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Nem t_nik túlzónak az a feltételezés, hogy a bri-
tek jóindulatúbbak voltak Palesztinában, mint sok 
más helyen, ahol uralkodtak. Mivel a Szentföldön 
voltak, így a világ közvéleménye sokkal inkább 
figyelt arra, hogy mit tesznek Palesztinában, 
mint arra, hogy mit m_velnek máshol, mondjuk 
Nigériában. De talán az a Lazar könyve által felve-

tett legfontosabb implicit kérdés, hogy hogyan ér-
tékelhetjük a brit gyarmati uralmat Palesztinában 
összehasonlítva az izraeli gyarmati uralommal a 
palesztinok fölött az utóbbi negyvenöt évben?

Fennállásának elsQ hat évében Izrael épp-

olyan jó volt a palesztinokhoz, amennyire Nagy-
Britannia volt. Volt egy Qszinte erQfeszítés a 
palesztin területek irányításáért felelQs izraeliek 
részérQl, különösen Móse Daján idején, hogy ún. 
jó kolonialisták legyenek. 1970-ben megjelent 
The Cursed Blessing (Az átkozott áldás) cím_ 
könyvében Sábtáj Teveth elmeséli ennek az izraeli 
erQfeszítésnek a történetét. Az ember kételkedhet 
az izraeliek nagylelk_ségét illetQen, de a tetteiket 
illetQen semmiképp. Daján egy csapással eltörölt 
minden korlátozást a palesztinok szabad mozgásá-

ra vonatkozóan a déli Gáza és az északi Hermon-
hegy között, amit példátlan gazdasági fellendülés 
követett a palesztin közösségben.

Kétségtelen, hogy a megszállás alatti élet ne-

hézségei és megaláztatásai végig jelen voltak, 
mint ahogy az arab munkaerQ kizsákmányolá-

sa is. Az egyének számára azonban legalábbis, 
Daján gyarmati uralma meglepQen jóindulatú volt. 
Különösen hatékonynak bizonyult a palesztin me-

zQgazdaság modernizálásában és jó szolgálatot tett 
azzal is, hogy engedélyezte a palesztin egyetemek 
újbóli megnyitását, amelyek be voltak tiltva a jor-
dániai uralom ideje alatt.

Ám mindez teljesen megváltozott az 1973-as 
háború után, és megszületett az izraeli gyarmati ura-

lom szörny_sége. Sok oka van a különbségnek az 
1973 elQtti viszonylag jóindulatú uralom és aközött, 
ami azután történt: az olajválság a gazdaságban, a 
palesztin munkaerQpiac zsugorodása, a terrorizmus, 
a két intifáda. És a listát még lehetne folytatni... 
Ám a változás mögötti egyik legfQbb ok az volt, 
hogy izraeli telepeket építettek Ciszjordániában és 
Gázában. A brit gyarmati uralom Palesztinában so-

ha nem fenyegetett azzal, hogy el_zi otthonaiból az 
Qslakosságot és kisemmizi Qket (bár az is igaz, hogy 

megtiltotta Európa hontalanná vált zsidóinak, hogy 
belépjenek Palesztinába). Ám az izraeli gyarmati 
uralom fenyegette és kisemmizte a palesztinokat, 
és ma is azt teszi.

Izrael gyarmati uralma napjainkban kizá-

rólagosan a telepes mozgalom támogatására 
irányul. Ez a változás az 1973 utáni izra-

eli politikában nemcsak megbocsáthatatlanul 
represszívvé, hanem – napjaink poszt-koloniális 
világában – érthetetlen anakronizmussá is teszi.

Lazar könyve nem az összehasonlító kolonia-

lizmusról szól. A Mandátumról szól. A szüleim 
úgy gondolták, hogy a Mandátum idQszaka sok 
szempontból nem volt jó. Igazuk volt. Ám azt is 
érezték, hogy a Mandátum mondhatni egészen 
emberséges rendszer volt.

(The New York Review of Books)

Ulinka Rublack

A teljes Luther 

Heinz Schilling: Martin Luther. Rebell in einer 
Zeit des Umbruchs. Eine Biographie (C. H. Beck, 
München 2012, 714 S. mit 50 Abbildungen) és 
Lyndal Roper: Der feiste Doktor. Luther, sein 
Körper und seine Biografen. Wallstein Verlag, 
Göttingen, 2012

Luther Márton, a reformátor a legismertebb tör-
ténelmi személyiségek közé tartozik a nyugati 
világban. Az aprócska Wittenberg városában a 
látogatók száma a két Németország újraegyesítése 
óta rendkívüli mértékben megnQtt. Minden június-
ban háromnapos ünnepséget rendeznek, melynek 
keretében újrajátsszák a reformátor esküvQjét is. 
Egy sörösstand bérleti díja több ezer euróra rúg, 
de még így is megéri a vállalkozóknak. A jelszó: 
vallásújítói életöröm.

Ám ahogy a 2017-es év, s vele a reformáció 500 
éves jubileuma, melynek elQkészítése már régóta 
zajlik, egyre közelebb és közelebb kerül, úgy válik 
egyre elkerülhetetlenebbé a kérdés, mi is az, amit 
valójában tudunk LutherrQl és mi az, amit nem. Az, 
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hogy közelebb kerülünk a reformátorhoz – érvel 
Heinz Schilling berlini koraújkor-történész fontos 
új Luther-biográfiájában –, egyben ahhoz is nagy 
segítséget nyújt, hogy a 16. század idegenségét és 
Luther komplex személyiségét is megértsük.

Luther jellemvonásai mindig is okot adtak a 
találgatásokra. „Mit mondjak LutherrQl?” kérdezte 
magától a csillagász Johannes Kepler nem sokkal 
azután, hogy 1597-ben befejezte tanulmányait a 
tübingeni lutheránus egyetemen. Kivételes tel-
jesítmény, hogy minden kedvezQtlen körülmény 
ellenére mindig is ragaszkodott az igazsághoz. 
De mit gondoljon az ember „káromkodásairól és 
trágár kifejezéseirQl?” Egy egészséges embernek 
szenvedélyre is szüksége van, amit azonban re-

mélhetQleg az isteni sugallat irányít. Vagy – t_nQ-

dött Kepler – igaz lenne az a mondás, miszerint 
a „nagy természeteknek nagy erényeik mellett 
nagyok a hibáik is?”

Azóta már óriási mennyiség_ tudásanyag gy_lt 
össze a reformátorról és koráról. Heinz Schilling 
hangsúlyozza, hogy melyek azok a mítoszok, 
amelyek többé már nem tarthatóak fenn. A híres 95 
pontot például nem Luther, hanem a Wittenbergi 
Egyetem pedellusa szögezte ki a vártemplom ka-

pujára – ha ugyan bárki is kiszögezte oda –, hogy 
egy tudományos vitát is megemlítsünk. Luther 
pedig nem azért fordította le a Bibliát, mert még 
nem volt német nyelv_ fordítás, hanem épp ellen-

kezQleg: akkorra már számos német bibliafordítás 
létezett, amelyeket azonban a reformátor átte-

kinthetetlennek ítélt. Ami pedig a híres tintafoltot 
illeti Luther dolgozószobájának falán a wartburgi 
várban, arról a 17. század elQtt még senki sem tesz 
említést. Worms városában nem ifjú szerzetesként 
állt Luther a birodalmi gy_lés elé, hanem már 
37 évesen, „érett férfikorban”. A nQk szerepét a 
tevékeny háziasszony, a gondoskodó anya és a 
támogató házastárs szerepére korlátozta. Ez pedig 
visszalépés volt a középkorhoz képest és „nem 
feltétlenül vezetett az újkorba.” Fiainak enge-

detlenségét brutális szigorral büntette. A prófétai 
öntudattól vezérelt Luther mindig ragaszkodott 
az utolsó szóhoz, otthon éppúgy, mint a teológiai 
vitákban, még ha utolsó leírt mondata alázatosan 
így is hangzott: „mind koldusok vagyunk”.

Schilling egyértelm_vé teszi, milyen szilárdan 
kötQdött Luther élete Wittenberghez, ehhez az ap-

rócska egyetemi városhoz, annak jól ellenQrizhetQ 
egyetemi struktúráival és személyes hálózataival. 
KézenfekvQnek látszik a kontraszt V. Károllyal, 
az utolsó utazó császárral, akinek mottója, a „Plus 
ultra” (Tovább!) is az uralkodó gyakori utazásaira 
utal. Schilling azonban a haladó katolikusnak az 
Ágoston-rendi szerzeteshez való spirituális közel-
ségét hangsúlyozza. Mind Károly császár, mind 
Luther megkérdQjelezhetetlenül igaznak tartotta 
saját felfogását. Ezeknek a vélekedéseknek a szük-

ségszer_ szétválása, írja Schilling, akaratlanul is 
hozzájárult Európa szekularizálódásához, a vallás 
és a politika szétválásához. „Hogyan szakadhatott 
volna meg másképp – kérdi Schilling – a vallás 
és kultúra, az egyház és állam szimbiózisa, amely 
a latin-keresztény Európát évszázadok óta uralta, 
hogy megnyissa az utat a kora újkor hitvallásbeli 
sokszín_sége és a modern kor pluralizmusa felé?”

ErrQl természetesen lehet vitatkozni, de épp ez 
a lényege ennek az életrajznak, amely a közel-
gQ reformációjubileumnak „emlékezéspolitikai” 
elQkészítQje lehet. Azokat az ítéleteket is lehetne 
vitatni, melyek szerint pl. a középkori népi vallást 
„irracionális szokások” jellemzik, Luther minden-

nek ellenére „gyQztes”, illetve a lutheránus urak 
ugyanúgy felléptek a boszorkányok ellen, mint 
a katolikusok. A szerzQ óriási szerepet tulajdonít 
Luthernek, mint világtörténelmi mozgatórugónak. 
Nem úgy jelenik már meg, mint egy egyszer_ 
ember a kalapáccsal, aki téziseit kiszögezi a temp-

lomkapura, hanem történelmi események egész 
lavinájának kiváltója, olyan eseményeké, amelyek 
okát más történészek pusztán az állami struktúrák 
késQ középkori megerQsödésében látják.

Ennek az elevenen és forrásanyagokhoz kö-

zeli módon megírt biográfiának kétségtelenül 
az a nagy érdeme, hogy a reformátort egy 
kötetben, ám nagyon átfogóan és kiegyen-

súlyozottan bemutatva, idegenségében is kö-

zel hozza hozzánk. Ahogy Thomas Kaufmann 
egyháztörténész is megerQsíti, napjainkban a 
„teljes Luthert” kell megértenünk, Nem mint 
„piknikus személyiséget”, hanem mint megtört, 
megkeményedett, „állandóan túlterhelt” embert, 
mindannak ellenére, ami a reformátoron kétség-

telenül értékelendQ vagy tiszteletre méltó.
Schilling könyve az olyasféle Lutherrel kapcso-

latos pszichoanalitikus értelmezések rövid visz-
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szautasításával zárul, amelyek a 19. és 20. század 
tapasztalataiból indulnak ki. Ezt az ítéletet a teoló-

gusok Erik H. Erikson híres könyve, A fiatal Luther 

(Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis 
and History, 1958) sikere óta egyöntet_en és ha-

sonlóan rövid formában osztják. Lyndal Roper 
oxfordi Regius-professzor, Der feiste Doktor11 (A 

kövér doktor) cím_ írása viszont bemutatja, hogyan 
fejlQdtek tovább a pszichoanalitikus értelmezések a 
21. században. Nála az a kérdés áll a középpontban, 
hogy hogyan függött össze Luther testalkata a jel-
lemével. Provokatív tétele szerint „Luther a testén 
keresztül gondolkodik”. Míg Schilling Luther el-
hízását egyebek között az 1525-ös német paraszt-
háború utáni „egyre pesszimistább világnézetével” 
magyarázza, Roper rámutat arra, hogy a kövérség 
ebben az idQben egyfajta erQdemonstráció volt. 
Ezáltal impozáns megjelenése lett a reformátornak 
és a szász fejedelmekkel „egy súlycsoportban” 
jelenhetett meg a képi ábrázolásokon. Ez a képi 
monumentalizálás fQképp Luther halála után terjedt 
el. Roper érdekesen illusztrált esszéje különbözQ 
fametszeteket mutat be, amelyek Luthert egyenesen 
állva, a Bibliával a kezében ábrázolják és a reformá-

tor alakja kitölti a teret.
Lyndal Roper szerint Luther viszonya a saját 

testéhez a kreativitással és humorral is összefügg. 
Tulajdonképp miért is tudunk olyan sokat Luther 
emésztési problémáiról? Heinz Schilling szerint 
ezek a mozgásszegény életmóddal és a lelki feszült-
séggel függenek össze. Roper ellenben Luthernek 
azt a meggyQzQdését támogatja, miszerint az ár-
nyékszéken is az ördöggel harcolt. Luthernek testi 
eredQkre visszavezethetQ tendenciája volt, ami ah-

hoz vezetett, hogy a világot erkölcsileg szigorúan 
barátra és ellenségre osztotta fel, de az is, amely 
segített abban, hogy boldog házaséletet élhessen és 
a baráti körébe jól beilleszkedhessen.

Minél közelebb kerül a 2017-es év, s vele a 
reformáció 500 éves jubileuma, annál idege-

nebbnek t_nik maga Luther. A most megjelent 
könyvek, amellett, hogy megrajzolják a rejté-

lyes ember arcképét, segíthetnek abban, hogy 
közelebb kerüljünk a reformátorhoz.

(Zeit Online)

11 Lyndal Roper: Martin Luther’s body: the “stout 
doctor” and his biographers. Balliol Coll., Univ. 
of Oxford, 2010.

Jenny Friedrich-Freksa

Egy gazdag, empatikus forradalmár

Tristram Hunt: „Friedrich Engels – Der Mann, 
der den Marxismus erfand”, Propyläen Verlag, 
Berlin, 2012

„Szombaton rókavadászaton voltam, 7 óra a 
nyeregben – írja Friedrich Engels 1857. decem-

ber 31-én ManchesterbQl Karl Marxnak. – Az 
ilyesmi egy pár napra mindig teljesen izgalom-

ban tart.” Engels, mint a felsQbb osztály, az 
upper class soraiba tartozó szenvedélyes vadász? 
Szokatlan kép olyasvalakirQl, akit mindenekelQtt 
mégiscsak a munkásosztály helyzete iránt muta-

tott érdeklQdést. Tristram Hunt Engels-életrajza12 

számos szerepkörben mutatja be Friedrich 
Engelst: üzletemberként és újságíróként, róka- és 
szoknyavadászként, jó barátként és rossz fiúként, 
társadalomtudósként és forradalmárként.

Hunt felvázolja azt a szellemi fejlQdést, 
ami a német textilgyáros fiát nagy gondol-
kodóvá teszi. Ifjúkorában Engels Hegelért és 
Feuerbachért rajong, késQbb Darwinért lelkese-

dik. Elfordul keresztény apjától és a vallástól. 
Pontosan megfigyeli, hogy mi történik körü-

lötte, és tapasztalatait összegzi reflexióiban is.
Manchester a 19. században a pamutfonodák 

iparosításával a textilipar fellegvárává, valóságos 
„Cottonopolis-szá” válik. A textilipar virágzik és 
alapjaiban változtatja meg a városképet. A várost 
két részre osztó Irk folyót teljesen elszennyezik a 
gyárakban használt festékanyagok és a hulladék. 
A part menti nyomornegyedekben élnek azok a 
munkások, akiknek a város új gazdagsága köszön-

hetQ. Engels leírja, hogy milyen testi árat fizetnek 
a bérükért: „MeddQvé tett nQk, megnyomorodott 
gyerekek, legyengült férfiak, szétzúzott végtagok… 
Egész nemzedékek mennek tönkre, csak azért, 
hogy a burzsoázia pénzeszsákjait megtömjék.”

Pedig ehhez a burzsoáziához tartozik maga 
Engels is. Apja manchesteri textilvállalkozásában 

12 Tristram Hunt brit történész és munkáspárti par-
lamenti képviselQ. A könyv a szerzQ 2009-ben 
írt könyvének (Tristram Hunt: The Frock-coated 
Communist: The Revolutionary Life of Friedrich 
Engels) most megjelent német kiadása.


