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Dr. PITTERS, HERMANN 

LUTHER MÁRTON — A KERESZTÉNY SZABADSÁG 
HIRDETŐJE 

Gondolatok a reformátor születésének 500. évfordulóján* 

1983. november 11-én 500 esztendeje annak, hogy Luther Márton 
egy kis thüringiai városban, Eislebenben napvilágot látott, szegény, de 
törekvő szülők gyermekeként. Iskoláit Mansfeld, Magdeburg és Eisenach 

* A szerző, a Pro tes táns Teológiai Intézet nagyszebeni ágaza tának evangél ikus 
professzora , Martin Luther — ein Künder christlicher Freiheit. Gedanken zum 
500. Geburtstag des Refonnators c. dolgozatát dr . Kovács Lajos fordí to t ta magyar 
nyelvre . 
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városokban végezte, majd a híres erfurti egyetem hallgatója lett. Rövid 
idő alatt megszerezte a magiszteri fokozatot és apja kívánságára a jogi 
fakultásra iratkozott. Nem sokkal tanulmányai megkezdése után életé-
ben olyan döntés történt, amely gyökeresen megváltoztatta annak irá-
nyát. Egy nagy vihar rendkívüli élményének hatása alatt fogadalmat 
tett, mely által a kolostori életre kötelezte el magát. Az akkori időkben 
nem volt semmi rendkívüli ebben. Isten ragadta meg ezt az ifjút, hogy 
előkészítse az ő szolgálatára. Az Ágoston-rend erfurti kolostorában nagy 
küzdelmek és vívódások mentek végbe Luther lelkében, amelyek tel-
jes kétségbeesésbe sodorták. Az erőteljes szellemi munka, a teológia ta-
nulmányozása, pappá szentelése, a rend megbízásából tett római útja, 
teológiai doktorrá avatása, a wittenbergi egyetem egyik bibliai tanszéké-
nek elfoglalása — mindez bensőleg nem tudta megnyugtatni. Isten dol-
gozott tovább őbenne, míg végül a Római levélről tartott előadásai ered-
ményeképpen lelkében döntés született: egy addig ismeretlen felszaba-
dulást tapasztalt. Éveken át emésztette és nyugtalanságban tartotta ez 
a kérdés: miképpen állhatok meg a kegyelmes Isten színe előtt? A kér-
désre most ezt a feleletet adta: a bűnbánat és az egyéni cselekedetek 
nem elegendők, egyedül az Isten előtti igazságosság megszerzése számít. 
Isten maga jön közel hozzánk az ő ajándékozó, kegyelmes könyörüle-
tességével és üdvözít, ha teljes mértékben bízunk benne. Ettől kezdve 
Luther az evangéliumi szabadság hírnöke lett. Ez a benső szabadulás 
megváltoztatta életét, és nem sok idő múlva sok más ember életét is, 
akik ezt az üzenetet meghallották. A nyugati egyház egy hatalmas hit-
újítási mozgalommá vált. A reformáció népeket és országokat hódított 
meg. Ma a kereszténység jó negyedrésze protestáns, annak a szellem-
nek az eredményeképpen, amit Luther annak idején mint benső sza-
badulást megélt, és ami lelkéből, mint Istentől kapott megbízás, egy éle-
ten át, sok küzdelmen keresztül áradt, 1546. február 18-án bekövetke-
zett haláláig. 

Ebben az esztendőben Luther 500-ik születésnapját ünnepelve, fel-
vetődik a kérdés: melyik Luthert ünnepeljük 1983-ban? Mert minden 
nemzedéknek megvolt a maga Luther-képe; saját gondolatainkat szíve-
sen beleállítjuk ebbe a képbe, és csupán azt fogadjuk el Lutherből, ami 

\ egyéni nézeteinkkel egyezik. Lutherből és életművéből kell kiindulnunk, 
ha a reformátor és teológiája képét ma meg akarjuk rajzolni, úgy, hogy 
korszakalkotó személyiségét a maga valóságában megragadhassuk. 

Luther egy alkalommal (az 51. zsoltárról tartott előadásában) a teo-
lógia központi kérdéseként a bűnös és elveszett embert, és az üdvözítő 
Istent jelölte meg. A bűnös ember megmentése Krisztus áldozata áiltal 
történt. Ezért minden teológiának az üdvtörténet e központi tételéből 
kell kiindulnia, és a kereszt teológiájának kell lennie. Az ő követésében 
és a legmélyebb hitbeli bizonyosságban tapasztalhatjuk meg Isten meg-
váltó hatalmát. 

* * 

Luther ítéletét önmagáról és munkájáról, ha meg akarjuk ismerni, 
csodálkozással állapíthatjuk meg, hogy ő a „De servo arbitrio" (A szolga 
akaratról) című írását tartotta legfontosabb teológiai munkájának. Tud-
juk, hogy a reformátor számtalan más művet is alkotott. Munkáinak 
weimari kiadása lexikon-formátumban több mint 100 kötetet, egy elkép-
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zelhetetlenül nagy írásos életművet tartalmaz. Fontos bibliamagyarázat! 
könyveket írt. Űgy érezte, hogy mint wittenbergi professzornak és a 
Szentírás doktorának legfőbb hivatása a Biblia helyes értelmezése. A 
Biblia lefordítása és magyarázata által egy ú j teológiai nyelv alapját ve-
tette meg. Teológiájának tulajdonképpeni nervus rerum-át Rotterdami 
Erasmus, a nagy humanista támadta meg rendkívüli élességgel a „De 
liberó arbitrio diatribe" (A szabadakaratról) c. munkájában. Luther so-
kat köszönhet a humanistáknak és elsősorban Erasmusnak. A humaniz-
mus nagy érdeme, hogy törekvésével: „Ad fontes!" (Vissza a források-
hoz), az ókor nagy szellemi kincseit felszínre hozta; mindenekelőtt vég-
hezvitte a Biblia héber és görög ősnyelvű kiadását, valamint az egyház-
atyák írásainak közzétételét. Az Augusztinusz-reneszánsz, amely Witten-
bergben éppen Luther tevékenységével indult el, az egyházatyák szöve-
geinek újrakiadása nélkül nem történhetett volna meg. Azonban Luther 
teológiai felfogása messze túlnőtt a humanizmuson és annak eszméin. 
A humanistákkal egyetértően támadta ugyan a középkori egyházat, ele 
a humanistákkal teljes ellentétben az ő érdeklődésének középpontjában 
az üdvözülés kérdése állott. 

Luther „A keresztény ember szabadságáról" írt munkájában, mely 
1520-ban jelent meg, megigazulási élménye alapján a reformátori er-
kölcstan ú j alapjait fektette le. Luther ebben a dialektikailag legtekin-
télyesebb könyvében megállapítja: „A keresztény ember szabad minden 
dolog felett és semminek sincs alávetve". Ez a szabadság a hitben ta-
pasztalható meg. Akit Isten a hitben az ő ajándékozó kegyelmével meg-
ragadott, az a szabadság fenséges, széles területét birtokolja. De a má-
sodik kijelentése is éppen ennyire igaz: „A keresztény ember minden 
dologban szolgálatra kész szolga és mindenkinek alá van vetve" a sze-
retet által. A felebarát szeretete tekintettel van a többi emberekre is 
és kész minden jónak szolgálatára. 

A keresztény ember szabadságáról írt fejtegetéseit azonban sok te-
kintetben félreértették és helytelenül magyarázták. Már 1522-ben, ami-
kor Wartburg várában tartózkodott, wittenbergi barátai, elsősorban 
Karlstadt, a teológiai fakultás tanára, külső egyházi reformokat kezde-
ményezett, amelyek, bár jószándékúak voltak, sok nyugtalanságot idéz-
tek elő. Karlstadt a szabadságot radikális értelemben fogta fel, de meg-
feledkezett a szeretetről, a gyengékről való gondoskodásról. A szabadság 
nevében számos hibát követett el a hívek lelki gondozása tekintetében 
is. A földművesek is, akik nagy társadalmi elnyomásban éltek, a ke-
resztény ember szabadságáról mondottakat saját érdekeiknek megfele-
lően értelmezték és forradalmi programmá változtatták, de az ahhoz 
kapcsolódó szenvedő készséget elfelejtették. 

Milyen mértékben szabad az ember? Ezen a ponton hangzott Luther 
felé Erasmus bírálata, aki a szabadakaratról írott könyvében (1524) ki-
e j t e t t e , hogy az ember, éppen Isten előtti voltában, tehát ott, ahol az 
ó örök üdvösségéről van szó, rendelkezik saját akarati döntésével, a jó 
cselekvésének az erejével. Szerinte itt a szabadságról szóló szavak leg-
teljesebb félreértéséről van szó. Luther 1525-ben Erasmus támadására 
részletesen válaszolt, Válaszképpen felállítja az ő szilárd bizonyosságait 
(Assertationes), amelyeket a Biblia könyveiből merít. Eszerint az örök 
üdvösség dolgában az ember teljes mértékben Isten kegyelmére van 
utalva, itt tehát az akarat szolgává válik. Isten az üdvösség terén egye-
dül tevékenykedik. Isten mindenható tevékenysége és az ember erőt-
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lensége fel nem fogható. Isten az ő működésében felfoghatatlan, ő a 
„Deus absconditus", az elrejtőző Isten, de magát Krisztusban teljes mér-
tékben kinyilatkoztatta. Krisztus ok nélkül halt volna meg, ha az em-
ber maga képes volna a döntésre, vagy bármit is megtenni saját ügyéért. 

Ezek a páli és augusztinuszi szellemben felfogott gondolatok Luther 
saját, mély, szenvedésteljes tapasztalataiból erednek, éveken át tartó, 
emésztő keresések és vívódások eredményeiként. Csak az képes ezt fel-
fogni, aki a megkísértést legteljesebb mértékben megtapasztalta, aki az 
egyéni cselekvés teljes kilátástalanságát fájdalmasan átélte. Luther ké-
sőbb sok mindent kevésbé radikális formában fogalmazott meg. M?-
lanchton is élesen bírálta Luther kiegyezésre nem hajlandó egyoldalú-
ságát, „A szolgává tett akarat" c. írásában. Luther azonban az akarat 
szabadságával kapcsolatos megállapításaiból később sem vont vissza egy 
jottányit sem. Az volt a kívánsága, hogy ezen a ponton találjon meg-
hallgatásra; úgy vélte, hogy halála után az összes többi könyveit el le-
het égetni, csak éppen ez az írása és kátéja maradjon meg. 

Vajon Luther megvonta-e a keresztény ember szabadságát? Egyál-
talán nem. Szerinte éppen a teljes mértékben Istenre utalt ember, aki 
Istentől függőben levőnek tudja magát, képes szabadságát megtapasz-
talni. Ez a keresztény ember tudja, hogy ő maga nem képes megtenni 
azt, ami elöntő, hogy Isten az, aki neki az üdvösséget adományozza. Eb-
ben lesz szabad, Isten megszólítása és a felebaráthoz való szerető, ön-
zetlen fordulása által. Itt az ember akarata nincs figyelmen kívül hagyva. 
Ellenkezőleg, a világi dolgok egész területén az ember teljes felelősséget 
hordoz. Az értelme sincs kikapcsolva, hanem fontos szerepet játszik. A 
tudomány a maga egészében, de a logika és a filozófia is megtartják 
nagy jelentőségüket. Ez vonatkozik a teológiára is. Luther nyíltan, a 
hagyományos szentháromságtannal kapcsolatban erőteljes bíráló kijelen-
téseket tett, és az olyan kifejezéseket mint „háromság", ,,kalandos"nak 
minősítette, habár szerinte is, a három isteni személynél mindig az 
egész istenségről van szó. Nagy szabadsággal, bíráló módon nyilatkozott 
a bibliai kánont illetőleg is. így pl. az Eszter könyvét, a Júdás levelét 
és a János Jelenések könyvét a bibliai másodrendű értékű könyveinek 
minősítette. Luthernek a hagyományos egyházi tanítással és a bibliai ká-
nonnal kapcsolatos bíráló megállapításait Heltai Gáspár magától a re-
formátortól hallhatta wittenbergi tanulása idején, és Dávid Ferenc ha-
hasonlóképen mint wittenbergi egyetemi hallgató később a reformátor 
írásainak tanulmányozásakor megismerhette. 

Az Isten előtt kicsivé és jelentéktelenné váló ember, aki tudja, hogy 
ő egyedül Isten kegyelméből üdvözülhet, élhet a Tőle ajándékképpen 
kapott szabadsággal és alakíthatja örömmel a rendelkezésére álló vilá-
got. Mindez Luthernél teljesen világossá válik. Nem marad passzív, ha-
nem tudatosan és felelősséggel avatkozik bele a dolgok menetébe. Min-
denekelőtt kialakít egy ú j evangéliumi egyházszemléletet; a Bibliát anya-
nyelven bocsátja a gyülekezetek rendelkezésére; ú j istentiszteleti ren-
det vezet be, ahol a gyülekezet áhítatát és hitben való megerősödését 
segítik az új evangélikus korál és a káték, amelyekben az evangélikus 
tanok világosan, érthetően jutnak kifejezésre. Ugyanakkor figyelmet for-
dít arra is, nehogy törvénnyé merevedjék újból mindaz, amit az 
evangéliumi szabadság lehellete áraszt. Az evangélium szelleme aján-
dékozza ezeknek az ú j dolgoknak az igazi életet. De az egyházi kereten 
kívül is, a. keresztény ember megtapasztalt benső szabadsága kivetítődik 
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a világba is és felépül valami új : megvalósul a betegek, öregek és gyen-
gék iránti komoly és jól megszervezett gondoskodás; a gyermekek ré-
szére iskolák épülnek; az egész gazdasági életet új erkölcsi szemlélet 
hatja át; újrafogalmazódik a hivatás szerinti munka; a felebarát iránti 
szeretet mintegy istentiszteletté válik; a felsőbbség és állam iránti tisz-
telet, a békére való törekvés pozitív módon valósul meg. Mindez a ke-
resztény ember számára a közösségi rendbe bekapcsolódó alkotó, fele-
lősségteljes részvételben csúcsosodik ki. Mindebben egy nagy szenve-
dély lüktet, melyet az evangélium áraszt, és amely az embert az Isten 
gyermekei áldott szabadságának széles területébe állítja be. 

Így látjuk Luthert 1983-ban. Ő számunkra az evangéliumi szabad-
ság hirdetője, amelyet egy rendíthetetlen istenbizonyosság táplál, és 
amelynek alapja az embernek Isten kegyelme általi üdvözülése és Krisz-
tus keresztje. 

Luther alapvető tételeit Erdélyben hamar megismerték. írásait az 
erdélyi városokban már 1521-ben olvasták. Az evangélium vetése itt, 
Délkelet-Európában megfogant és reformátori egyházak alakultak. Lu-
ther 1544-ben Honterus Jánoshoz, a brassói humanistához és reformá-
torhoz levelet intézett, amely az ő egész reformátori tanítását tartal-
mazza. Ebben a levélben hálát ad Istennek, a világosság Atyjának, akitől 
egyedül származik minden tökéletes ajándék; megelégedéssel említi, 
hogy Erdélyben él és imádkozik egy egyház és ezt Isten támogatni fogja 
és megszenteli. Az egyház teljes mértékben Krisztus győzelméből él; ő 
a kereszten számunkra a megváltást megvalósította. Ez a szabadságról 
szóló tanítás, amely által Krisztus szabaddá tett. Természetesen az egy-
ház mindig a kereszt alatt áll. A szenvedés hozzá tartozik, amiképpen 
a Megváltóhoz is hozzá tartozott; ez sok más mellett az igazi egyház 
egyik fontos ismertető jegye. Az egyház, mint a szabadság mentsvára 
az ura kegyelméből él. 

Csupán ebben a dialektikai összefüggésben találkozhatunk ma 
Lutherrel. Ö kicsi és jelentéktelen hírnöke Istennek, aki nagy bizonyos-
sággal és feltétlen istenhittel áll előttünk, aki, ha tudná, hogy holnap 
összeomlik is a világ, mégis ma még elültetne kertjében egy almafát. Ez 
a keresztény ember által megtapasztalt szabadság. Nekünk is ma erre 
az evangéliumi szabadságtudatra van szükségünk, arra a készségre, hogy 
ebben az életben kereszteket és nehézségeket benső, lelki kiegyensúlyo-
zottsággal tudjunk elhordozni; arra az evangéliumi szabadságra, amely-
ből feltétlen bizalom és örvendező világszemlélet árad. Erre van nagy 
szüksége a sokféle módon megpróbált, nagy felelősséget hordozó és a 
saját hibái által előidézett veszedelmek által fenyegetett mai embernek. 
Természetesen a mi jelenünk kérdéseire a megfelelő válaszokat nekünk 
keresztényeknek kell megtalálnunk, akik az ökumenizmus időszakában 
élünk. Luther, mint a keresztény szabadság hírnöke, a megfelelő válasz 
megadásában, segítségünkre jöhet. Elvezethet minket a vele való új ta-
lálkozáshoz és az ő tanításaihoz. így emlékezünk születésének ötszázadik 
évfordulójára. 
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KOVÁCS ISTVÁN 

JÓNÁS, A PRÖFÉTA* 
,,Te csak prédikálj, Jónás . . 

Születése után 100 évvel, Babits az ószövetségi Jónás alakjában 
megjelenő modern prófétaként él a köztudatban. Nem véletlenül. Nagy-
művei között a Jónás könyve a legnagyobb és legnépszerűbb alkotása. 
Nemcsak költészetének csúcsa, de egyben életének igazi számadása is„ 
mert az ószövetségi történetben saját emberi és művészi útjának össze-
foglalását találta meg. 

Az elbeszélő költemény cselekménye híven követi az ószövetségi tör-
ténetet — Jónás menekülését a tengeren az Űr parancsa elől, bűnhődé-
sét a cethal gyomrában, majd prófétálását; eredeti szándéka ellenére, a 
romlott Ninivében, végül az IJr általi „kioktatását" és megszégyeníté-
sét a pusztában, — de ugyanakkor messze túlnő azon. Az elbeszélt tör-
ténet, a szószerinti jelentésben, a példázat leckéjén túl, még két szim-
bolikus jelentést is hordoz. A bibliai Jónás történetében ugyanis Babits 
olyan tragikus hősre talál, kinek sorsával saját emberi és művészi alka-
tának drámáját is kifejezhette. A sivatagba vonulás — mint a magányba 
húzódó magán-békesség — vágyának ütközése az igazságkeresés szen-
vedélyével, a küldetéstudat parancsával: ez magának Babitsnak a „belső 
élettörténete"** és lelkiismeretének etikai síkon megfogalmazott vívó-
dása is. A valódi szerepével viaskodó próféta küzdelmének története így 
lesz Babits világszemléletének élettörténete is, s a harc eldőlte Jónás 
lelkében, mint a mű erkölcsi tanulsága: Babits erkölcsi problematikájá-
nak megoldása. De Babits nemcsak világszemléletének élettörténetét be-
széli el áttételesen, allegorikus módon a Jónás könyvében, hanem egy-
ben — egyéni drámáján felülemelkedve — az európai kultúra sorsáért 
aggódó humanista intő szózatává alakítja az ószövetségi történetet. 

A mű alaphelyzetét az erkölcsi feladatvállalás elól rejtőzködő-meg-
futó próféta sorsa adja. A magányra és békességre vágyó Jónás, ki „rü-
hellé a prófétaságot", a szemlélődő realizmus híve s nem vágyik közéleti 
szerepre. Miért vonakodik Jónás a küldetés elfogadásától, Babits szavai-
val: „a rendeltetéses élet" vállalásától? Egyrészt alaptermészetéből fa-
kadóan, de azért is, mivel Jónás-Babits azzal is tisztában van, hogy a 
próféta küldetése ellenállásba ütközik, mert „a gonosz fittyet hány a 
jóra." Felsejlik ugyanakkor az Isten és a rossz közötti viszony helyes 
értékelésére vonatkozó — kezdetben homályos — felismerés is***, amely 
ugyancsak az isteni küldetést vállaló próféta szenvedésére, a jó és rossz 
között folyó küzdelemben való felőrlődésére enged következtetni. 

Tagadhatatlan ugyanakkor — a próféta erkölcsi feladatvállalása elől 
való menekülésével egyidőben — Jónás belső indítékának jelenléte is 
az isteni küldetés parancsának elfogadására, megélésére. Babits erkölcsi 
problematikájának már kezdeti időszakában erőteljesen jelentkezik a 

* Babits Mihály (1883—1941) születésének századik évfordulójára. 
** Sötér István megállapítása. 
*** ..Hiszen tudha t tam! Kellett volna tudni! / Azért vágytam hajón Tarsisba 

futni . . . / Mert te vagy, aki fordí t rosszat jóra, / Minden gonosznak elváltoz-
tatója" . 

244. 




