
Szinte egyedülálló módon Lu therről
felnőttkorának minden időszakából
maradt fenn hiteles portré, hiszen 
jó barátja és komája, id. Lucas 
Cranach számos alkotást készített
róla. Külső megjelenéséről két leírás
maradt fenn. A középmagas férfi
1521 előtt nagyon sovány volt,
1530 után pedig meghízott. 
A kortársakra nagy hatással volt 
ragyogó sötétbarna szeme. 
Hangja határozott volt. Kíméletlen
nyíltsággal írt munkáiban, szólt
prédikációi ban és beszélgetéseiben
minden témáról, másokról 
és önmagáról.
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BIrKáS-SztróKAy EdIt

Luther Márton

artin Luther a Német-római Császárság területén, Mansfeld
grófság legnagyobb városában, a 4000 lakosú Eislebenben

született, amely ma Szász-Anhalt tartományban található. Későbbi
visszaemlékezése szerint 1483. november 10-én látta meg a nap-
világot, és Márton napján meg is keresztelték a Szent Péter-temp-
lomban. Ezt az adatot Melanchthonnak a Luther temetésén el-
mondott beszéde tette évszázadokra elfogadottá. Erfurti egyetemi
beiratkozási anyakönyve szerint azonban Luther születési dátuma
1482, és más tények is ezt teszik valószínűbbé. A családban kilenc
gyermek közül Márton volt az elsőszülött.

átorsága és önállósága a pápasággal folytatott küzdelmében
keresztény öntudatán és Istenbe vetett bizalmán alapult. Az

embe rekkel szemben szabad és független volt, Istennel szemben 
viszont csak a feltétlen függést ismerte, ebből fakadt dacossága.
Mindennel a Szentírásra akart rámutatni. Isten munkájának tartotta
és nem saját és munkatársai tevékenysége eredményének, hogy el-
kezdődött az egyház megújulása, amely az oktatástól a gazdaságon
át az élet minden területére kihatott és sok vonatkozásban hat máig.
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árton születése után a család
hamarosan elköltözött a ki-
sebb, de központi fekvésű

Mansfeldbe. Apja, Hans Luder réz-
bányába állt be dolgozni. 1491-ben
már kohótársulatot vezetett, kis-
részvényesként bányarészeket
szerzett Európa egyik legfonto-
sabb rézlelőhelyén, és jómódú
ember lett, amit az erfurti egye-
tem matrikulájának bejegyzése
mellett alátámaszt fia kolostora
számára 1507-ben tett adománya
is. A fiaira komoly összeget hagyó
Hans Luder tekintélyes polgárként vá-
rosi elöljáró is volt éveken át. Márton
édesanyja, Margarethe Lindemann egy
művelt polgárcsalád leánya volt a közeli
Eisenachból. Így valószínű, hogy Luther
visszaemlékezését késői stilizálásnak
kell tartanunk: „Atyám fiatalkorában
szegény vájár volt. Édesanyám a hátán
hordta haza a fát, melyre gyermeksé-
günk idején szükség volt. Keserves mun-
kában töltötték éltüket.” A paraszti szár-
mazásra hivatkozás nála egyszerűséget
és keménységet jelentett.

tANuLóévEK

Szülei a kor általános felfogása sze rint
szigorúan nevelték: „Édesanyám egy-
szer egyetlen dió miatt véresre vert.”
Márton mégis nagy szeretettel em-
lékezett szülei nevelő szándékára.
Édesapja szigora ellenére jókedvű
ember volt, szerette a tréfát,
édesanyja néha-néha dalolt gyer-
mekeinek. 

Élete első tizennégy évét Mans-
feldben töltötte, itt kezdte tanul-
mányait 1491-ben a városi latin is-
kolában, bár ő maga azt állította,
hogy ötévesen íratták be. Ebben a
korban kiváltság volt a tanulás, és
természetesen csak fiúk járhattak is-
kolába. Az elsődleges cél a latin nyelvű
írás és olvasás elsajátítása volt, hiszen
a második évtől a tanítás is latin nyel-
ven folyt. A tanulmányok alapja a tri-
vium volt: grammatikából, retorikából
és dialektikából szereztek ismereteket
a diákok. A memória fejlesztése céljá-
ból pedig nagy mennyiségű vallásos jel-
legű memoritert magoltak be. 

A tanulócsoportokat nem életkor
szerint, hanem a tanulmányokban való
előrehaladás alapján alakították ki. Az
éneket, amelyben Luther tehetsége
már ekkor megmutatkozott, a temp-
lomi kántor tanította. Egyetlen terem-
ben tanult egyidejűleg minden osztály,

és egyetlen tanár volt, aki egyszerre
csak egy évfolyammal foglalkozhatott,
így addig a többieket vesszővel tartotta
kordában. „Tanítóim között bizony vol-
tak durva emberek is” – írta. Az itt szer-
zett rossz emlékeinek nyomai még az
1524-ben írt, Keresztény iskolák állítása
című művében is fellelhetők.

Tizennégy évesen egy baráti család
fiával együtt került Magdeburgba, ahol
apjának üzleti kapcsolatai voltak. Itt
egy évet töltött a dómiskolában. A de-

votio moderna (új kegyesség, modern
jámborság) irányzatának diákotthoná-

ban lakott. A laikusok által kezdemé-
nyezett lelkiségi irányzat Né met -
alföldről indult el még az 1370-es
években, majd széles körben szer-
veződtek közösségei (pl. Isten 
Barátai, Közös Élet Testvérei). Cél-
juk a vallási élet bensőségesebbé
tétele volt: az elmélyült szemé -
lyes lelki élet, a Krisztus-követés.
A Megváltóba vetett hit révén tör-

ténő üdvözülés, a Krisztus-közpon-
túság, a Szentírás szeretete, az imád-

ságos élet és az elmélkedés fontossága
jellemezte őket. A Közös Élet Testvérei-
nek elmélyült lelkiségéből a biblikus
kegyesség hatott Luther későbbi teoló-
giájára.

Ezután négy éven keresztül – 1497
és 1501 között – az eisenachi Szent
György-iskolában folytatta tanulmá-
nyait, ahol a tananyag a latin nyelv ki-
fogástalan használata, az ókori szerzők
olvasása és a versírás megtanulása volt.
Sokkal később Melanchthon az állí-
totta, hogy Márton ekkor már szakem-
ber volt a latin tanulmányokban, s fe-
lülmúlta társait a retorikában, a nyel-
vekben és a költészetben egyaránt. Te-
kintélyes, jómódú, komolyan vallásos
anyai ági rokonainál lakott, ahol sok
ér dekes ember között a bűnbánatról

beszé lő ferences szerzetesekkel is ta-
lálkozott. Évtizedekre szóló kapcso-
latai szövődtek, például szívélyes
viszonyba került Braun plébános-
sal, akit később pappá szentelé-
sére is meghívott. „Eisenachban,
az én kedves váro som  ban […]
Schalbe Henrik nevű polgárnak
a házához kerültem, akinek a fiát
kellett iskolába vezetnem. 1498-

ban pedig egy előkelő, vallásos asz-
szonynál kaptam szállást, aki áhíta-

tos éneklésemért és imádkozásomért
igen megkedvelt.”

1501 májusában Türingia központ-
jában, Erfurtban az ekkor virágzó vá-
rosi egyetemre iratkozott be. Ez a szol-
gaságból a szabadságba vezető utat je-
lentette a nem nemesi sorban született
Mártonnak. Az anyakönyv bejegyzése:
„Martinus Ludher ex Mansfeld” a legré-
gebbi írásos forrás Luther életéről. Az
1379-ben alapított első németországi
egyetem a prágai modellt követte, szel-
lemiségét az occamizmus, a nomina-
lista filozófia határozta meg, amely sze-
rint az értelem nem érintheti az isteni
kinyilatkoztatás területét. Újszerű volt,
hogy nem nációk, hanem fakultások
szerint szerveződött: bölcsészeti, or-
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Luther szülei. A család neve a Lothar 
személynévből eredhet. A Luder szó 

jelentése hazug, ezért a 95 tétel 
nyilvánossá tétele után gyakran használ-
ták fel támadások eszközeként ellenfelei.

Emiatt 1517–18-tól állandósította 
a Luther írásmód használatát – utalva 

a lauder, azaz tiszta jelentésre.
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vosi, jogi és teológiai kar is működött
az intézményben. A képzés előadáso-
kon és disputákon zajlott. 

Az egyetemen érvényesült a huma-
nizmus hatása: volt görög tanszék, és
humanista tantárgyakat, klasszikus
szerzőket is tanítottak, ám nehéz meg-
becsülni, mennyire hatott mindez Lu -
therra. Itt vette fel a Viropolitanus hu-
manista nevet, ám kortársaival ellen-
tétben sohasem használta, annak elle-
nére, hogy szinte sértésnek számított,
ha valakit eredeti családi nevén hívtak
a felvett humanista neve helyett. Ké-
sőbb a szabad, szabadság jelentésű Ele-
utherius nevet vette fel, mely a Luther
nevet is magában rejti, ám ezt is csak
rövid ideig használta leveleinek aláírá-
sakor 1517. november elejétől. 

Luther a hét szabad művészet karán
1502 szeptemberében szerezte meg a
baccalaureus címet, ötvenhét diák
közül a tizenharmadik helyen végezve.
Visszaemlékezése szerint 1503-ban ko-
moly baleset érte, amikor a szünidő-
ben kardjával véletlenül megsebesí-
tette saját lábszárát, átvágva az ütő -
erét. A lábadozás ideje alatt önszorga-
lomból tanult meg lanton játszani, és

a zeneszeretet egész életében elkísérte.
1504 decemberében befejezte az alap-
vető tanulmányokat, és tizenhét vég-
zős diák közül a második legjobb ered-
ményt elérve a hét szabad művészet
magistere lett. Apja ettől kezdve tisz-
telete jeleként magázni kezdte és fel-
tehetőleg megajándékozta egy Corpus
Iurisszal, sőt elkezdett tisztes és tehe-
tős menyasszonyt keresni számára.
1505. január és május között, az egye-
temi szünidő alatt az erfurti egyetem
könyvtárában jutott először Bibliához,
amelyet mohón elkezdett olvasni. 1505.
má jus–júniusban a joghallgatók előadá-
sain folytatta tanulmányait, részben
apja hatására, és mert Erfurtban ez volt
a leghíresebb kar. Itt diáktársa volt ké-
sőbbi reformátortársa, Justus Jonas.

SzErzEtES

1505. június végén rövid időre hazauta-
zott Mansfeldbe. Nem tudjuk, mi állt a
háttérben, de talán a pályamódosítás
lehetősége is szóba került odahaza. Ek-
koriban Márton a halál és az utolsó íté-
let kérdésein töprenghetett, talán egy

barátja és két fiútestvérének halála
kapcsán. Július 2-án a visszaúton, Stot-
ternheim közelében viharba került,
melynek során útitársa villámcsapás
következtében meghalt, őt pedig féle-
lem fogta el, hogy váratlanul, megtérés
nélkül kell meghalnia. Ennek hatására
hirtelen fogadalmat tett: „Szent Anna,
segíts! Szerzetes leszek!” Ezt később
megbánta, de mégis betartotta: eladta
jogi könyveit, és július 16-án búcsúva-
csorán köszönt el az egyetemtől, bará-
taitól. Diáktársa, Rubeanus a döntést a
páli fordulathoz hasonlította, Luther
azonban jónási fordulatnak tekintette
később, hiszen valójában menekült
Isten elől. Édesapja pedig, akit csak utó-
lag értesített a kolostorból egy bocsá-
natkérő levélben, egyenesen úgy gon-
dolta, hogy az ördög csinált szerzetest
a fiából, és ismét tegezni kezdte, je-
lezve, mennyire helyteleníti a döntését.

A szerzetesség nem számított szo-
katlan pályának, sőt elismert módja
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volt a tudóssá válásnak, ugyanakkor a
kolostorba lépve Luther is elvesztette
végzettségével járó státusát, művelt-
ségi kiváltságait. További tanulásáról és
tudományos munkájáról ezután min-
dig a rendi elöljáró döntött. 1505. jú-
lius 17-én Erfurt harminchat kolostora
közül az Ágoston-rendbe lépett be,
mivel az híres volt színvonalas teoló-
giai képzéséről és az egyetemhez ha-
sonlóan a nominalista szellemiség ural-
kodott, egyúttal szigorú szerzetesi fe-
gyelmet is követelt. A zeneszerető Lu -
ther választását talán befolyásolhatta
az is, hogy az ágostonosok híresek vol-
tak színvonalas zsoltáréneklésükről. A
kolostor, ahol 52 szerzetes élt, az ágos-
tonosok szászországi obszerváns ágá-
nak központja volt Johann von Stau-
pitz vikárius irányítása alatt, és 22
másik kolostor tartozott hozzá. 

A noviciátus egy éve alatt három-
szor kellett általános gyónást végezni,
és a regula többszöri felolvasása mel-
lett erre az egy évre az egyetlen olvas-
mány a Szentírás lehetett. 1505–1506-
ban a feletteseitől kapott, piros bőrbe
kötött, latin nyelvű Biblia komoly pri-
vilégiumnak számított. 1506 őszén a
próbaidő leteltével Luther letette a
szerzetesek hármas fogadalmát. Ter-
mészetesen teljesítenie kellett a szer-
zetesi feladatokat: a jelképes koldulást,
a takarítást és más fizikai munkát, va-
lamint az előírt imádkozást. 

Márton huszonéves korában túlér-
zékeny és sebzett lelkű fiatalember le-
hetett. A koraérett, mély lelkiismeretű
ifjú aprólékos és könyörtelen önbírálat-

tal illette magát. Kényszeresen lelkiis-
meretes volt: órák hosszán át aprólé-
kosan meggyónt a tetteken kívül min-
den szándékot és kísértést is. Állandó
bűntudat gyötörte, hatórás gyónásai
miatt azonban szerzetestársai gőgös-
nek tartották. A szélsőséges lelkiállapo-
tok, amelyek síráshoz, izzadáshoz, áju-
láshoz vezettek, egész életében végig-
kísérték. Egyablakos, fűtetlen kis cellá-
jában önsanyargatóan élt, bár a rend
szabályzata ezt nem írta elő. „Az éjsza-
kákat átvirrasztottam, böjtöltem, imád-
koztam, korbácsoltam és kínoztam tes-
temet, hogy az engedelmesség paran-
csát betöltsem, és tisztaságban éljek.
[…] A legszigorúbb télben is csupán
egy ócska csuha volt rajtam, úgyhogy
majd megfagytam.” 

Luther szívvel-lélekkel gyakorolta
szerzetesi hivatását, de a rend szabá-
lyainak a legapróbb részletekig történő
betartása nem segítette elnyerni a
tiszta lelkiismeretet, a lélek nyugalmát,
a bizonyosságot Isten kegyelme felől.
Ezt a feszültséget a Biblia tanulmányo-
zása oldotta, közben páratlan Biblia-is-
meretre tett szert, szinte bármit sza-
badon tudott idézni. „Erfurtban szor-
galmasan olvastam a Szentírást. Egy-
egy nagy fontosságú ige uralkodott
néha egész napon át minden gondola-
tom felett.” 

Staupitz személyében lelki atyára,
mentorra talált. Johann von Staupitz
1500-ban lett a teológia doktora a tü-
bingeni egyetemen, 1502-től a witten-
bergi egyetem egyik megszervezője és
a teológiai kar első dékánja volt, 1503-
ban megválasztották a németországi
Ágoston-rend elöljárójává. 1507-ben
kezdődött mély, nagy hatású kapcso-
lata Lutherrel. Tíz évig volt lelki veze-

tője és gyóntatója: Krisztus felé vezette
lelki küzdelmeiben, és tekervényes ag-
gályait sokszor lefegyverző humorral
oldotta fel. 1518-ban elkísérte a pápai
követ előtti kihallgatásra is, majd fel-
mentette szerzetesi fogadalma alól.
Staupitz közvetlenül hatott teológiai né-
zeteire, Luther elfogadta önálló bűnbá-
nat-értelmezését, így számára az irgal-
mas Isten keresése a bűnbánat szentsé-
gén keresztül vezetett. Staupitz a refor-
máció elindulása után is barátja maradt
Luthernek, bár élete vége felé levélben
vitatkoztak egymással. Staupitz soha
nem hagyta el a katolikus egyházat,
Róma mégis elítélte írásait.

Új helyzetéből fakadóan Luther az
egyetem másik karán, a teológiain kez-
dett tanulni. Közben a papi pályán is
elindult: 1506-ban diakónussá szentel-
ték. Már a felkészülés során találkozott
miseszövegekben Krisztussal, s a mise-
kánon értelmezéséről szóló könyv mé-
lyen megrendítette és felkavarta: folya-
matosan bűnösnek érezve magát, ál-
landóan gyötrődött, hogy neki kell kéz-
ben tartania Krisztus testét a misén.
„Gyermekkoromtól fogva úgy szoktat-
tak, hogy el kellett sápadnom és meg
kellett rémülnöm, ha Krisztus nevét hal-
lottam. Mert engem csak arra tanítot-
tak, hogy őt szigorú és haragos bírónak
tartsam.”

1507. április 4-én szentelték fel ál-
dozópappá, és május 2-án, kantate va-
sárnapján tartotta első miséjét, amely
alatt szorongásos rohamot élt át, mert
nem érzett hitet. Az ünnepi alkalomra
apja húsz mansfeldi polgár lovas kísé-
retében érkezett, s 20 aranyat adomá-
nyozott a kolostor konyhájának. Úgy
tűnik, kibékült fiával, bár vitába szállt
a kolostor egész vezetőségével. Márton
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később is mindig nagyon komolyan
vette a papi hivatást és a misét. Az ál-
dozást gyakran halogatta, mert soha
nem érezte magát bűntelennek, szo-
rongott, hogy nem gyónta meg min-
den hibáját.

1508-tól filozófiai magisterként ta-
nítania kellett Erfurtban a hét szabad
művészet karán. Természetesen egye-
temi tanárként is rendje felügyelete
alatt maradt, így Staupitz vikárius a
Wittenbergi Egyetemre küldte filozó-
fiát oktatni. „Erfurtból Wittenbergbe
való távozásom 1508 őszén oly hirtelen
történt, hogy legjobb barátaim is alig
értesültek róla.” Előadásain Petrus Lom-
bardust magyarázta Gabriel Biel alap-
ján, mivel számára ő képviselte a sko-
lasztikát, hiszen Aquinói Tamás nem
hatott rá. Előadásai azonban félbesza-
kadtak: vissza kellett térnie Erfurtba,
ahol túl gyors karrierje miatt feszült-
ség, féltékenykedés alakult ki körü -
lötte. 1509 márciusában a teológia ma-
gisterévé avatták. Disputációjában azt
kutatta, hogy az egyházatyák vélemé-
nye axióma-e, és arra az álláspontra he-

lyezkedett, hogy ezeket a véleménye-
ket bizonyítani kell, bár nem szabad
őket kritizálni.

1511–12 telén egy, a várost jól is-
merő, tapasztalt rendtársa kísérője-
ként hivatalos úton Rómában járt az
Ágoston-rend priorjánál a Staupitz vi-
kárius és a szászországi obszerváns ko-
lostorok közti vita eldöntése érdekében.
Az utat gyalog tették meg Svájcon ke-
resztül, Firenzében kórházba is került.
A középkori Rómát látta, az antik ma-
radványokkal nem foglalkozott, a rene-
szánsz remekei pedig még éppen ké-
szültek. Személyes lelki élete szempont-
jából az utat zarándoklatnak fogta fel.
Kiábrándította a fényűzés és a sok visz-
szaélés. Később a reformáció küzdelmei
során nagyon hálás volt, hogy saját sze-
mével láthatta a kritika alá vett Rómát. 

EgyEtEMI tANár

1511 őszén vagy 1512 tavaszán a wit -
ten bergi Fekete kolostortól északra
fekvő, a szerzetesek pihenésére szol-

gáló kertben egy körtefa alatti beszélge-
tésben tudta meg elöljárójától, hogy
doktorálnia kell, majd át kell vennie Stau -
pitz katedráját Wittenbergben és helyét
a városi templomban. Eleinte csak a wit-
tenbergi kolostor tanulmányi vezetője
és prédikátora lett, majd a városi plébá-
niatemplomban már németül prédikált.
Később a kolostor alpriorjává és Stau-
pitz helyett az ágostonosok tartományi
vikáriusává választották, így tizenegy
kolostort kellett ellenőriznie, ezért is ha-
tott rá az általa látogatott más Ágoston-
rendiekkel való kapcsolata. 

Ezután lakóhelye élete végéig Wit-
tenberg maradt, ahol odakerülésekor
a civilizáció peremén érezte magát, hi-
szen a város Bölcs Frigyes szász válasz-
tófejedelem nem sokkal korábban ala-
pított székhelye volt, szláv falvakkal kö-
rülvéve. Az alig kétezer lelkes, szegé-
nyes Wittenberg azonban inkább
falunak, mint városnak tűnt, komo-
lyabb épülete is csak a városi templom,
az ágostonos kolostor, a fejedelmi vár
és az újonnan alapított egyetem volt. 

A vártemplomot Bölcs Frigyes áten-
gedte a tartományi szintű egyetemnek,
amelyet 1502-ben alapított, és amely
csak 1507-ben kapott pápai engedélyt
a működéséhez. A szellemi szervező-
munkát Johann von Staupitz végezte
a tübingeni egyetem mintájára, ahol ő
maga doktorált és ahol leginkább taní-
tották a kora reformációs teológiát. Az
egyetemi oktatásból kiszorult a Biblia,
ezért számított egyedülállónak, hogy
Wittenbergben bibliai tudományok
tanszéke is létesült. Emellett kiemelt
szerepet kapott az oktatásban az egye-
tem védőszentjének, Szent Ágoston-
nak a teológiája. 1513-tól humanista
tárgyakat is oktatott az egyetem öt
professzora.

Luther doktori eljárása 1512. októ-
ber 18–19-én zajlott a választófejede-
lem által fizetett 50 forintos eljárási díj-
jal. Az ennek átvételéről szóló nyugtán
olvasható a rendelkezésre álló legré-
gebbi Luther-kézírás. Az elnök a Lu -
thernél fiatalabb, de előbb doktorált,
ambiciózus Andreas Bodenstein Karls-
tadt volt. A formális disputáció után
Luther esküvel fogadta meg, hogy tisz-
tán fog tanítani. Wittenbergben avat-
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ták a teológia doktorává, annak elle-
nére, hogy a szokásjog szerint ennek
Erfurtban, magisterré avatásának he-
lyén kellett volna történnie. Ezért meg-
romlott a viszonya az erfurti egyetem-
mel, és szakmai féltékenység alakult ki
a két intézmény között. Doktori címe
később nagyon fontos szerepet játszott
a pápasággal folytatott küzdelmében
és a radikális irányzatokkal – ahogy ő
nevezte, rajongókkal – való harcaiban,
hiszen kifejezte, hogy ő az egyházi ta-
nítás hivatalos képviselője. Viszont az
egyetemekkel folytatott későbbi vitái-
ban prédikátornak nevezte magát.

A disputáció után három nappal ki-
nevezték a bibliai tudományok profesz-
szorának, az egyetemi nyomda kiadta
az előadásait, ebbe írta be rövid magya-
rázatait a sorok közé, hosszabb magya-
rázatait pedig a margóra. Luther mű-
veltsége nem volt kiegyensúlyozott az
egyházatyák vonatkozásában. Jól is-
merte és idézte is Szent Ágoston né-
hány művét (Vallomások, Isten városá-
ról, Szentháromságról). Szerzetesként
ismernie kellett Szent Jeromost és a
skolasztikusokat, valamint ismerte Are-
opagita Dionüsziosz misztikáját pél-
dául Clairvaux-i Bernát műveiből. A bib-
liai nyelvekkel még hallgatóként meg-
ismerkedett: a hébert 1509-ben Erfurt-
ban kezdte tanulni a híres humanista,
Reuchlin könyve alapján, a görögöt is
elkezdhette Erfurtban, de tudását csak
Wittenbergben fejlesztette tovább. Fel-
ismerte a filológia jelentőségét: hogy
teológiai kérdések esetében is döntő
lehet a héberből készült fordítások vizs-
gálata. 1513–14-ben egyetemi előadá-
sait a Zsoltárokról tartotta latin nyelven
az eredeti héber szövegek használatá-
val. A Szentírásból Pál levelei mellett
éppen a Zsoltárok könyve gyakorolta rá
a legnagyobb hatást.

1514-ben intenzív levelezésbe kez-
dett a választófejedelem titkárával, a
humanista Georg Spalatinnal, aki ne-
velő, könyvtáros, tanácsadó, gyóntató
és udvari pap is volt egyszerre. Közben
a kolostorban nem törődött sem asz-
szonnyal, sem vagyonnal, hanem ami-
att remegett, hogy miképp lesz hozzá
kegyelmes az Isten. 1515-ben az úrnapi

körmeneten annyira szorongott az
ítélő Krisztussal való találkozástól,
hogy rosszul lett, önkívületbe esett.
Lelki atyja, Staupitz azt tanácsolta neki,
hogy inkább a megfeszített Krisztusról
gondolkodjon. 

1516-ban Luther adta ki elsőként
nyomtatásban az általa írt bevezetővel
a német misztika 15. századi fontos
képviselőjének, Johannes Taulernak az
egyik tanítványa által kivonatolt Német
teológiáját, amely nagyra értékeli a val-
lásos tapasztalatot, pozitívan ítéli meg
a kísértést és a szenvedést, az óember
folyamatos megöldökléséről beszél az
újember születése érdekében, valamint
hangsúlyozza az isteni dicsőség és az
emberi gyarlóság közötti átjárhatóság
hiányából fakadó feszültséget. Az 1510-
es években Luther a német misztikát

többre tartotta, mint a skolasztikát
vagy a humanista műveltséget. Merített
belőle, használta a nyelvezetét, bár a ké-
peivel nem mindig azonosult. Ebben az
időben formálódott ki Luther német
misztikából táplálkozó alázatteológiája,
amely összefüggött azzal, hogy a szer-
zetesi kegyességben az alázat a fő erény.
Így a magyarázandó szöveghez is alázat-
tal kell közelíteni, annál is inkább, mert
a vélemények hierarchiájában a Biblia
áll az első helyen. Dogmatikai szem-
pontból pedig az Isten és az ember
közti óriási szakadék teszi kívánatossá
az ember alázatos hozzáállását. 

1515–16-ban a Pál apostol római
gyülekezethez írott leveléről szóló
egyetemi előadásait már az eredeti
görög szöveg alapján – s Rotterdami
Erasmus 1516-os fordítását is felhasz-
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rotterdami Erasmus. Luther 1516-ban lépett 
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nálva – tartotta. Ebben az évben az
egyetemi hallgatók tömegesen tódul-
tak a bibliai könyveket magyarázó elő-
adásaira, a skolasztikus témájú órákat
viszont alig látogatták. Luther kriti-
zálta a skolasztika Szent Tamás-féle és
ferences hagyományát is, amivel ki-
vívta két kollégája, Karlstadt és Ams-
dorf ellenszenvét. Teológussá válásá-
nak útján fontos állomás volt a Karls-
tadttal folytatott tavaszi és szeptem-
beri egyetemi disputája, melyekből ő
került ki győztesen. 

Luther 1516–17-ben Pál apostol ga-
lataiakhoz írott leveléről tartotta egye-
temi előadásait. Komoly feszültségek
árán – a mozgalmához csatlakozó Spa-
latin segítségével – sikerült elérnie,
hogy Bölcs Frigyes jóváhagyásával meg-
reformálják az egyetemi tantervet:
Amsdorfot meggyőzte, majd Karlstadt
a Luthertól kapott Ágoston-kötet hatá-
sára szintén elfogadta véleményét, és
elkezdett Ágoston-előadásokat tartani.

Így a skolasztikus filozófiai tantárgyak
eltűntek és csak biblikus tantárgyak
maradtak az egyházatyák műveinek
magyarázata mellett. Az egyetemen ez
egyértelmű szakítást jelentett a régi te-
ológiával. A tanári kar Luther mellé állt,
és elkezdődött a wittenbergi teológia
kialakulása. 

1517 tavaszán jelent meg nyomta-
tásban első könyve, a Hét bűnbánati
zsoltár fordítása, amelyet – a Német te-
ológiához hasonlóan – a nagyközönség-
nek szánt vallásos irodalomként. A
nyomtatásban is terjedő irodalmi mun-
kássága alapvetően prédikátori tevé-
kenységéből nőtt ki. Miközben latinul
tanított, németül prédikált – prédiká-
ciói 1516-tól maradtak meg, elsősorban
latinra lefordítva. 1522-től majdnem
minden igehirdetése megvan, összesen
kb. 2000 elhangzott prédikáció, ame-
lyek életművének harmadát teszik ki.
1517–18-ban egyetemi előadásait Pál
apostol zsidókhoz írt leveléről tartotta. 

A KISzögEzEtt tétELEK

1517-re gyűrűzött be Wittenbergbe Alb -
recht mainzi érsek, választófejedelem
1515-ben meghirdetett búcsújának ha-
tása. A 11. századtól létező rendszert
a 15. század végétől már egyértelműen
pénzszerzési forrásként használta a ka-
tolikus egyház: a részleges vagy teljes
bűnbocsánatot a purgatóriumi szenve-
dés megrövidítésére készpénzfizetés
ellenében adták szabályos tarifarend-
szer alapján, bűnönként, társadalmi ré-
tegenként különböző áron, akár halot-
tak számára is. A mainzi érsek a bevé-
tel egy részéből az augsburgi Fugger
bankárcsaládtól felvett kölcsöneit akar -
ta törleszteni, így a pénzügyi lebonyo-
lítással a Fuggerek ügynökeit bízta
meg, a prédikátor pedig Johannes Te -
tzel domonkos rendi szerzetes, ko-
rábbi lengyelországi inkvizítor volt. 

Bölcs Frigyes nem engedte be Te -
tzelt a szász választófejedelemség terü-
letére, nem járul hozzá a mainzi érsek
búcsújának ottani meghirdetéséhez, hi-
szen vetélytársak voltak a 19 ezer da-
rabos wittenbergi ereklyegyűjtemény-
hez kapcsolódó búcsú miatt. Luther
váro si prédikátorként a Mainzba zarán-
dokló híveitől értesült Tetzel tevé -
kenységéről, és már az 1517. február
24-én tartott igehirdetésben megtá-
madta a dominikánus szerzetes tevé-
kenységét. 1517. október 31-én, az óri-
ási üzletet rejtő wittenbergi minden-
szentek búcsújának előestéjén az
egyete mi gyakorlatnak megfelelően ki-
tűzte – disputa, nyilvános vita kezde-
ményezése céljából – a búcsúcédulák-
ról szóló 95 tételét a wittenbergi egye-
temhez tartozó vártemplom kapujára. 

A kiszögezés tényét először 1546-
ban állította Melanchthon, aki nem
volt szemtanúja az eseményeknek
1517-ben, így kialakult az a feltevés,
hogy Luther nem szögezte ki a tétele-
ket. Valójában semmi sem szól a kiszö-
gezés lehetősége ellen, hiszen a vár-
templom kapuja az egyetemi kápolna
„hirdetőtáblája” volt. Ma a hétéves há-
ború során megsemmisült eredeti
kapu helyén a 19. században bronzból
készített „Téziskapu” állít emléket a re-
formáció elindulásának. 

Az mindenképpen tény, hogy Lu ther
A bú csú erejének magyarázatához cím-
mel nyilvánosságra hozta vitatételeit.
Tisztelettudó levél kíséretében elküldte
a kétes pénzügyeket folytató, egyházi
méltóságokat halmozó mainzi érsek-
nek és a brandenbugi püspöknek is, aki-
nek egyházmegyéjéhez Wittenberg tar-
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tozott. A tudományos vita ugyan elma-
radt, a tételeket azonban sokan lemá-
solták, kinyomtatták és decemberig le-
fordították német nyelvre is, így né-
hány hónap alatt az egész Német-
római Birodalomban ismertté váltak. 

A 95 tételnek három nyomtatott pél-
dánya maradt fenn eredeti latin nyel-
ven. A búcsúról nem volt megállapított
dogma az egyházban, lehetett vitat-
kozni róla, s többen írásban is támad-
ták Luthert: így például az odera-frank-
furti egyetem professzora, Johannes
Tetzel és Johannes Eck, az ingolstadti
egyetem professzora Nyársacskák című
művében. Közben megjelent Luther né-
metül írt prédikációja A búcsúról és a
kegyelemről (Explicationes), amelynek
1520-ig húsznál több kiadását nyom-
tatták ki. Luther egyik tanítványa ösz-

szegyűjtötte a búcsú körüli iratokat, és
1518-ban a könyvnyomtatás akkori
centrumában, Baselban kiadatta. 1518–
1519-ben 500 ezer példányban forog-
tak közkézen vitairatai, tehát Luther
véleménye német nyelvterületen min-
den művelt emberhez eljutott vidéken
is, a Német-római Birodalomban min-
denhol ismerték a nevét.

A vitában Luther gondolatai fokoza-
tosan érlelődtek ki. Először szellemi
pezsgés indult be, és csak a publikációs
sikert követően fogalmazta meg a re-
formáció áttörő gondolatait.

Leveleinek elemzése és későbbi visz-
szaemlékezései alapján 1518. feb-
ruár–márciusban történhetett vele a
„toronyélmény”, bár korábban úgy gon-
dolták a kutatók, hogy az pályája kez-
detén volt, és még a mai kutatás is
csak azt állítja biztosan, hogy 1513–18
között történt. A felismerés helyszíne
sem teljesen egyértelmű a később ke-
letkezett források alapján, az azonban
bizonyos, hogy 1519-re megfogalmazó-
dott az „Isten igazsága” kifejezés új lu -
theri értelmezése. „Ekkor Isten igazsá-
gát úgy kezdtem értelmezni, mint azt
az igazságot, amelyben az igaz ember
Isten ajándékozása folytán él, mégpe-
dig hitből. […] igazság, mellyel minket

a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit
által.” A prédikáló és imádkozó ember
az ige jelenvalóságának olyan mélysé-
geit ismerte fel, ami csak a legheve-
sebb érzelmi reakciók mellett volt le-
hetséges.

A  HEIdELBErgI dISPutA

1518. áprilisban került sor a heidel-
bergi disputára: az ágostonos kongre-
gáció gyűlésén Luther lehetőséget ka-
pott nézeteinek ismertetésére elsősor-
ban a kiközösítésről, és bár tanait nem
hagyták jóvá, sok követőt szerzett.
Közben wittenbergi professzorként és
lelkészként kiadványokat jelentetett
meg: tematikus prédikációkat, német
nyelvű Biblia-magyarázatokat, a Tízpa-
rancsolat és a Miatyánk magyarázatát.
A német olvasók körében ezek voltak
a legnépszerűbbek. A wittenbergi egye-
tem gyors fejlődésnek indult és a lip-
csei egyetem riválisává vált. A profesz-
szorok kezdetben óvatosak voltak,
majd támogatták Luthert. 1518-ban
Luther kedvenc bibliai könyvét, a Gala-
tákhoz írt levelet magyarázta az egye-
temen, ahol ebben az évben új tanszé-
kek jöttek létre: a görög és a héber, s
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augusztusban a görög tanszék új ma-
gistereként megjelent a 21 éves Philip
Melanchthon, aki gyökeresen megre-
formálta a hét szabad művészet kará-
nak programját. 1519-ben már több
száz új diák érkezett, az 1520-as évek-
től kb. 1560-ig pedig Wittenberg volt
Németország leglátogatottabb egye-
teme, 600 elsőéves iratkozott be
évente.

Luther nagy hatással volt Melanch -
thonra, Melanchthon nyelvismerete
pedig nagyban segítette Luther tevé-
kenységét. Később többen próbálták el-
csalni Melanchthont Wittenbergből, de
ő írásban is kiállt Luther mellett. Eltérő
természetük ellenére nagy tisztelettel
viszonyultak egymáshoz és baráti tá-
maszt nyújtottak egymásnak külön-
böző élethelyzetekben. A szoros barát-
ság és egymás őszinte nagyrabecsülése
ellenére a Melanchthon által kedvelt
asztrológia miatt adódtak köztük sú-
lyos feszültségek. 

1518 folyamán Albrecht mainzi
érsek és a domonkos szerzetesrend fel-
jelentette Luthert X. Leó pápánál, aki
azonban – az Ágoston-rendiek és a do-
monkosok civódásának tartva – nem
akart komolyan foglalkozni az üggyel.
Viszont miután Luther elküldte neki a
tételekhez írt magyarázatait, és I. Mik -
sa császár is kérte a kiközösítését, Lu -
thernek 60 napon belül meg kellett je-
lennie Rómában, a pápai bíróság előtt.
Azonban Bölcs Frigyes szász választó-
fejedelem a zavaros politikai helyzet-
nek köszönhetően el tudta érni, hogy

Németországban hallgassák ki. 1518.
októberben Luther gyalog érkezett egy
társával Augsburgba, ahol a Fugger-pa-
lotában Cajetan bíboros, a pápa megbí-
zottja tételei visszavonására szólította
fel. Staupitz is ideutazott, felmentette
Luthert engedelmességi kötelezettsége
alól, ő pedig írásban tett nyilatkozott:
csak a Szentírás alapján lehetne meg-
győzni, hiszen nem állított olyat, ami
ellenkezik a Bibliával, az egyházatyák
nézeteivel és a pápai törvényekkel. 

Luther segítséggel szökött meg a vá-
rosból, és lovon nyargalt vissza Witten-
bergbe. 1518 novemberében zajlott le
a megbeszélés Altenburg várában Karl
von Miltitz pápai küldött és Bölcs Fri-
gyes szász herceg részvételével, ame-
lyen Luthernek is meg kellett jelennie.
Az eredmény: a pápa nem támad, Lu -
ther pedig hallgat. Sőt X. Leó még egy
elegáns stílusú levelet is küldött Lu -
thernek, amelyet azonban Bölcs Fri-
gyes nem továbbított számára. 

Luther hallgatása csak néhány hóna-
pig tartott. 1519. június–júliusban már
vitatkozott Johannes Eck ingolstadti
egyetemi tanárral a lipcsei dispután,
amelynek során huszita eretnekséggel
vádolták meg, ő viszont kinyilvánította,
hogy a legfőbb tekintély a Szentírás.

1520 Luther legtermékenyebb írói
éve volt. Mintegy 30 iratot írt, amelyek-
ben a legfontosabb hitkérdésekre adott
választ. Az egyik nagy vitairat A keresz-
ténység állapotának megjavítása ügyé-
ben a német nemzet keresztény nemes-
ségéhez címmel a laikusokhoz szólt

német nyelven, a másik a teológusok-
nak íródott latinul Az egyház babiloni
fogságáról, a harmadik pedig a szintén
latin nyelvű és a pápának ajánlott, A ke-
resztény ember szabadságáról című
mű volt.

Válaszul 1520. június 15-én X. Leó
pápa kiadta Exsurge, Domine („Ébredj
föl, Uram” – Zsolt 73,22) kezdetű bul-
láját Luther ellen, amelyben elrendelte,
hogy Luther írásait nyilvánosan éges-
sék el, és kiközösítéssel fenyegette
meg a szerzőt, ha 60 napon belül visz-
sza nem vonja tételeit. A bullát azon-
ban csak néhány helyen függesztették
ki nyilvánosan Németországban, Lu -
ther pedig 1520. december 10-én –
professzortársai és tanítványai jelenlé-
tében – a wittenbergi városkapunál el
is égette azt az egyházi törvénykönyv-
vel együtt. Ez egyértelműen a Rómától
való elválást jelentette.

A WorMSI EdICtuM

1521. január 21-én X. Leó pápa Decet
Romanum Pontificem bullájával kikö-
zösítette Luthert, aki még ez év áprili-
sában a wittenbergi városi tanács költ-
ségén, császári menlevéllel, óriási dia-
dalmenetben utazott Wormsba, a biro-
dalmi gyűlésre, ahol V. Károly császár
előtti két kihallgatás után sem vonta
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vissza tanítását, ezért – mivel a biro-
dalmi gyűlés nem volt hajlandó kimon-
dani a birodalmi átkot – május 8-án V.
Károly saját nevében adta ki a wormsi
edictum néven ismert császári rendele-
tet, amely alapján Luther és hívei tulaj-
donképpen körözött bűnözőkké váltak. 

A mozgalom középpontjában egye-
dül Luther állt, mindenki rá hivatko-
zott vagy őt támadta. Körülötte kez-
deti véleménykülönbségek után kiala-
kult a wittenbergi professzorok köre,
amely átvett a támadások súlyából, a
felelősségből. Tágabb kört alkottak a
wittenbergi lakosok, akik döntöttek,
hogy melyik templomba, milyen prédi-
kációra járnak. A legtágabb kör az

evangéliumi mozgalom, a reformáció
mozgalma, amely már 1520-ra kiala-
kult a röpiratok révén, hatástalanná
téve a kiadott birodalmi átkot. 1521-ig
még egységesen a humanista városi
polgárság jelentette a reformációs
mozgalom gerincét. 

Bölcs Frigyes saját egyetemének
professzoraként védte Luthert, egyút-
tal saját tartományának tekintélyét is
védve, és bár végig kitartott a régi ke-
gyesség mellett, s nem tudott azono-
sulni a wittenbergi teológiával, mégis
mindig kiállt mellette. Így parancsára
titkos helyre, Wartburg várába menekí-
tették Luthert, ahol 1521. május és
1522. március 1. között György lovag
(Junker Jörg) néven élt és közben né-
metre fordította az Újszövetséget,
amely nek első kiadása 1522 szeptembe-
rében jelent meg Wittenbergben Lucas
Cranach fametszeteivel. 1522. március
elején tért vissza Wartburgból, mert 
távollétében Wittenbergben Karlstadt
vezetésével zavargások zajlottak kép-
rombolással és radikális reformokkal.

Luther nyolc böjti prédikációjával békét
teremtett, Karlstadtnak pedig megtil-
tották, hogy Wittenbergben prédikál-
jon, sőt a választófejedelem 1524-ben
száműzte őt Szászországból.

Luther szegényesen élt, óriási iro-
dalmi munkásságáért semmilyen ho-
noráriumot nem kapott, egyetlen jöve-
delme a városi prédikátori állásból
származó évi 8 gulden volt, később a
városi templom másodlelkészi állását
is fizetség nélkül töltötte be. Az üresen
maradt ágostonos kolostorban ingyen -
szobája és ellátása volt, a választófeje-
delem karbantartotta a Fekete kolos-
tort, cserébe Luther ellenszolgáltatás
nélkül végezte professzori munkáját.
Egyetemi előadásain 1518-tól folytatta
a zsoltármagyarázatokat, és 1521-ig a
22. zsoltárig jutott el. A magyarázatok
kiadásra szánt írásbeli egzegézisek,
nyomtatásban is megjelentek. 

Előadói tevékenységét egész életé -
ben folytatta, csak halála előtt három
hónappal hagyta abba. Rendszerint a
zsúfolásig megtelt nagy előadóterem-
ben tartotta előadásait, amelyekre gon-
dosan kidolgozott jegyzetekkel és
rendkívül sok szentírási idézettel ké-
szült fel. Vonzó volt élénk, humorral
fűszerezett, német szavakkal és köz-
mondásokkal megtűzdelt stílusa. Erről
néhány diák fennmaradt jegyzete ta-
núskodik. Rendkívüli nyelvi képessé-
gekkel rendelkezett, szóbeli kifejező-
készsége olyan széles skálán mozgott,
hogy csak Shakespeare állítható párhu-
zamba vele. 

1522-től Luther úgy ügyelt a gyorsan
kibomló mozgalomra, akár egy püspök.
Nagyszámú támogató látogatta, folya-
matosan azokra a kérdésekre válaszolt,
amelyekben tanácsát kérték, és hűsé-
ges barátok vették körül. Már 1521–22-
ben rengeteg fontos döntés Melanch -
thonra hárult Luther távollétében, és
később azokon a tárgyalásokon, ame-
lyeken Luther nem vehetett részt, a
mindig békességet kereső Melanch -
thoné volt a vezető szerep. 

1523-ban érkezett Wittenbergbe az
egykori premontrei szerzetes, Johan-
nes Bugenhagen, aki dr. Pomeranus
néven a városi templom prédikátora
lett, és alnémet fordításaival sokat tett
az északnémet reformációért. Ő volt
Luther gyóntatója, és humorával rend-
szerint meg is tudta vigasztalni. Lucas
Cranach festményeken jelenítette meg
a reformáció üzenetét, Luther tudato-
san használta fel az ő műhelyében ké-
szített képeket teológiájának illusztrá-
lására, népszerűsítésére. A jogász Jus-
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Luther 1521. május és 1522. március 1. 
között – Bölcs Frigyes vendégszeretetét élvezve –
györgy lovag (Junker Jörg) néven Wartburg 
várában élt és közben németre fordította 
az Újszövetséget, amelynek első kiadása 1522 
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tus Jonas latinról németre fordította
Luther iratait. Korábbi diákja, majd kol-
légája, Nikolaus Amsdorf lett az első
lutheránus szuperintendens 1541-ben
Naumburgban. Spalatin diplomáciai
eszközökkel segítette a mozgalom ter-
jedését.

1523-ra kialakult a wittenbergi is-
tentiszteleti rend. 1523–1524-ben Lu -
ther rengeteg iratának elkészítése mel-
lett korálgyártásba fogott az anya-
nyelvű éneklés erősítése érdekében.
1525-ben három iratot is megfogalma-
zott a parasztháborúval kapcsolatban,
és ebben az évben jelent meg – Rotter-
dami Erasmusnak A szabad akaratról
című munkájával vitatkozva – legna-
gyobb terjedelmű műve, A szolgai aka-
ratról.

HázASSág
BorA KAtALINNAL

Luther 1525-ben, a véres német pa-
rasztháború és pártfogója, Bölcs Fri-
gyes halála évében váratlanul, mégis
várhatóan megházasodott. Szerzetesi
pályája alatt semmi sem utal nőkkel
való kapcsolatra, sőt egész papi pálya-
futása alatt mindössze három nőt
gyóntatott. Autoerotikus élményeire
való utalásait teológiai viták hozták a
felszínre, hogy rajtuk keresztül meg-
mutassa a cölibátus körülményeit.
A húszas évek első felében hat, a házas-
sággal, a családi élettel, a szerzetesi fo-
gadalmakkal foglalkozó művet írt, és
kifejtette, hogy a cölibátus emberi ki-
találás, az Istentől rendelt életforma
pedig a házasság (A szerzetesi fogadal-
makról, A házaséletről, Miért hagyhat-
ják el a szüzek Istennek tetsző módon
a kolostorokat). 

1521–22-ben még biztos volt benne,
hogy ő nem fog megházasodni. A szer-
zetesi csuhától 1524-ben vált meg, de
a fogadalmához továbbra is ragaszko-
dott. 1525-ben azonban komolyan szá-
molt elfogatásának és kivégzésének le-
hetőségével, ezért addigi tanítását egy
bátor reformátori tettel akarta hitelesí-
teni, így viszonylag hirtelen feleségül
vette Katharina von Borát, és ezzel a lé-
péssel apjának is a kedvében akart járni. 

Katharina 1499-ben született elsze-
gényedett nemesi család leányaként.
Már 1505-ben kolostorba adták a szü-
lei, 1509-ben pedig Nimbschenbe, 
a cisztercita kolostorba vitték át, ahol
nagynénje vezető pozícióban volt.
A hú szas évek első felében a negyven
apácával működő kolostorba beszivá-

rogtak Luther tanai – talán Staupitz-
nak a zárdában élő unokahúgán keresz-
tül és a reformáció hívéül szegődött
nimbscheni plébános révén, aki segít-
séget nyújtott kilenc fiatal apácának a
szökés megszervezésében is. Így 1523.
április 5-én barátjának, egy torgaui vá-
rosi tanácsnoknak a fuvarosai heringes-
hordókban szállították ki kocsin a
nemes kisasszonyokat, majd eljuttat-
ták őket Wittenbergbe. Katharinát Lu -
ther barátja, a kor egyik leghíresebb
festője, a gyógyszertárat, nyomdát és
könyvesboltot működtető többszörös
polgármester Lucas Cranach és fele-
sége, Barbara asszony vette pártfogá-
sába, az ő háztartásukban segített. 

Többször járt a Fekete kolostorban,
Luther központjában és Melanchthon
házában is. Luther kezdetben atyás-
kodva viszonyult az apácákhoz, meg-
próbált nekik segíteni a megélhetés-
ben és házastársat találni. Nyolc apáca
számára sikerült is férjet találni, Kata
viszont minden kísértésnek ellenállt,
Luther egyik barátjának azonban el-

árulta, hogy csak a doktorhoz lenne
hajlandó hozzámenni. 1525 kora tava-
szán a 42 éves professzor elkezdett ud-
varolni neki, bár még 1524 novembe-
rében is elképzelhetetlennek tartotta
a nősülést. Ekkor már minden profesz-
szor házas volt. 

1525. június 13-án este tartották
meg az esküvőt. Kölcsönös fogadalmat
tettek egy magánszertartáson a Fekete
kolostorban régi barátjának, gyóntató-
jának, a városi templom lelkészének,
Johann Bugenhagennak a szolgálatával,
a Cranach házaspár és Justus Jonas
egyetemi tanártárs jelenlétében. A nyil-
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Melanchthon helytelenítette Luther Márton
házasságát, félt, hogy Katharina túlzottan 
a befolyása alatt tartja mesterét, miközben 

a további vallási újításra kellene összpontosíta-
nia energiáit. Igaz, az összes professzor közül

először éppen Melanchthont házasította 
meg Luther 1520 novemberében 

a wittenbergi polgármester lányával. 
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vános esküvőre a városi templomban
csak június 27-én került sor, a tizenöt
vendég számára rendezett lakomán
Luther szülei is részt vettek. János vá-
lasztófejedelemtől, az egyetemtől és a
városi tanácstól is kapott ajándékot az
ifjú pár, sőt Albrecht mainzi érsek is
küldött húsz aranyat, amit Luther ter-
mészetesen nem fogadott el.

Luthernek és Katharinának három
fia és három lánya született. 1526 júni-
usában született Johann, aki később
apja egyik reformátortársának lányát
vette feleségül és udvari tanácsos lett
Königsbergben. 1575-ben ott is halt
meg. Az 1527-ben született Elisabeth
félévesen meghalt. Magdalena 1529-
ben született, és 1542-ből fennmarad-
tak apjának a halálos ágyánál elmon-
dott vigasztalásai, imái. Martin 1531
őszén született, teológiát végzett, de
nem  szolgált lelkészként. Egész éle -
tében beteges volt és csak 33 évet élt.
Paul 1533-ban született, tekintélyes ud-
vari orvos lett, 1593-ban halt meg, hat
gyermeket maga után hagyva, köztük
Johann Ernstet, aki folytatta a lelkészi
hivatást. Az 1534-ben született Marga-
rete egy porosz nemes felesége lett és
1570-ben hunyt el. 

Úgy tűnik, a húszas évek második
felében kiegyensúlyozottabb lett Lu -
ther viszonya a szüleivel is. 1527-ben,
amikor meglátogatták fiukat, Cranach,
a választófejedelem udvari festője port-
rét készített róluk. Hans Luder 1530.
május végén halt meg Mansfeldben, s
fia őszintén meggyászolta. Margarethe
Lindemann 1531 nyarán hunyt el Eis-
lebenben.

Luther élete harmadik szakaszában
úgy érezte, hogy családban formálódhat
igazán az ember jelleme, a házasság ad
lehetőséget olyan erények gyakorlására,
mint az önfeláldozás, a lemondás, a
megbocsátás és a kiengesztelődés. A
család életét házi ünnepségekkel tarkí-
totta, például a 95 tétel kiszögezésének

16 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

Luther felesége, Bora Katalin, akivel 1525. június
13-án házasodott össze. Egy év elteltével Luther

már szerelmes volt feleségébe, boldog volt Katával,
az ő oldalbordájával. „Ő engedelmes és udvarias

velem, jobban, mint valaha remélni mertem 
(hála Istennek), úgyhogy nem cserélném el a sze-

génységemet Krőzus minden gazdagságáért sem.”
Halála sorsszerű volt: 1552 decemberében a pestis

elől menekülve torgau határában szekerével 
balesetet szenvedett, s medencecsonttörés 
következtében három hét múlva meghalt.

(Lucas Cranach festménye.)
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10. évfordulóján, doktorrá avatásának
jubileumán vagy Márton-napon. Ilyen-
kor mindig voltak zenei előadások is, hi-
szen a zenét a teológia után a legfonto-
sabbnak tartotta, amely megörvendez-
teti a szívet és elűzi az ördögöt. Estén-
ként is gyakran előfordult, hogy háza
népé ből kis énekkart alakított. Neve-
lési alapelvei a szigorúság és a szeretet
egyensúlyán alapultak. Melanchthon-
nal együtt szorgalmazta az elemi okta-
tás színvonalának javítását és a lányok
képzését, elsősorban azzal a céllal,
hogy a társadalom széles rétegei tud-
ják önállóan olvasni a Bibliát. 

Kata ügyes gazdasszonnyá vált, a
háztartás pénztárosa és vezetője lett,
amelyhez kert és háziállatok is tartoz-
tak. Luther 1528-tól a választófejede-
lemtől jövedelmet is kapott: 200 gul-
den professzori fizetést. Az üressé vált
Fekete kolostort a választófejedelem
neki adományozta, a városi tanács ké-
sőbb sörfőzési jogot is biztosított
hozzá. Lutherné 1539–1540-ben átépít-
tette a bejáratot, ez lett a „Katalin-
kapu”, az épületet pedig négy szobával,
két pincével, istállókkal, serfőzőházzal,
fürdőkádas fürdőszobával és kúttal bő-
vítették. 1535-ben nagyon olcsón tud-
tak vásárolni egy gyümölcsös- és egy ve-
teményeskertet. 1540-ben pedig Katha -
rina fivérétől vettek meg egy kis tanyát
Lipcsétől délre. 1541-ben a Fekete ko-
lostor közelében egy kicsi, de jól beren-
dezett házat vettek tízévi részletfize-
téssel, ahol Luther halála után a család
folytathatta életét Katharina 1552-ben
bekövetkezett haláláig.

Az ágoStAI HItvALLáS

Mialatt Wittenbergben béke és nyuga-
lom honolt, Németország többi részén
korántsem így volt. 1526-ban a speyeri
birodalmi gyűlésen kompromisszum
köttetett a wormsi kiközösítő rendelet
végrehajtásáról: mindenki úgy hajtsa
végre, ahogy lelkiismerete diktálja. Így
Szászországban elkezdődhetett a lu -
theranizmus erősítése, az egyházköz-
ségek látogatásában Melanchthonnal
együtt Luther is részt vett, és 1528-as
kátéprédikációi alapján megírta a Nagy
kátét és a Kis kátét. 1527–1528-ban
írta az evangélikus himnusszá vált,
Erős vár a mi Istenünk című korált,
amely 1529-ben jelent meg először
Wittenbergben. 1529-ben foglalkozott
a török elleni háború kérdésével is, és
ez év október 2–3-án Zwinglivel az úr-
vacsora kérdéséről vitázott Marburg-

ban, ahol a Hesseni Fülöp által Me-
lanchthon segítségével alapított első
protestáns egyetem volt. 

1530-ban az augsburgi birodalmi
gyűlésen a hitvallás benyújtásakor nem
lehetett jelen, de Coburg várában tar-
tózkodva folyamatosan levelezett Me-
lanchthonnal. A rendek ugyan elutasí-
tották a lutheránusok hitvallását és
megerősítették a wormsi ediktumot,
1532-ben mégis megállapodás szüle-
tett: a katolikus és a lutheránus tarto-
mányok közötti pereket és katonai ak-
ciókat kerülni fogják az egyetemes zsi-
nat összehívásáig. Így több tartományi
egyház is létrejöhetett, mely az Ágostai
hitvalláshoz ragaszkodott és a Schmal-
kaldeni Szövetség védelme alatt állt.

Amikor Luthernek 1524 októberé-
ben nem volt elég pénze új csuha ké-
szíttetésére, a választófejedelemtől ka-
pott jó minőségű anyagból elegáns pol-
gári öltönyt csináltatott magának, és
ezután civil ruhát hordott. Késői évei-
ben szerette rókaprémmel szegett ka-
bátját, gyakran viselt aranyérmet a nya-
kában a reneszánsz férfiak szokása sze-
rint, és még saját borbélya is volt, aki
minden nyilvános szereplés előtt meg-
fésülte és megborotválta. Ritkán ült
úgy asztalhoz, hogy ne vitt volna köny-
vet magával. Előfordult, hogy egyetlen
szót sem szólt, máskor nagyon vidám
hangot ütött meg. Termetes testalkata
ellenére keveset evett és ivott, általá-
ban egyszerű ételeket fogyasztott.

Valahányszor fizikai betegségtől
szenvedett, pszichológiai depressziót
is tapasztalt, azonban ezek az idősza-
kok csak néhány napig tartottak. A
gyomor- és veseműködéssel kapcsola-
tos meghatározó betegsége az aszketi-
kus szerzetesi életre vezethető vissza.
Gyakran szenvedett hetekig tartó fej-
fájástól és fülzúgástól, aminek hátteré-
ben a fokozott szellemi munka és a
magas vérnyomás állhatott. 1532-től
pedig bal lábán egy nyílt seb igényelt
állandó kezelést. Betegségei főleg
akkor kínozták, amikor távol volt ott-
honától és orvosától. 

Helyzetét az önirónia, a humor, a hit
és a szolgálat iránti elköteleződés tet -
te elviselhetővé. 1527-ben is volt egy
nagyon súlyos betegsége, 1537-ben
Schmalkaldenben pedig szívproblé-
mákkal, vesegörcsökkel és hólyagelzá-
ródással küzdött, mégis összefoglalta
teológiai álláspontját a választófejede-
lem kérésére a Schmalkaldeni cikkek-
ben. 1541-ben hosszú ideig kínzó
szem-, fej- és fülfájás gyötörte. Mindhá-
rom alkalommal felkészült a halálra.

Több olyan esetről is tudunk, amikor
nem menekült el járvány idején: 1516-
ban Staupitz rendfőnök utasítása elle-
nére nem hagyta el a kolostort, 1527
augusztusában az egyetem a fenyegető
pestisveszély miatt Jénába költözött,
ám Luther Wittenbergben maradt, elő-
adásokat is tartott, sőt betegeket és
haldoklókat gondozott. Hasonlóan tett
az 1529-es, az 1535-ös és az 1539-es jár-
ványok idején is.

1542-ben saját kezűleg írta meg né-
metül hatoldalas végrendeletét, ame-
lyet munkatársai, Melanchthon, Cruci-
ger és Bugenhagen hitelesítettek. Ez
ma a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház tulajdonában van. A kor jogrendjé-
vel ellentétben özvegyét tette általános
örökösévé és gyermekei gyámjává.
Tudta, hogy neki kiközösített és kiát-
kozott egykori szerzetesként jogilag
nincs végrendelkező képessége és szö-
kött apácaként a feleségének nincs
öröklési joga. 

Amikor 1545 decemberében az itá-
liai Trentóban összeült a zsinat, Luther
már két sikertelen békítési kísérleten
volt túl a mansfeldi grófok birtokperé-
ben. 1546 elején ismét szülővárosába,
Eislebenbe utazott ez ügyben, ám be-
tegsége komolyra fordult. Február 14-
én még levélben gyógyszert kért Me-
lanchthontól Wittenbergből, február
16-án pedig papírra vetette halála után
megtalált utolsó szavait németül egy
néhány soros latin szöveg végére:
„Senki ne gondolja, hogy a Szentírást
eléggé megértette, még ha száz éven át
irányította volna is a hívek közösségét
[…] Koldusok vagyunk. Így igaz.” Feb-
ruár 17-én súlyos mellkasi fájdalmai
voltak, amelyet unikornis, vagyis egy
északi-sarki cethal szarvából készített
orvossággal kezeltek. 

1546. február 18-án halt meg a vá-
rosi írnok Szent András-templom terén
álló házában. Három fia, Justus Jonas
és több orvos is mellette volt utolsó
óráiban, akik aprólékosan leírták az ese-
ményeket. Február 19-én a Szent And-
rás-templomban ónkoporsóban ravata-
lozták fel, s Justus Jonas mondott
gyászbeszédet. Luther földi maradvá-
nyait gyászhintón szállították Hallén
keresztül Wittenbergbe, ahová február
22-én érkezett meg, és a vártemplom-
ban, közvetlenül a szószékkel szemben
temették el Bugenhagen és Melanch -
thon istentiszteleti gyászbeszéde mel-
lett. Hamarosan kitört a schmalkaldeni
háború, és császári spanyol csapatok
vonultak be Wittenbergbe, de Luther
sírját érintetlenül hagyták.
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