendelte
el születésem. Alakom ilyen volt 1520-ban. 1517-ben kezdtem el prédikálni, Isten igéje nyilvánvalóvá lett mindenki számára. 1546-ban ajánlottam lelkemet Isten kezébe.
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Lesser műve azonban szolgál még meglepetéssel. Luther ábrázolásainak felsorolását az alábbi eszmefuttatással
fejezi be (Lesser 1739, 457–461. o.):
„Luther képmásaival kapcsolatban még néhány érdekességről14 kell megemlékeznem. Ezek közül az első, hogy
Luther képmása néhány esetben verejtékezett. Első alkalommal ez 1651-ben történt meg, amiről Ziegler Historisches
Labyrinth című művében15 így számol be:
A fejedelmi székváros, Weimar közelében fekvő Rossla faluban 1651. november 16-án (26-án),16 a Szentháromság ünnepe utáni 25. vasárnapon az aznapra rendelt, a pusztító utálatosságról szóló evangéliumi szakasz arra
indította a lelkészt, hogy a más vétkek és rossz cselekedetek mellett azt is elősorolja, mily módon lettek sokan
részesei a pusztító utálatosságnak, amennyiben részben nyakuk vastagsága, részben gondatlanságuk miatt elhanyagolták a templomok és iskolák építését és azok kijavítását. Hogy a megkeményedett szíveket jobban megindítsa, a reggeli prédikáció során a szószékről két helyet is felolvasott Luther írásaiból, az elsőt a Haggeus próféta
könyvéhez írt előszóból, a másodikat a 127. zsoltár magyarázatának második jénai részéből. Eközben néhány a
kórusban álló hallgatónak feltűnt, hogy Luther képmása, melyet David Weiße magiszter, néhai weimari udvari
prédikátor 1608-ban a rosslai templomra hagyott, az arcán verejtékcseppekben úszott, mely cseppek nagyságuk és
színük alapján könnyekhez voltak hasonlatosak. Három nagy csepp az arcáról a kezében tartott nyitott könyvre
csorgott, melyen János első fejezetéből az alábbi szavak álltak: »Kezdetben volt az Ige« stb., és közben jól látható
nyomott hagyott az alak palástján. Az istentisztelet végeztével az említett lelkész az iskola- és oltárszolgákkal
együtt alaposan megvizsgálta, hogy e verejtékezést nem a sok eső okozta-e, amely az akkoriban nagyon rossz
állapotú fedélen át gyakran befolyt a templomba. De úgy találták, hogy a por, melyre a cseppek hullottak, lent
teljesen szárazon borította a festményt, és az egész kép, valamint annak kerete sem volt a legcsekélyebb mértékben
sem vizes vagy nedves. A vászon egyáltalán nem is ért a falhoz, tekintve, hogy az ember egész kezét be tudta dugni mögéje. Amint a körülállók közül egyesek azokat a cseppeket, amelyeket el tudtak érni, letörölték, helyettük
hamarosan újak jelentek meg, mégpedig nagy mennyiségben, egészen délutánig, amikor is a kép száradni kezdett.
A következő napon semmi sem volt látható, azon kívül, hogy a festett könyvön az írás valamivel halványabbnak
és sötétebbnek tűnt. Így a neves szerző.
Hogy azonban Luthernek ez a képmása az 1651. esztendőt követően még két alkalommal, 1681-ben és 1705-ben
is verejtékezett, azt a weimari hivatalos Post-Zeitung 1705. március 30-i híradása elégségesen bizonyítja. A dolog
annál is kevésbé vonható kétségbe, mert a híradás jegyzőkönyvekre hivatkozik. A híradás a következőképpen szól:
Az elmúlt pénteken, március 27-én, kegyes fejedelmi rendeletre az itteni hercegségben egy általános
bűnbánati, ima- és böjtnap tartatott. Ezen a napon, ahogy az a helyi lelkésznek a weimari és rosslai szuperintendens számára készített, hitelt érdemlő jelentéséből kiderül, az itteni székvárostól mintegy két óra
járásra fekvő, Niederrosslához tartozó Oberrossla faluban a következő figyelemre méltó esemény történt.
A reggeli prédikációtól kezdve egészen estig Luthernek a kórus falán függő képmása és az alak kezében
tartott könyv oly mértékben verejtékezett, hogy ha letörölték a könnyeket vagy cseppeket, azonnal újabbak
jelentek meg. A cseppek borsó nagyságúak voltak, de csak az arcon és a könyvön voltak láthatók, a kép többi
része teljesen száraz maradt. Mindezt nem okozhatta a fal nedvessége, minthogy a többi itt függő képen nem
14
„Nem szeretném a dolgot megítélni, minthogy olyan ügyekben, melyeknek pontos körülményeit nem tudtam saját magam a
lehető legalaposabban megvizsgálni, nem szoktam véleményt nyilvánítani.” – Lesser jegyzete.
15
DLXXV. Das schwitzende Bildniß Lutheri in der Kirche zu Roßla bey Weimar An. 1651. (Ziegler 1731, 1000. o.)
16
Kettős datálás a julián és gregorián naptár szerint.
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látszott semmi ilyesmi. Meg kell
jegyezni, hogy ez az elmúlt 54 évben már a harmadik ilyen alkalom
volt. Ahogy 1651. november 16-án,
a Szentháromság ünnepe utáni 25.
vasárnapon a pusztító utálatosság
evangéliumi szövegének magyarázatára került sor, és az akkori lelkész, Horn prédikációjában Luther írásaiból két helyet idézett,
úgy 1681-ben is épp ugyanezen a
vasárnapon észlelte sok jelenlévő e
tüneményt.”17
A Luther-citátumok hatására verejtékezni vagy könnyezni kezdő Luther-képmás rendelkezik a könnyező
Mária-képek összes jellegzetességével.
Ahogy a máriapócsi kegykép három
alkalommal, 1696-ban, 1715-ben és
1905-ben könnyezett, úgy Luther
oberrosslai képmása is háromszor
verejtékezett. Az eseményre mind
Türingiában, mind Máriapócson
istentiszteleti, liturgikus keretben
került sor, ám utóbbinak első észlelője egyszerű hívő volt.18 A csoda bekövetkeztének időpontja érzelmileg
erősen meghatározott, az oberrosslai kép esetében az egyházi esztendő talán legsötétebb vasárnapján, 19 illetve egy
bűnbánati napon került rá sor. A csodát mindkét esetben kritikával fogadták – a cseppeket a fal nedvességének
vagy páralecsapódásnak tulajdonítva –, és csak a felmerülő racionális magyarázatok elutasítása után állapították
meg a jelenség rendkívüli voltát.
Lesser szövege a tűzben meg nem égő Luther-képmások felsorolásával folytatódik. Az éghetetlen Luther-képeknek gazdag irodalma van, az eislebeni lelkész, Justus Schoepffer már 1717-ben egy egész könyvet szentelt ezeknek
az eseteknek (Scribner 1986, 45. o.). Bár az éghetetlen képeknél is jelen van a csodás elem, a hangsúly ezekben az
17

A szerző fordítása.
Az első máriapócsi könnyezés vizsgálati jegyzőkönyveit a budapesti ELTE Egyetemi Könyvtára őrzi: Hevenesi Gyűjtemény
XLI. 401–414., vö. Magyar 1996. A második könnyezés jegyzőkönyvei az Egri Érseki Levéltárban vannak. Archivum Vetus 124/a
1715 (Terdik 2014, 31. o.).
19
A Magyarországi Evangélikus Egyház perikóparendjében a felolvasott evangéliumi szakasz az egyházi esztendő utolsó előtti
vasárnapját megelőző (ítélet-) vasárnap evangéliuma.
18
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13. kép

esetekben másra esik. Az in effigie égetések korában az éghetetlen képmásoknak inkább hitvédelmi jelentősége volt.
Már a wormsi birodalmi gyűlésen elégették Luther képét, melyet számtalan hasonló eset követett. Az éghetetlenség
mítoszához hozzájárult az az allegorikus értelmezés is, amely az eretnekként megégetett Husz Jánoshoz kapcsolódott. Kihasználva annak lehetőségét, hogy Husz neve csehül libát jelent, Johann Bugenhagen Luther temetési
beszédében arról szólt, hogy meg lehetett ugyan sütni egy libát, de száz év múlva olyan hattyú jön majd, akin már
nem fog a tűz (Scribner 1986, 41–42. o.).
Luther csodatévő képe meglehetősen távol áll mindattól, amit a protestantizmus képekhez való viszonyáról
ismerünk. A jelenség ugyanakkor semmiképpen nem mondható általánosnak, az oberrosslai képet tekinthetjük
az egyetlen verejtékező Luther-képmásnak. Az esemény, a csodás verejtékezés meg is maradt a kuriózum szintjén,
a beszámolókat nem követte sem hivatalos elismerés, sem a képet övező tisztelet. Mégis zavarba ejtő, hogy az eset
nem írható le egyszerűen a népi vallásosság vadhajtásaként, hiszen a beszámolót író Lesser akadémikus és képzett
teológus volt, egy jelentős türingiai város lelkésze. Műve, a maga nemében alapos munka pedig Frankfurtban és
Lipcsében jelent meg – a felvilágosodás hajnalán.

4.
Az oberrosslai verejtékező Luther-képet nem ismerjük. Ha az ábrázolt kezében tartott könyv motívuma emlékeztet is a soproni festményre, a Verejtékező kezében nyitott Biblia lehetett – különben nem lehetett volna
János evangéliumának kezdő sorait leolvasni a képről. Így ezt a festményt inkább gondolhatjuk egy olyan
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képnek, amely Luther és reformátortársai ábrázolásának az ifjabb Lucas Cranach által az 1560-as években
kifejlesztett típusára ment vissza (Enke–Schneider–Strehle 2015, 231. o.). E képeken a félalakban
ábrázolt reformátorok a néző felé fordított, nyitott
Bibliát tartanak kezükben, ahol a legtöbb esetben
páli levelek részletei olvashatók. 20
Baldungnak a soproni festmény előképéül szolgáló fametszetének és Cranach rézmetszetének ugyanakkor egyaránt vannak olyan vonásai, amelyek e képeket szentek ábrázolásaival rokonítják. Luther dicsfénynyel övezett fejét Baldung metszetén, amely a soproni
képnek is feltűnő jellegzetessége, nem is kell említenünk. De akadnak rejtettebb, a mai szemlélő számára
nem ilyen egyértelmű utalások is. Cranach második,
1520-as metszetén Luthert egy fülke előtt helyezte el.
Ehhez hasonló fülkében a 15. századi szárnyasoltárok
szentalakjai álltak (12. kép). A Baldung által Luther
kezébe adott könyv és a Szentlélek galambja pedig az
egyházatyák ábrázolásainak szokásos attribútumai
(pl. Michael Pacher oltártáblái, 1483–84; 13. kép).
A soproni kép nem templomi elhelyezésre készült.
A 17. és 18. századi soproni leltárak nem említenek
Luther-ábrázolást a templomi felszerelések között.
Az egyetlen olyan összeírás, amely nemcsak a templomban lévő vagy ott használt tárgyakról, hanem a
konventszoba berendezéséről is számot ad, az 1798-as
leltár. 21 A bútorzat leírása után a leltár tudósít a szobában elhelyezett festményekről is, ezek egy része a
soproni gyűjtemény jelenlegi anyagában is fellelhető.
Ebben a leltárban szerepelnek Luther és Melanchthon
aranyozott lécekkel díszített, feketére színezett keretben lévő képmásai. 22 A méreteket és részleteket mellőző leírás azonban nem teszi lehetővé, hogy Luther
most előkerült képmását bizonyossággal azonosítsuk

14. kép

20
A képtípus 1579-ből való példái: ifj. Lucas Cranach: Luther, Melanchthon és Bugenhagen képmásai, Lipcse, Stadtgeschichtliches
Museum, ltsz. Kirchliche Kunst 21, 23 és 24. Leipzig original 2006, 106–107. o.
21
Soproni Evangélikus Levéltár Fasc. V. 251: …vollständiges Inventarium aller, zur Evangelischen Kirchen-Kassa gehörigen Pretiosum, und Mobilien…
22

Portrait der Philippi Melanchthons u. Dr. Martin Luthers mit schwarz gebaitzen Ramen, und vergoldten Leisteln.
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az itt említett festménnyel. A leltár leírása szerinti aranyozott lécek nem láthatók a kereten, Melanchthonnak
barokk kori képe pedig jelenleg nem található meg Sopronban. A soproni gyűjtemény amúgy számos 19. és 20.
századi Luther-ábrázolást őriz, közöttük természetesen megtalálható Lühnsdorf Lutherje is. 23
A reformátor ábrázolásának minden szempontból megnyugtató példáját Luther jénai síremléke adja. A Cranach által tervezett és Heinrich Ziegler erfurti harangöntő által bronzba öntött egész álló alakos, a kezében Bibliát
tartó Luther-képmás felállításának helyszíne az egyetem professzorainak végső nyughelyet adó wittenbergi vártemplom lett volna. Ám a schmalkaldeni szövetség az 1547-es mühlbergi csatában döntő vereséget szenvedett.
A császári csapatok Wittenberget is elfoglalták, és kész csodának tarthatjuk, hogy V. Károly nem hantoltatta ki
eretnekként az egy évvel korábban elhunyt Luther földi maradványait (Slenzka 2010, 2. o.). Az emlékművet
végül János Vilmos fejedelem 1571-ben a Wettin-ház Ernő-ága számára elvesztett wittenbergi egyetemet pótolni hivatott jénai egyetem templomában, a Szent Mihály-templomban állíttatta fel (14. kép). A bronz sírlap ma
már nem látható architektoikus keretén a következő felirat örökítette meg a síremlék felállításának tényét: Nos
D. G. Iohannes Wilhelmus Dux Saxoniae Landgravius Duringiae, Marchio Misniae hanc Lutheri Effigiem non
cultus, sed memoriae gratia huc posuimus anno domini MDLXXI. Azaz: „Mi, János Vilmos, Isten kegyelméből
Szászország hercege, Türingia grófja, Meißen őrgrófja, Luther e képmását nem a tisztelet, hanem az emlékezés
végett állítottuk ide az Úr 1571-dik évében.” (Slenzka 2010, 56. jegyz.)
A verejtékező Luther-képmás ismeretében jelzésértékű, hogy a főúri adományozás tényét és idejét jelölő donációs
feliraton ott szerepel a figyelmeztetés, amely a képmás mindenféle kultikus tiszteletét megtiltja, és meghagyja az
emlékművet annak, ami: egy kiemelkedő személyre való emlékeztetőnek. A felirat tömör és hatásos kifejezése, a non
cultu sed memoriae gratia programszerűen fejezi ki azt, miért és hogyan szabad ábrázolni Luthert, a reformátort.
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