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ELŐSZÓ. 
Jelen tanulmány a Magyar Kir. Erzsébet Tudomány-

egyetem Evang. Hittudományi Karához benyújtott doktori 
értekezésnek készült. Ez a körülmény magyarázza meg a 
tárgynak szűkebb körre való korlátozottságát, valamint a 
feldolgozás módját is. Nem ad és nem is adhat teljes képet 
Luther belső fejlődéséről, egyéniségének rendkívüli sok-
oldalúságáról, hanem inkább és elsősorban a mai Luther-
kutatás problémáit tart ja szem előtt. A kiadásnál mindaz-
által lehetőleg törekednem kellett a szélesebb körű érdeklő-
dők s olvasóközönség figyelembevételére is. Az összefüggő 
olvasás megkönnyítése végett a jegyzetek a könyv végére 
kerültek; a latinul értőknek figyelmébe ajánlom a felhasz-
nált eredeti Luther-idézeteket. A szövegben eredetileg na-
gyobb számban előforduló latin idézeteket igyekeztem rész-
ben magyar fordításban, részben a lényeget tartalmazó hű 
kivonatban közölni. Néhány esetben azonban elkerülhetet-
lennek látszott a fontos theologiai fogalmakat kifejező ere-
deti kifejezések megtartása. 

Tudatában vagyok annak, hogy munkám befejezetlen. 
Lesz-e folytatása, az mindenesetre függ attól, hogy a refor-
máció keletkezésének személyekre, körülményekre, de min-
denekfelett alapvető elveire vonatkozó kérdései a magyar 
protestáns közönség körében visszhangra és érdeklődésre 
találnak-e? De legelsősorban attól, hogy a mindenható 
Isten ad-e erőt és lehetőséget a megkezdett munka foly-
tatására. 

A csatolt irodalmi áttekintés összeállításában nem tö-
rekedtem teljességre, hanem csupán a jelen tanulmány 
megírásánál elsősorban tekintetbe vett irodalmat soroltam 
fel. Nem használhattam fel már a Theologische Studien 
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und Kritiken legújabb Luther-füzetében (Lutherana VI.} 
munkám lezárása után megjelent idevonatkozó tanulmá-
nyokat: Fr. Held: Augustins Enarrationes in Psalmos als 
exegetische Vorlage fü r Luthers erste Psalmenvorlesung 
és Fr. Huck: Die Entwicklung der Christologie Luthers 
von der Psalmen- zur Römervorlesung. 

Tanulmányomnak a Luther Társaság kiadvány-soro-
zatában való megjelentetéséért ezen a helyen is hálás kö-
szönetet mondok Dr. Pékár Gyula ny. miniszter úr önagy-
méltóságának és D. Kapi Béla püspök úr őméltóságának, 
a Luther Társaság elnökeinek; a kiadást megkönnyítő jó-
akaratú útbaigazításokért pedig D. Kovács Sándor egye-
temi tanár úrnak. 

Sopronban, 1930 szeptember havában. 

A szerző. 



BEVEZETÉS. 
A reformáció nagy eseményeinek egymásután követ-

kező jubileumi évfordulói fájdalmasan éreztetik azt a szo-
morú tényt, hogy Luthernak az alakja, akinek személyéhez 
ezek a világtörténelmi jelentőségű események elsősorban 
fűződnek, ma még sok tekintetben tisztázatlan előttünk. 
A régebbi, úgyszólván csak építő célt szolgáló, népszerű 
Luther-kép hiányait a katholikus Luther-kutatók: Denifle1 

és Grisar2 támadásai tették nyilvánvalóvá s elsősorban 
Denifle munkája ösztönözte a protestáns tudósokat is 
Luther újabb tanulmányozására, aminek főtémája Luther-
nak középkori katholikus — skolasztikus forrásaihoz való 
viszonya lett. Az új irányban megindult Luther-kutatás 
problémáiról és eredményeiről annak idején Boehmer lip-
csei egyháztörténész számolt be egy alapos tanulmányá-
ban.' Ma Luther forrásainak részletes elemzése némileg 
háttérbe szorult s inkább Luther theologiájának főgondo-
latait s azok fejlődését vizsgálják; tehát a puszta történeti 
szempont a szisztematikus szemponttal párosult, sőt — azt 
lehet mondani — az utóbbi nyomult előtérbe. 

Nem célom a Luther-kutatás mai állásának részletes 
ismertetése, csupán annyit tartok megemlítésre szükséges-
nek, hogy ebben elsősorban Holl Károly (f 1926) hatása 
érvényesül, aki nagy feltűnést keltett Luther-tanulmányai-
ban4 az igazi, eredeti Luther megismerését általában Luther 
korábbi irataira, mindenekelőtt újabban felfedezett elő^ 
adásaira korlátozza. A másik irányt viszont Stange göttin-
geni professzor képviseli, aki Luther theologiáját az ethikai 
kérdések előtérbe állításával vizsgálja.5 Mellettük viszonylag 
önálló helyet foglal el Seeberg Erich legújabban megjelent s 
több kötetre tervezett Luther-tanulmányával8, melyben 

1 1 
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Luther theologiájának főgondolatait a szellem- és eszme-
történeti módszer alkalmazásával hozza összefüggésbe a 
középkori skolasztikus gondolkozókkal és a humanizmus-
sal s mutat ja ki ezekkel szemben Luther sajátosságait és 
önállóságát. 

Általában véve örömmel állapítható meg, hogy a 
Luther-kutatás újabban annyira fellendült, hogy a theo-
logiai tudomány mai helyzetének egyik leglényegesebb vo-
nását teszi s vannak, akik egyenesen Luther-renaissanceról 
beszélnek. Még a legtöbbet emlegetett s legtöbb főképviselő-
jében kálvini alapon álló ú. n. dialektikus theologia is sokat 
hivatkozik Lutherra, sőt például Gogarten határozottan 
Lutherhez óhajt visszatérni.' 

Ebbe a Luther-kutatásba a magyar theologiai mun-
kásságnak is bele kell kapcsolódnia, már csak azért is, mert 
ez egyik legfontosabb útja és módja annak, hogy a refor-
máció egyháza önmagára eszméljen s felismerje a maga 
különleges hivatását éppen a mai keresztyén-egységre való 
törekvésekben. Másrészt azonban éppen ezért nem szabad 
megelégednünk egyszerűen a német theologiai kutatás ered-
ményeinek átvételével, mert ennél mindig megvan az a ve-
szély, hogy Luthert csupán német szempontok szerint nézi 
és méri, benne éppen a német nemzeti hőst látja. Ez volt a 
múltban is legalább egyik főoka Luther megnemértésének 
és annak, hogy Luthert a magyar protestantizmus sem 
tudta igazán lelkébe zárni. Különben nem lenne most szük-
ség arra, hogy Luthert „újra felfedezzék". 

Jelen tanulmány csupán szerény kísérlet és kezdet 
óhajt lenni ebben az irányban. Luther egyetemi előadásai-
ról s azoknak fennmaradt emlékeiről akar áttekintést nyúj-
tani s ezen az alapon néhány, főleg Luther első előadásai-
val kapcsolatos problémáról. Luther egyetemi tanári vol-
tát ugyanis reformátori munkásságának értékelésénél meg-
lehetősen el szokták hanyagolni s inkább csak annyiban 
méltalják figyelemre, hogy Luthert szembeállítsák önmagá-
val: a világmozgalmat előidéző, hősi lelkű prófétát a hatá-
sában szűkre korlátozott szerény, csendes tudóssal. Pedig 
Luther azóta, hogy 1512 október 19-én Wittenbergben a 
theolögia doktorává avatták, rá három nappal pedig a theo-
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logiai fakultás professzori kollégiumába is felvették,8 halá-
láig ennek az egyetemnek a professzora maradt, nemcsak 
névleg, hanem tényleg, még akkor is, amikor reformátori 
munkája sok egyéb kötelességgel is terhelte: professzori 
munkája töltötte ki életének java részét s a katedrája körül 
összesereglett hallgatók százai és ezrei lettek a reformáció 
tulajdonképeni terjesztői. Ennek a munkájának ránk-
maradt emlékei pedig nélkülözhetetlenek a reformáció tel-
jes megismerése és megértése szempontjából; az if jú 
Lutherra vonatkozólag viszont egyenesen a legfontosabb 
forrásaink. 



I. LUTHER, MINT PROFESSZOR. 

1. ELŐADÁSAI. 

Luther előadói működését tulajdonképen már első 
wittenbergi tartózkodása idején kezdte meg. Mint az elő-
készítő (filozófiai) tudományok magistere, 1508 őszétől 
kezdve az artisztikus fakultáson Aristotelesnek nikoma-
chosi ethikájáról tartott előadásokat, miközben még theolo-
giai tanulmányait is folytatnia kellett. Miután pedig 1509 
március 9-én bibliai baccalaureus lett, ez azt a külön köte-
lezettséget jelentette számára, hogy a filozófiai előadáson 
kívül még egy meghatározott bibliai könyvet is magya-
rázzon.* Ezekről az első előadásairól azonban semmi emlék 
nem maradt fenn. 

Ez év őszén, közvetlenül a következő theologiai tudo-
mányos fokozat: a sententiariusság megszerzése előtt visz-
szahívták Erfurtba s miután itt bizonyos nehézségek után 
sikerült ezt a fokozatot megszereznie,10 most már az újabb 
tudományos fokozatával járó kötelezettsége alapján Lom-
bardiai Péter Sententiáinak négy könj'véről kellett elő-
adásokat tartania. Ennek az előadásának már igen jelen-
tős emléke maradt fenn: Lombardiai Péter Sententiáinak 
1489-i kiadású példánya, Luther sajátkezű széljegyzetei-
vel.11 Ezek a széljegyzetek más hasonlókkal együtt (Augus-
tinus néhány kisebb iratához) a legrégibb theologiai tar-
talmú feljegyzések, melyek Luthertól fennmaradtak s így 
igen becsesek Luther skolasztikus tanulmányainak és for-
rásainak felderítése szempontjából.12 Habár ezek a rövid 
megjegyzések nem nyújtanak teljes képet Luther elő-
adásairól, annyi mégis megállapítható, hogy Luther itt 
még úgyszólván teljes mértékben a skolasztikus hagyomá-
nyukban él s azoknak szellemét tükrözteti. 
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A Sententiákról tartott előadást római útja szakította 
meg s mivel hazatérése után újból Wittenbergbe helyezték 
át, ezt az előadását már nem is folytathatta. Hogy Witten-
bergben a doktorrá levéséig eltelt körülbelül egy év alatt 
tartott-e előadást, arra nézve nincs adat. 

1512 október 19-én történt meg ünnepélyes doktorrá 
avatása s október 22-én már a professzori kollégium tag-
jává lett, mint Staupitz utódja a „lectura in biblia" tan-
széken. Ez a kettős kitüntetés és elkötelezés szabta meg 
további tudományos munkáját és életének, reformátor! 
működésének tartalmát. Hozzáfűzte őt a Bibliához s ő 
meg is maradt mellette mindvégig: sohasem óhajtott más 
professzorságot. A középkori egyetemeken a Biblia egyes 
könyveiről általában csak a magasabb cél felé törekvő 
baccalaureusok tartottak előadásokat; a wittenbergi egye-
temen a Szentírásnak külön tanszéke is volt, amelynek 
teendőit azonban Staupitz rendfőnöki sokoldalú elfoglalt-
sága, utazásai miatt nem tudta kellőképen elvégezni. 
Lutherban ez a nagyjelentőségű tanszék arra hivatott gon-
dozót kapott, aki azt haláláig, sok akadályoztatás elle-
nére is hűen töltötte be. 

Mikor és mivel kezdte meg Luther bibliai előadásait? 
Erre a kérdésre a megmaradt források alapján határozott 
választ adni nem tudunk. Az első fennmaradt előadást: a 
zsoltárokról, Luther legkorábban 1513 tavaszán kezdhette 
meg. Boehmer valószínűnek tart ja," hogy Luther profesz-
szorrá létele után azonnal meg is kezdte előadásait, annál 
is inkább, mivel ez az időpont egybeesett a téli semester 
kezdetével. Sőt Luther 1539-ben megjelent Von den Con-
ciliisi und Kirchen című iratának egy megjegyzéséből 11 

arra következtet, hogy első előadását a Genesisről tartotta, 
de mivel a következő tavaszon már zsoltárelőadására ké-
szült, ezt nyilván be nem fejezhette. Boehmer feltevése 
ellen azonban több kifogás hozható fel. Luther említett 
visszaemlékezésében nem beszél kifejezetten első előadásá-
ról s egyéb visszaemlékezéseiben a Genesis előadást sehol 
nem említi. Tudjuk viszont, hogy Luther nyilvános egye-
temi előadásain kívül néhány szentírási könyvet szűkebb 
körben: a szerzetesek, fratres előtt „domi, famtíiari col-
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loquio", vagyis, mondjuk, bibliaórának, vagy szemináriumi 
gyakorlatnak megfelelően, közvetlenebb beszélgetés formá-
jában tárgyalt. Ilyen volt alighanem az idézett visszaemlé-
kezésben említett Titusz-levélről szóló előadás és ilyen 
lehetett ugyancsak ez a Genesis előadás is." Biztos követ-
keztetést azonban Luthernak erre az egyetlen nyilatkoza-
tára nem építhetünk; annál kevésbbé, mivel jóval későbbi 
időből származik és Luther későbbi nyilatkozatai különben 
is kronológiai tévedéseket tartalmaznak. Viszont a ránk-
maradt első zsoltárelőadásának az eleje határozottan azt a 
benyomást kelti, hogy ez Luther első nyilvános egyetemi 
előadása. Bevallja ugyanis, hogy ez az előadás súlyos teher-
ként nehezedik rá, de felsőbb parancsra mégis kénytelen 
megkezdeni, miután már hosszabb ideje hiába igyekezett 
elhárítani magától.10 Nem lehetetlen tehát, hogy Luther 
doktorrá s professzorrá létele után is még vonakodott azt a 
feladatot elvállalni, amelynek betöltésére nem érezte magát 
eléggé alkalmasnak. 

Ilyenformán Luther első szorosabb értelemben vett 
egyetemi előadásának a már említett zsoltárelőadást kell 
tartanunk." 

Erről a zsoltárelőadásról nemcsak hogy biztos adataink 
vannak, hanem ami ennél is több: megvan jelentékeny ré-
szében Luther eredeti kézirata is, amely Kawerau 1885— 
86-ban, a weimari nagy Luther-kiadásban megjelent átírá-
sában lett hozzáférhetővé.18 A kézirat két részből áll: egyik 
része Wolfenbüttelben, a másik Drezdában van meg. A 
wolfenbütteli kéziratnál a zsoltárok latin szövege nyom-
tatva van, még pedig a szokásosnál jóval nagyobb sorkö-
zökkel s a sorok között és a lapok szélein vannak Luther 
apró betűkkel írt megjegyzései, az ú. n. glosszák. Ez a kéz-
irat már régebben is ismert volt: a 18. század első felében 
a hallei pietisták fel is használták, Rambach E. Frigyes 
másolatot készített róla, majd németre is lefordította s ez 
a fordítás jelent meg Walch ismert Luther-kiadásában.19 

A drezdai kéziratnak nincs nyomtatott része, hanem a 
zsoltárok egyes fontosabb szavaihoz nyújt, néha igen bőre-
nyúló magyarázatokat, ú. n. scholionokat. Ez a kézirat sa-
játságos módon igen sokáig rejtve maradt s csak 1874-ben 
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fedezte fel Schnorr von Carolsfeld és 1876-ban Seidemann 
adta ki először. 

Különösnek tűnhetik fel, hogy a kézirat két különálló 
részben maradt meg — ennek magyarázatáról később lesz 
szó —, de kétségtelen tény az, hogy a kettő szorosan össze-
tartozik és kétségtelenül Luther kezétől származik. Rend-
kívül becses emlék ez Luther korai fejlődésének megisme-
rése szempontjából, habár a kézirat, elsősorban annak 
drezdai része e tekintetben bizonyos nehézségeket rejt ma-
gában, amelyeket Kawerau kiadása nem domborít ki, 
amiért is ennek az előadásnak új, a mai követelményeknek 
megfelelő szövegkritikai kiadása nélkülözhetetlenül szük-
séges. 

Ezen a kettős kéziraton kívül maradt fenn még egy 
igen becses emlék Luthernak ehhez az előadásához: a neve-
zetes francia humanista Faber Stapulensis (Lefévre d'Etap-
les) Quincuplex Psalteriumának 1509-i első kiadása, 
ugyancsak Luther sajátkezű jegyzeteivel.80 Ez egyúttal igen 
tanulságos adatot szolgáltat arra nézve, hogy Luther elő-
adásaihoz használt segédeszközeit is milyen alapossággal 
dolgozta át, másfelől Luthernak Faber Stapulensishoz való 
viszonyára nézve is, akinek exegetikai elveit Luther eleinte 
nagy mértékben a magáévá tette. 

Az előadás kezdetének időpontjára nézve biztos ada-
tunk nincs. A glosszák céljaira nyomtatott szöveg impres-
suma szerint ez 1513 július 8-án készült el." Boehmer sze-
rint július 13-án kezdődött a nyári szünet s így Luther köz-
vetlenül a szünet előtt valószínűleg nem kezdte meg előadá-
sait, hanem csak a szünet végével, körülbelül augusztus 
16-án.22 Ez azonban nem szükségszerű következtetés, mert 
Luther a nyomtatott szöveget ívenként is kioszthatta hall-
gatói között s ennek megfelelően már jóval a teljes szöveg 
elkészülte előtt, esetleg 1513 tavaszán is, megkezdhette elő-
adásait. Grünenberg nyomdász Luther gyakori panasza 
szerint ugyanis igen lassan dolgozott s így a július 8-án 
elkészült szöveg nyomása már hónapokkal előbb is meg-
kezdődhetett. 

Általában Luther első előadásainak pontos keltezése a 
kellő adatok hiányában nagy nehézségekbe ütközik, ezért 



ingatag feltevésekre alapuló keltezésektől a következőkben 
tartózkodunk. 

A zsoltárelőadás befejezésével egy időbe — 1515 tava-
sza vagy ősze? — esik a római levélről tartott előadás 
kezdete. ( ; 

Sajátságos, hogy Luthernak ez az előadása, mely a 
mai Luther-kutatásnak egyik legfontosabb forrását alkotja, 
egészen a legújabb időkig ismeretlen volt. A mult század 
végén fedezett fel Ficker professzor útmutatásai alapján 
Vopel naumburgi lelkész a vatikáni könyvtárnak Heidel-
bergből odakerült gazdag kézirati anyagában több Lu-
therra vonatkozó kézirat között egy a római levél-előadás-
ról készült jegyzetmásolatot, amely Aurifaber, Luther asz-
tali beszédei egyik gyűjtőjének felügyelete mellett készült, 
sőt részben Aurifaber maga is másolta. Hamarosan ki is 
akarták adni ezt a becses leletet, de a kiadás előkészületei 
közben Ficker nagy meglepetéssel értesült arról, hogy a 
berlini királyi könyvtárban egy üvegszekrényben ki van 
állítva Luthernak a római levélről tartott előadásának ere-
deti kézirata, amellyel mindaddig senki sem törődött. A 
szokatlan felfedezés, a megszégyenítő meglepetés mellett, 
természetesen nagy örömet is keltett és Ficker hamarosan 
mintaszerű alapossággal ki is adta 1908-ban Luthernak ezt 
a megbecsülhetetlen értékű s úgyszólván teljesen épen meg-
maradt dokumentumát." A weimari kiadásban, mint több 
más előadás is, eddig még nem jelent meg. 

Az előadás kézirati anyaga éppen úgy két részre osz-
lik, mint a zsoltároké. Az első rész a római levél nyomta-
tott latin szövegét tartalmazza — mely ugyancsak az emlí-
tett Grünenberg János nyomdásznál készült — Luther igen 
aprón és sűrűn írott sorközi és lapszéli glosszáival, a má-
sodik rész pedig az egyes szavakhoz, vagy versekhez írt 
hosszabb összefüggő magyarázatokat: a scholionokat. 

Az említett vatikáni kéziraton kívül van még erről az 
előadásról néhány töredékes, többnyire eredeti előadási 
jegyzet, amelyek azonban eddig még nincsenek kiadva. 

Habár Luther 1515 karácsonya körül ennek az elő-
adásának a befejezésére gondolt," az mégis elhúzódott 
15.16 őszéig" 



9* 

Következő előadását legkedvesebb leveléről: a galáciai 
levélről tartotta, amelynek kezdetéről barátjához, Lang Já-
noshoz írt levele nyújt felvilágosítást.28 Eszerint 1516 októ-
ber 27-én kezdte meg ezt az előadását, miután előzőleg 
zsoltárelőadásának sajtó alá rendezéséhez fogott, de azt 
csakhamar abbahagyta. Sajnos, erről az előadásról Luther 
eredeti kézirata nem maradt meg s így jóidéig csak arra 
a nyomtatott kommentárra voltunk utalva, amelyet Luther 
nyilván ennek az előadásának az alapján adott ki 1519-ben, 
s amelynek második kiadása 1523-ban Melanchthon elő-
szavával jelent meg.47 Luther eredeti előadásának rekon-
struálására sokkal jobb alapot szolgáltat egy 1877-ben 
Kölnben felbukkant kézirat, melyről kiderült, hogy Luther 
egyik hallgatójának közvetlenül előadás közben készült 
jegyzete. Ez — eltérően a nyomtatott kommentártól, mely 
folytatólagos magyarázatot ad — éppen úgy, mint Luther 
előbb ismertetett kéziratai: a galáciai levél nyomtatott szö-
vegéhez fűzött glosszákból s ezektől különválasztott seholi-
onokból áll.28 A szorgalmas hallgató, aki a mulasztott órák 
anyagát is pótolta jegyzetében, feljegyezte az előadás befe-
jezésének napját is: 1517 március 13. 

A galáciai levél után kell tennünk Luthernak a hébe-
rekhez írt levélről tartott előadását, bár ennek pontos kel-
tezése Luther többszöri rá való visszaemlékezéseiből2' nem 
lehetséges, annál kevésbbé, mert ennél az előadásnál még az 
előbbinél is rosszabb helyzetben vagyunk. Nemcsak Luther 
eredeti kézirata nem maradt fenn, hanem közvetlen elő-
adási jegyzet sem, csupán egy ilyen jegyzetnek a másolata, 
tehát csak harmadkézből származó forrás.29a 

Ezt a kéziratot Vopel az említett római-levél kézirattal 
egy időben fedezte fel a vatikáni könyvtárban s azóta egye-
sek kisebb-nagyobb részleteket közöltek is belőle, köztük 
Denifle is, említett Luther-gyalázó munkájában, de a Ficker 
által ígért kiadása érthetetlenül elmaradt. Végre az elmúlt 
évben Hirsch és Riickert tették teljes egészében hozzáfér-
hetővé a Luther-kutatás számára.30 Ez a kézirat az előb-
biektől külső beosztás tekintetében csak annyiban külön-
bözik, hogy a glosszák alapjául szolgáló bibliai szöveg nem 
nyomtatott, hanem kézzel írott, ami — másolt szövegről 

A M. HR, KOZPONTI 
STÁTISZTJIÍAJ HIVATAL | 
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lévén szó — természetes is. Valószínű, hogy a levél szöve-
gét követő 1517-es évszám a másolás alapjául szolgáló 
nyomtatott szöveg impresszumából való31 s így egyéb belső 
bizonyítékok mellett ez is megerősíti azt, hogy Luther ezt 
az előadást 1517-ben, talán közvetlenül a galáciai levélről 
tartott előadása után kezdte s ennek megfelelően körül-
belül a következő év tavaszán fejezhette be." 

Ennek a jegyzetmásolatnak harmadrangú volta elle-
nére is nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, mert hiszen 
ennek az előadásnak a folyamán bonyolódott bele Luther 
a reformátori fellépését közvetlenül előidéző búcsú-vitába 
s ha közvetlen utalást erre a fennmaradt jegyzetben nem is 
találunk, Luther belső fejlődésének megértéséhez mégsem 
nélkülözhetjük. 

Meglepő, hogy e három újszövetségi előadás után Lu-
ther ismét a zsoltárokhoz tért vissza; de ennek az elő-
adásnak a kezdete meg éppen bizonytalan. Valószínű, hogy 
a héberekhez írt levélről szóló előadás után rövidesen meg-
kezdte, hacsak közben nem tartotta az alább említendő 
előadásai valamelyikét. Az előadás végét viszont 1521 már-
cius végén Wormsba való utazása jelzi. 

Ennek az előadásnak megmaradt anyaga teljesen elüt 
az eddigiektől: nem kézirat, hanem nyomtatott szöveg, sőt 
hatalmas könyv, melyet Luther maga adott ki Operationen 
in Psalmos címen." Luthernak ez az egyetlen előadása, 
amely nyomtatott formában maradt fenn és pedig nem 
utólagos átdolgozásban, mert ezt Luther az előadás folya-
mán ívenként adta ki s mint maga mondja egyik levelében, 
egyszerre volt kénytelen fogalmazni és formába önteni.34 

Feltűnő azonban, hogy Luther ebben a közel három évre 
terjedhető előadásában csupán a 22. (Luther és a Vulgata 
számozása szerint 21.) zsoltárig jutott el s előadásának 
nyomtatásra szánt utolsó részét is már csak Wartburgban 
készítette el.30 Ennek magyarázatául szolgál egyrészt a 
rendkívüli terjengősség, másrészt az a körülmény, hogy 
ezek az évek Luther életében nagyon nyugtalanok voltak: 
erre az időre esnek a pápa megbízottjai által történt kihall-
gatásai, a lipcsei vita, melyek minduntalan megzavarták 
őt előadásai nyugodt folytatásában; a Wormsba való uta-
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zás pedig véglegesen megszakította előadásait. Végül 1518 
nyarán Wittenbergbe érkezett Melanchthon, akitől Luther 
remélhette, hogy tehermentesíteni fogja őt előadásaiban. 
Melanchthonnak az Operationes első íveihez csatolt s a 
hallgatókhoz intézett ajánló sorai 1519 márciusában már 
Luther és Melanchthon kezdődő együttműködésére utalnak. 

Itt kell még megemlékeznünk Luther néhány bizony-
talan s nehezen keltezhető előadásáról. A Genesis előadás-
ról, amelyről Luther csak egyszer emlékezik meg a Von 
den Conciliis und Kirchen című iratában s melyet Boehmer 
Luther legelső előadásának tart, volt már szó. Ugyanott 
említi Luther egy a Titusz-levélről tartott előadását is, sőt 
erről egyik asztali beszédjében is megemlékezik," de ez a 
nyilván hibás feljegyzés a Titusz-levél előadását a héber, 
római és galáciai levéllel együtt 1515-re teszi. Ezenkívül a 
weimari kiadás IV. kötetének 529—586. lapjain Kawerau 
közöl egy Roth István zwickaui városi jegyző gyűjtemé-
nyéből származó kézirati jegyzettöredéket, a bírák könyvé-
ről, mely szerinte Luther előadása nyomán készült volna, 
annak ellenére, hogy az előadó egy helyen meisseninek r 

mondja magát. Sőt Luther egy 1516 szeptemberében tar-
tott prédikációjával rokonságot fedezve fel, ezt az előadást 
az 1516. sk. évre teszi. — Továbbá Joh. Oldecop, Luther 
későbbi ellensége, krónikájában említi, hogy ő a zsoltáro-
kon s a római levélen kívül a korinthusi levélről is hall-
gatott Luthertól előadást,8' de ez a feljegyzés legkevesebb 
hitelt érdemel. Biztos adatok hiányában ezeket az előadá-
sokat pontosan keltezni nem tudjuk. Lehet, hogy egyiket-
másikat Luther nem is az egyetemen, hanem, mint 1523— 
24-ben a Deuteronomiumról szólót, csak a szerzeteseknek, 
szűkebb körben tartotta. Minthogy pedig a héberekhez írt 
levélről tartott előadás befejezése s a második zsoltár-
előadás megkezdése között esetleg néhány hónap is eltel-
hetett, nem lehetetlen, hogy ez idő alatt Luther valami-
lyen rövidebb iratról tartott előadást. 

Luther wartburgi tartózkodása, majd a Wittenberg-
ben támadt zavargások lecsendesítése és az ezzel kapcsola-
tos egyházszervezési munkálatai egy időre megszakították 
előadói munkásságát. 1523—24-ben csupán szűkebb szer-
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zetesi és baráti körben tárgyalta a D e utero no miumot, me-
lyet barátai kívánságára 1525-ben ki is adott „Deuterono-
mium (Mosi) cum annotationibus" címen™ Megvan még 
Berlinben Luther nyomdai kézirata is, valamint Zwickau-
ban egy az előadás után készült jegyzet másolata. 

1524 tavaszán kezdte meg Luther újból nyilvános 
egyetemi előadásait a kis próféták-ró\ tartott előadásával s 
ezeket tárgyalta 1526 nyaráig. Ezeknek az előadásoknak 
az anyagát különböző, főleg a zwickaui gyűjteményben 
fennmaradt kéziratokból—melyek részben eredeti előadási 
jegyzetek — sikerült összeállítani.40 Nyomtatásban a Hó-
seás prófétáról szóló rész jelent meg 1526-ban Baselban, 
Luther szándéka nélkül; majd később Veit Dietrich átdol-
gozásában jelentek meg egyes részletek. 

Ezt az előadást nyomon követte a prédikátor könyvé-
ről tartott előadás 1526 július 30-tól november 7-ig. Ez és 
az ezután következő legtöbb előadás Rörer György witten-
bergi diakónus nagy pontosságot és megértést eláruló jegy-
zeteiben maradt fenn, aki amellett az egyes előadási órákat 
rendszeresen keltezte is és így az ő jegyzeteiből Luther elő-
adásainak kronológiáját pontosan meg is tudjuk állapítani. 
Luther maga egyik levele szerint41 1527 novemberében elő-
adásának kiadására is gondolt, de ezt csak 1532-ben tették 
meg barátai, nyilván Rörer is, s Luther csak előszót írt a 
kiadáshoz." 

A következő évek eseményei Luther előadásainak me-
netében sok zavart és megszakítást okoztak. Nem tudjuk 
biztosan, mikor kezdte meg következő előadását: Ésaiás 
próféta könyvéről. 1527 május elején Liuk Vencelhez írt 
levelében43 említi, hogy éppen Ésaiást készül előadni. Ha 
ekkor csakugyan megkezdte ezt az előadását, akkor mesz-
szire nem juthatott, mert az egyetem augusztus 15-én a 
fenyegető pestis veszély miatt Jenába költözött át44 s 
Luther ennek következtében kénytelen volt előadását meg-
szakítani. Mivel az egyetem csak a következő év áprilisá-
ban tért vissza, valószínű, hogy Luther ezután folytatta 
Ésaiás előadását,45 míg közben a Wittenbergben maradt 
csekélyszámú hallgatóság előtt az alább említendő rövidebb 
iratokat magyarázta. 
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Ez az előadás Lauterbach jegyzetében maradt fenn, aki 
azonban az első 22 fejezet anyagát egy bizonyos Scliinal-
zing nevű hallgató jegyzetéből írta le. Rörernek az I. János-
féle levélről készült előadási jegyzetében tett utalásai-
ból nyilvánvaló, hogy ő is hallgatta ezt az előadást, de jegy-
zete eddig nem került elő. Lauterbach csupán az előadás 
végét keltezte: 1530 in die cathedrae Petri — febr. 22.46 

Ennek az előadásnak idejére esik 1529 őszén a marburgi 
kollokvium, ami ugyancsak, bár csupán rövidebb megsza-
kítást okozott. 

Mint említettük, Luther 1527 augusztusában a pestis 
veszély ellenére is Wittenbergben maradt, míg az egyetem 
zöme Jenába költözött. A Wittenbergben maradottaknak 
azután Luther a következő előadásokat tartotta: 1527 
augusztus 19.— november?: János /. levele; n o v e m b e r -
december 13-ig: Titusznak írt levél; december 18-ig folyta-
tólag: Philemonnak írt levél s végül 1528 január 13. — 
március 31 (30?): a Timóteusnak írt első levél. Mindezek 
az előadások legteljesebben Rörer jegyzeteiben maradtak 
fenn, aki mindvégig szorgalmasan és lelkiismeretesen je-
gyezte Luther előadásait, bár közben felesége meghalt s 
maga is betegeskedett, úgyhogy Luther és Bugenhagen le-
vegőváltozást ajánlottak neki.47 Ezekből a jegyzetekből tud-
juk a pontos keltezést is. Egyéb kéziratok kisebb jelentő-
ségűek. Ezenkívül újabban előbukkantak Luther prepará-
ció részletei is I. Jánoshoz és a Titusz-levélhez.48 

E néhány kisebb újszövetségi irat tárgyalásával meg-
szakított előadást Ésaiás könyvéről 1530 március 7-én 
ismét ószövetségi könyv: az Énekek éneke követté. Ez az 
előadás ugyancsak Rörer jegyzetében maradt meg, de a 
weimari kiadásban emellett, vele párhuzamosan helyet 
talált az a nyomtatott szöveg is, melyet 1539-ben Veit Diet-
rich adott ki, nyilván saját jegyzetei alapján, s melyhez 
Luther előszót is írt.49 Rörer keltezése alapján látjuk, hogy 
Luther ezt az előadását két ízben is hosszabb időre meg-
szakította: 1530 március 31-én, mivel április 3-án az augs-
burgi birodalmi gyűléssel kapcsolatban Koburg várába 
utazott, s csak november 8-án folytatta. Majd december 
C-tól a következő év május 15-ig ismét szünetelt az elő-
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adás s ezen a napon Luther ezekkel a szavakkal vezette 
be előadását: „Elég hosszú szünetet tartottunk ebben az elő-
adásban, mint tudjátok, nem ok nélkül."™ Hogy mik voltak 
ezek az okok, nem tudjuk. Talán betegség, vagy egyéb 
elfoglaltság. Novemberben is csak heti egy órában tar-
totta meg előadását. Mindazáltal 1531 június 22-én mái-
sikerült be is fejeznie. 

Néhány nappal később: július 3-án kezdte meg Luther 
második előadását a galáciai levél-ről s ugyanennek az év-
nek december 12-én be is fejezte. Ezt a levelet különösen 
szerette Luther, „levélkéjéének, Bora Katájának nevezte.81 

Fennmaradt előadásai között ez az egyetlen újszövetségi 
irat, melyet kétszer is tárgyalt. A későbbi időben is ez volt 
Luthernak legnagyobb tekintélyre szert tett írásmagyará-
zati munkája . 

Mindazáltal ennek az előadásnak fennmaradt emlé-
kei között a közvetlenül Luthertól származó anyag rend-
kívül csekély: mindössze egy rövidebb terjedelmű magya-
rázat Gal. 5, 6-hoz és az előadás terjedelméhez mérten fel-
tűnően rövid preparáció. Ennek az előadásnak az anyaga 
is Rörer rendkívül bő és pontos jegyzetében maradt meg. 
Rörer állította össze azután a saját s alighanem még segí-
tőtársainak a jegyzetei alapján is azt az 1535-ben meg-
jelent kommentárt, amely utóbb Luther klasszikus kom-
mentárjaként terjedt el, holott Luther csupán az előszót írta 
hozzá, melyet az 1538-i kiadásban még meg is toldott." Az 
előszóban Luther csodálkozik is, hogy előadásában olyan 
bőbeszédű (verbosus) lett volna, mindazáltal azonosítja 
magát mindazzal, ami a kommentárban van.58 

A következő időben Luther előadói tevékenysége egyre 
vontatottabb lesz. Betegeskedése többször akadályozza elő-
adásainak nyugodt menetét. Luther maga is érzi ezt, azért 
nem is mer már teljes előadást tartani, hanem csupán né-
hány zsoltár magyarázatát ígéri: „amennyit betegségem 
mellett tudok... nem a zsoltárok egész könyvét... hanem ki-
választok néhányat",54 amidőn 1532 március 5-én a 2. zsol-
tár magyarázatával immár harmadszor veszi elő előadásai 
folyamán a zsoltárok könyvét. Tényleg: 1535 május 31-ig 
mindössze a 2., 51., 45., továbbá az ú. n. lépcső-zsoltáro-



15* 

kat: 120—134. és végül a 90. zsoltárt tárgyalja. Ezek a zsol-
tárelőadások egyfelől Rörer jegyzeteiben maradtak fenn, 
másfelől Veit Dietrich, nyilván előadási jegyzetek alapján 
készült kiadásában. Időközben, egy teljes éven át: 1533 
október 27-től 1534 október 26-ig, úgy látszik, egyáltalán 
nem is tartott előadást.5' A weimari kiadásban eddig még 
csak a 2., 51. és 45. zsoltár magyarázatának kézirati és 
nyomtatott anyaga jelent meg.56 Ezenkívül Luther prepará-
ciói ezekhez az előadásaihoz találhatók Koffmane által a 
weimari kiadás XXXI. kötet 1. részében „Kleinere Arbeiten 
über Psalmen 1530—4532" címen közzétett gyűjtemény-
ben." 

A 90. zsoltár előadását Luther e szavakkal fejezte be: 
„Ezután a Genesist fogom magyarázni, ha az Űr életben 
tart."™ 1535 június 8-án csakugyan meg is kezdte Genesis 
előadását, melyet azután betegség s egyéb akadályozó kö-
rülmények által sokszor megszakítva csak 10 év múlva: 
1545 november 17-én fejezett be e szavakkal: ,,Ez hát a 
Genesis könyve. Adja a mi Istenünk, hogy mások utánam 
jobban végezzék el. Én nem tudom jobban, gyönge vagyok, 
könyörögjetek érettem Istenhez, hogy könnyű, boldog vég-
órát adjon nekem."5 ' Ez volt utolsó s legterjedelmesebb 
előadása, mely a weimari kiadásban három vaskos kötetet 
tesz ki (XLII—XLIV. kötet).60 Mégis ebből a nagyterje-
delmű előadásból alig maradt fenn kézirati anyag. Luther 
kezétől csak egészen rövid preparáció van az első három 
fejezethez, ezenkívül csak egészen rövid és töredékes elő-
adási jegyzet Veit Dietrichtől. Az előadás anyaga ilyen-
formán csak a V. Dietrich által előkészített nyomtatott ki-
adásban maradt meg, melyhez elsősorban Rörer és Cruci-
ger, majd később még mások jegyzeteit használta fel. 

Genesis-előadását azonban még egy kisebb előadással 
szakította meg: 1543 adventi s 1544 böjti időszakában az 
egyházi év gondolatának megfelelően Ésaiás 9. és 53. feje-
zetét magyarázta.61 

Luther előadói munkássága tehát egyáltalán nem át-
meneti, vagy csupán epizód jellegű. Halála előtt mindössze 
három hónappal hagyta abba, s addig is rendkívül sok-
oldalú reformátori tevékenysége és gyakori betegeskedése 
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ellenére aránylag kevés ideig szünetelt ezirányú munkás-
sága- Szükséges tehát, hogy ennek megfelelően méltassuk 
is figyelemre, 

2. LUTHER PROFESSZORI HIVATÁSÁVAL ÖSSZE-
FÜGGŐ EGYÉB MUNKÁSSÁGA. 

Luther előadásainak fennmaradt közvetlen és közvetett 
emlékei oly hatalmas anyagot nyújtanak, hogy csupán 
ennek az alapos áttanulmányozása és kiaknázása is rend-
kívül gyümölcsözőnek Ígérkező feladatot jelent az újonnan 
megindult Luther-kutatás számára. De ha Luther 33 évre 
terjedő professzori előadó működését végigtekintjük, akkor 
bizonyos csodálkozással kell megállapítanunk, hogy ehhez 
a hosszú időhöz képest Luther milyen kevés előadást tar-
tott. Sőt figyelembe véve Luthernak erősen az evangé-
liumhoz, Krisztus személyéhez kötött vallásosságát, még 
inkább meglepő, hogy írásmagyarázó előadásaiban az Új-
szövetség egyenesen háttérbe szorul az Ószövetség mellett, 
így például az evangéliumokat egyáltalán nem magyarázta 
s eltekintve a pasztorális levelektől, Pál apostol levelei kö-
zül is csak a római és galáciai levelet tárgyalta, bár az 
utóbbit kétszer. 

Az akkori időben azonban Luther előadásainak arány-
lag csekély száma s egy-egy bibliai könyv előadásának 
sokszor évekre való elnyúlása nem volt szokatlan dolog. 
A wittenbergi egyetem theologiai fakultásának szabályai 
az előadás anyagát vagy terjedelmét nem szabták meg, 
csupán az egyes professzorok előadási óráit állapították 
meg napok szerint, bár másrészt viszont az egyetemi álta-
lános szabályzat büntetést rótt a hanyagul mulasztó pro-
fesszorokra.62 Arról pedig nincs tudomásunk, hogy Luthert 
valaha is a hanyagság vádja érte volna. Egyes előadásai-
nak hosszúra nyúlását viszont érthetővé teszi a fennmaradt 
anyag nagy terjedelme, másrészt az a körülmény, hogy 
Luther, amint azt Rörer jegyzeteinek keltezéséből meg 
lehet állapítani, hetenként rendszerint csak két, néha 
három órai előadást tartott, sőt előfordult az is, hogy csu-
pán egy előadási órát tartott egy héten. Emellett még az 
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akkori viszonyokhoz képest elég gyorsan végzett el egy-
egy bibliai könyvet, hiszen például egy lipcsei profesz-
szor a 15. és 16. század fordulóján Jeremiás könyvének 
első 8 fejezetét 24 éven át magyarázta.63 

Mindehhez tekintetbe kell vennünk azt is, hogy elő-
adásaival nem merült ki Luther professzori működése. 
Ehhez tartozott még mindenekelőtt a diszputációk vezetése. 
A diszputációk a középkori egyetemi rendszerhez tartoztak 
s ezeket a wittenbergi egyetem 1508-i szabályzata is fenn-
tartotta. Két leggyakoribb főformájuk volt: a promóciós 
diszputációk, amelyek a tudományos fokozatok elnyerésé-
jiek előfeltételeihez tartoztak t, néha több napra is terjed-
tek. Voltak ezenkívül hetenkénti diszputációk is — pénte-
ken —, az úgynevezett cirkuláris diszputációk, amelyeken 
a professzor elnöklete mellett a hallgatók vettek részt s 
céljukat tekintve, általában megfeleltek a mai szeminá-
riumi gyakorlatoknak. A wittenbergi egyetemen ugyan 
1525-íől szüneteltek a diszputációk, talán részben a közép-
kori szellem és szokás elleni tiltakozásképen, de a Me-
lanchthon által 1533-ban kidolgozott ú j szabályok némi eny-
hítéssel újból bevezették. A következő években Luther által 
tartott s fennmaradt diszputációkat kiadta Drews.64 Luther 
ezeket a diszputációkat különösen szeretettel alkalmazta, 
mivel kitűnő pedagógiai eszközt látott bennük az if júság 
nevelésére és szellemi fejlesztésére, viszont gáncsolta Me-
lanchthont, aki túlszigorú volt az ifjúsághoz, — amint arról 
Lauterbach asztali feljegyzései tanúskodnak.65 Ezek a disz-
putációk, már amennyire azok menetét a feljegyzések hűen 
adhatták vissza, érdekes és sok tekintetben még ki nem 
aknázott képet nyújtanak Luther professzori működéséről. 
Ezért csak sajnálni lehet, hogy eddig aránylag kevés vált 
ismeretessé Luther diszputációi közül s különösen a ko-
rábbi időben tartottakról csak hiányosan maradtak fenn 
emlékeink. 

Luthert professzori hivatásával kapcsolatban ezenkí-
vül még egyéb kötelességek is terhelték. Mint a wittenbergi 
ágostonrendi kolostor subpriorjának, kötelessége volt a 
szerzetesek tanulmányaira felügyelni. Majd a szászországi 
kolostorok kerületi vikáriusa lett. Azonkívül a kolostorban 
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prédikálnia is kellett, majd körülbelül 1514-ben a városi 
templom prédikátora is ő lett.60 Eltekintve a renddel kap-
csolatos, később még megnövekedett teendőitől, különösen 
nagyjelentőségű s előadói működésével közvetlen kapcsolat-
ban áll igehirdető munkássága. Ez valósággal kiegészítette 
előadásait, amennyiben itt is az írást magyarázta, nem egy-
szer egész szentírási könyveket folytatólagosan s itt jobban 
érvényesíthette az előadásaiban többször hangsúlyozott 
gyakorlati — építő szempontot. Jellemző, hogy Luther elő-
adásaiban nem egyszer találunk utalást prédikációkra,67 

sőt egyszer, az 59. ( = 60.) zsoltár 10. versének bővebb ma-
gyarázatául egy egész prédikációt is közbeszúr.08 Luther 
igehirdető munkásságára azonban itt bővebben nem térhe-
tünk ki. De a Szentíráshoz való viszonyának teljes meg-
ismerése szempontjából nélkülözhetetlen forrás prédiká-
cióinak fennmaradt hatalmas anyaga, amellett, hogy egyéb 
szempontból is rendkívül érdekes és hasznos a tanulmá-
nyozásuk.69 

Nagy elfoglaltságáról Luther maga is megemlékezik 
barátjaihoz írt leveleiben. Lang Jánosnak 1516 október 
26-án például azt írja, hogy két íródeákra is szüksége 
volna, annyit kell naponta írnia, amellett elsorolja egyéb 
teendőit s tréfásan fűzi hozzá: „Lám, milyen tétlen ember 
vagyok!"10 Később még bibliafordítási munkája is növelte 
elfoglaltságát, ami azonban ismét szoros összefüggésben van 
előadásaival, sőt ez a párhuzamos kettős munkája mind-
kettőre kölcsönös gazdagodást jelentett. 

Luther azonban nemcsak egyéb munkásságával egé-
szítette ki bibliai előadásait, hanem gondoskodott arról, 
hogy a Szentírást mások is magyarázzák. Mindenekelőtt 
sietett Melanchthont erre rábírni, aki már wittenbergi mű-
ködésének első évében Homeros mellett a Tituszhoz írt le-
velet, majd nyomban ezután a római levelet is magyarázta. 
De ugyancsak Luther hatása alatt, sőt részben őt ismételve 
tartottak bibliai előadásokat mások is: Lang, Karlstadt, 
Dölsch, Jonas, a volt francia ferencrendi szerzetes Lam-
bert, valamint Amsdorf, Agricola és Bugenhagen is.71 Me-
lanchthon bibliai előadásait különösen nagyra becsülte 
Luther, úgyhogy 1522-ben Melanchthon tudta nélkül kiadta 
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ennek a római és korinthusi levelekről tartott előadásait. 
A kiadáshoz írt előszóban pedig nem mentség, hanem in-
kább szemrehányásképen mondja, hogy hát miért nem 
adta ki Melanchthon maga előadásait, ezenkívül félig tréfá-
san, félig komolyan megfenyegeti, hogy „ellopja" s kiadja 
még a Genesisről, Máté és János evangéliumáról tartott 
előadásait is,72 aminthogy az utóbbit egy év múlva Me-
lanchthon sértődött tiltakozása ellenére csakugyan ki is 
adta, 

3. ELŐADÁSAINAK MEGVÁLASZTÁSA. 

Felvethetjük azt a kérdést, hogy milyen szempont sze-
rint válogatta ki Luther a magyarázandó szentírási köny-
veket? A theologiai fakultás szabályzata ezt ugyanis nem 
határozta meg s így a választás az előadó, jelen esetben 
Luther tetszésére volt bízva. Első előadásait illetőleg ugyan 
nem nyilatkozik vezérlő szempontjairól, mégis aligha téve-
dünk, ha ezeknél elsősorban szubjektív szempontok érvé-
nyesülését tekintjük döntőnek. Hogy először a zsoltárokat 
magyarázta, azzal indokolható, hogy az egyház istentiszte-
leti gyakorlatában ezzel a könyvvel került legközvetlenebb 
kapcsolatba. Ennek egyes részleteit imádkozta a horákon 
és inatutinákon, ez maradt mindvégig Luther kedvelt imád-
ságoskönyve. így szinte természetes, hogy bibliai előadá-
sait ezzel a könyvvel kezdte meg. Ezután egymásután a ró-
mai, galáciai és héberekhez írt levél magyarázata követke-
zik, amelyekhez való fordulását viszont vallásos gondolko-
dásának erre az időre eső, belső küzdelmekkel teljes fejlő-
dése teszi érthetővé. Ezektől az iratoktól várta ugyanis és 
kapta meg a választ az isteni igazságossággal és az ember 
megigazulásával foglalkozó és tépelődő lelke kérdéseire. Mi-
után e tekintetben megnyugváshoz jutott, visszatért a Zsol-
tárok könyvéhez, melyet Pál apostol levelei mellett a Szent-
írás „legelőkelőbb" (nobilissimum) könyvének tartott s 
amely őt, saját bevallása szerint, leginkább foglalkoztatta.75 

Későbbi előadásainál a gyakorlati — építő szempont lesz 
elsősorban irányadó. Harmadszori zsoltárelőadásában külö-
nösen hangsúlyozza azt, amiben egyébként általában a zsol-
tárok sajátos értékét látja: Isten dicsőítését s a hálaadást. 

2* 
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De hasonlóképen vezeti be Ámosz próféta könyvéről tar-
tott előadását is: „ N e m egyébért kezdem ezt az előadást, 
mint hogy Istennek igéje bővelkedjék mibennünk és Isten 
himnuszokban és zsoltárokban dicsőíttessék stb."n Midőn 
1527-ben az egyetem a pestis miatt Jenába menekült, a 
visszamaradottaknak kölcsönös vigasztalás és buzdítás céljá-
ból János első levelét kezdte magyarázni. De bizonyos tu-
dományos szempontok — persze nem a mai értelemben — 
is vezetik egyes iratok kiválasztásánál. Itt főleg a régebbi 
hamis magyarázókat akar ja kiküszöbölni, akik a Szentírás 
homályosabb és nehezebb irataiba a maguk gondolatait, 
bölcseségét vitték bele s ezzel lehetetlenné tették azok he-
lyes megértését. Ezeket az indító okokat emlegeti különö-
sen a Prédikátor könyve és az Énekek éneke magyaráza-
tánál. A Prédikátor könyvének magyarázata Hausmann 
Miklóshoz írt levele szerint sok fáradságot is okoz neki,, 
mégis szükséges magyarázni, mert annyira el volt hanya-
golva ez a könyv addig.75 Viszont a galáciai levél második 
előadása alkalmával a tiszta keresztyén tanítás megvédé-
sét tűzi ki célul az emberi hagyományokon alapuló hamis 
tanításokkal szemben, melyek ismét fenyegetően kezdtek 
fellépni.76 Említettük, hogy 1544-ben, Genesis előadása köz-
ben Ésaiás 9., illetőleg 53. fejezetét az ádventi és böjti idő-
szak gondolatának megfelelően, tehát teljesen gyakorlati 
szempontból iktatta közbe. Genesis előadásának kiadásá-
hoz írt előszavában pedig hangsúlyozza, hogy nem gondolt 
annak kiadására, hanem csupán — mondhatjuk : köteles-
ségből — az iskolának (vagyis az egyetemnek) akart szol-
gálni vele (ut praesenti scholae inservirem) s a hall-
gatóság és ő maga is gyakorolhassa magát Isten 
Igéjében. Ekkor a sok betegeskedés és egyéb aka-
dályoztatás már nyilvánvalóan elvette a kedvét az 
előadással való beható foglalkozástól, úgyhogy Genesis 
előadását 1540-ben abba is akarta hagyni s Rörer biztatá-
sára azt a meglepő választ adta, hogy ő már nem az olyan 
tudósoknak tart előadást, mint Rörer, hanem az i f jú theo-
logusoknak, hogy elmondhassák magukról, hogy hallgat-
ták Luthert.77 

Luther tehát élete vége felé már csak az érte lelkesedő 
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if júság kedvéért tartott előadásokat. Hogy mikor mennyien 
hallgatták előadásait, arra nézve megbízható adataink nin-
csenek. Egyes híradások vannak arra nézve, hogy Luther 
általában zsúfolt előadóteremben tartotta előadásait, még-
pedig többnyire a nagy előadóteremben. Bizonyos is, hogy 
azt a több ezer diákot, aki Luther életében megfordult Wit-
tenbergben, elsősorban Luther személyisége vonzotta s így 
előadásai mindenkor erősen látogatottak voltak.78 Különös 
vonzóerőt adhatott előadásainak rendkívül eleven és köz-
vetlen módja, hogy előadásaiba számos német szót és köz-
mondást vegyített bele, sőt bizonyára nem egyszer tréfás 
megjegyzésekkel is fűszerezte azokat. Mégis aránylag oly 
kevés emlék maradt fenn ezekről az előadásokról jegyzet 
formájában. De nem kevésbbé sajnálatra méltó, hogy a kö-
rülbelül 180 magyar diákról, aki még Luther életében ke-
reste fel Wittenberget, szintén nem tudjuk pontosan meg-
állapítani, hogy ki melyik előadását hallgatta Luthernak. 
Hiszen még Dévai Bíró Mátyást illetőleg is csupán egy 
Luther-féle asztali beszéddel kapcsolatos feljegyzés szol-
gáltatta a kétségtelen adatot arra nézve, hogy csakugyan 
Luther házában lakott.79 Pedig ha ilyen, magyar diáktól 
származó jegyzet előbukkanna, igen érdekes világot vet-
hetne arra, hogy mennyire értette meg az illető Luthert s 
másfelől Melanchthonnak a magyarokra gyakorolt befolyá-
sát, illetve annak okait is tisztázni segítene. Mindenesetre 
nem érdektelen az az egy-két nyom Luther asztali beszél-
getéseiben, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a 
magyarok Luthert, aki — mint említettük, különösen ké-
sőbbi előadásait éppen a könnyebb megértés céljából, erő-
sen tarkította német szavakkal és kifejezésekkel —, nem 
mindig érthették meg teljesen. Az egyik ilyen asztali beszéd 
szerint80 magyar diákok arra hivatkozva, hogy nem tudnak 
németül, kérték Luthert, hogy nekik az Ürvacsorát két szín 
alatt külön és latin nyelven szolgáltassa ki, de Luther 
Krisztus rendelésére és az egyházi rendre hivatkozva, ké-
résüket nem teljesítette. A magyarok azután meg is nyu-
godtak. Egy másik esetben viszont egy magyar, nyilván 
mert valamit nem értett, „csodálatos, meg nem felelő és 
szükségtelen" kérdéseket tett fel Luthernak.81 
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4. SEGÉDESZKÖZEI. ELŐADÁSI MÓDJA. 

Luther előadásainak áttekintése után vessünk min-
denekelőtt egy pillantást előadásainak külső tényezőire, 
előadási technikájára.82 

A mai tudományos exegézis első főfeltétele, hogy a 
Biblia iratait csakis a kritikai apparátussal elérhető pon-
tossággal rekonstruált eredeti szöveg alapján lehet magya-
rázni. Luther idejében ez a tudományos követelmény a 
humanizmus filológiai programmja révén már ismeretes 
volt, sőt Lutherra sem maradt hatás nélkül, de teljes ér-
vényre ez nála még nem jutott. Amint előadásait mind-
végig latin nyelven tartotta, úgy előadásainak alapjául is 
mindvégig a Bibliának latin szövege szolgált. Ez a latin 
szöveg eleinte a Vulgata változatlanul átvett fordítása volt, 
melyet Luther „nostra translatio"-nak nevez, de ezt a szö-
veget később azután már önállóan javítja.83 A zsoltárelő-
adáshoz ezenkívül felhasználta Faber Stapulensis Quincu-
plex Psalteriumát, mely öt különféle latin fordítást közöl 
egymás mellett oszlopokba állítva. Ezek között harmadik 
helyen a Psalt. Hebraicumot, amelyet Luther leginkább 
használt fel. Legtöbbnyire ezt emlegeti Hebraeus néven. 
Figyelmes összehasonlításának eredményeképen észreveszi 
a Vulgata és Hebraeus eltéréseit, sőt ellentmondásait is, 
de míg eleinte igyekszik a kettőt lehetőleg összeegyeztetni, 
mint például a 35. zsoltárnál,84 később már a Hebraeust 
számos esetben jobbnak tartja a Vulgatánál.83 

De ha Luther előadásainak alapjául a latin szöveget 
vette is, ez még nem jelenti azt, hogy kizárólag csak ezt 
vette figyelembe. Ellenkezőleg, Luther a Szentírás eredeti 
nyelveivel már akkor kezdett foglalkozni, amikor még szó 
sem volt arról, hogy a Szentírás professzora lesz. Először 
a héber nyelv tanulmányozását kezdte meg Erfurtban, 
valószínűleg 1509-ben, Reuchlin Rudimenta-ja alapján.8 ' 
Alaposabb tanulmányozásról azonban nem lehetett szó, 
mindazonáltal — amint arra Scheel mutatott rá87 — már 
a Sententiákhoz írt széljegyzeteiben is nyoma mutatkozik 
héber nyelvi ismeretei gyümölcsöztetésének. Sokkal na-
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gyobb mértékben történt ez már zsoltárelőadásában, aliol 
például a 4. zsoltár címét héberül is idézi,88 de latin betűk-
kel írva -— s ezen az alapon magyarázza Reuchlinra való 
hivatkozással. Héber tudásának nagyobb bizonysága már 
az, hogy 1517-ben a hét bűnbánati zsoltár német fordításá-
hoz és magyarázatához, saját bevallása szerint, nem csu-
pán Hieronymus fordítását, hanem Reuchlin héber 
„Septena"-ját (vagyis: Septem psalmi poenitentiales, 1512} 
is használta.89 Héber nyelvismeretét egyre inkább tökélete-
sítette, amint azt különösen a legutóbb kiadott héberekhez 
írt levélről szóló előadás igazolja, ahol a számos ó-szövetségi 
idézetet jórészben az eredeti szöveg alapján ellenőrzi, a levél 
görög stílusában felfedezi a hebraizmusokat: apostolus 
hebraisat,80 sőt Iiéb. 2, 7-tel kapcsolatban kiterjeszkedik az 
Erasmus és Faber Stapulensis között támadt vitára, mely-
ben utóbbi azt állította, hogy Pál apostol a levelet héber 
nyelven írta, s a fordító az „Elohim" szót helytelenül for-
dította ,,angeli"-nak. Luther Erasmusnak ad igazat abban, 
hogy a levél eredeti szövege a görög, de másrészt Erasmus, 
felfogását dogmatikai tekintetben kijavítja.91 Hogy meny-
nyire lelkiismeretesen igyekezett a Biblia eredeti nyelvét el-
sajátítani, annak bizonysága, hogy még jóval később, wart-
burgi magányában is foglalkozott a héber és görög nyelv 
tanulásával.92 

Görög nyelvi tanulmányainak kezdetéről biztos tudo-
másunk nincs. Lehet, hogy már ezt is Erfur tban kezdte 
meg, de eredményesebben csak Wittenbergben folytatta 
barátja, Lang János segítségével, aki a görög nyelv mes-
tere volt.83 Exegetikai munkásságában az Újszövetség gö-
rög szövegének felhasználásáról az első biztos nyomot a 
római levélről tartott előadásában találjuk, a 9. fejezetnél, 
ahol már Erasmus 1516 elején megjelent görög Újtestámen-
tumát használta. Ettől kezdve azután a görög szöveget is 
állandóan felhasználja előadásaiban és lelkiismeretesen el-
lenőrizni igyekszik a latin fordítás megbízhatóságát. Az 
azonban bizonyos, hogy Melanchthon görög tudását Luther 
nem érte el s nem lehetetlen, hogy ez is egyik oka és ma-
gyarázata annak, hogy Melanchthonnak Wittenbergbe jö-
vetele óta Luther majdnem kizárólag ószövetségi iratokat 
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magyarázott, míg az újszövetségieket, elsősorban a római 
levelet, Melanchthonra bízta. 

A bibliai szöveg magyarázata Luther előtt lényegileg 
abban állott, hogy minden egyes bibliai helyhez hozzá kel-
lett fűzni a legkiválóbb kommentátorok, elsősorban az egy-
házi atyák magyarázatait. Ez azt jelentette Lutherra nézve, 
hogy előadásai számára meglehetősen nagy anyagot 
kellett összeszednie a különféle kommentárokból. Luther 
ennek a követelménynek eleget is tett, még pedig a legtel-
jesebb lelkiismeretességgel elmerülvén a számára hozzá-
férhetővé vált kommentárokba, amint azt már mindjár t 
zsoltárelőadásának elején sejtetni engedi, hivatkozván arra, 
hogy bár a zsoltárok magyarázatán többet dolgoztak, mint 
a Szentírás bármely más könyvén, ezek a magyarázatok 
mégsem oldották meg feladatukat, sőt sok helyen inkább 
szorulnak magyarázatra, mint maga a szöveg.94 Széleskörű 
és alapos tanulmányaira Luther később is öntudatosan hi-
vatkozik, amikor ellenfelei azt vetik szemére, hogy nem 
olvasta az egyházi atyákat.95 

Hogy milyen forrásokat és exegetikai segédeszközöket 
használt Luther előadásaihoz, azt itt csak röviden említjük 
meg, nem lévén célunk Luther forrásaihoz való viszonyának 
beható vizsgálata. Ez különben az első zsoltárelőadásnál 
már azért is jelentékeny nehézségekbe ütközik, mivel ennek 
az előadásnak weimari kiadása egyéb hiányai mellett még a 
legelemibb kritikai apparátussal sincs ellátva, s így ahol 
Luther maga nem nevezi meg forrását, e kiadás alapján 
bajos megállapítani, hogy kit és hogyan idéz Luther: szó-
szerint-e, vagy csak tartalmilag?98 

Luther egyik legfontosabb segédeszközére, melyet zsol-
tárelőadásához használt, már rámutattunk. Ez Faber Sta-
pulensis Quincuplex Psalteriuma, mely nem csupán a kü-
lönböző latin szövegek ellenőrzésére szolgált neki, hanem 
a hozzáfűzött magyarázatokat is felhasználta, sőt írás-
magyarázati elveit jórészben a magáévá is tette. Ugyancsak 
felhasználta további előadásai folyamán Faber Epistolae 
Pauli apostoli című munkájá t is. Faber munkái mellett 
Luther legjelentősebb segédeszköze Lyrai Miklós (f 1340.} 
Postillái voltak, melyet azonban később nem önállóan ad-
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tak ki, hanem a Glossa ordinaria-val kapcsolatban, mely-
nek törzse még a 9. században élt Walahfrid Strabora ve-
zethető vissza s amelyhez Lyra Postilláján kívül Burgosi 
Pál (rabbiból lett keresztyénné, majd Burgos püspökévé, 
f 1435.) Additioit és Doering Mátyás Replicá-it is hozzácsa-
tolták. Lyrai Miklósra vonatkozik az a később elterjedt 
mondás: Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset, — 
mely azonban teljesen hamisan jellemzi Luthernek Lyrá-
hoz való viszonyát, mert Luther eleinte majdnem teljesen 
elítélően foglalt állást Lyrával szemben és csak később bé-
kült ki írásmagyarázati elveivel. Ezek mellett számos egyéb 
exegetikai és más segédeszköz állott Luther rendelkezé-
sére, így főleg Petrus Lombardus, Clairvauxi Bernát stb., 
továbbá a skolasztikusok (nominalisták) dogmatikai mü-
vei. Az egyházi atyákat szintén szorgalmasan tanulmá-
nyozta, főleg Hieronymust, Chrysostomust, Ambrosiust, de 
valamennyinél többre becsülte Augiistinnst. Ő volt az, aki 
szerinte Pál apostol leveleit legjobban megértette, sőt a 
iustitia Dei igazi értelmének reformátori fellépésére döntő 
jelentőségű megismerésével is kapcsolatba hozza Augusti-
nust, aki megismerésének helyességében utólag megerősí-
tette őt.97 Végül itt is megemlítjük még, hogy a humanis-
ták: Reuchlin és Erasmus munkáit is, megjelenésük után 
azonnal felhasználta. 

Luther tehát kétségtelenül nagy apparátussal fogott 
hozzá előadásainak kidolgozásához. Ezért érthető, hogy 
első zsoltárelőadását, melyet joggal első előadásának tart-
hatunk, csak néhány hónappal doktorrá és professzorrá 
létele után kezdte meg, mert hosszabb időre volt szüksége, 
amíg az „összes scribens"-eket elolvasta s a szükséges 
anyagot összegyűjtötte. Az egymásnak sokszor ellentmondó 
magyarázók áttanulmányozása s a helyes értelemért 
való kiizködés érthetően vállára nehezedő súlyos teherré 
tette számára ezt az első előadást.98 

Első előadásának fennmaradt kézirata megmutatja azt 
is, hogy előadását külsőleg miképen rendezte be. Emlí-
tettük, hogy az előadás két részben maradt fenn: külön a 
glossza és külön a scholion. Ugyanez a beosztása következő 
előadásainak is a római, galáciai és héberekhez írt levélről 
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Ez az első négy előadás tehát külső szerkezet szempontjából 
egy csoportot alkot s e tekintetben teljesen a középkori gya-
korlat nyomain halad. Módszere a következő volt: Az elő-
adásra kiválasztott bibliai irat latin szövegét Grünenberg 
Jánosnál, aki úgy látszik az egyetemi nyomdász szerepét 
töltötte be, kinyomatta, még pedig igen széles sorközökkel. 
A zsoltárszöveg elé egy praefatiót, azonkívül minden zsol-
tár elé egy rövid summariumot is nyomatott, melyben ösz-
szefoglalta a zsoltár lényeges tartalmát. Hasonlóképen a 
római és galáciai levél" egyes fejezetei elé is egy-egy casus 
summariumot nyomatott. A héberekhez írt levélről 
fennmaradt jegyzetnél ez hiányzik, bár ez csak máso-
lat lévén, nem tudjuk ebből megállapítani, hogy az 
eredeti nyomtatványon is hiányzott-e? Ezek a sum-
mariumok sokszor Luther fontos theologiai gondolatait 
árulják el. Egy ilyen nyomtatott példányt használt 
fel azután maga is az előadás anyagának kidolgo-
zására. A többi nyomtatott példányt pedig kiosztotta 
hallgatói között. A sorok közé írta be az egyes szavak ér-
telmét és összefüggését magyarázó megjegyzéseket, a la-
pok ugyancsak széles margójára pedig a rövidebb szó- és 
értelemmagyarázatokat. Ugyanígy diktálta azután ezeket 
hallgatóinak is, akiknek ezt a megadott szabály szerint kel-
lett beírniuk az előttük fekvő nyomtatott szövegű la-
pokra, amint azt a római, galáciai és héber levél előadásá-
ról fennmaradt jegyzetek, illetve jegyzetmásolatok igazol-
ják. így keletkeztek a sorközi (interlineáris) és lapszéli 
(marginális) glosszák. A szöveg tulajdonképeni bővebb és 
összefüggő magyarázatát nyújt ják a scholionok. Ezeket 
Luther általában collecta-nak vagy commentum-nak nevezi. 
Ez lényegileg a kommentárokból vett szószerinti vagy tar-
talmi idézetek gyűjteménye, nem egyszer közbeszúrt ,,co-
rollarium"-okkal tarkítva. Természetesen, minél inkább 
előrehaladt Luther az előadásaiban, annál több saját véle-
ményt és gondolatot szőtt bele scholionjaiba. 

Az a kérdés most már, hogy a glosszák és scholionok 
milyen viszonyban vannak egymáshoz? Luther megma-
radt kézirataiban (zsoltár- és római levél-előadás) a kettő 
el van különítve egymástól, a zsoltárelőadás glosszáit és 
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scholionjait pedig — úgy látszik, már évszázadok óta —-
két külön helyen is őrzik. Hasonló a helyzet a jegyzetek-
nél is. Azt lehetne tehát gondolni, hogy a glosszák és scho-
lionok az előadásnak két külön, esetleg párhuzamos részét 
alkotják, taláji olyanformán, hogy egyik órán a glosszá-
kat, a másikon pedig a scholionokat diktálta Luther. Való-
színűbb azonban, hogy Luther egy-egy kisebb értelmi sza-
kaszhoz előbb a glosszákat diktálta, nyomban utána pedig 
a scholionokat is. Ezt a feltevést erősíti meg egy zwickaui 
jegyzettöredék a római levél előadásáról, amelyben egyes 
scholionrészek a megfelelő glosszák közé vannak be-
szúrva.100 Boehmer a zsoltárelőadás glosszáit, scholionjait, 
valamint a Quincuplex Psalteriumhoz írt annotatiókat 
vizsgálva,101 bizonyos kölcsönös utalásokból arra a meg-
állapításra jut, hogy a scholionok és annotatiók ugyan-
ahhoz a zsoltárhoz körülbelül egyszerre keletkeztek, sőt 
eleinte a glosszák is; de körülbelül a 30. zsoltártól kezdve 
Luther a glosszálással gyorsabban haladt előre, úgyhogy 
később a glosszálásban már mintegy 30 zsoltárral volt 
előbbre. A 63. zsoltár scholionjában ugyanis már utal a 91. 
zsoltár glosszájára.102 

Hogy Luther a részletesen kidolgozott anyagából elő-
adás közben mennyit és mit diktált, azt pontosan megálla-
pítani nem lehet. A zsoltárelőadásról diákjegyzet eddig 
nem került elő, a galáciai és héberekhez írt levélről 
tartott előadásokhoz viszont Luther jegyzetei hiány-
zanak. Egyedül a római levélhez maradtak fenn diák-
jegyzetek, illetve töredékek, de ezek mostanáig még 
nincsenek kiadva.103 így csupán általános következte-
tésekre vagyunk utalva. Bizonyos, hogy Luther töb-
bet is mondott annál, amit leírt, hiszen saját szé-
gyenkező bevallása szerint is bőbeszédű volt.104 így 
előadása közben bőven lehetett alkalma személyes vagy az 
aktuális eseményekkel kapcsolatos megjegyzésekre, viszont 
az előadásjegyzés pszichológiájához tartozik az, hogy az 
ilyen megjegyzésekre hirtelen felfigyelnek a hallgatók, de 
legtöbbnyire nem jegyzik le. Természetes viszont, hogy en-
nek ellenében írott anyagát nem egyszer kénytelen volt 
megrövidíteni. 
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Hasonlóképen a későbbi előadásoknál, amelyekről 
már csak hallgatók által készített jegyzetek maradtak fenn, 
még inkább számolnunk kell azzal, hogy Luther a lejegy-
zett anyagon kívül még egyebet is mondott. Igaz, hogy Rö-
rer terjedelmes jegyzetei a lehető teljesség benyomását kel-
tik, sőt azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy Luther egy-egy 
órán aránylag sokat, tehát gyorsan beszélt, már nem is 
diktált. Későbbi előadásaiban különben is szakított a kö-
zépkori gyakorlatból átvett módszerével, mely elkülöní-
tette a glosszát és scholiont, hanem most már a szöveget 
összefüggően magyarázta, közbeszúrva egy-egy szükséges-
nek látszó szómagyarázatot. Mikor hagyott fel ezzel az elő-
adási móddal? Első galáciai levél-előadása alapján később 
kiadott kommentárja már folytatólagos magyarázatot ad, 
míg a Schubert által újabban kiadott jegyzet még külön-
álló glosszákból és scholionokból áll. Hasonlóképen az 
utána következett héber levél-előadásról készült jegyzet-
másolat is. Második zsoltárelőadásának anyagát viszont az 
előadással párhuzamosan maga adta ki s ebben a glossza 
már eltűnt. Mivel pedig ezt az előadását egyre fokozódó 
elfoglaltsága miatt „ugyanegy munkával fogalmazni, for-
mába önteni és kiadni" volt kénytelen,105 joggal feltehet-
jük, hogy akkor a kettős magyarázatot már előadásaiban 
is elhagyta. Ez tehát az előadási technika tekintetében a 
középkori hagyomány legyőzését jelenti. 

Luther előadásait külső szempontból jellemzi még a 
rendkívül sok szentírási idézet. Ez is mutatja, hogy Luther 
egész gondolkozása a Bibliában gyökerezett. Bizonyos 
tekintetben meglepő, hogy idézetei, saját kézirataiban is, 
nem mindig pontosak, vagy a helyet hibásan jelzi. Ez azon-
ban csak annak a jele, hogy Luther emlékezetből idézett, 
így pedig egyenesen csodálatraméltó kiváló emlékező-
tehetsége, amelynek maga is tudatában volt.106 A jegyzetek-
ben található jóval számosabb idézési hiba azonban jórészt 
a jegyzők terhére Írandó, akik a bizonyára még gyorsab-
ban diktált idézeteket nem tudták pontosan lejegyezni, 
Luther maga különben azt kívánta, hogy az igazi theolo-
gusnak az egész Bibliát tudnia kell.107 

Még egy jellemző külső sajátságot kell megemlítenünk 
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Luther előadásaival kapcsolatban. Már első zsoltárelőadásá-
ban is számos német szót, főleg közmondást vegyít latin-
nyelvű előadásába, leginkább egyes szavak, kifejezések ért-
hetőbbé tétele céljából. Ez a szokása későbbi előadásai fo-
lyamán még fokozódik, annyira, hogy Hörer jegyzeteiben 
igen sok félig latin, félig német mondatot találunk, akár-
csak prédikációiban és asztali beszédeiben. Luther volt 
tehát az első, aki egyetemi előadásaiban a német nyelv-
nek meglehetősen nagy szerepet juttatott. Ez előadásait 
kétségtelenül elevenebbé tette a német hallgatók számára, 
amint ezt Oldecop is kiemeli krónikájában, aki Luthernak 
a római levélről tartott előadását hallgatta.108 Ellenben az 
idegen, például magyar hallgatóknak, akik németül nem 
tudtak, kétségtelenül megnehezítette előadásai megértését. 
A magyarok talán ezért inkább Melanchthont hallgatták, 
akinek tiszta latinságú előadásait jobban megérthették. Eze-
ket a németnyelvű részeket Rörer s mások is az előadások 
nyomtatott kiadásában elhagyták, illetve latinra fordítot-
ták. Ez is mutatja, hogy ezek a nyomtatott kiadások erős 
átdolgozáson mentek keresztül s így nem is nyújthatnak hű 
képet Luther későbbi előadásairól, amiért is módszeres 
tekintetben óvatosságra van szükség felhasználásuknál. 

Általában véve, Luther első előadásaira rendkívül gon-
dosan készült elő; a legkisebb részletekig kidolgozta mon-
danivalóját. Idevonatkozólag is helytállónak tar that juk azt 
az asztali feljegyzést, mely szerint prédikációit is szerette 
előre kidolgozni, mert ha nem volt kész fogalmazványa, 
úgy ez nagy lelki szorongást okozott neki, még álmaiban 
is.109 Ezekben az előadásaiban tehát kora tudományos kö-
vetelményeinek is mindenben megfelelni igyekezett. Ké-
sőbbi előadásaihoz, a fennmaradt emlékek szerint, már csak 
csekély preparációkat készített,110 így azután részletes írott 
anyag hí ján szabadon és meglehetősen bőven beszélt, amint 
azt a Genesis előadásai alapján készített kiadványokhoz írt 
előszavában maga is mondja.111 Ezek az előadások nem is 
tartják már annyira szem előtt a tudományos feladatot, 
hanem inkább népszerű-építő célzatnak. Nem egyebek, 
mint a már teljes kifejlődésre jutott reformátori gondola-
tainak a Szentírás alapján való részletes fejtegetései. 



IL LUTHER ELŐADÁSAIVAL KAPCSOLATOS 
PROBLÉMÁK. 

1. LUTHER ÍRÁSMAGYARÁZATI (EXEGETIKAI) 
MÓDSZERE. 

A következőkben Luther előadásainak tartalmával 
kapcsolatos néhány főbb problémának a kifejtését kísé-
reljük meg. Vizsgálódásainkat metodikailag Luther első 
előadásaira korlátozzuk, egyfelől azért, mert ezek az elő-
adások Luther fejlődését a legalkalmasabban szemléltetik, 
míg a későbbiek lényegükben a korábban felismert evan-
géliumi igazságokat ismétlik. Másrészt azonban Luther 
későbbi előadásai olyan metodikai nehézségeket és problé-
mákat nyújtanak (a nyomtatott átdolgozások és az ere-
deti jegyzetek viszonya, különösen azonban Melanchthon 
hatásának a kérdése az átdolgozásokban stb.), amelyek 
megoldása külön beható tanulmányt igényel, ezért ez a 
további kutatásnak a feladata. 

Az első, Luther előadói munkásságával legközvetleneb-
bül összefüggő kérdés: Luther írásmagyarázati módjának 
a kérdése. A puszta ténymegállapításon felül fontos itt az 
értékelés is: jelent-e Luther írásmagyarázása valami újat, 
reformátori működésére való vonatkozásában is jelen-
tőset?112 

Mindenekelőtt a tényeket állapítjuk meg. 
Zsoltárelőadásának kezdetén Luther egy előszóban 

írásmagyarázati elveit általánosan ismertetvén, az írás 
négyféle értelmezésének az alapjára helyezkedik. Ez azt je-
lenti, hogy minden íráshelynek négyféle értelme van, s 
a magyarázat tulajdonképen abból áll, hogy minden 
egyes íráshelynek mind a négy értelmét meg kell, illetve 
meg kellene állapítani. A négy értelem a következő: 1. 
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betűszerinti (sensus literalis vagy historicus); 2. allego-
rikus (általában véve átvitt vagy képies értelem; azt fejezi 
ki, ami a hit tárgyát alkotja); 3. tropologikus (az erkölcsi 
cselekvésre vonatkozó értelem, ezért sensus morális is); 
4. anagogikus (a végső dolgokra vagy a keresztyén re-
ményre vonatkozó, tehát tulajdonképen eschatologikus 
értelem). 

Luther ennek a négyféle értelemnek az alkalmazását 
néhány példával szemlélteti: 

1. lit. 2. alleg. 3. tropol. 4. anag. 
Jerusalem Boni virtutes premia 
Babylon Mali vitia pene113 

Vagy egy másik példa a 64. zsoltárból: 
Isten munkája (opus Dei) betűszerint (literaliter) a 

föld teremtményei és a régi törvény Ószöv.) eseményei; 
tropologikusan a hitből való igazságosság . . .; allegorikusán 
az egyház, melynek jelképei a zsinagóga és más nemzetek; 
anagogikusan a dicsőségesen diadalmaskodó Egyház.114 

Luther később ismételten is idézi a négyféle írásérte-
lem szabátyát kifejező verset: 

„Litern gesta docet, quid ere das allegória, 
Morális quid agas, quo teudas a u a g o g i a . " H 5 

Ez az írásmagyarázati elv a skolasztikában általános 
alkalmazásnak örvendett, eredete azonban a keresztyénség 
kezdeteire nyúlik vissza, amikor az Ószövetségnek a ke-
resztyén gyülekezet számára való értelmét arra alapították, 
hogy az Ószövetség nagyjaiban Krisztus typos-át látták. 
Abból az elvből, hogy minden írás Krisztusra vonatkozta-
tatandó, Origenes csinált írásmagyarázati rendszert.116 

Luther tehát járt úton haladt ennek a módszernek az al-
kalmazásában. Abban az időben ez volt az általános elter-
jedt tudományos módszer s ha Luther exegetikai munkás-
ságának kezdetén ehhez csatlakozott, úgy azért nem illeti 
őt gáncs. Helyes Holl megjegyzése, hogy ez a módszer nem 
volt éppen tudománytalan, sőt bizonyos előnyöket is rej-
tett magában, amennyiben arra kényszerítette a magyará-
zót, hogy a szöveget minden irányban kiaknázza.117 
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A négyféle értelmezés marad Luther vezérlő szem-
pontja egész zsoltárelőadásán keresztül. De ez nem jelenti 
azt, hogy Luther mindvégig minden egyes helyre mind a 
négy értelmet alkalmazza, sőt ez meglehetősen ritka eset. 
Legtöbbször megelégszik az allegorikus vagy misztikus ér-
telem megállapításával, ami rendszerint egyenlő az egyház-
zal vagy a hívőkkel, amikor viszont a zsoltárt betű szerint 
Krisztusra vonatkoztatja.118 Ez különben kifejezésre jut az 
egyes zsoltárok elé nyomtatott summariumokban is, ame-
lyek az egyes zsoltárokat részint Krisztus szemétében el-
mondottaknak tekintik: oratio Christi;119 vagy pedig mint 
Krisztusra vonatkozó oratio propheticát jelölik meg.120 

Utóbbi esetben tehát a sensus literalis egyértelmű a sensus 
propheticus-szal. Több esetben erősen elítéli Lyrai Miklóst, 
aki a zsoltárokat betű szerint Dávidra vonatkoztatta.121 

Legkevesebbet alkalmazza az anagogikus értelmet. Ellenben 
annál többet a tropologikus vagy morális értelmet, melyet 
a iustitia Dei igazi értelmének felfedezése után a fides-szel 
azonosít s az írás első és legfőbb értelmének minősít.125 

Míg a zsoltárelőadásban ez az allegorizáló és tropolo-
gizáló módszer mindvégig uralkodó marad, addig a követ-
kező előadásaiban szinte minden átmenet nélkül annyira 
háttérbe szorul, hogy a magyarázást lényegében már alig 
befolyásolja. Itt ugyan figyelembe vehetjük azt, hogy a 
126. zsoltártól végig hiányzanak a scholionok s ebben a 
hiányzó részben esetleg már meg lehetett a fokozatos át-
menet az allegorizálás elhagyásához. A római levélről tar-
tott előadásban már úgyszólván csak egyes ószövetségi idé-
zetek kapcsán tűnnek fel ennek a négyféle értelmezésnek 
a reminiszcenciái.123 A galáciai levél előadásában a 4. feje-
zet 24. versével kapcsolatban, ahol az apostol maga is alle-
gorizál, kissé bővebben emlékezik meg a négyféle értelme-
zés lehetőségeiről, de a maga részéről már inkább a betű 
és szellem szerinti értelmezést hajlandó megtartani, habár 
a négyféle értelmezést is megengedi azoknak, akik-
nek ez éppen tetszik.124 A héberekhez írt levélről tartott 
előadásában ezzel szemben még elég sokszor nyílt alkalma 
a számos ószövetségi vonatkozás és idézet kapcsán ennek 
az allegorizáló képességének felújítására.125 
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Azt lehetne gondolni, hogy az allegorizáló és tropolo-
gizáló módszernek ezt a háttérbe szorulását egyszerűen az 
a körülmény magyarázza meg, hogy ezekben az újszövet-
ségi iratokban erre kevésbbé nyílt alkalom, mivel itt már 
csakugyan betű szerint van szó Krisztusról és a hitről, nem 
szükséges tehát ezekhez az allegória és tropologia kerülő 
útjain eljutni. A közelebbi vizsgálat azonban arról győz 
meg, hogy Luther írásmagyarázati módszerében alapvető 
jelentőségű változás ment végbe. Ezt a változást s annak 
okait igyekszünk a következőkben nyomon kísérni, illetve 
felderíteni. 

Luther később elítélően nyilatkozott az allegorizálás-
ról s ugyanezért Origenesről is, aki leginkább vétkes az 
allegorizálás elterjesztésében. Ezért allegorisare annyi, mint 
origenisare. Egy 1532-ből származó asztali feljegyzés sze-
rint Luther az allegorikus írásmagyarázat nyűgétől való 
megszabadulását a római levéllel hozza kapcsolatba.12& 

Valósággal sem a római, sem a galáciai és héber levélről 
szóló előadásában nem találunk határozott állásfoglalást az 
allegorizálással szemben. Ellenben 1518 elején Spalatinhoz 
írt egyik levelében már Hieronymust elismerése mellett is 
gáncsolja éppen túlságos allegorizálása miatt.127 Hasonló 
határozottan elítélő nyilatkozatokat olvashatunk továbbá 
az 1518-ban megkezdett második zsoltárelőadásában és az 
1519-ben kiadott galáciai levél kommentárjában.128 Mind-
azonáltal még ekkor is elismeri bizonyos kivételes esetek-
ben az allegorikus magyarázat jogosultságát, amikor tudni-
illik a szöveg maga is megkívánja azt, mint például Gal. 
4, 24. esetében, ahol maga Pál apostol allegorizál.129 

Ez azonban egyelőre csupán a negatívum. Mi az az ú j 
írásmagyarázati módszer vagy elv, amely Luthernál a négy-
féle értelmezés helyét elfoglalja? Holl idézett tanulmányá-
ban180 megállapítja, hogy Luthernál 1517 óta a Biblia egy-
értelműségének az elve lesz uralkodó s ezen az alapon a 
betűszerinti értelem lesz az egyetlen igazi értelem. Ez a 
tétel azonban közelebbi vizsgálatra szorul. Luther az Ope-
rationes in Psalmos-ban tényleg többször hangsúlyozza a 
Szentírás egyértelműségét, az előszóban pedig éppen azért 
kifogásolja az egyházi atyák és egyéb magyarázók mód-

3 
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szerét, mert magyarázataikban a betűszerinti értelemtől 
eltávolodtak.131 De viszont, amikor ugyanabban az előadá-
sában egy helyütt az írás értelmének szétszaggatása ellen 
tiltakozik, akkor a főkifogása az, hogy a „betű"-nek nem 
a k a r j á k a többi három értelmet is tulajdonítani.132 Már ez 
nyilvánvalóvá teszi tehát azt, hogy amikor Luther a négy-
féle értelmezés helyett a Bibliának egyetlen, vagyis „betű-
szerinti" értelméhez fordult, úgy ez nem jelentette számára 
egyszerűen a grammatikai, vagy filológiai, avagy történeti-
kritikai módszernek az érvényrejutását, hanem valami 
mást, ami végeredményben mégis szorosan összefügg azzal 
az allegorizáló módszerrel, amelynek hadat üzent. 

Már a zsoltárelőadás elején, ahol -— mint említettük 
— a négyféle értelmezés alapjára helyezkedik, egy ezzel 
közvetlenül összefüggő, de mégis már más irányba mutató 
megkülönböztetést találunk az írás értelmére nézve. Ez a 
camalis és spirituális intelligentia Scripturae. Ezen az ala-
pon például a Möns Zion-nak most már nem is négy, ha-
nem nyolc értelmét tudja megkülönböztetni.133 A camalis 
intelligentia mind a négyféle értelmet a zsidókra vonat-
koztatja, míg a spirituális intelligentia kizárólag Krisztusra 
és híveire, még literaliter is. Ilyenformán tulajdonképpen 
minden íráshelynek kétféle betűszerinti értelme van, éppen 
úgy, mint kétféle allegorikus stb. Fontos azonban a mi 
szempontunkból a betűszerinti értelem kettősségének a 
megállapítása. 

Luther e sajátságos felfogásának az eredetére is rá-
mutathatunk. Fabcr Stapulensis Quincuplex Psalteriumá-
nak előszavában azt mondja, hogy a zsoltárok helyesen 
magyarázva nem Dávidra, hanem Krisztusra vonatkoznak, 
mert ez a próféta és a Szentlélek ,,intentio"-ja. Az igazi 
betűszerinti értelem tehát azonos a szellemi értelemmel.* 

Luther a zsoltárok értelmezésében Faberhoz csatlako-
zott s ezért valamennyi zsoltárt betű szerint is Krisztusra 
vonatkoztatta. Amikor teliát Lyrai Miklós Dávidra vonat-

* „Quapropter duplicem crediderim sensum literalem, hunc im-
proprium, caecutientium et non videntium, qui divina solum cama-
liter passibiliterque intelligunt; illum vero proprium, videntium, 
et illuminatorum. Hunc humano sensu fictum; illum divino sensu 
infusum. . . Sensus igitur literalis et spirituális coincidunt." 
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koztatott betűszerinti értelmezése ellen tiltakozik, akkor 
Lyrát, ha ezt kifejezetten nem is mondja, valósággal mégis 
„carnaliter intelligens"-nek minősíti. Luther különben a 
négyféle értelemnek ezt az ismét két csoportra való osztá-
sát előadása folyamán nem tartotta be, hanem a szellemi 
értelmet sok esetben egybefoglalta a misztikus, vagyis ál-
talában az allegorikus stb. értelmekkel. Ez mutatja, hogy 
mennyire uralkodott ra j ta az örökségképen átvett forma 
s mennyire nehezen tudott attól szabadulni. De már a zsol-
tárelőadása kezdetén jelentkező carnalis és spirituális meg-
különböztetés ú j irányban való haladásának és fejlődésének 
csíráját rejti magában, még pedig nem csupán formai, ha-
nem tartalmi tekintetben is. Hiszen a caro és spiritus 
szembeállítása egész theologiai gondolkozásában igen jelen-
tős szerepet játszik.134 

De még egy másik motívumot is tekintetbe kell ven-
nünk, amely Luther fejlődésére s különösen a Szentírás-
hoz való viszonyának a kialakulására nagy jelentőséggel 
bír. Ez Staupitz hatása. Eléggé ismeretes, hogy Staupitz 
milyen megértő lelkipásztori gondossággal segítette keresz-
tül lelki kétségein a fiatal Luthert.135 Staupitznak Luther 
exegetikai fejlődésére való hatását E. Wolf-nak beható ta-
nulmányai után újabban Bauer Károly hagsűlyozta erőseb-
ben,136 nem ugyan Staupitz előadásaival kapcsolatban, ame-
lyeknek irott emlékei nem maradtak fenn, hanem abban a 
tekintetben, hogy Staupitz volt az, aki Luthert Krisztusra, 
mint az írás és az egész vallásosság középpontjára utalta. 
Annak tehát benső, lelki oka volt, hogy Luther éppen Faber 
Stapulensishez csatlakozott zsoltármagyarázataiban, akinek 
exegetikai képessége pedig jóval alatta állott Lyrai Mik-
lósénak. De Luthernak akkor még az evangélium igazi értel-
méért vívódó lelke csak Krisztust kereste, éppen a szá-
mára oly kedves zsoltárokban is s ezért felelt meg neki 
jobban Faber módszere, mely ezt a benső kívánságát ki-
elégítette. 

Nem tudományos módszertani megfontolások, hanem 
lelkének vallásos szükségletei vezették annak az írásma-
gyarázati elvnek a felállításához, hogy „minden prófécia 
és minden próféta az Úr Krisztusról értendő."m Ezt pedig 

3* 
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magának az írásnak a tekintélyével indokolja s egész re-
formátori működését jellemzi az a két íráshely, melyet zsol-
tárelőadása kezdetén mottóként idéz: Ján. 10, 9, és külö-
nösen I. Kor. 2, 2.: Mert nem végeztem, hogy egyébről tud-
jak tiköztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.1** 
Ezt a követelményt, mint az írás megértésének nélkülöz-
hetetlen feltételét, nem szűnik meg nyomatékosan hang-
súlyozni előadása folyamán, sőt egyéb előadásaiban is.13* 

Mielőtt tehát Luther a Szentíráshoz való viszonyát 
részleteiben tisztán látta volna, a főgondolata már készen 
volt, mely alapjában változatlanul meg is maradt egész to-
vábbi fejlődésén végig. Luther úgy a Szentíráshoz való 
viszonyában, mint egész vallásosságában és theologiai gon-
dolkozásában kezdettől fogva krisztocentrikus alapon áll. 
Ez a felismerés Luther megértésének a sarkpontja. Éppen 
ezért Holl egyébként sok ú j szempontot felvető Luther-
tanulmányainak is az a főhibája, hogy Luther kriszto-
centrikus gondolkozását nem méltatja eléggé figyelemre. 
Luther istenfogalmának tulajdonképen alapvető kriszto-
lógiai vonásait mindössze egy-két, habár terjedelmes, jegy-
zetben intézi el. Ezt a hiányt igyekezett pótolni Holl tanít-
ványa: Vogelsang, Luther krisztológiájának kezdetéről írt 
tanulmányában,140 aki mesterének egy inkább polemikus 
célzatú megjegyzésére támaszkodva, annak kimutatására 
vállalkozott, hogy a zsoltárelőadásban már az egész későbbi 
Luther benne rejlik.141 

Krisztusban tehát Luther a Szentírás tartalmi egysé-
gét találta meg. Ez nem volt ugyan saját eredeti felfedezése, 
de fejlődése ebben a tekintetben abban áll, hogy a Biblia 
egysége és ezzel egyértelműsége egyre inkább tudatosabbá 
lett előtte. Az egységet és egyértelműséget természetesen a 
Biblia egészére kell értenünk. Ezen az alapon azonban az 
Ó- és Újszövetség között semmi különbség nem lehetett. 

De éppen Krisztus keresése az írás minden szavában 
mutatja azt az utat, amelyen Luther végül is eljut oda, hogy 
nem kell mindenütt a „misztikus" értelmet keresni, hanem 
felismeri, hogy a Szentírás igazi értelme éppen az előttünk 
fekvő szövegben, tehát „betű szerint" található meg s ki-
békül Lyrával is, akiről a zsoltárelőadásban még azt 
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mondja, hogy „elforgatja" (detorquet)142 a szöveget, ha azt 
Dávidra magyarázza. Már a zsoltárelőadásban mondja vi-
szont, hogy mivel az írás minden szava Krisztusra vonat-
kozik, így a négyféle értelem is „egy folyamba ömlik."143 

Ugyanitt már ismételten is tudatára ébred a betűszerinti 
értelem fontosságának, mert enélkül a többi értelmet sem 
lehet alkalmazni, különben csak játékszer lenne az írás.144 

Ezek a gondolatok azonban az első zsoltárelőadásban 
még csupán annyit árulnak el, hogy Luther, bár külsőleg 
teljesen a régi nyomon haladt, ezzel a módszerrel mégsem 
volt teljesen megelégedve, érezte annak hibáit. Mindazon-
által annak a tudata, hogy az egyházi gyakorlat által elfoga-
dott úton halad, megnyugtathatta abban, hogy elég ha má-
sok véleményét a megszokott módon elmondja. Zsoltárelő-
adása tele van ezért egyenetlenségekkel: egyes helyeken 
igyekszik a magyarázatban önálló eredményre jutni, másutt 
viszont minden kritika és válogatás nélkül hordja össze a 
kommentátorok véleményét. 

Figyelembe kell azonban vennünk, hogy Luther elő-
adásai mellett prédikált is, eleinte csupán a kolostorban, 
később a városi templomban a gyülekezetnek is. A prédiká-
ciókban természetesen szintén tág tere nyílt az allegorizá-
lásnak, amire nézve jellemző példa az a prédikáció, amelyet 
a 60. zsoltár scholionjába is belefoglalt.145 Ennek a beszéd-
nek különös gondolatait éppen az allegorizáló módszerre 
jellemző voltuknál fogva itt ismertetjük: 

A textus Zs. 60, 10: Moab olla ( = fazék, lábas) spei 
meae; a beszéd tárgya: de Martyribus. A fazék a világ, 
vagyis az emberek általában, akik a szenteket üldözik. 
A fazék három lába: concupiscentia carnis, concupiscentia 
oculorum, superbia vitae. Mi pedig (tudniillik a szentek) a 
fazékban főtt étel vagyunk, s Krisztusnak és az angyalok-
nak készíttetünk el ételül. Ez a főzés általában a szenve-
dést, üldöztetést, vagyis a mártírságot jelenti. De éppen ez 
a szenvedés, vagyis a fazékba jutás kelti fel a reményt, mert 
az egyháznak és az igazaknak az a külső jelük, hogy szen-
vedniük kell; ez minden emberi bölcseség és igazságosság 
megszégyenítése. Krisztus tehát jó szakács: a gonoszoknak 
megengedi, hogy e földi hatalmukkal éljenek, szentjeit 
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azonban a szenvedések út ján erősíti meg reményükben. 
Mert ez a Szentírás értelme: qui extra tribulationem est, 
extra statum et spem salutis est. — Ezek a gondolatok ál-
talában véve Luther mélyértelmű egyházfogalmának a fő-
gondolatait tükröztetik, de annál különösebben hat, hogy 
ezek fejtegetése céljából milyen erőszakot tud elkövetni 
ilyen alapjában véve csekély jelentőségű szövegen. Ez mu-
tatja legfeltűnőbben, hogy az allegorizálás tulajdonképen 
nem a szöveg magyarázása, hanem — kevés kivételtől el-
tekintve — sokkal inkább a szövegbe való erőszakos bele-
magyarázás volt. 

Mégis a prédikációkra való előkészület bizonyos tekin-
tetben ú j szempontokat nyújtott a szentírási szöveg meg-
értésére és magyarázására nézve. Jellemző, hogy éppen a 
tízparancsolatról tartott egyik prédikációjában kel ki Lu-
ther igen élesen a skolasztikusok ellen, akik az allegorizá-
lással alkalmat adtak annak a mondásnak az elterjedésére, 
hogy a Szentírásnak „viaszorra" van (ezt a prédikációt 
1518-ban tartotta!).146 Ezen az alapon ugyanis mindenki 
a saját véleményét magyarázhatta bele a Szentírásba. 

Egy másik körülmény még ennél is jelentékenyebb 
hatással lehetett Luther írásmagyarázati módszerének ki-
alakulására. Feltehető, hogy Luther már korán próbálko-
zott egyes szentírási részek németre fordításával. Első két-
ségtelen bizonyítékunk erre nézve ugyan csak az 1517-ben 
megjelent hét bűnbánati zsoltár fordítása és magyarázata, 
de viszont már a zsoltárelőadásban is vannak olyan helyek, 
ahol a latin kifejezéseket német szóval igyekszik érthetőbbé 
tenni. Az ilyen fordítási kísérleteknél a szöveget már szó-
szerinti értelmében kellett megragadnia, mivel csak így 
sikerülhetett a fordítás. Az említett hét bűnbánati zsoltár 
fordítása egyébként igazolni látszik ezt a feltevést. Már 
a címe: „Die sieben puszpsalm mit deutscher auszlegung 
nach dem schriftlichen synne"1*7 elárulja azt, hogy Luther 
csakugyan a szöveg szószerinti hű visszaadására és ma-
gyarázatára gondolt s egy-két kivételtől eltekintve, ahol az 
allegorizálásra való hajlandósága még előtűnik,148 ezt a cél-
ját csakugyan meg is valósította. Annak ellenére, hogy a 
bűnbánati zsoltárok előszavában igen szerényen nyilatkozik 
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Luther — figyelembe veendő, hogy ez volt az első német 
nyelven nyomtatásban megjelent műve, — kísérletét egye-
nesen vakmerőségnek mondja149 és Scheurl Kristófhoz írt 
levelében ezt a magyarázatát ,,ineptiae"-nak nevezi,150 

melyet nem finom műveltségű lelkeknek, hanem a durva 
szászoknak (rudibus Saxonibus) szánt, — mégis kétségte-
lenül fejlettebb fokot mutat írásmagyarázata, mint zsoltár-
előadásában. 

Luther írásmagyarázatbeli fejlődésének azonban egyéb 
momentumai is vannak. Általában Luther exegetikai mód-
szerét a Szentíráshoz való viszonya teszi teljesen érthetővé. 
Mi volt Luther számára a Szentírás? Erre a kérdésre való 
felelet teszi csak érthetővé Luther exegezisét is. 

Joggal mutatott rá Preuss151 hogy már Luthernak 
a Sententiákhoz írt széljegyzeteiben megjelenik az az írás-
elv, amely végül is az 1517 után következett vitákban, be-
tetőzően a lipcsei vitában, teljes érvényre jutott nála. Lu-
ther ezekben a széljegyzetekben is bizonyos „emberi vé-
lemények" ellenében már a Szentírás tekintélyére hivatko-
zik.152 Hogy már Luther legkorábbi feljegyzéseiben ilyen 
határozott íráselvűséget találunk, tulajdonképen nem meg-
lepő, hiszen az írás tekintélyét a skolasztika is vallotta s az 
Ágoston-rend szabályai a Szentírás alapos tanulmányozását 
a szerzetesek főkötelességévé tették. Luther tehát már szer-
zetességének első éveiben igen szorgalmasan tanulmányozta 
a Bibliát, úgyhogy a szabályok kívánságának megfelelően 
jó „textualis et localis" lett, vagyis a Biblia igen jelentős 
részét hely és szöveg szerint is emlékezetből tudta idézni, 
amire éppen előadásai szolgáltatják a legfényesebb bizonyí-
tékot. Ami azonban Luther fejlődésének szempontjából 
fontos, az az a körülmény, hogy Luther már korán állást 
mer foglalni a nagy tekintélynek örvendő egyházi írókkal 
szemben, mert az írás azoknál magasabb tekintély számára, 
így jut el azután oda, hogy az egyházi atyákat is a Szent-
írás alapján vizsgálja s nem megfordítva a skolasztikusok 
szerint, amint ezt a lipcsei vitát megelőzően Düngersheim, 
lipcsei professzorhoz írt levelében kifejti.153 Megjegyzendő 
azonban, hogy íráselvének határozott és öntudatos kifejlő-
désében tulajdonképen mégis az 1517-ben megindult viták 
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voltak segítségére. Ellenfeleivel szemben, akik minduntalan 
a pápa és az egyházi atyák tekintélyére hivatkoztak, egyre 
inkább az írás kizárólagos tekintélyének az alapjára helyez-
kedik,154 ami a lipcsei vitában végül oda vezeti, hogy a pápa 
tekintélyét is kétségbe vonja.155 

De ennek az állásfoglalásnak a kialakulását megtalál-
juk már első előadásaiban is. Luther ugyanis nem merte 
volna az írást minden általánosan elfogadott egyházi tekin-
téllyel szembeállítani, ha annak feltétlen igazságáról maga 
is meg nem győződött volna. Amikor zsoltárelőadásában azt 
mondja, hogy az írás kiváló tulajdonságai (virtutes): lux, 
veritas, sapientia,150 továbbá, hogy ami az állatnak a legelő, 
embernek a ház, madárnak a fészek, halaknak a víz, az a 
hívő lelkeknek az írás,157 akkor nyilvánvaló, hogy ez nem 
valami szárazan tudományos megállapítás, hanem a saját 
tapasztalatán alapuló bizonyosság. A Szentírás minden igéje 
forrás, amelyből az üdvös tanításra szomjúhozok kiapad-
hatatlan vizet meríthetnek.158 Az írásnak ez a legfőbb, sőt 
egyetlen tartalma, amely a hívőt egyedül elégítheti ki: 
Krisztus, —- amint azt már fentebb kiemeltük. 

Ezen az alapon Luther az Operationes-ben azt a tételt 
állítja fel, hogy az írásnak csak egy, változatlan értelme 
lehet s ez az értelem egyszerű is,159 sőt később még a Szent-
írás világosságát is hirdette.160 Mégis ez nem jelenti azt, 
hogy Luther az egész írást a maga teljességében és minden 
részletében Isten világos és csalhatatlan Igéjének tartotta 
volna, amelyre a fenti jelzők minden esetben ráillenek. 
Ezért Luthernak a Szentíráshoz való viszonyában már ré-
gebben bizonyos ellentmondónak látszó kettősséget állapí-
tottak meg. így például egy alkalommal azt mondja: hogy 
Jónás három napig a hal gyomrában volt, ezt nem hinnők 
el, ha nem volna a Szentírásban. Másfelől viszont ismeretes 
az a merész lépése, hogy az Újszövetség fordításának 1522-i 
kiadásában a fordításhoz és az egyes újszövetségi iratokhoz 
írt előszavaiban az újszövetségi könyveket különbözőké-
pen értékelte s Jakab, Júdás levelét, a héberekhez írt leve-
let és a Jelenések könyvét milyen kevésre becsülte. Jakab 
levelét „szalma levél"-nek nevezte és ezeket az iratokat, 
részben a kanonikus sorrend megbolygatásával az Üjszö-
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vétség végére tette, mint tulajdonképen nem a kánonhoz 
tartozókat.161 Ezt a kritikát természetesen éppen a Biblia 
modern kritikusai szeretik nagyon hangsúlyozni s csak azt 
sajnálják, hogy Luther ezt az álláspontját később már nem 
képviselte ilyen határozottsággal. Azzal az igyekezettel 
tehát, hogy Luthernál a Biblia értékelése s általában a Bib-
liához való viszonya tekintetében ellentmondásokat mutat-
nak ki, egyúttal Luther nagyságát is kisebbítik. 

Holl Luthernak a Biblia egyes könyveivel szemben 
elfoglalt álláspontjáról ezt mondja : „Az Újszövetségen belül 
egy értékmérőnek határozott alkalmazása valóban vallásos 
tett volt."562 Mindenesetre hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez 
vallásos tett volt, nem pedig tudományos filológiai-kritikai 
vizsgálódás eredménye. Az egyes könyvek értékkülönbsé-
gének és egyúttal apostoli jellegének mértéke ugyanis az 
ismeretes „was Christum treibt" s ha ennek a követelmény-
nek valamely irat megfelel, akkor az apostoli, még ha Júdás 
vagy Pilátus írta is, ellenkező esetben pedig nem érdemli az 
apostoli nevet, ha mindjárt Péter vagy Pál apostoltól szár-
mazik is.163 

Ez a megítélés két fontos megismerést rejt magában: 
1. Luther szerint a Biblia egyetlen tartalma Krisztus s eny-
nyiben isteni és tökéletes; 2. a Biblia egyes iratai viszont 
emberi eredetűek s ennélfogva hiányokat, tökéletlenségeket 
is tartalmaznak. 

IIa ez így van, akkor természetesen az írást óvatosan 
kell kezelni, nem szabad annak egyes részeit kiszakítani, 
mert így egymásnak ellentmondó véleményeket is lehet az 
írás alapján igazolni, —- hanem az írást mindig mint egé-
szet kell figyelembe venni. Ezzel érvel Luther a lipcsei vitán 
is Eck ellenében.104 Ugyancsak a héberekhez írt levélről 
tartott előadásában is már szabályként hangsúlyozza, hogy 
az írás ellentmondásait Krisztusban kell kiegyenlíteni.165 

Ebbe az összefüggésbe tartozik Luthernak az írás vi-
lágos és homályos helyeiről vallott felfogása is.166 Luther 
sohasem tagadta, hogy az írásnak vannak nehezen érthető, 
homályos helyei, sőt előadásai folyamán számos esetben 
mutatott rá ilyenekre (obscurus hic locus, obscura locutio 
stb.). Már zsoltárelőadása elején megvallotta, hogy számos 
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zsoltárt maga sem értett még meg 167 s ezt nemcsak ennek 
az előadásnak a folyamán juttatta többször is kifejezésre, 
hanem második zsoltárelőadása, az Operationes előszavában 
egyenesen vakmerő kérkedőnek bélyegzi azt, aki azt állítja, 
hogy a Szentírásnak csak egy könyvét is minden részében 
megértette.168 Ez azonban a Biblia egészének a megértését 
nem akadályozza, mert ha egyes részek homályosak ist 

mások viszont világosak s akkor ezekhez a világos helyek-
hez kell ragaszkodnunk, annál inkább, mivel kétségtelen, 
hogy ugyanazt az igazságot tartalmazza végeredményben 
mind a kettő.109 Ilyen módon jut el azután Luther ahhoz 
a híres írásmagyarázati elvhez, hogy a Szentírás önmagát 
magyarázza: Script ura sui ipsius int er prés.1''0 

De ezzel még mindig nem jutottunk el Luther tulaj-
donképeni s őt különösen jellemző írásmagyarázati elvé-
hez. Az írás világos és homályos helyei voltaképen köny-
nyen útvesztővé válhatnak arra nézve, aki a helyes értel-
met keresi. Hogy Luther az írás egyértelműségét vallja, 
azt már nem az egyházi tradíció tekintélyére alapítja, ha-
nem e tétel mögött az ő egyéni tapasztalata, élménye rej-
lik. Ez az élmény pedig a Szentlélek bizonyságának a meg-
tapasztalása. A Szentírásban a Szentlélek szól és hat, ezért 
lehet a Szentírás minden részében az ugyanazon Szentlé-
lek által képviselt ugyanazt az igazságot megtalálni. Ezzel 
kapcsolatban tulajdonképen ki kellene térnünk Luther-
nak Isten Igéjéről s általában a kijelentésről vallott felfogá-
sának ismertetésére. Ez azonban ezúttal szűkebb körre 
szorított vizsgálódásainktól messzire elvezetne, így csak a 
számunkra most fontosabb főszempontokat emeljük ki. 

A galáciai levélhez írt kommentárban Luther az írást 
azonosította a benne levő Lélekkel: Script ura, id est spi-
ritus in scriptura,171 Ez a mondat vezet el most már annaTí 
megértéséhez, hogy mit jelent Luther szerint a „spirituali-
ter intelligere". Ez nem azonos sem a betűszerinti érte-
lemmel, de még kevésbbé az allegorikussal, ellenben a betű-
vel magával mégis szoros kapcsolatban van: „A Lélek a 
betűben rejtőzik (Spiritus enim latét in litera), mely nem 
jó ige, mivel a harag törvénye. De a Lélek jó ige, mivel a 
kegyelem igéje. Tehát ennek a betűből való kihámozását 
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jelenti az eructare.""2 A Lélek tehát mindenekelőtt a Szent-
írás tartalmának az objektív alapja. 

Csakhogy a betű szellemének, azaz a betüben „elrej-
tett" Léleknek a megismerése, tehát általában a Szentírás 
helyes értelmének felismerése és magyarázása egy szubjek-
tív természetű feltételtől függ: „senki a szellemi írásokban 
mást meg nem ért, csak ha ugyanaz a szellem van benne 
is",m vagy pedig objektívebb vonatkozásban: ,.Egyedül a 
Lélek érti meg az írásokat helyesen és Isten szerint".11 * 

Már ezek az itt idézett részek is tiltakozást foglalnak 
magukban Luther gondolatainak a szektárius szpiritualis-
ták értelmében való félremagyarázása ellen. Luther ké-
sőbb maga is élesen szembehelyezkedett Karlstadttal és ra-
jongó társaival, akik a Léleknek közvetlen birtokában le-
vőknek gondolták magukat s akikkel szemben Luther az-
után minden félreértést kizáró módon hangsúlyozta, hogy 
a Szentlélek birtokába csak az Ige útján jutunk.175 

Ennek a gondolatnak az alapvonásai azonban már vi-
lágosan, kifejezetten megtalálhatók zsoltárelődásában is. 
A Lélek176 a betűhöz, vagyis az Igének konkrét, adott for-
májához van kötve, másrészt viszont ezt az Igét vagy ,,be-
iűt" a maga valóságos, igazi tartalma szerint csak a Lélek 
birtokában lehet megérteni. Ezt a látszólagos ellentmon-
dást vagy circulus vitiosust Luther valóban csodálatra-
méltó éleslátással oldotta fel. Az Ige és Lélek ugyanis any-
nyira szorosan összekapcsolódnak, hogy kölcsönhatásban 
vannak. Vagyis az Ige közvetíti a Lelket, a Lélek viszont 
képessé tesz az Ige megértésére. Ilyenformán az írás, ép-
pen a benne „elrejtett", de eleven és ható Lélek által tanul-
mányozóját bensőleg átalakítja, képessé teszi a szellemi 
megértésre.177 így a héber levél-előadásban az Ige hatását 
Luther a misztikából eredő gondolattal ugyanúgy jellemzi, 
mint Krisztus hatását a hívőre: a maga javait közli azzal, 
aki hittel ragaszkodik hozzá.178 

Az Ige, általában a Szentírás szellemi megértésének 
feltétele tehát elsősorban objektív jellegű és ezt minden-
nemű félreértéssel szemben erősen hangsúlyoznunk kell, 
mert végeredményben a Szentléleknek a helyes értelemre 
vezető hatása Isten kegyelmi ajándéka, mely az objektív 
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formában megjelent Igéhez van kötve: „Az Ige, mondom: 
egyedül az Ige Isten kegyelmének a szállítója (vehicu-
lumf \179 Ennek az objektív feltételnek szubjektív fordulatát 
hangoztatja viszont akkor, amikor azt mondja, hogy az 
Iras megértésének feltétele a mi arra való diszpozíciónk,180 

inert szellemieket csak szellemi, vagyis a Szentlélektől már 
megragadott ember foghat fel. Ennek a szubjektív feltétel-
nek Luther egy helyen egyenesen klasszikus meghatáro-
zását adta, amely azóta is jelszóvá lett Luther exegetikai 
értékelésénél: „Senki sem mond vagy hall méltón valamit 
a Szentírásból, hacsak maga is hasonló érzülettel nincs el-
telve, hogy bensejében érezze, amit külsőleg hall és beszél 
s ezt mondja : bizony, ez igaz!"181 Az írás igazságának meg-
értése tehát szubjektív szempontból belső tapasztaláson 
alapul. Ez a tapasztalás adott Luthernak erőt arra, hogy a 
Szentírást minden egyházi tradícióval és tekintéllyel 
szembehelyezze. De ez semmi esetre sem magyarázható a 
puszta szubjektivizmus értelmében, hanem végső ered-
ményben a testimonium Spiritus Sancti internum élménye-
ként értendő. 

Luther tehát tulajdonképen az úgynevezett pneuma-
tikus írásmagyarázat képviselőjévé és hirdetőjévé fejlődik. 
Ez az a szempont, mely még első előadásaiban mutatkozó 
ingadozásait és egyenetlenségeit is jórészben kiegyenlíthe-
tő vé teszi. Ezen az alapon érthető meg az írás egyértelmű-
ségéről, egyszerűségéről és világosságáról vallott felfogása, 
mert a Léleknek csak egy és világos értelme lehet. De vi-
szont ugyanez teszi érthetővé azt is, hogy az írásnak ho-
mályos helyei is vannak, mert a Szentlélek megvilágosító 
hatása nem mindenkinél egyforma.182 

A pneumatikus szempont határozza meg Luther állás-
foglalását önmagával és más magyarázókkal szemben is. 
Ezért a sokat emlegetett „humilitas" alapján vallja magá-
ról is számos esetben, hogy az írás egyik-másik helyét 
még nem értette meg, mert az írás megértésében állandó 
előrehaladásra van szükség s ő maga Isten iránti hálával 
vallja be, hogy előadása folyamán csakugyan állandóan 
előbbre is halad ezen a téren.183 A Szentlélek másokon gya-
korolt megvilágosító hatásának a saját s mindenekfelett 
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az egyház számára való hasznosítása céljából tart ja szük-
ségesnek az újabb magyarázók tanulmányozását is,184 vi-
szont a Lélek figyelembe nem vétele, sőt kioltása miatt a 
legélesebben elítéli a legnagyobb emberi tekintélyekre tá-
maszkodó magyarázókat is.185 

Említettük, hogy amikor Luther zsoltárelőadásában 
arra az elvre helyezkedett, hogy minden zsoltár Krisztusra 
értendő, akkor ezzel az Ó- és Újszövetség között voltaké-
pen minden különbséget megszüntetett. Valósággal ez is a 
helyzet egész zsoltárelőadásán keresztül, de ez nem pneu-
matikus írásmagyarázati elvének a következménye, hanem 
ellenkezőleg, arra vezethető vissza, hogy itt végeredmény-
ben mégis az allegorizáló és tropologizáló módszer maradt 
úr fölötte, amely a pneumatikus törekvéseket is többé-ke-
vésbbé magába olvasztotta. Mindazonáltal éppen a pneuma-
tikus elvnek mindinkább erősödő érvényesülése jelzi azt 
az utat, amelyen Luther végül is az Ó- és Újszövetség ér-
tékkülönbségének megállapításához jutott. Itt ugyanis a 
zsoltároknak Dávidra, a zsidókra s az ószövetségi tör-
vényre való értelmezését ,,carnalis intelligentia"-nak ne-
vezi. A carnalitas pedig Luthernál minden tökéletlenség, 
sőt bűn fogalmával egyenlő s így minden ilyen értelmezést 
el kellett vetnie, hogy egyedül a spiritus és spirituális, 
(nova) lex, az Evangélium érvényesülhessen.18a Ebben te-
hát implicite már benne van az Ó- és Újszövetség érték-
különbségének megállapítása, de még nem jutott el odáig 
Luther, hogy az Ószövetséget magában is, éppen mint „car-
nalis"-t érvényesülni engedje. Ez a rajongókkal való leszá-
molása révén lett tudatossá számára, amikor Mózest már 
a zsidók ,,Sachsenspiegel"-jének nevezi.187 

Általában Luthert pneumatikus írásmagyarázati elvé-
nek a teljes és félreértéseket kizáró formulázásához éppen 
a szpiritualistákkal és humanistákkal szemben való állás-
foglalása segítette. A szpiritualistákkal szemben egyre in-
kább hangsúlyozta a betűszerinti értelemnek, vagyis a ki-
jelentés konkrét, adott formájában való megértésének a 
szükségességét; a humanizmussal, elsősorban Erasmusszal 
szemben pedig a bibliai szövegnek puszta történeti-kritikai 
vizsgálata fölött annak mélyebb, szellemi megértését. 
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Luthernak a Bibliához való viszonyában a humaniz-
mustól való radikális különbségét már régebben is kiemel-
ték.188 Mégis legújabban Vogelsang Luther héber-levél elő-
adásával kapcsolatban arra a meglepő megállapításra jut, 
hogy Luther ebben az előadásban, mint exegeta, elsőrangú 
humanistává fejlődött.189 Annál különösebb Vogelsangnak 
ez az állítása, mivel ezután maga is kénytelen kiemelni 
azokat a vonásokat, amelyek Luthert exegetikai szempont-
ból is lényegesen megkülönböztetik, sőt elválasztják a hu-
manizmustól. Bizonyos, hogy Luther a humanizmus segít-
ségét a bibliai szöveg megértésénél nagy mértékben igénybe 
vette és előadásaiban éppen az eredeti szöveg alapján szá-
mos esetben mutatott rá a Biblia nyelvi sajtáságaira, sőt 
nem egyszer szövegjavításokat is eszközölt.190 Düngers-
heimhez intézett s fentebb idézett levelében191 pedig azt a 
humanista elvet is megtaláljuk, hogy a szöveg helyes meg-
értése szempontjából vissza kell menni az eredeti forrá-
sokhoz: Mihi mos es t . . . rivulos ad fontem usque sequi. 
Mindezek azonban még távolról sem teszik Luthert huma-
nistává. Erasmusszal való ellentéte már 1517—18-ban tu-
datossá lett előtte, annak ellenére, hogy Erasmusnak ép-
pen az egyházi állapotokon gyakorolt kritikája tetszett neki 
s a puszta nyelvészeti, grammatikai, filológiai téren való 
érdemeit elismerte. De ami a leglényegesebb Luther szá-
mára: Erasmus gondolkodása, kri t ikája és írásmagyará-
zata emberi, tehát nem szellemi s ezért Krisztusnak, mint 
az írás igazi tartalmának megismeréséhez nem tud elve-
zetni.102 Luther és Erasmus nagy ellentéte, mely általában 
Luthernak a humanizmushoz való viszonyával azonosít-
ható, később az akarat (erkölcsi értelemben vett) szabad-
ságáról folytatott vitájukban lett teljesen nyilvánvalóvá. 
Luther nagyfontosságú vitairatában, a De servo arbitrio-
ban az írásmagyarázat alapvető kérdésében is állást foglal 
Erasmusszal szemben s leghatásosabb érve Erasmus kri-
tikai módszere ellenében: „A Szentlélek nem kételkedő 
(Scepticus)" és „Távolítsd el Krisztust az írásokból, mi 
egyebet találsz akkor bennük?" (Tolle Christum e scriptu-
ris, quid amplius in illis invenies?)m Itt tehát Luther 
pneumatikus írásmagyarázati elve áll szemben Erasmus 
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történeti-filológiai módszerével. Erasmus számára a Biblia 
egy irodalmi emlék, míg Luther számára Isten kijelentése, 
Igéje. A puszta exegetikai szemponton felül Luther és Eras-
mus ellentétét tulajdonképen egész vallásos állásfoglalá-
suk szabja meg, mely az igazság fogalmában jut különö-
sen kifejezésre. Erasmus racionalista, de amellett az egy-
házi tekintély előtt meghajlik, ezért az igazság kérdésében 
ingadozó maradt, határozott, önálló theologiai álláspontja 
nem volt. Bibliai krit ikájában minduntalan félt az eret-
nekségtől s ezért a veszedelmes helyeken szívesen alkal-
mazta az allegorizálást, hogy ilyen módon az egyházzal 
egyetértésben maradhasson. Luther előtt állandóan az a 
megismerés áll, hogy ,,Deus verax, omnis homo mendax*'. 
Ezért a Bibliának éppen olyan helyein, amelyek az emberi 
ratio-nak ellentmondanak és dőreségnek látszanak, min-
den allegorizáló, vagy a bibliai hely keménységét enyhíteni 
igyekező egyéb törekvésekkel szemben görcsösen ragasz-
kodik a betűszerinti értelemhez, mert ez számára az igazi 
szellemi, isteni értelem.194 Luthert tehát a humanizmus ál-
tal nyújtott külső segédeszközök felhasználása miatt nem 
lehet humanistának nevezni, még azzal a megszorítással 
sem, hogy a humanizmustól való különbségét bizonyos 
mértékben el is ismerik.195 Ezt ezen a helyen is nyomaté-
kosan hangsúlyoznunk kell. 

Luthernak a humanizmussal való ilyen szembeállítása 
és pneumatikus írásmagyarázati elvének hangsúlyozása 
semmiképen sem jelentheti annak megállapítását, hogy 
Luther írásmagyarázata nem állott a kellő tudományos ma-
gaslaton. Ellenkezőleg: már a négyféle írásértelmezésneK 
legyőzése magában véve is tudományos tekintetben való 
haladást jelent. A tudományos segédeszközöket pedig 
Luther sohasem becsülte le, hanem ellenkezően, a lehető 
legteljesebb mértékben felhasználta a bibliai szöveg betű-
szerinti pontos értelmének megállapításához. Csakhogy itt 
természetesen nem állt meg, hanem tovább ment s a Biblia 
sajátos tartalmának megfelelően a szellemi megértést köve-
telte. Ez az eredetileg vallásos óhajból fakadó követelés, 
melyet Faber Stapulensistól vett át, mindinkább tudatossá 
lett előtte, de egyúttal tudományos írásmagyarázati elvvé 
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is, mert hiszen nem egyéb ez, mint a magyarázandó tárgy-
hoz való alkalmazkodás, vagyis a tárgyszerűség követel-
ménye, aminek a jelentőségét nem csökkenti az a körül-
mény sem, hogy vallásos tapasztalásból született. Elvégre 
csakugyan ez a Biblia helyes megértésének az alapfeltétele. 
Hogy mennyire nem tudománytalan ez a módszer, mutat ja 
az, hogy az írásmagyarázati segédeszközök igénybevételét 
nemcsak hogy nem zárja ki, hanem egyenesen megkívánja. 
Ezeket az írásmagyarázati elveit legszebben összefoglalva 
Spalatinhoz 1518 január 18-án írt levelében fejezte ki Lu-
ther: „Először is bizonyos, hogy a Szentírást nem lehet 
tanulással, vagy ésszel kifürkészni. Azért az első kötelesség, 
hogy imádkozással kezdd . , . Mert senki más nem az isteni 
igék tanítója, mint maga az Igének a szerzője . . . Tehát a 
saját igyekezetedről valamint értelmedről teljesen le kell 
mondanod, viszont egyedül a Lélek behatásában kell bíz-
nod. Tapasztalatból mondom ezt. Azután ezzel az alázatos 
lemondással olvasd a Bibliát elejétől rendben végig, hogy 
először is az egyszerű történetet vésd emlékezetedbe . . . 
amire nézve nagyon hasznavehetők Hieronymus levelei és 
kommentárjai ; ellenben úgy látom, hogy Krisztusnak és 
Isten kegyelmének (vagyis a bensőbb szellemi értelem) 
megismeréséhez sokkal jobban elvezet Augustinus és Am-
brosius, annál is inkább, mivel Hieronymus túlságosan 
origenizálni (vagyis allegorizálni) látszik."196 

Luther exegetikai fejlődését tehát nem elég azzal jelle-
mezni, hogy a négyféle értelmezéstől a betűszerinti értel-
mezéshez jutott el. Ebben a tekintetben a humanizmusnak 
bizonyára nagyobb része van, mint Luthernak. Luther szá-
mára a betűnek csak annyiban van értelme, amennyiben 
az a Szellemet rejti magában, ezért második zsoltárelőadá-
sának a végén nem annyira a nyelvbeli tévedések bánt-
ják, hanem inkább az, hogy esetleg a „szellem"-ben téved-
hetett.197 Luther pneumatikus írásmagyarázata tehát a 
Szentírás vallásos tartalmának teljes érvényre juttatása s 
ez a tartalom egy szóba foglalva: Krisztus.198 

Luther írásmagyarázatában ilyenképen formai és tar-
talmi szempontot különböztethetünk meg. Formailag az 
írás betűszerinti szövegének szellemi értelmezését kívánja, 
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tartalmilag pedig az egész Szentírás krisziocentrikus fel-
fogását. 

Luther exegetikai módszerének fejtegetését nem zar-
1 íatjuk le anélkül, hogy még egy igen jelentős és ebben a 
vonatkozásban eddig figyelemre alig méltatott körülményre 
nyomatékosan rá ne mutassunk. Az exegesis fogalma a 
Bibliát mint írott könyvet, annak írott szövegét veszi figye-
lembe. Pusztán az írott szöveg szempontjából Luther csak-
ugyan a betűszerinti, literális, sőt grammatikális értelme-
zéshez fejlődhetett. Csakhogy Luther nem maradt meg az 
írott szövegnél. Már zsoltárelőadásában Isten Igéjének 
konkrét megjelenését (verbum externum) nein annjara az 
írott szöveggel, hanem a beszéddel és hallással hozza kap-
csolatba.199 A római levél kapcsán ezt azután annál hatá-
rozottabban kifejthette, mivel itt van az a nagyjelentőségű 
hely: fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi 
(Róm. 10, 17.).200 Fölösleges idevonatkozólag az idézetek 
tömegét felsorakoztatnunk, elég rámutatnunk arra, hogy 
Luthernál később is milyen fontos szerepet játszik a 
„mündlich wort", vagyis tulajdonképen a prédikáció, az 
igehirdetés, ami egyházfogalmának is egyik legfőbb ténye-
zője. Itt ennek a gondolatnak írásmagyarázati vonatkozá-
sát akarjuk kiemelni. 

Fontos már most idevonatkozólag, hogy Luther a 
Léleknek a hatását, tehát a szellemi megértést is az élőszó-
hoz, a hirdetett Igéhez kötötte. Ez egyúttal jellemző fényt 
vet Luther inspiráció fogalmára is: nem az írott betű, hanem 
az Igének mint ,,testimonium"-nak a hirdetője inspirált s 
ez nemcsak a bibliai írókra mint első ,,tanuk"-ra (testes, 
v. ö. Hirsch-Rückert, Hebr. 139, 15.), hanem az Ige min-
denkori hirdetőire is vonatkozik; így Luther ugyancsak 
inspiráltságának tudatában prédikált, sőt tartotta egye-
temi előadásait is.201 

Ebből az alapgondolatból az következik 1., hogy az 
írásmagyarázat tulajdonképen igehirdetés; 2., hogy a Bib-
lia írott szavai voltaképen nem olvasva, hanem elsősor-
ban fennhangon hirdetve hatnak, vagyis lesznek érthetővé 
legmélyebb, szellemi tartalmuk szerint. 

A Scriptura sui ipsius interpres elvet tehát Luther ér-7 



50* 

telmében nem csupán úgy magyarázzuk, hogy egyik írás-
hely a másik megértésére szolgál, hanem ebben a kapcso-
latban ez azt jelenti, hogy az írás egészének megértéséhez 
tulajdonképen nincs szükség emberi magyarázatra, mert 
az isteni Ige a hallás útján teszi érthetővé önmagát. Ezért 
Luther később ismételten is azt mondta a saját munkáiról, 
beleértve az írásmagyarázatiakat is, hogy jobban szeretné, 
ha valamennyi elpusztulna, nehogy az írás közvetlen tanul-
mányozásában akadályul szolgáljanak. Ugyanezért fordul 
el később a többi magyarázótól, ,,scribens"-ektől is.202 

Azonban a Biblia hallás út ján való megértésének elve 
arra utal, hogy Luther írásmagyarázati módszerét nem 
csupán előadásai a lapján kell figyelembe vennünk, hanem 
tekintettel kell lennünk prédikációira s mindenekfelett 
bibliafordító munkájára is. Fentebb utaltunk már arra, 
hogy Luther saját írásmagyarázati módszerének kialakulá-
sára, illetőleg a hagyományos módszertől eltérő fejlődésére 
ez a két szempont feltétlenül jelentős hatással volt. Most 
pedig azt kell megállapítanunk, hogy Luther írásmagyará-
zati munká ja előadásain és prédikációin keresztül biblia-
fordításában tetőződött be. Bibliafordítása előadásaiból 
nőtt ki, későbbi előadásai pedig részben párhuzamosan ha-
ladtak bibliafordító munkájával és általában véve előadá-
saiban később az a szempont vezette, hogy hallgatói s ő 
együttesen és kölcsönösen gyakorolják magukat Isten Igé-
jében, érezzék annak vigasztaló, erősítő erejét.203 

Ilyenformán előadásai is bizonyos mértékben prédiká-
cióknak tekinthetők. Hiszen jellemző, hogy előbb idézett 
asztali beszédjében (201. sz. jegyz.) prédikálását és előadó 
munkájá t maga is közvetlenül egymás mellé állítja, mint 
ugyanannak a hivatásnak két szorosan összetartozó gya-
korlási formáját . Másfelől viszont előadásaiban a közbe-
szúrt német szavak és mondatok azt igazolják, hogy Luther 
már itt is a fordítás által remélte a helyes magyarázat meg-
adását. 

Luther bibliafordításának vallásos élményéből fakadó 
jellegére már többen rámutattak.204 De hogy Luther a Bib-
liát elsősorban a hallás s nem az olvasás számára fordí-
totta, arra legújabban Hirsch mutatott rá igen szépen Lu-
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ther bibliafordításáról írt tanulmányában.205 Luther szá-
mára a Biblia nem olvasókönyv volt, hanem „Hörebuch"' 
s ezzé igyekezett azt tenni fordításában is. ö maga is a 
Bibliát — talán mindig — hangosan olvasta s a zsoltáro-
kat hangosan imádkozta. 

Mindamellett, hogy Luther pneumatikus-krisztocen-
trikus írásmagyarázata (ez tulajdonképen a szószerinti ér-
telmezés) nagy haladást jelent a régi négyféle értelmezéssel 
szemben s ennek az ú j módszerének a kezdetei már első 
zsoltárelőadásában is megtalálhatók, mégis találkozunk 
nála később is az allegorizálás nyomaival, még utolsó: Ge-
nesis előadásában is. Mindez azonban nem változtat azon 
a tényen, hogy Luther éppen ú j írásmagyarázati módsze-
rén keresztül jutott el a Biblia igazi tartalmának tudatos 
megismerésére. Bizonyos tekintetben ezzel kapcsolatban is 
hangoztatni szeretik azt a vádat, hogy Luther rendszer-
telen gondolkodó lett volna. Ha külön rendszeres dogma-
likai munkát nem írt is, rendszertelen azért nem volt. Már 
egész gondolkozásának a Biblia által való meghatározott-
sága megdönti ezt a vádat, de például római levél előadásá-
nak, vagy galáciai levél kommentárjának belső felépítése is 
az ellenkezőről győzhet meg bárkit is. 

2. LUTHER REFORMÁTORI FEJLŐDÉSE. 

Luther reformátort fellépését általában 1517 október 
31-éhez szoktuk fűzni. Történeti hatás szempontjából ter-
mészetesen joggal. Arra azonban már elég sokszor rámutat-
tak, hogy a reformáció voltaképen mégsem ezen a 
napon született meg. Az a kérdés most már, hogy előbb-e, 
vagy később? 

Luther tételkiszögezése magában véve nem volt egyéb, 
mint a diszputációk egyik ritkábban gyakorolt fajának 
alkalmazása, midőn tudniillik egyik professzor professzor-
társait s egyéb tudósokat hívott meg az általa összeállított 
tételek fölötti vitára. Az az érdekes, hogy Luther diszputá-
cióra való felhívására még csak nem is jelent meg senki. 
Luther ezt a fellépését egyáltalán nem is szánta az egyház 
elleni támadásnak s egy ideig úgy látszott, hogy a witten-

4* 
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bergi professzor tételei feltűnés nélkül teljes feledésbe me-
rülnek. Hogy nem így történt, annak oka, hogy a tételek-
ben a theologusok mégis csak felismerték a római egyház 
tanításával ellenkező felfogást. Luther tehát már diszpu-
tációs tételei közzététele előtt bizonyos reformátori jelentő-
ségű megismeréshez jutott. Mikor? és miben állott ez? 

Luther reformátori megismerésre jutásának idejét és 
körülményeit általában Luther későbbi nyilatkozataiból 
igyekeztek eddig megállapítani. Az idevonatkozó nyilatko-
zatok között első helyen áll Luther latinnyelvű műveinek 
1545-i wittenbergi kiadásához írt előszava.208 Luther ebben 
valóságos kis önéletrajzot nyújt reformátori működésének 
első éveiről. Az 1519. év fontosabb eseményei (lipcsei vita) 
után rátér a „iustitia Dei" helyes értelme felfedezésének 
részletes leírására.207 Elmondja, hogy Róm. 1, 17 e szavai: 
,.iustitia Dei revelatur" milyen lelki kísértéseket okoztak 
neki, mivel az „összes doktorok" (tudniillik skolasztiku-
sok) szerint Isten aktív, vagyis büntető igazságosságának 
értette s ezért valósággal gyűlölte ezt a büntető Istent. De 
azután Isten kegyelméből Róm. 1, 17-nek Habakuk prófé-
tából való idézete: iustus ex fide vivit — kapcsán rájött 
arra, hogy Isten igazságossága passzive értendő, vagyis 
Isten könyörülő igazságosságaként, mellyel a bűnösöket 
igazakká teszi. Ez a felismerés olyan hatással volt rá, hogy 
valósággal ú j já született s a paradicsom kapui megnyíltak 
előtte. Utólag azután Augustinus De spiritu et litera című 
művének olvasása megerősítette felismerése helyességében. 

Ehhez a visszaemlékezéshez hasonló nyilatkozatokat 
találunk több asztali feljegyzésben, valamint Genesis elő-
adásában is.208 Mindezek a helyek egyértelműen azt mond-
ják, hogy Luther a iustitia Dei igazi értelmének egész éle-
tére döntő jelentőségű felismerését Róm. 1, 17-tel kapcso-
latban saját magának tulajdonította. Denifle szerint Luther 
ebben „hazudott", mivel a iustitia Dei-t már a Luther 
előtti írásmagyarázók is Isten könyörülő igazságosságá-
nak, illetve kegyelmének magyarázták. Eszerint Luther 
„reformátori" felfedezése egyáltalában nem ú j dolog, illetve 
így magyarázva hazugságon alapszik. Holl ezzel szemben 
kimutatta,209 hogy bár az egész középkoron keresztül meg-
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található a magyarázóknál az augustinusi formula: ius-
titia dei, non qua ipse deus iustus est, scd qua iustificat im-
pium — (Istennek az igazságossága — nem az, amelynél 
fogva maga Isten igazságos, hanem amellyel a bűnöst 
igazzá teszi), ez Luthert lelki küzdelmeinek megoldásában 
mégsem segítette, mert ha esetleg olvasta is ezeket a ma-
gyarázókat, akkor is ezeknél az augustinusi gondolatok 
mellett sokkal erősebben érvényesülő másik gondolat volt 
rá nagyobb hatással, amely Isten büntető, bosszúálló igaz-
ságosságát emeli ki, irgalmasságát, kegyelmét pedig való-
sággal elfedi. Különösen ez a helyzet a skolasztikus dogma-
tikusoknál és Luther elsősorban éppen ezeket olvasta 
(Biel, Ailli Péter stb.). Luther hazugságának a kérdése fö-
lött tehát napirendre térhetünk. Számos egybehangzó val-
lomása alapján, — melyeknek őszinteségében nincs semmi 
okunk kételkedni — a iustitia Dei értelmének megismerése, 
mely egész vallásos és theologiai gondolkozását szinte meg-
térésszerüen ú j irányba terelte, csakugyan saját eredeti fel-
fedezése volt. 

A tula jdonképeni kérdés most már az, hogy mikor 
történt Luthernak ez az elhatározó megismerése? Meg 
lehet-e ezt állapítani Luther idézett visszaemlékezéseiből? 
Kétségtelen, hogy nem. Egyesek arra mutatnak rá, hogy 
Luther idézett 1545-i előszavában ú j megismerésének idő-
pontját a római, galáciai és héber levélről tartott előadások 
után, közvetlenül a második zsoltárelőadás elé teszi,210 ami 
azonban az öreg Luthernak nyilvánvaló emlékezetbeli téve-
dése. Mindazonáltal kronológiai tévedést itt egyáltalában 
nem szükséges feltételeznünk, mivel Luther második zsol-
tárelőadásáról való megemlékezése közben ú j megismerésre 
jutása tekintetében előző előadásaira utal vissza, anélkül 
azonban, hogy ezt a nevezetes eseményt pontosan kel-
tezné.211 

A helyes út tehát az lesz, ha Luther utalása alapján 
visszatérünk első előadásaihoz s azokban keressük a ius-
titia Dei ú j értelmezésének nyomait. Luther még azt is 
megjegyzi idevonatkozó visszaemlékezéseiben, hogy ú j 
megismerését utólag Augustinus De spiritu et litera című 
iratának olvasása erősítette meg. Ezt az iratot viszont Lu-
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Iher római levél előadásának elején már idézi, tehát ez a 
körülmény visszautal már első előadására, a zsoltárelő-
adásra. Itt viszont arra a meglepő eredményre jutunk, hogy 
már az 1. zsoltár scholionjáhan világosan és határozottan 
megtalálható a iustitia Dei új fogalma, sőt Luther már erő-
sen vádolja is a ,,mai theologusokat", hogy Pál apostolnak 
ezt az értelmét nem ismerik.212 Ebből a tényállásból azután 
általánosan azt következtették, hogy Luther ú j megismeré-
séhez m á r első előadása megkezdése előtt, esetleg jóval az-
előtt, jutott el. Egyesek még erfurti , vagy első wittenbergi 
tartózkodásának idejére gondoltak.213 

A zsoltárelőadás kéziratának behatóbb vizsgálata azon-
ban legutóbb új szempontokhoz vezetett. Először Hirsch 
utalt ar ra , hogy az 1. zsoltár scholionjának a iustitia ú j fo-
galmát tartalmazó része későbbi eredetű,214 ennélfogva az 
1. zsoltár eredeti, legrégibb magyarázatában még nem lehet 
szó a iustitia ú j fogalmáról. A továbbiakban Hirsch arra 
a megállapításra jut, hogy az ú j megismerés a 30. (— 31.) 
zsoltárnál kezd feltűnni, amelynek szavait: in iustitia tua 
Iibera me — Luther különben Róm. 1, 17-tel együtt ismétel-
ten is idézi említett visszaemlékezéseiben. — Hasonló ered-
ményre jutott Boehmer is,Eir' aki mindenekelőtt a kézirat 
beható vizsgálata alapján kimutatta, hogy az 1. és 4. zsol-
tár részletesebben kidolgozott scholionjai (utóbbinál kettős 
scholion van) nem tartoznak az eredeti zsoltárelőadáshoz, 
hanem utal Luther leveleire (Enders I. 26. és 66. 1.), ame-
lyek szerint Luther 1516 szeptember—októberében vala-
kinek a parancsára hozzáfogott zsoltárelőadása sajtó alá 
készítéséhez, de ezzel a munkával mégsem készült el, ha-
nem ehelyett 1517-ben kiadta a hét bűnbánati zsoltár német 
fordítását és magyarázatát. Mindazáltal egyes zsoltárokat 
mégis kidolgozhatott s ezek közé tartoznának az említett 
részletek, amelyeket Luther Boehmer feltevése szerint elő-
adásának kéziratába betett, az ezeknek megfelelő régebbi 
lapokat viszont megsemmisítette. Ezeknek a részeknek 
figyelmen kívül hagyásával Boehmer ezután azt állapítja 
meg, hogy a 31. (—32.) zsoltár summariumában vehető 
észre először a iustitia ú j értelme. Tehát Luther az előadás 
megkezdése előtt, a summariumok készítése közben jutott 
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volna az ú j megismerésre, még pedig a megelőző 30. 
( = 31.) zsoltár „in iustitia tua libera me" szavain való 
nagy lelki felindulást okozott töprengéseinek eredménye-
képen. 

Legújabban azonban Vogelsang™ Boehmer vizsgála-
tainak figyelembe vételével arra az eredményre jut, hogy 
a 30/31. zsoltárnál még csak Luther belső lelki küzdelmei 
kezdődnek a iustitia megértéséért s ez azután csak a 70/71. 
zsoltárnál jut teljes kifejlődésre. 

Mindezekre a kísérletekre, amelyek Luther ú j meg-
ismerésének időpontját pontosan meghatározni igyekeznek, 
a következőket jegyezzük meg. Kétségtelenül helyes az a 
módszer, hogy Luther ú j ismeretre jutását csakis a zsol-
tárelőadásban kell keresnünk. Régebbi feljegyzéseiben 
ugyanis ennek még határozott nyomát nem találjuk. Figye-
lembe kell vennünk Luthernak azt a későbbi megjegyzését 
is, hogy doktorrá lételekor még nem ismerte a világossá-
got,217 tehát döntő fordulatot jelentő megismerésére még 
nem jutott el. Mégsem tudjuk sem Boehmer, sem Vogel-
sang megállapításait teljes egészében magunkévá tenni. Ha 
ugyanis a iustitia fogalma — mint Boehmer állítja — már 
a 31. (32.) zsoltár summariumában218 teljesen világossá lett 
volna Luther előtt, akkor némileg érthetetlen, hogy miért 
nem sietett ezt a magyarázatban is minél előbb, az első 
adott alkalommal kifejteni. Ezzel szemben például a 9. 
zsoltár magyarázatában Luther megelégszik az aequitas és 
iustitia megkülönböztetésében a skolasztikus-occamisztikus 
meghatározással219 és semmi nyoma sincs annak, hogy a 
már meglevőnek feltételezett ú j ismeretével ez belső ellent-
mondásban lenne. Ezzel szemben Vogelsang, amikor Lu-
ther későbbi nyilakozatainak értelmét a 70/71. zsoltárra 
vonatkoztatja.220 és a 30/31. zsoltárban még csak Luther 
lelki küzdelmeinek kezdetét látja, nem méltatja eléggé az 
utóbbi helyen kifejezett gondolatokat. A 31. (32.) zsoltár 
magyarázatában Luther már idézi Rőm. 1, 17-et, Krisztus 
mint az üdvözítő iustitia jelenik meg. sőt ha nem is szer-
ves kapcsolatban a iustitiával, de a sola fide is feltűnik.221 

Azonkívül a 49/50. (50/51.) zsoltár magyarázatánál is a 
római levélre hivatkozik s habár itt a iustificatiot Istenre 
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irányítja: Deus iustificalur, — amennyiben tudniillik mi 
magunkat bűnösöknek s ítéletre érdemeseknek ismerjük el. 
mégis az itt hangoztatott „iustus est accusator sui" gondo-
lat222 szorosan hozzátartozik Luther ú j iustitia fogalmához, 
A iustitia-nak a misericordia alapján való megértése egy-
általában nem szorította háttérbe Luther gondolkozásában 
az ítélet komolyságát. 

Vogelsang fejtegetéseinek helyes mozzanata abban 
van, hogy Luthernál a iustitia igazi, evangéliumi értelmé-
nek megismerése nem jelentette annak egyszerre való tel-
jes érvényre jutását, hanem ebben a tekintetben Luthernál 
fejlődés tapasztalható. Hiszen ezt Luther maga is hangsú-
lyozza, úgy zsoltárelőadásában, mint 1545-i előszavában, 
ahol élményszerű új megismerésének részletes leírásához 
hozzáteszi ezt a megjegyzést: ezeket azért mondom el, hogy 
aki műveimet olvassa, gondoljon arra, hogy én is egyike 
voltam azoknak, „akik írva és tanítva fejlődtek" (qui scri-
bcndo et docendo profecerint).223 

Ilyenformán nem szükséges Luther ú j megismerését egy 
határozott időponthoz kötnünk; ezt sem későbbi nyilatko-
zatai, sem zsoltárelőadása alapján minden kétséget kizáró 
módon elérni nem tudjuk. Luther reformátori megismeré-
sét nem is lehet ilyen közönséges értelemben vett „megté-
rés"-nek nevezni. Hanem a iustitia Dei evangéliumi értelme 
hosszas lelki küzdelmek után, fokozatosan alakult ki és lett 
világossá előtte. Ezt a küzdelmet zsoltáreőadásában a 30. 
(31.) zsoltártól kezdve világosan felismerhetően figyelhet-
jük meg, nem csupán az ú j formulázásra való törekvésben, 
hanem jegyzeteinek meglehetős lelki felindultságot eláruló 
hangján ott, ahol a iustitiáról bővebben beszél. Hiszen az 
augustinusi formula: „Christus est fides, justitia, gratia 
nostra et sanctificatio nostra" már a Sententiákhoz írt 
jegyzeteiben is előfordul, anélkül, hogy ez ott nála kimu-
tathatólag bármiféle lelki emóciót is okozott volna. De az 
bizonyos, hogy a iustitia kérdése már zsoltárelőadása előtt 
is foglalkoztatta Luthert, hiszen ez végeredményben a leg-
szorosabban összefügg kolostori lelki küzdelmeivel a bűn-
bánat szentségével és a predesztináció gondolatával kap-
csolatban. Most az egész, személyes lelki kérdése mellett 
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még theologiai-tudományos problémává is vált számára, 
melyet nem csupán a maga, hanem hallgatói számára is 
meg kellett oldania. Ezért a hosszas, újból és újból vissza-
térő küzdelem az újonnan kialakuló gondolatrendszerének 
legtöbbnyire meg nem felelő régi terminológiával. Aligha 
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy amikor zsoltárelőadásának 
elején az előadást vállaira nehezedő tehernek mondja 
(„quam premat cervices meas onus istud") s bevallja, hogy 
számos zsoltárt még nem értett meg és ezért magyarázni 
sem tud, — akkor a iustitia problémájára is gondolt, vagy 
éppen elsősorban arra. Miután ugyanis az 1. zsoltár scholi-
onjának a iustitia ú j fogalmát tartalmazó részét, annak ki-
mutatott későbbi eredete miatt figyelmen kívül kell hagy-
nunk, ennek folytán a legnagyobb valószínűséggel állíthat-
juk, hogy Luther reformátori jelentőségű ú j ismeretére 
első előadása folyamán fokozatosan, hosszabb lelki küz-
delmeken keresztül jutott el. 

így kell tehát a híres és sokat emlegetett „torony-
élményt" is értelmeznünk. Luther ugyanis az egyik asztali 
feljegyzés szerint a iustitia fogalmának felfedezéséről 
szólva hozzáfűzi: „Diesze kunst hatt mir der Heilige Geist 
auf diesem thurm geben" (Ezt a művészetet a Szentlélek 
ebben a toronyban adta nekem) .224 Hogy Luther évek mul-
tán is annyira pontosan emlékezett a helyre, ahol ez a 
lelki élménye történt, még nem jelenti azt, hogy az egy pil-
lanatnyi, egész valóját megrázó jelenség volt. Ellenkezőleg, 
ezt a visszaemlékezést is harmóniába hozhatjuk azzal a 
másikkal, amely szerint „scribendo et legendo (docendo)" 
haladt előre. A wittenbergi kolostornak ebben az emlékeze-
tes toronyszobájában -— amely Luther halála után nem-
sokára az épület ama szárnyával együtt eltűnt — készül-
hetett előadásaira, ott írta jegyzeteit s eközben talán sok 
hosszú éjszakán át is küzködött és imádkozott, amíg végre 
megtapasztalta a Szentlélek megvilágosító erejét, aminek 
hatása alatt valósággal újjászületettnek érezte magát. 

A iustitia evangéliumi értelmének felfedezése min-
denekelőtt Luther személyes vallásosságára volt rendkívüli, 
újjáalakító hatással. Amit azelőtt a bűnbánat szentsége 
nem tudott érthetővé tenni számára, azt most megértette 
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s ez megnyugtatta felzaklatott lelkét és lelkiismeretét, hogy 
tudniillik Isten éppen a bűnös emberen könyörül meg s 
nem azon, aki valamilyen különös jótett által érdemet vélt 
szerezni arra, hogy Isten megbocsátó kegyelmét vele szem-
ben gyakorolja. Luther ú j ismeretének konzekvenciáit 
theologiai vonatkozásban sem habozott levonni, bár e téren 
még sokáig kellett küzdenie az átvett s az ő gondolkozásá-
ban is meggyökeresedett örökséggel. A római levélről tar-
tott előadásának egyik nevezetes helyén, ahol Isten s a 
bűnös viszonyát a megigazulásban az orvos és beteg viszo-
nyával hasonlítja össze, egy személyes természetű megjegy-
zésben mutat rá a bűnbánati gyakorlat nagy hibájára, mely 
azt a hitet kelti a bűnösben, hogy a bűnbánati cselekede-
tek végrehajtásával megszabadul bűneitől s így lesz igazzá 
Isten előtt („ego stultus non potui intelligere, quomodo 
me peccatorem similem ceteris deberem reputare et ita 
nemini ine preferre, cum essem contritus et confessus; tunc 
enim omnia ablata putabam et evacuata, etiam intrinsece" 
— én balga nem tudtam megérteni, miért kell magamat 
másokhoz hasonló bűnösnek tartanom és senkinél különb-
nek, holott töredelmesen meggyóntam; azt gondoltam 
ugyanis, hogy akkor minden — tudniillik bűn — elvéte-
tett és eltöröltetett, még bensőmben is); ennek a felfogás-
nak Aristoteles alapján álló skolasztikus képviselőit a nem 
éppen hízelgő „stulti" és „Sawtheologen" jelzőkkel illeti.225 

De már zsoltárelőadásában is kikel Aristoteles és követői 
ellen, akik azt vallják: operando iusta iusti efficimur.228 

Akik a saját cselekedeteik alapján akarnak megigazulni, 
azokat ezentúl a „iustitiarii" vagy ypocritae" terminus 
technicus-okkal jelöli meg. 

íme, ú j megismerése tehát már olyan következmé-
nyekkel jár, hogy a katholikus egyház tanának elismert 
hirdetőit a legélesebben kénytelen elítélni. Természetes, 
hogy Luther azért a téves felfogást nem azonosítja magá-
val a római egyházzal, hanem az ellentét számára általá-
ban az írás és a filozófusok s jogászok ellentéte.227 Ezen 
a területen Luther kritikája azért mégis csak általános, 
mert hiszen, bármennyire is világossá lett előtte a lényeg-
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beli eltérés, a fogalmi apparátus tekintetében még ő maga 
is nagyon hozzá volt kötve a „fi lozófusokéhoz és „skolasz-
t ikusokéhoz. 

Hangsúlyozzuk, hogy a iustitia értelmének felfedezése 
igenis döntő jelentőségű volt Luther egész theologiai gon-
dolkozásának az átalakulására, mely már a zsoltárelőadás-
ban is észrevehetően megkezdődik. így például istenfogal-
mának ez a látszólag egyszerű és természetes formulázása: 
„Ez Istennek lényege: nem fogad el jókat, hanem ad, 
tehát gonoszért is jóval fizet",228 éppen a belefoglalt követ-
keztetésben jelzi a hagyományos felfogástól való elszaka-
dásnak az útját. Ami pedig a zsoltárelőadásban megkezdő-
dött, az azután sokkal nagyobb mértékben és öntudatosab-
ban folytatódott a római levél előadása folyamán. Holl 
alapjában véve joggal vállakozott arra, hogy Luther refor-
mátori gondolkozásának középpontját alkotó megigazu-
lási tanát éppen ennek az egyik legkorábbi előadásának 
alapján — amely még jóval a búcsú-vita kezdete elé esik 
— fejtse ki.22fl Valóban, ennek az előadásnak úgyszólván 
egyetlen és főtémája az ú j megigazulási tannak a kifejtése: 
„Ennek a levélnek a summája minden test szerint való böl~ 
cseség és igazságosság lerontása, eltüntetése és megsemmi-
sítése stb.230 A kritikus helyen: Róm. 1, 17-nél pedig már 
semmi nyoma nincs annak, hogy a hely értelme Luther 
számára bármi tekintetben is kétes lenne, hanem határo-
zottan kialakult meggyőződésének világos és kerek megha-
tározásban ad kifejezést: „Isten igazságossága ugyanis az 
üdvösség létrehozó oka." És itt ismét Isten igazságosságán 
nem az értendő, mellyel ő önmagában igaz, hanem amellyel 
mi őtőle megigazíttatunk, ami az evangéliumi hit által tör-
ténik 2Zí Ez tehát már 1515-ben világos kifejezése a pro-
testantizmus lényegének közkeletű meghatározásánál em-
legetni szokott úgynevezett anyagi (materiális) elvnek: a 
hit által való megigazulásnak. 

Mindennek ellenére mégis hangsúlyoznunk kell az is, 
hogy Luther mégsem lett olyan hirtelen reformátorrá. Hall-
gatói és tanártársai egyáltalán nem látták benne a hiva-
talos katholikus tant megvető eretneket, amikor ezeket a 
gondolatokat a zsoltárelőadásban egyre fokozódó mérték-
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ben, a római levél kapcsán pedig úgyszólván minden órán 
különböző fordulatokban ismételgette és erősen hangsú-
lyozta. Nem pedig azért, mert Luther ezeket a reformátori 
gondolatokat nem csekély mértékben még a nominalisz-
tikus skolasztika — az Ágoston-rendűeknél leginkább kép-
viselt ágának: az occamizmusnak a terminológiájába öltöz-
tette. Sőt többet is mondhatunk: ezek a nominalisztikus 
formulák nem egyszer a dolog lényegét alkotó kérdések-
ben egyenesen Luther felfogásának alapjában ellentmondó 
gondolatokként tolulnak közbe. 

így például zsoltárelőadásában egy helyen Isten meg-
igazító kegyelmét a jellemző nominalisztikus pactum-el-
mélettel indokolja, ami azt jelenti, hogy a kegyelem és 
annak korrelátuma: a hit, csupán azért érvényes, mert 
Isten egy „pactum" által megkötötte magát s hűsége foly-
tán szinte kénytelen adott ígéretét megtartani.232 Ugyancsak 
még a iustitia ú j fogalmával kapcsolatban is felhasználja 
a régi formulát : „Et hoc est esse iustum, tribuere cuique 
quod sulim est", bár már ezzel a hozzátétellel: „scillicet deo 
bonitatem et nobis maliciam" (Igazságosnak lenni annyi, 
mint megadni mindenkinek, ami az övé, — tudniillik Is-
tennek a jóságot, nekünk a gonoszságot.) 233 De még inkább 
sajátságos, hogy Luther a megigazulási tanának gyökeré-
ben ellentmondó érdem-gondolatot nem csupán a zsoltár-, 
hanem a római levélről szóló előadásban is aránylag elég 
gyakran érvényesülni engedi. Egy helyütt a zsoltárelőadás-
ban szinte az egész idevonatkozó skolasztikus fogalom-
rendszert helyeslően vonultatja fel: facere quod in se est, 
meritum de eongruo et condigno, praeparatio (dispositio) 
ad gratiam stb.234 De nem csupán a zsoltár-, hanem a ró-
mai levélről tartott előadásban is igen nagy számmal talá-
lunk még olyan régi kifejezéseket, amelyek az ú j ismeret 
tartalmát nemcsak, hogy nem fejezik ki híven, hanem an-
nak egyenesen ellentmondanak. így például a praeparatio 
ad gratiam, vagy az opera bona velut praeparatoria emle-
getése még igen jelentékeny katholikus maradvány, úgy-
szintén a megigazulás ,,kiérdemlése"; általában még nehe-
zen tud szabadulni attól, hogy a hitet, alázatosságot, a tö-
redelmes bűnvallomást stb. cselekedetnek minősítse.235 A 
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római levélről tartott előadás skolasztikus kifejezéseiből 
egész tekintélyes jegyzéket lehetne összeállítani. Ide lehetne 
sorozni az eredendő bűnben a fomes fogalmának a meg-
tartását. A non imputatio és reputatio fogalmaitól még el 
is tekinthetünk, mivel ezek bibliai kifejezések. (Zs. 32, 2. 
Róni. 4, 3., Zs. 106, 31.)238 

Mindezeknek kiemelését azért tart juk szükségesnek, 
mert Holl és tanítványai ezeknek a skolasztikus gondola-
toknak a jelentőségét minél inkább kisebbíteni igyekez-
nek, ami összefüggésben áll azzal a törekvésükkel, hogy 
éppen Luther legelső irataiból mutassák meg az igazi, ere-
deti Luthert.237 Azt nem tagadjuk, sőt elismerjük, hogy ép-
pen a római levélről tartott előadás Luther reformátori fej-
lődésének leghatalmasabb dokumentuma, de éppen azért, 
hogy Luther további fejlődésével szemben se legyünk igaz-
ságtalanok, kénytelenek vagyunk a Luther pályája kezde-
tén még erősen érvényesülő történeti és szellemi megkö-
töttséget nagyobb mértékben hangsúlyozni, mint azt Holl 
és követői teszik. 

Mivel Luther 1517-től kezdődő reformátori fellépésére 
o közvetlen indító okot bizonyos egyházi visszaélések ad-
ták, azért röviden áttekintjük még Luther egyliázkritiká-
jának kezdetét első előadásaiban. Anélkül, hogy Luther 
egyházfogalmára itt bővebben kitérnénk, megállapítjuk, 
hogy úgy a zsoltár-, mint a római levél-előadás folyamán 
Luther a hierarchikus egyházszervezet hívének mutatko-
zik. A prelátusok, vagyis egy szóval a hierarchia előtt való 
engedelmes meghajlás biztosítja a hívek számára az egy-
ház kebelében való megmaradást.238 Azonban az egyházi 
hivatalt (vagy rendet) s annak viselőit már itt megkülön-
bözteti egymástól s az egyház fennmaradását a hivatalhoz 
köti.239 Ennek a különbségtételnek az alapján azután 
Luther már a zsoltárelőadásban meglepő éles hangon osto-
rozza az egyházi hivatal méltatlan betöltőit, papokat, szer-
zeteseket egyaránt és ez a kritika a római levél előadása 
folyamán egyre inkább fokozódik és öntudatosabbá lesz,. 
A prelátusok nemcsak hogy maguk teljesek mindenféle 
bűnökkel, hanem az evangélium helyett meséket és hiába-
valóságokat prédikálnak; akik az egyház javaival élnek, 
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azok tapossák meg azt leginkább.240 És nem csupán egye-
seket vádol, hanem éppen mert a papok, vezetők többsége 
méltatlan, gonosz, azért már az egyházi összejöveteleken 
is (zsinat!) gyakran elnyomják az igazságot s utat enged-
nek a hamisságnak I 241 A római levélről tartott előadás 
utolsó negyedében, a 10. fejezettől kezdve már úgyszólván 
lépten-nyomon a legélesebben bírálja az egyházi állapoto-
kat és egyes személyeket, sőt a búcsúkkal űzött visszaélé-
sek miatt már magát a pápát is elítéli.242 Ennek az éles 
kritikának az ellenére Luther egyáltalában nem gondolt 
arra, hogy ő ezzel a római egyházzal szemben hűtlenséget 
követne el. Hűségét az eretnekekkel szemben való számta-
lanszor előforduló állásfoglalásával eléggé bizonyítottnaK. 
vélte; kri t ikáját viszont professzori hivatásával kapcsola-
tos elkötelezésére alapította, ami azonban neki maganaK 
is fájdalmat okozott s ezért óva int másokat attól, hogy őt 
ebben kövessék.243 

Luther tehát még egyenesen hivatásával az egyházzal 
szemben magára vállalt kötelezettségére alapítja egyház-
kritikáját. Valósággal ebben a kritikában már közrejátsza-
nak ú j egyházfogalmának kialakuló gondolatai is, amelye-
ket minden részletükben itt nem fejthetünk ugyan ki, de 
legalább is rá kell ezekre mutatnunk.244 Az Igének az egy-
házfogalomra való konstitutív jelentőségére csupán uta-
lunk (Verbum eriim dei conservat Ecclesiam dei = Isten 
Igéje tar t ja fenn az Isten Egyházát. W III. 259, 18.). Fon-
tos azonban az, hogy Luther számára is az egyház Pál 
apostol kifejezésével: Krisztus teste (corpus Christi, W 
III. 150, 16.), a hivők pedig a tagok. Ezen a ponton érvé-
nyesül azután Luther egyházfogalmában is annyira jel-
lemző kereszt-theologiája (theologia crucis). Krisztust 
ugyanis a kereszt nélkül nem gondolhatja, ennélfogva 
Krisztus hívei sem gondolhatok a kereszt nélkül, mely a 
hitetleneknek bolondság s azért most is gúnyolják és üldö-
zik azt.245 S amint az egyes tagokat, úgy az egyházat is az 
jellemzi, hogy üldöztetést szenved; azért a tribulationes, 
passiones egyenesen hozzátartoznak az egyház külső is-
mertetőjeleihez.248 Krisztus igazi híveinek tehát alázattal 
kell magukra venniük a keresztet, a szenvedéseket, üldöz-
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tetést; ellenkező esetben ők maguk is Krisztus keresztjé-
nek ellenségeivé válnak. Ebből a szempontból ítéli meg 
Luther az egyháznak saját korabeli helyzetét s kiáltó ellen-
tétet fedez fel, mert az egyház szorongattatások és üldöz-
tetések helyett békében és jólétben, pompában s gazdag-
ságban él.247 A legnagyobb baj mindebben, hogy éppen 
azok. akiknek elsősorban kellene a keresztet magukra vál-
lalniuk, vagyis a papok, kerülik leginkább a szenvedést s 
keresik a gazdagságot, jólétet s megelégszenek a kereszt 
relikviáinak külső tiszteletével.248 Ezek a gondolatok alkot-
ják a római levélről tartott előadás említett részében levő 
egyházkritika alapját. Nyilvánvaló, hogy ez nem csupán 
az egyház külső állapotainak a kritikája, hanem itt már 
nagy mértékben kialakulóban van Luther ú j egyház-
fogalma, mely megigazulási tanával és kereszt-theologiá-
jával van a legszorosabb Összefüggésben s ebben a tekin-
tetben is Luther reformátori fejlődésének jelentékeny té-
nyezőjét alkotja. 

3. A HÉBEREKHEZ ÍRT LEVÉLRŐL TARTOTT 
ELŐADÁS JELENTŐSÉGE. 

Luther első előadásainak tlieologiai problémáit teljes-
ségükben és minden vonatkozásukban kifejteni itt meg 
sem kísérelhetjük. Egyes részletkérdések beható vizsgálata 
természetesen éppen Luther továbbfejlődésének megállapí-
tása szempontjából nagyon szükséges; általánosabb jellegű 
tanulmányunkban néhány fontosabb problémát igyekszünk 
kiragadni, anélkül, hogy ebben is teljességre törekedhet-
nénk.249 így az eddigiek után még Luthernak a héberekhez 
írt levélről tartott s csak legújabban közzétett előadásának 
a jelentőségére óhajtunk rámutatni, előző előadásaihoz 
való viszonyában.250 

A zsoltárelőadás folyamán nagy lelki küzdelmek árán 
szerzett ú j megigazulási tanát Luther a római levélről tar-
tott előadásában már szélesebb alapon, egységesebben és 
rendszeresebben tudta kifejteni. A zsoltárelőadás széteső 
egyenetlenségével szemben ez a második előadása már egy 
középponti gondolat köré csoportosuló zárt és rendszeres 
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egységet alkot. Ez ad ennek az előadásnak különös jelen-
tőséget. Az ezután következett galáciai levél-előadás ebben 
a tekintetben ú ja t és lényeges fejlődést nem jelent. A té-
mája ugyanaz, mint a római levélé s tulajdonképen en-
nek a gondolatait ismétli; ezt az előadást tehát itt bőveb-
ben nein is méltatjuk.251 Ellenben a héberekhez írt levélről 
tartott előadás az eddigiekkel szemben is különös figyelmet 
érdemel, elsősorban krisztologiai vonatkozású tartalma 
miatt, másrészt azért, mert Héb. 11, 1 skk. volt Luther sokat 
idézett locus classicus-a a hit fogalmára nézve s így ebben a 
vonatkozásban is bővebb és ú j fejtegetéseket remélhetünk 
ebben az előadásban. 

A héberekhez írt levélről tartott előadás általános exe-
getikai vonatkozásait már Luther írásmagyarázati módsze-
rének tárgyalásánál figyelembe vettük. Utaltunk Erasmus 
és Faber Stapulensis vitájában elfoglalt álláspontjára is.252 

Itt csupán annyit említünk még meg, hogy Luther a levél 
szerzőségének a kérdésében az egész előadás folyamán in-
gadozó maradt: a levelet hol Pál apostolnak tulajdonította, 
hol peclig nyelvi és tartalmi sajátságok Pál szerzősége el-
leni nyilatkozatokra bírták; néha majdnem egymás mel-
lett találjuk az egymásnak ellentmondó véleményeket. Eb-
ben a kérdésben utolsónak tekinthető nyilatkozata Héb. 
13, 20 glosszájáhan Pál szerzősége mellett szól.253 

a) A héberekhez írt levélről tartott előadás krisztolo-
giája. Szinte meglepő, hogy Luther első előadásainak krisz-
tologiájával eddig alig foglalkoztak. Holl az istenfogalmat 
állította előtérbe, amelynek csupán függvénye a krisztolo-
gia. Pedig már Luther istenfogalmának a középpontja is 
Krisztus; ő a deus revelatus vagy incarnatus, sőt bizonyos 
tekintetben a deus abseonditus is.254 Vogelsangnak Luther 
krisztologiájának kezdetéről írt tanulmánya nyilvánvalóvá 
tette, hogy már a zsoltárelőadás is milyen rendkívül gaz-
dag anyagot tartalmaz erre nézve. A római levél-előadás 
krisztologiáját még egyáltalán nem dolgozták fel. A hébe-
rekhez írt levél azonban különösen fontos ebből a 
szempontból, mert a hagyományos krisztologiai tan 
Krisztus hármas hivataláról szóló részének legerősebb 
szentírási támaszát nyújt ja , különösen Krisztus főpapi 
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hivatalát illetőleg. Más szóval ez azt jelenti, hogy a 
héberekhez írt levél Krisztus megváltói munkájában a ki-
engesztelést állítja előtérbe s ez Luthernak is alkal-
mat adhatott arra, hogy megigazulási tanát éppen a 
kiengesztelési tannak belefoglalásával tovább építse. A 
megigazulási tan alkotja Luther gondolkozásának közép-
pontját s így szinte önként értetődik, hogy a héberekhez írt 
levél témájának is ezt tart ja, annál is inkább, mivel még 
általában Pál leveleként kezeli; az egész megigazulási tan 
viszont Krisztus személye és munkája körül forog.255 

Luther a hagyományos krisztologiai tan főelemeit át-
vette, ügy Krisztus személyére, mint a Szentháromságon 
belüli viszonyára nézve.256 Az óegyházi szimbólumok ide-
vonatkozó tanítása egyáltalában nem volt kétséges szá-
mára. Egészen természetesnek tartotta, hogy Krisztus való-
ságos Isten és valóságos ember; ezt egyszerűen tudomásul 
veszi, anélkül, hogy bővebben fejtegetné.257 A kétféle ter-
mészetről szóló tanon ugyan bizonyos mértékben felül-
emelkedik, amennyiben Luther a kétféle természetet Krisz-
tusban teljes egységben látja: homo Christus — verus deus. 
Krisztus személyében tehát a kétféle természet nem választ-
ható el egymástól. Ez a felfogása bizonyos párhuzamossá-
got mutat a „totus homo" gondolatával: az ember caro és 
spiritus, de mégis teljes egység (a „simul peccator et 
iustus" gondolata is hasonló, természetesen más vonatko-
zásban) .258 

Krisztus személyének isten-emberi egységében való 
felfogása mellett Luther számára mégis különös jelentősé-
get nyer Krisztus a maga emberi voltában. Christus homo 
éppen mint Deus incarnatus Isten megismerésének az 
egyedüli útja; ezért állítja fel Isten megismerésére ezt a 
cor poralis (nem carnalis!) regulát: „Ez az emberség (t. i. 
Krisztus emberi volta) a mi szent lépcsőnk, amelyen elju-
tunk Isten megismerésére."2™ Krisztus ember volta tehát 
Tsten kinyilatkoztatásának mélységes misztériumát tárja 
fel, illetőleg egyúttal el is rejti a hitetlenek elől. 

Azonban Krisztus ember volta teljes értelmet és jelen-
tőséget számunkra a megigazulás, illetve üdvösségre jutás 
szempontjából nyer: „Az ember Krisztus az üdvösségnek 7 
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érdemszerző oka."200 Ennek a megállapításnak a hátteré-
ben voltaképen az Anselmus-féle kérdés rejlik: cur deus 
homo? Luther a kérdést ugyan nem veti fel, de a feleletet 
megadja rá : Krisztus azért lett emberré, hogy megtörje a 
halál hatalmát s minket annak hatalmából megszabadít-
son, amit nem tehetett volna, ha nem lett volna ember: 
„hoc enim, nisi esset homo, non posset".261 

Krisztus ember volta a héberekhez írt levél szerint papi 
hivatalában teljesedett be és nyert értelmet. Luther ezt a 
gondolatot természetesen magáévá tette s ő is a sacerdos és 
pontifex kifejezéseket elsősorban Krisztus embervoltának 
megjelölésére használja. Ez azonban már magában fog-
lalja Krisztus munkájának a megjelölését is, amint-
hogy a dolog természeténél fogva Luthernál a legszorosab-
ban összefonódnak a Jézus személyét és munkájá t jel-
lemző fejtegetések. Ezért csupán vázlatosnak tekinthető 
fejtegetésünkben ezt a két szempontot szintén nem külö-
nítjük el egymástól. 

Ahol a héberekhez írt levél először jelöli Krisztust fő-
papnak (Héb. 2, 17.), ott Luther a főpap emberi tulajdonsá-
gainak (misericors, fidelis) kapcsán későbbi krisztologiájá-
nak egyik legjellemzőbb s igen mélyértelmű részét: Krisztus 
megaláztatásáról (exinanitio, y.svtoai S) szóló felfogását 
fejti ki, ennek a tannak legfontosabb íráshelyére, Fii. 2, 7 
sk.-re való hivatkozással, bár itt még csak röviden.252 Krisz-
tus megaláztatásának, kenosisának a kérdése azelőtt is 
foglalkoztatta Luthert, de inkább csak emberré lételével 
(incarnatio) kapcsolatban.263 Most azonban Krisztus meg-
aláztatásának mélységét s egyúttal végtelen jelentőségét 
abban lát ja , hogy mindezt ember voltában az emberek 
bűne miatt, az ő megváltásukért, a legnagyobb szenvedé-
sekben, szinte büntetésként kellett elviselnie. A „kiüresí-
tésnek" (exinanitio) indító oka Krisztus részéről a miseri-
cordia, annak elvállalása a fidelitas és ez abban nyilvánul, 
hogy Krisztus isteni formáját felcserélte a szolga formájá-
val (forma dei et servi: Fii. 2, 6 sk.), hozzánk hasonlóvá 
lett s magára vette minden tökéletlenségünket és nyomo-
rúságunkat („igitur nostra ista suscepit et egit, quasi nesci-
ret sua" = magára vette azt, ami a mienk s úgy tett, 



67* 

mintha nem ismerné a magáét), természetesen bűntelensé-
gének megőrzésével. Krisztus megaláztatásának legmélyebb 
pontja azonban Luther szerint Istentől való elhagyatott-
sága, mely Krisztus számára is a legnagyobb kísértést je-
lentette. Ezt a gondolatot Héb. 2, 7-nek zsoltáridézete (Zs. 
8, 6) alapján fejti ki Luther.264 Meglepő, hogy Luther Krisz-
tus megkísértetéséről szóló mély gondolatait Héb. 5, 7 sk.-
vel kapcsolatban, amely hely pedig a szinoptikusoknál is 
erősebben emeli ki Jézus ember voltával adott megpróbál-
tatását —, nem fejtette ki bővebben. Mindazáltal ez a ké-
sőbb erősen hangsúlyozott gondolata már itt is nagy jelen-
tőséget nyer Krisztus főpapi szerepét illetően.255 Hogy 
ugyanis ezt a hivatását betölthesse, nem csupán test sze-
rint lett hozzánk hasonlóvá,266 nem csupán meghalt éret-
tünk, hanem a halál félelmét és rettentéseit is magára vál-
lalta, hogy legyőzhesse.267 Istennel szemben viszont Krisz-
tusnak az emberekhez való tartozása a köteles tiszteletben 
és engedelmességben jutott kifejezésre.268 

Természetes, hogy Krisztus ember voltának erős hang-
súlyozása mellett is egyetért Luther a héberekhez írt levél 
szerzőjével abban, hogy Krisztus mint pap, illetve főpap tö-
kéletesebb volt minden főpapnál, mindenekelőtt személyére 
nézve: mert bűntelen volt (itt érvényesül Krisztus isten-
emberi egységében istensége); másrészt pedig főpapi mun-
kájában, amellyel elérte azt, amit más papok el nem érhet-
tek: az egyedül tökéletes áldozattal Isten teljes kiengeszte-
lését. Krisztus főpapságának mindent felülmúló kiemelé-
sére elég alkalmat nyújtott az ószövetségi papi és áldozati 
intézménnyel, Áronnal és különösen Melchisedekkel való 
összehasonlítás.269 

Mi volt közelebbről Krisztus főpapi munkája? Mint 
főpap a bűnös embereknek a képviselője volt Isten előtt — 
akik maguk nem állhattak meg előtte —, tehát mediator.270 

A közvetítés magában foglalja már a helyettesítés gondo-
latát is, mert amit Krisztus értünk (pro nobis) tett, azt egy-
úttal helyettünk is tette: azt tudniillik, amit a törvény szerint 
nekünk kellett volna megtennünk, de amire mi nem vol-
tunk képesek. Igaz, hogy Luther a satisfactio vicaria kife-
jezést nem használja, de a gondolat lényegileg megvan 
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nála.271 Még pedig mind a két irányban: az aktív és passzív 
helyettesítés (oboedientia activa et passiva) irányában. Ter-
mészetesen Luthernak ezt a felfogását semmiféle jogi szá-
mítás (ekvivalencia) nem zavarja, hanem Krisztus objektív 
helyettesítő müvének leírása mindig a legszorosabban ösz-
szefügg annak a helyettesítettekre gyakorolt (szubjektív) 
hatásával. 

így például Krisztus aktív engedelmessége a törvény 
betöltésében nyilvánult. Krisztus a törvényt betöltötte, 
egész élete a teljes és élő törvény volt. Ez a betöltés (im-
pletio) azonban egyúttal „átvitel" (translatio) is volt, 
vagyis Krisztus az ószövetségi cerimoniális törvények ér-
telmét számunkra megszüntette, de megtartotta „átvitt" ér-
telemben, mint a szívnek és léleknek köteles áldozatát.272 

Krisztus tehát azzal, hogy objektíve eleget tett a törvény 
követelésének, még nem szüntetett meg minden kötelezett-
séget a mi részünkről. 

Hasonló a helyzet a halállal szemben is. Itt is min-
denekelőtt Krisztus halálának objektív jelentőségét kell 
hangsúlyoznunk. Luther számára nem kétséges Krisztus 
halálának Isten haragját kiengesztelő jelentősége. Isten ha-
ragját Luther számos esetben hangsúlyozza; ennek oka a 
bűn, sőt a bűnös test, amelynek éppen ezért meg kell sem-
misülnie.273 Ezért Krisztus kereszthalálának (vérének) is 
engesztelő és egyúttal bűnbocsánatot szerző jelentősége 
van.274 Azonban Luther itt sem választja el azt, amit Krisz-
tus Istennel szemben tett, attól, amit értünk, számunkra, 
sőt előttünk mintegy vigasztaló és buzdító példaképen 
tett.275 

Érdekes ezzel kapcsolatban Luthernak a halálról való 
felfogása. A halált Luther számos íráshely alapján az ör-
dög művének tulajdonítja.276 Ezért Isten szempontjából a 
halál és annak minden rettentése „idegen munka" (opus 
alienum); Isten saját munkája (opus proprium) ezzel 
szemben élet, békesség, öröm.277 Krisztus Istentől való el-
hagyatottságát leghatásosabban éppen az illusztrálja, hogy 
Isten átengedte őt az ördög hatalmának. Azonban Luther 
ezzel is végeredményben Isten út jának és művének csodá-
latos voltát akarja kiemelni (mirabilis deus in sanctis 
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suis), aki az ördögöt is a maga szolgálatára kényszeríti s 
a halál által is életet teremt és ilyen módon az „idegen 
munkával" is a saját munkáját teszi teljessé. Az ördögnek 
s halálnak ugyanis Krisztuson nem volt hatalma s így 
Krisztus éppen a halálában győzte le a halált és ördögöt; 
feltámadása által Krisztus elnyelte a halált, mely őt akarta 
elnyelni.278 Ebben tehát Istennek csodálatos üdvakarata 
nyilvánul meg, aki az emberi észnek ellentmondó módon 
működik: a halálon keresztül visz az életre és megaláz, 
hogy felmagasztaljon. Ezért a kereszt voltaképen egy-
szerre Isten haragjának és könyörülő kegyelmének a meg-
nyilvánulása.279 Luther nem győzi a kereszt és az isteni ke-
gyelem paradox voltát eléggé hangsúlyozni. 

Krisztus szenvedésének és halálának tehát Luther sze-
rint is mindenekelőtt objektív, azaz engesztelő jelentősége 
van. Mindazáltal Luther egész theologiai gondolkodása a 
héberekhez írt levélről tartott előadásában is annyira lelki-
pásztori jellegű, hogy őt sokkal nagyobb mértékben érdekli 
Krisztus munkájának a jelentősége az ember szempontjá-
ból.280 Krisztus a halált legyőzte ugyan, de nem abban az 
értelemben, hogy a halál ténye megszűnt volna s nekünk 
most már nem kellene meghalnunk, hanem megszüntette 
számunkra a haláltól való félelem rettentéseit; sőt mivel 
a halál Krisztus által a bűnnek a halála lett, ezért nem-
csak annak félelmetességét vette el, hanem egyenesen kívá-
natossá tette azt. Amennyiben viszont a halálban mégis az 
ördög művét látja, annyiban Luther szerint Krisztus egy-
úttal megvetendővé is tette a halált.281 

Mellőzzük ennek a — Lutherra oly jellemző gondolat-
nak teljes kifejtését, csupán a jelen összefüggésben való 
jelentőségét emeljük ki. Krisztus helyettesítése vagy elég-
tétele nem azt jelenti Luther szerint, hogy Krisztus meg-
tette azt, amit nekünk kellett volna tennünk s ezzel feles-
legessé tette azt számunkra — h a n e m ellenkezőleg: Krisz-
tus lehetővé tette számunkra, hogy mi is megtegyük azt, 
amit ő tett: tudniillik a szenvedésen és halálon keresztül 
jussunk el a megigazulásra. Krisztus helyettesítése tehát 
nem exkluzív, nem kívülünk s nélkülünk tett eleget Isten 
igazságossága követelményeinek —, hanem inkluzív: min-
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ket is belevon mindabba, amit ő tett. Ez Luther kereszt-
theologiájának a mélysége! A megváltás drámai lefolyása 
elveszti számára a megdöbbentő hatást, mert mi nem lehe-
tünk annak pusztán passzív szemlélői, hanem a Krisztus-
ban való hit minket is részeseivé tesz Krisztus szenvedé-
seinek, és mert Luther már ott látja a célt vagy eredményt: 
a megdicsőülést vagy megigazulást. Szinte nem is tudja, 
mi a csodálatosabb: az-e, amit Krisztusban cselekedett Is-
ten, vagy amit általa velünk cselekszik.282 

Luther tehát Krisztusban nem csupán üdvösségünk 
szerzőjét (auctor v. causa salutis meritoria), hanem a hé-
berekhez írt levél kifejezésével: az üdvösséghez vivő vezért 
(dux, ctQxrjyós) is látja.283 Sőt még ezt is igyekszik kimélyí-
teni: Krisztus az üdvösségre jutásban nem csupán vezér 
vagy előharcos, hanem segítő, vagy amint Luther sajtáságo-
san mondja : révész.284 Ez az a pont, ahol Luther csodálatra -
méltóan oldja meg a kiengesztelési tannak a legnehezebb 
kérdését: hogyan lesz Krisztus objektív munkája szá-
munkra, tehát szubjektíve hatásossá; más szóval: miképen 
lesz Krisztus „idegen igazságossága" (iustitia alinea) a 
mi igazságosságunkká (iust. nostra). Krisztus a mi szá-
munkra példaképpé lesz, akit követnünk kell, illetve he-
lyesebben: aki példájával magához von és saját magához 
formál minket.285 Ezt még egy igen hatásos képpel szem-
lélteti Luther, melyben nagy mértékben jut kifejezésre 
theologiai gondolkozásának lelkipásztori jellege. Isten 
Krisztust látványosságul állította a világ elé, hogy így 
vonzza magához az embereket.286 

Krisztus megváltó munkája nem egyszerűen kívülünk 
folyik le, amelynek eredményét Isten szinte érthetetlenül 
tulajdonítaná nekünk, — hanem az üdvösség elsajátításá-
nak út ja az, hogy Isten minket is részeseivé tesz Krisztus 
szenvedéseinek (compassio, concrucifixio) s ezúton leszünk 
azután a Krisztus által szerzett javaknak is részeseivé. A 
„Christus in nobis" tulajdonképeni értelme tehát az in-
kluzív helyettesítés; az üdvösség elsajátításának folyama-
tát azonban végeredményben az alább tárgyalandó hit-
fogalom teszi világossá. 

Mindamellett a „Christus in nobis" egyoldalú hang-
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súlyozása ellen287 szól az, liogy Luther Krisztus munkája 
kettős hatásának egyszerre való említése esetén is annak 
objektív jelentőségét állítja első helyre. Ez különösen nyil-
vánvaló ott, ahol Luther Krisztust, illetve munkájá t Au-
gustinus alapján sacramentumnak és exemplumnak ne-
vezi.288 Az egyéni üdvösségre jutásnak vagy megigazulás-
nak az előfeltétele Krisztus megváltó munkájának objek-
tív ténye. Ezért küzd Luther a hamis imitatio Christi ellen, 
ami abban áll, hogy egyesek Krisztus bűnbocsánatot szerző 
munkájával (sacramentum) nem törődve, őt csupán mint 
exemplumot utánozzák.289 

A héberekhez írt levélről tartott előadásában tehát Lu-
ther krisztologiájának objektív elemei sokkal nagyobb mér-
tékben érvényesülnek, mint azelőtt. A „Krisztus bennünk" 
egyoldalúan hangsúlyozva azt a veszélyt rejti magában, 
hogy Krisztus élete és munkája könnyen elveszti az értel-
mét s Krisztus csupán valami bennünk megmagyarázhatat-
lanul működő szpirituális erővé lesz. Luthernál ez a ve-
szély nem fenyeget, mert számára Krisztus objektív meg-
váltó munkája az alapja a bennünk való hatásának, vagyis 
hogy minket is magához formál s úgy vezet üdvösségünk-
höz azon az úton, amelyen maga is végigment. Luther a ki-
engesztelés gondolatát nem metafizikai spekulációkkal 
mint pusztán Isten és Krisztus között lejátszódó folyamatot 
fogja fel, hanem Krisztus révén az embert is belekapcsolja 
s ezzel az inkluzív helyettesítéssel oldja meg Krisztus műve 
ránk gyakorolt hatásának a problémáját. 

Luther krisztologiáját a héberekhez írt levélről 
tartott előadása alapján ezzel nem merítettük ki, csu-
pán azokat a mozzanatokat emeltük ki, amelyek theo-
logiai fejlődésének útját jelzik. Krisztologiájának egyik 
legfontosabb mellékhajtása az itt kialakulni kezdő szent-
ségtana is ,amire egyfelől Krisztus művének mint sacra-
mentum-nak és exemplum-nak a megjelölése szol-
gáltatott támpontot, másfelől Héb. 9, 15 skk. alapján 
Krisztus halálának a testamentum (őiad-rjxrj ) fogal-
mával való magyarázása.290 Fontos ezzel kapcsolatban a 
mise értelmének átalakulása Luthernál. Mivel Krisztus ál-



72* 

dozata egyszersmindenkorra érvényes (Héb. 7, 27; 9, 28; 
10, 10), ilyenformán a mise nem lehet Krisztus áldozatának 
ismétlése, hanem csupán az arra való emlékezés.291 

b) A hitfogalom. Luther liitfogalmának alapelemeit a 
nominalizmusból vette át. Ezért a zsoltárelőadásban a hitel 
általában mint megismerő funkciót méltatja, mely azon-
ban a megismerésnek egészen speciális fa ja : spirituális in-
tellectus.292 A hitfogalomnak ilyen theologiai-ismeretelmé-
leti alapra való helyezése a nominalizmus egész problema-
tikája alapján (kijelentés és ész szembeállítása, irraciona-
lizmus) érthető volt.293 A hit i lyenformán a közönséges em-
beri (filozófiai) megismerés számára hozzá nem férhető lát-
hatatlan (transzcendens) dolgok megismerésének az orgá-
numa.294 A hit ezen oldalának és jelentőségének kiemelésére 
idézi Luther sokszor éppen Héb. 11, 1-et: fides est (argu-
mentum) non apparentium (pl. W III. 279, 30 stb.).295 Bizo-
nyos, hogy itt Luther hitfogalmában némi egyoldalúság 
mutatkozik, de még ez az egyoldalúság sem olyan vesze-
delmes, amilyennek azt Hunzinger látta, aki Luthernak 
ettől a hitfogalmától minden sajátlagosan keresztyén jelle-
get megtagadott s azt egyszerűen újplatonizmusnak bélye-
gezte.298 Elvégre a hit theologiai ismeretelméleti jelentősé-
gét elvitatni nem lehet s Luther ,,hit-intellektualizmusa" is 
ilyen értelemben veendő helyesen, annál is inkább, mivel a 
hit már ebben az értelemben is Isten kegyelmi ajándéka 
(W III. 324. 1., lásd a 294. sz. jegyzetben) 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy 
már a zsoltárelőadásban is kezdenek Luther hitfogalmában 
olyan mozzanatok érvényesülni, amelyek ennek puszta 
megismerésszerű felfogását a további fejlődés folyamán 
egyre inkább háttérbe szorítják. Ilyenek a hitnek az affek-
tussal és az akarattal való összekapcsolása, általában a hit 
dinamikus hatásának hangsúlyozása, amely az alázatosság-
hoz vezet; végül a fides-nek a spes-szel, illetve fiducia-xal 
való szoros kapcsolata.297 

A hit megismerésszerű jellege a héberekhez írt levélről 
tartott előadásában is érvényesül, azonban a láthatatlan ob-
jektumok mellett itt már sokkal inkább Isten kijelentése a 
hit tárgya s ezzel összefügg az a felismerés, hogy a hit a hal-



73* 

lás útján keletkezik. A hit tehát Isten kijelentéseinek recep-
tív korrelátuma és ennyiben bizonyos megismerés közvetí-
tője, amely megismerés azonban Isten paradox kijelentésé-
nek (Krisztus, kereszt!) megfelelően a közönséges emberi 
vagy világi megismerésnek és bölcseségnek ellentmondó, 
azért „elrejtett bölcseség", „a kisdedek értelme".298 

Érdekes azonban megvizsgálni, hogy miként értelmezi 
Luther hitfogalmának locus classicusát: Héb. 11, 1-et. A 
glosszában ezt a rövid megjegyzést találjuk: fides est cog-
nitio rerum incognoscibilium (a hit a megismerhetetlen 
dolgok megismerése).299 Ez a megjegyzés tehát a hitnek 
mint megismerésnek paradox jellegét emeli ki. Annál meg-
lepőbb viszont, hogy a scholionban a sokat idézett „argu-
mentum non apparentium" {zfoyyog rtoay^áxmv ov ßle~ 
Tzopévujv) magyarázatára külön nem tér ki. Ellenben annál 
részletesebben foglalkozik a mondat első részének értelmé-
vel: est autem fides sperandarum substantia rerum. Itt 
azután a „substantia" (vnó(nams) fogalmának a megállapí-
tása kerül előtérbe. Elveti úgy az újabbak (Lyra, Faber 
stb.) magyarázatát, akik szerint a substantia = causa vagy 
fundamentum, valamint Chrysostomusét is, aki szerint vi-
szont subsistentia vagy essentia.300 Ezzel szemben Hierony-
mushoz csatlakozva a Szentírás leggyakoribb (?) szóhasz-
nálata alapján3 0 1 a substantiát a „possessio" értelmében 
fogadja el.302 

Bármennyire kétes értékű Luthernak ez a felfogása exe-
getikai szempontból, mégis nagy jelentőségű hitfogalmának 
végleges kialakulása tekintetében. Most már ugyanis hát-
térbe szorul a hitnek abból a szempontból való méltatása, 
hogy az a transzcendens dolgokról való ismeretet nyúj t ja , 
hanem a leghatározottabban előtérbe nyomul a hitnek a 
megigazulással való legszorosabb kapcsolata. A hitnek mint 
birtoklásnak (possessio) értelmezése ugyanis Luther meg-
igazulási tana alapján magyarázható meg, amennyiben 
tudniillik a hit az Isten által Krisztusban nyújtott kegyelmi 
javaknak az elsajátítása, birtoklása. A hit tehát ilyenfor-
mán Krisztus objektiv munkája ránk és bennünk való haté-
konyságának receptív tényezője.308 

Ezen az alapon azután még tovább megy Luther s 
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megigazulási tana így csúcsosodik ki egyre inkább a hitben, 
amikor a hitnek már nem csupán receptív, hanem egyúttal 
dinamikus-effektív jelentőséget tulajdonít. Ha már a zsol-
tárelőadásbeli kezdetek után a római levélről tartott elő-
adásban „per Christum" és „per fidem (Christi)" csere-
fogalmakká lettek, úgy most a hit a megigazulás folyamatá-
nak realizálásánál még nagyobb jelentőséget nyer. Krisztus 
áldozatát, objektív munkáját csupán a hit teszi számunkra 
hatékonnyá.304 Hasonló a hitnek a jelentősége a szentségek 
hatékonyságában, amire nézve Augustinusra támaszkodva 
hirdeti Luther: „Non sacramentum, sed fides sacramenti 
iustificat" (nem a szentség, hanem a hozzáfűzött hit igazít 
meg).305 Röviden: amit már a római levélről tartott előadá-
sában is határozottan kimondott, hogy tudniillik a hit az 
üdvösség foglalatja („fides est compendium salutis" Fic ker, 
Röm. II. 234, 29.), azt itt is ismétli: totci itaque substantia 
novae legis et iustitiae eius est unica prima fides Christi (az 
ú j törvénynek és igazságosságának lényege egyedül a Krisz-
tusban való hit).308 Ugyanitt a hitet cselekedetnek is nevezi, 
de ellentétben a törvény külső cselekedeteivel: belső csele-
kedetnek, mely evangéliumi alapon az egyetlen cselekedet: 
in euangelio opus est unicum sed internum, quod est 
fides.307 Ezzel tulajdonképen elejét akarja venni annak a 
félreértésnek, mintha a hit az ember tette volna, bár az 
opus kifejezés megtartása mégis magában rejti a félre-
értés, vagy félremagyarázás csiráját (még a későbbi Lu-
thernál is). Hogy a hit mégsem az ember tette, hanem 
Isten kegyelmi ajándéka s csak mint ilyen lehet a megiga-
zulás eszközlője, azt Luther másutt egészen világosan ki-
fejezi s egyúttal állást foglal a skolasztika „fides acquisita" 
fogalma ellen is.308 

Ennek a gondolatnak épségben tartásával, hogy tudni-
illik a hit Isten műve, adománya, — Luther a keresztyén 
ember egész életét, minden vonatkozását és magatartását 
meghatározó tényezőjének a hitet tekinti. Egyedül a hit 
teszi az embert keresztyénné.308 

Istenhez való viszonyban a hit az összekötő kapocs 
(glutinum seu copula), amely az ember szívét az Igén ke-
resztül Istennel vagy Krisztussal összeköti s amelynek 
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révén Istennek, illetve Krisztusnak bennünk és velünk 
való munkálkodása (cooperatio) lehetővé, helyesebben: 
valósággá válik.310 A hitfogalom vet gátat a „Christus in 
nobis" misztikus félreértésének is. Ha Krisztus objektív 
munkája azáltal lesz számunkra hatékonnyá, hogy minket 
bevon a saját közösségébe, úgy ez csakis a hit út ján tör-
ténhetik, ami viszont az Ige közvetítéséhez van kötve; meg-
fordítva: mi is csak a hit ú t ján találhatjuk meg a Krisztus-
sal való közösséget, amely által ő az üdvösségre vivő ve-
zetőnkké, „révészünkké" lesz.311 

Ezek alapján egészen természetes, hogy a keresztyén 
erkölcsiség teljessége is a hit. Eltekintve attól, hogy Luther 
ezt a hitet alkalmilag még virtus-nak is nevezi, vagy azo-
nosítja a skolasztikus „fides formata"-val,812 a hit ethikai 
jelentősége mindenekelőtt abban nyilvánul, hogy a jóra, 
az erkölcsi értelemben vett jó cselekedetre való képtelen-
ségünk fel- és beismerésére vezet, amit Luther még a zsol-
tárokról s különösen a római levélről tartott előadásban 
dcsperatio (accusatio) sui-nak revez.313 Ilyenformán az 
igazi erkölcsi magatartás az alázatosság, a humilitas, amely 
önmagának semmi jót, csupán bűnt, Istennek viszont min-
den jót és hatalmat tulajdonít. Ilyen szempontból fogja fel 
Luther a bűnbánat szentségét is, amelynek lényege a ket-
tős confessio: a saját maradék nélkül bűnös voltunknak 
bevallása és másfelől Isten végtelen kegyelmének, nagysá-
gának a dicsőítése.314 így lesz érthetővé Luthernak az a 
merész gondolata, hogy az Isten kegyelmének hatékony-
sága előtt való meghajlás tulajdonképen egyértelmű a bűn 
„nagyításával": magnificare peccatum.315 Nem egyéb ez, 
mint az Anselmus-féle „nondum considerasti, quanti sit 
ponderis peccatum" gondolata, de mennyivel más értelem-
ben! 

Ez tehát a hit erkölcsi vonatkozásának passzív oldala: 
a humiliatio, avagy Isten kegyelmi akarata előtt való enge-
delmes meghajlás: oboedientia fidei.310 

Ennek megfelelően — mivel a keresztyén emberneK 
Istenhez való normális viszonya a hitben van —, annak 
ellentéte: a hitetlenség a bűnnek az összefoglalása és leg-
magasabb foka, egyszóval maga a bűn.S17 Ennek a lényege 
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ugyanis az, hogy az ember Isten kegyelmével szemben a 
saját gondolataiban, cselekedeteiben, igazságosságában 
bízik, amivel megakadályozza saját magában Isten munká-
ját, vagyis ellene szegül Isten munkájának. Röviden ki-
fejezve ez Luther bűnfogalmában a concupiscentia tulajdon 
&épeni értelme: nem annyira az érzéki vágy, hanem in-
kább az önzés, önigazságosságra való törekvés: az amor 
sui et suae iustitiae, amellyel a bűn tőrbe ejti az embert.818 

Ennélfogva minden emberi gondolat, jócselekedet, erény — 
filo^ofusoké, jogászoké és theologusoké egyaránt — a ke-
gyelmen kívül bűn.319 

A hit erkölcsi jelentőségének azonban pozitív oldala 
is van. A hit ugyanis nem merül ki a passzivitásban, nem 
is csupán nyugvó habitus vagy quieta qualitas (HR 272, 
19), hanem élő és ható erő, mert hiszen isten maga, illetve 
Krisztus munkálkodik általa mibennünk s így a hitből ön-
ként fakad minden jócselekedet.320 A hitnek erkölcsi ható-
ereje ennél fogva olyan nagy, hogy ahol hit van, ott a bűn 
sem lehet bűn.321 Luther tehát már itt minden félreértést 
kizáró módon kiküszöböli a sola fiele elvében esetleg meg-
levő erkölcsi kvietizmus veszélyét. Ez a veszély csak akkor 
foroghat fenn, ha a hitet pusztán ismeretnek értelmezik. 
Jakab levele is tulajdonképen a hitnek ilyen egyoldalú 
felfogásán alapuló félreértések ellen küzd. 

Ezzel kapcsolatban meg keli még emlékeznünk az üdv-
bizonyosság kérdéséről. Holl Ficker-rel és Loofs-szal szem-
ben, akik szerint Luther első előadásaiban még nem jutott 
el határozott üdvbizonyossághoz, azt hangsúlyozza, hogy 
Luther különbséget tett üdvbizonyosság és kiválaszt ott sági 
(predesztináltsági) bizonyosság közölt.322 Az előbbit már 
első előadásaiban is hangoztatta, még pedig helyesen értel-
mezve mint a megigazulás tökéletességre jutásának bizo-
nyosságát (Vollendungsgewissheit i. m. 153. I.), míg a sze-
mélyes (egyéni) kiválasztottság bizonyosságát elérhetetlen-
nek tartotta. Hollnak ezt a felfogását látja igazolva Hirsch 
(Rückert) és Vogelsang a héberekhez írt levélről tartott elő-
adás egyik helyén, amely hasonló Luther 1522 végén Spala-
tinhoz intézett levelének azzal a részével, amelyet Holl állí-
tása igazolására főérvként idéz.323 Luther itt ugyan nem 
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beszél predesztináltságról, erre legfeljebb az idézett levél-
lel való hasonlóság alapján lehet következtetni, ahol a per-
severantia egyértelmű a praedestinatioval. A predesztinált-
ság kérdése itt már valóban háttérbe szorul. Ellenben a 
legerősebben hangsúlyozza Luther az üdvbizonyosságot 
mint hitbizonyosságot, mert a hitnek a lényegéhez tartozik 
az, hogy nem kételkedik Isten kegyelmében. 

Az üdvbizonyosság éppen mint hitbizonyosság az egész 
előadásban nagy szerepet játszik. Azonban Luther egész 
hitfogalmából következik, hogy ez a bizonyosság nem je-
lent valami nyugalmi állapotot és éppen ezért helyesen ér-
telmezve kizárja azt, hogy a túlvilági javak birtoklásának 
hamis bizonyosságához vezethet. 

A hitnek ebben a vonatkozásban mindenekelőtt az a 
jelentősége van, hogy a kegyelemnek, megigazításnak 
objektív tényét személy szerint, egyénileg realizálja, — mert 
hiszen számunkra Isten üdvözítő kegyelmének csak így van 
értelme. Ezért a hit azt jelenti, hogy Krisztus nem általá-
ban a bűnös emberekért, hanem értem jött a földre, szen-
vedett s halt meg és jár közben Istennél.324 „Sicut enim ere-
det, sic jiet ei" (Ki mit hisz, az lesz meg neki).323 Itt érvé-
nyesül ismét a hitnek mint possessionak az értelme. 

Azonban amint a megigazulás nem jelent Luther sze-
rint befejezett tökéletességet, nyugalmi állapotot, úgy a hit 
által nyújtott bizonyosság sem ilyen. A hit még nem a tel-
jes possessio, hanem initium possessionis.326 Mindehhez já-
rul még, hogy Isten kegyelmi javait „elrejtetten" kapjuk: 
szenvedésekben, megpróbáltatásban, üldöztetésben s ennél-
fogva a keresztyén ember élete is Istenben „elrejtett 
élet"?27 tehát annak igazi gazdagsága a világ előtt éppen 
nem nyilvánvaló. Csakhogy éppen ez a „még nem" — a 
hit számára is állandó kísértést és harcot jelent, amelyben 
az ember szíve szüntelenül Isten és a teremtmények (bűn) 
között hányódik,328 amiért is a hit a legnehezebb dolog s 
a szüntelen kísértésekkel szemben a legerősebb hitre van 
szükség.329 A hit harcának győzelmes végigküzdéséhez azon-
ban állandó bátorítást és vigasztalást nyerünk a hit példái 
által.330 

Röviden tehát Luther felfogása szerint az iidvbizo-
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nyosság nem valami elért tökéletességnek zavartalan él-
vezése, hanem Isten kegyelmének tapasztalásán alapuló hit 
abban, hogy ő a megkezdett munkát minden ellenkező 
látszat ellenére be is fogja fejezni, tökéletességre fogja 
vinni. Ez természetesen csak a halálon keresztül s azon 
túl lehetséges. Ezért a hitbizonyosság a szenvedésnek, ke-
resztnek elvállalását jelenti. Itt éri el a hit (fides) az Isten 
egyedülhatóságába (monergizmus) vetett bizalom (fiducia) 
fokát.331 Vagyis Luther hit-theologiája ismét csak a leg-
szorosabb kapcsolatban van kereszt-theologiájával, illetve 
ez a kettő teljes egységet alkot.332 

Ebben benne van Luther theologiájának egész hősies-
sége és egyúttal lelkipásztori, vigasztaló jellege; a hit alá-
zatosságának és dicsőségének egysége. Legszebben jut ez 
kifejezésre Héb. 11, 8-ban Ábrahám példájához fűzött meg-
jegyzésében: Ez a hit dicsősége: nem tudni, hová mégy, 
mit teszel, mit szenvedsz, hanem mindenben (érzék és ér-
telem, erő és akarat tekintetében) foglyul ejtetve csupán 
Isten szavát követni és inkább vezettetni és hajtatni, mint-
sem hajszolni.833 

* 

A héberekhez írt levélről tartott előadás tehát Luther 
fejlődésében igen jelentős állomást jelent. Annak ellenére, 
hogy az előadás folyamára eső tételkiszÖgezésnek semmi 
közvetlen nyomát nem találjuk az előadásban s a római 
levélről tartott előadás sokszor igen élesen polemikus 
hangja nagy mértékben elcsöndesedett, — mégis itt már 
az ú j ismeretével bátran fellépő reformátor áll előttünk, aki 
a 95 tétel s az 1520. évben keletkezett reformátori iratai-
nak lényeges tartalmát nagy erővel és mély meggyőződéssel 
hirdeti hallgatói előtt. Az előző előadások folyamán a meg-
igazulásról szerzett ismerete a krisztologia tisztább és egy-
ségesebb kikristályosodásával gyarapodva, ennek az elő-
adásnak is a főtartalma. Csak sajnálnunk lehet tehát, hogy 
ez a nagyjelentőségű előadás csupán mint harmadrangú 
dokumentum s úgy is bizonyára lényeges hiányokkal ma-
radt fenn. 



BEFEJEZÉS. 
A történelmi kutatás igazi értelme a történeti jelensé-

geknek olyan szempontból való vizsgálata, hogy visszafelé 
menőleg milyen gyökerekből fakadtak — és milyen hatá-
sokban éltek és élnek tovább. Luthert ilyen szellemtörté-
neti összefüggésben vizsgálva, kétségtelenül el kell ismer-
nünk nála mindenekelőtt a skolasztika (nominalizmus!), 
misztika, humanizmus s esetleg az újplatonizmus (első-
sorban Augustinus által közvetítve) több-kevesebb hatását. 
Mindezek felett áll azonban Isten Krisztusban lett történeti 
kijelentésének a Szentlélek által közvetített hatása, amely 
szellemtörténeti kategóriákba nem foglalható s amelyet 
egyszerűen Luther reformátori élményének nevezhetünk. 
Ez az alapvető vallásos élménye magába olvasztja, nem 
egyszer „produktív félreértés" alapján, az összes többi ha-
tásokat, ha mindjárt fokozatos fejlődésen keresztül is. Lu-
ther tehát szellemtörténetileg sem pusztán több összetevő 
erőnek az eredője, hanem ú j hatások kiinduló pontja s 
Luther óriási történeti jelentőségét mutatja, hogy ezek a 
hatások éppen legújabban kezdenek ismét fokozott erővel 
érvényesülni. 

Miben van Luther előadásainak jelentősége szá-
munkra? Erre nézve a vélemények a legellentmondóbbak. 
Luther óta az exegetikai tudomány sokat fejlődött s az is 
kétségtelen, hogy Luthert nem lehet a mai tudományos 
írásmagyarázat atyjának megtenni. Akik Luthernak e téren 
való jelentőségét mégis elismerni igyekeznek, azok Luther-
ban többnyire a humanistát látják. Pedig Luther éppen ez 
nem volt! Alig van történetileg megalapozatlanabb és lénye-
gileg helytelenebb felfogás, mint az, amely Lutherban a 
„szabad kutatás" és a minden „tudományos" álláspontot 
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elviselő „lelkiismereti szabadság" apostolát dicsőíti s ebben 
látja a reformáció, a protestantizmus legnagyobb vívmá-
nyát ós lényegét. 

Mindazonáltal Luther írásmagyarázó munkásságának 
tudományos szempontból is nagy jelentősége van. A Luthert 
jellemző pneumatikus írásmagyarázati elvnek a követel-
ményét éppen legújabban hangsúlyozzák, nyilván nem 
Luther hatása nélkül. Holl többször idézett tanulmányá-
ban 334 megállapítja, hogy Luther mint írásmagyarázó is 
iskolát alapított s legkiválóbb tanítványa a reformáció 
második generációjához tartozó Flacius volt. Ugyancsak 
Luther hatása újult fel a pietizmusban is, mely ismét elő-
térbe állította azt az elvet, hogy a Biblia megértésének fel-
tétele a hozzá való személyes — benső viszony, vagyis 
Luther szerint a Szentlélek által eszközölt kongenialitás. * 

Emellett Luther előadásainak, különösen az elsőknek, 
rendkívüli jelentőségük van Luther reformátori fejlődésére, 
illetőleg annak megértését illetőleg. Joggal hangsúlyozza 
Bauer, hogy Luther nem a nominalizmus, sem a humaniz-
mus révén lett reformátorrá, hanem új hermeneutikája 
révén.335 Csakugyan, Luther egész theologiája a Szentírás-
hoz való viszonyából, annak magyarázatából nőtt ki. A 
Szentírásnak, Isten Igéjének lett a foglya s ezen az úton 
jutott el azután a keresztyén ember szabadságára! így lát-
juk már első előadásaiban fokozatos fejlődésen keresztül 
kialakulni a reformátort. Ezekben az előadásokban, külö-
nösen a legújabban hozzáférhetővé vált, a héberekhez írt 
levélről tartott előadásában sokkal tisztábban és határozot-
tabban áll már előttünk a reformátor Luther, mint a nagy-
jelentőségű 95 tételben. 

Luther ma még be nem teljesedett ígéret számunkra. 
Remélhetőleg az ú jonnan nagy lendülettel megindult Luther-
kutatás a theologiai tudomány és egyházi élet minden terén 
éreztetni fogja termékenyítő hatását. Ehhez pedig fontos 
az, hogy minél többet engedjük magát Luthert beszélni. 
Ezért igyekeztünk tanulmányunkban is Luthert lehető sok-
szor szóhoz juttatni. 

Természetesen Luthernak és theologiájának megérté-
sét nem szabad első előadásaira korlátoznunk, ü maga is 
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sokkal többre becsülte későbbi előadásait, különösen a 
Deuteronomiumröl és a galáciai levélről tartott előadását. 
Maga is tudatában volt annak, hogy Isten Igéjének meg-
értésében soha nem juthatunk teljességre: ebben az életben 
mindig és mindenben csak kezdők vagyunk, a tökéletesség-
től távol: in hac vita semper sumus in inchoatione, nondum 
in perfectione. Ezt fejezte ki halála előtt két nappal, utolsó 
írásbeli feljegyzésében is:336 

Vergilius Bucolicáját és Georgicáját senki sem ért-
heti meg, ha nem volt öt évig pásztor vagy földmíves. 

Cicero leveleit — úgy tartom — senki sem érti 
meg, aki legalább húsz évig nem vett tevékeny részt 
valamely kiváló állam közéletében. 

A Szentírásról senki se vélje, hogy eléggé megíz-
lelte, hacsak a prófétákkal száz évig gyülekezeteket 
nem kormányzott. 

Bizony, koldusok vagyunk. 

7 



FÜGGELÉK. 
Fejtegetéseinket Luther első négy előadására korlátoz-

tuk. Már eközben is rámutattunk néhány olyan problémára, 
amely még külön beható vizsgálatot igényel, amilyen pl. 
Luther prédikációinak és bibliafordításának előadásaihoz 
való viszonya; továbbá az i f jú Luther fejlődését lezáró két 
nagyobb írásmagyarázati művének: a galáciai levélről írt 
kommentárnak és az Operationes in psalmos nak az előző 
előadásokhoz, főleg az első zsoltár- és galáciai levél-előadás-
hoz való viszonya. 

Luther későbbi előadásainak vizsgálata külön problé-
mákat rejt magában. Luther későbbi előadásai közül a leg-
több nyomtatásban is megjelent, de azok közül Luther maga 
csak a legelsőt: a Deuteronomiumról tartottat adta ki, ter-
mészetesen ezt is átdolgozva; a többit mások rendezték 
sajtó alá. Luthertól származó kézirati feljegyzések ezekhez 
az előadásokhoz csak elenyészően csekély számban marad-
tak fenn. Ezeknél az előadásoknál tehát mindenekelőtt azt 
kell tekintetbe vennünk, hogy a fennmaradt diákjegyzetek 
közelebb állnak Luther előadásaihoz s így ezek rekon-
struálása szempontjából értékesebbek, mint a nyomtatott 
kiadások. Egy ilyen szövegkritikai összehasonlítást végzett 
újabban Gerhard Schulze Rörernek Luther 1531-ben tar-
tott galáciai levél-előadásáról készült jegyzete és az 1535-
ben, lényegében ugyancsak Rörer által kiadott nyomtatott 
kommentár között (Die Vorlesung Luthers über den Gala-
térbrief von 1531 und der gedruckte Kommentar von 1535. 
Theol. Stud. u. Krit. 1926., Lutherana IV. 18—82.1.). Schulze 
ebben a tanulmányában kimutatja, hogy a nyomtatott kom-
mentár a jegyzethez képest számos változást mutat: az elő-
adásban nagy számmal előforduló német szavak és kifeje-
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zések eltűntek, illetve a kiadó ezeket latinra fordítottal 
Hasonlóképen elmaradtak Luther személyes és kortörténeti 
vonatkozású megjegyzései. Ezzel szemben a kommentár 
mégis jóval terjedelmesebb a kézirati jegyzetnél, ami azt 
bizonyítja, hogy a kiadó a rendelkezésre álló jegyzeteket 
bővítette s nem egy helyütt át is stilizálta. Luther maga is 
csodálkozik előszavában, hogy ennyire bőbeszédű lett volna! 
(W. XL. k. 1. r. 33. I.) 

Sokkal fontosabbak azonban a theologiai, tehát tar-
talmi eltérések, amelyeket Schulze a jegyzettel szemben a 
kommentárban megállapít. Eszerint Luther előadása a kom-
mentárban erős melanchthoni irányú átdolgozás jeleit viseli. 
Ez a hatás mindenekelőtt a megigazulási tan értelmezésé-
ben jelentkezik, amelynek lényege Melanchthon szerint 
pusztán „iustum reputari", vagy „pronunciari" s hiányzik 
belőle a Luther-féle „iustum effici"; ezenkívül még több 
irányban észrevehető Luther gondolatainak Melanchthon 
szellemében való gyöngítése. Mindezek a megállapítások 
erősen szkeptikussá kell, hogy tegyék a kutatókat Luther 
későbbi előadásai nyomtatott kiadványainak felhasználásá-
nál. Melanchthon megigazulási tanáról Lutheréval szemben 
Holl nyilatkozott elítélően (Ges. Aufs. I. 111. skk., III. 535 
skk. I.) s ugyanígy Hirsch is (Die Theologie des Andreas 
Osiander, 228. 1.: „Melanchthon hat Luthers Rechtferti-
gungslehre heillos verstümmelt".). Kétségtelen, hogy a 

humanista műveltségű Melanchthon formulázásaiban 
Luther gondolatai sokat veszítettek eredeti közvetlen és 
átütő erejükből. Másfelől azonban ott vannak Luther nyilat-
kozatai, aki a nyomtatott galáciai kommentárral minden-
ben azonosítja magát (előszó W. XL. 1. r. 33. 1.): „Tamen 
[t. i. a verbositas ellenére] sentio meas cogitationes esse 
omnes quas in hoc scripto per fratres tanta diligentia signa-
tas reperio"), sőt ezt a kommentárt éppen „doctrina"-ja 
miatt legjobb könyvei közé sorozza (W TR V. 5511. és 5694. 
sz.) s ugyanakkor Melanchthont maga fölé állítja. Termé-
szetesen a probléma ezzel nincs megoldva, — sőt annál 
égetőbb. Ilyenformán ugyanis számolnunk kell azzal, hogy 
a későbbi Luther theologiájának éppen legfontosabb for-
rásai: a galáciai levél és Genesis kommentár (eltekintve 

6* 
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természetesen az úrvacsorai iratoktól és a De servo arbitrio-
tól) melanchthoni szellemmel vannak áthatva, amely 
Luther eredeti gondolatainak megrövidítését jelenti. Ilyen-
formán egyelőre óvatosnak kell lennünk pl. Theodosius 
Harnack évtizedek után legutóbb újból kiadott klasszikus 
munkájával szemben is (Luthers Theologie, 2 köt., 1927; 
először 1862/1885), amelynek főforrásai éppen ezek az ira-
tok. Ennek a kérdésnek végleges tisztázása az újabb Luther-
kutatásnak egyik legfontosabb feladata s ez nem lehetséges 
Melanchthon külön beható tanulmányozása nélkül, ami az 
ő theologiájának sajátosságát és a reformációban való sze-
repét is végleg tisztázná. A Luther-tanulmányozást tehát 
ki kell egészítenie az eddig elhanyagolt Melanchthon-kuta-
tásnak. Ennek külön érdekességű része Luther és Melanch-
thon bibliai előadásainak összehasonlítása úgy az exege-
tikai módszer, mint a theologiai tartalom szempontjából. 
Szinte fölösleges hangsúlyozni, hogy ez a kérdés magyar 
szempontból is milyen rendkívül fontos, mert hiszen a ma-
gyarországi reformáció kezdeteinek főproblémája ugyan-
csak Luther, illetve Melanchthon hatásának a kérdése. 
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menta quamvis incomposita, et displicet mihi Philippi Melanch-
thonis exacta ratio, das er die armen gesellen so bald uber-
rumpelt. 

(B Boehmer: Der junge Luther, 90., 118. 1. 
Pl. az első zsoltárelőadásban Zs. 4, 8-hoz: Quodomo autem 
ista verba sint intelligenda, vide sermonem de icena domini 
super eadem verba. W III. 58, 15. V. ö. |TV. 65, 26; IV. 259, 22. 

w W III. 342—346. 1. 
61 V. ö. Hermann Werdermann: Luthers Wittenberger Gemeinde, 

1929. j 
7r Enders I. 67. 1.: Vide, quam sim otiosus homo! Hasonlóan 

III. 93. 1. 
71 W. Friedensburg i. m. 119., 166. skk. 1. Ficker: Rom. LXV. 

skk. 1. ) 
72 W X. 2. r. 309. sk. 1. és W XII. 53 skk. 1. — A római levél 

'fommentárjához írt előszóban Melanchthont nagyobbra t a r t j a 
iquinoi Tamásnál, „dico Hieronymi et Origenis commentaria 
«sse meras nugas et ineptias, si tuis annotationibus comparen-
tar". V. ö. W TR. IV. 5007. sz.: Philippus scripsit bonos libros... 
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Et epistola ad Romanos et Oolossenses et loci communes, das 
sindt göttliche bücher. 

73 W V. 22. sk. 1. 
74 W XIII . 124. 1.: Non aliam ob causam aggredior hanc prae-

lectionem, nisi ut verbum in nobis abundet, ut in hymnis et 
psalmis deus laudetur etc. 

75 Enders V. 399. '1.: Ecclesiastes Salomonis multum mihi facit 
negotii, velut nolens legi, cogitur tarnen legi, adeo iacait hac-
tenus is über. 

76 W XL. 1. r. 39.1.: Suscipimus (denuo) enarrare Epistolam Pauli 
ad Galafcas, non quia nova vei incognita legamus, . . . sed quia 
periculum maximum et proximum, u t diabolus invehat lursum 
doctrinas tradicionum humanarum, opus' est hanc doctrinam 
manere in publico tasu legendi et audiendi. 

77 Ego non lego vobis et aliis doctis, sed novitiis theologis, ut 
possint dicere se audisse Lutherum praelegentem, W XLII. 
VIII. 1. 

78 1517 óta a hallgatók <száma Wiettenbergben állandó enelke-
dést mutat, különösen a lipcsei vita után. 1517—18-ban 242 ú j 
hallgatót írtak be az egyetem anyakönyvébe,1 1518—lí-ben 
274-et, 1519—20-ban 459-et s 1520—21-ben 579-et. V. ö W. 
Friedensburg i. m. 147. és 157. 1. J. Köstlin—Kawerau i. n. I. 
276.1. Luther maga is megemlékezik a hallgatók számának ro-
hamos emelkedéséről, így 1519 máj. 24-én: Augescit studentum 
numerus vehementer, sicut aqua inundans. Enders II. 60.1V. 
ö. u. o. 57. 1. 1520 máj . 1.-én pedig: Affluit quotidie studentim 
numerus, sed non capit omnes civitatis angustia, multique co-
guntur retrocedere. Enders II. 395. 1. 

79 Payr Sándor: Dévay Mátyás Luther házában, Prot. Szenle 
1917. A kérdéses asztali feljegyzés újabban kiadva: W TR. "VI. 
k. 6516. sz. 

80 W TR IV. k. 3947. sz. V.'ö. 4020. sz. 
81 W TR IV. 4008. sz.: Quidam Hungarus mirabiles questiores 

scriptas ineptas et non necessarias Luthero proposuit. 
82 Luther exegetikai munkásságát úgyszólván kizárólag ilyrn 

külső szempontok szerint vizsgálta K. A. Meissinger: Luthers 
Exegese in der Frühzeit c. munkájában. 

83 Az első zsoltárelőadás alapszövege megállapíthatóan a Vulgsta 
1509-i baseli kiadásáé, a következő előadások (róm., gal. és lé-
ber levél) szövege ettől már több-kevesebb eltérést mutat. V. ö. 
az előadások kiadásainak előszavát. 

84 W III. 198, 8 skk. 
85 W IV. 362, 21: 432, 30. stb. 
86 O. Scheel: Martin Luther II. 227. 1. 
87 I. h. 
88 W III. 39. 1. 
89 W I. 158. 1. 
90 Hirsch—Rückert: Hebr. 103, 138, 139, 143, 147. stb. 1. 
91 I. h. 119. skk. 1. 
92 Enders III. 171. 1. 
93 Scheel i. m. II. 229. 1. 
94 W. III. 14, 10. sk.: In frequentibus locis interpretationes rragis 

indigere videantur interpretatione quam textus ipse. 
05 Von den Conciliis und den Kirchen c. iratában, W L. 51). 1.: 

„Denn ich weis, das j r keiner versucht hat, ein Buch de? hei-
ligen Schriff t in den Schulen zu lesen und der Veter sclrifft 
dazu brauchen, wie ich gethan." Ezután elsorolja első eliadá-
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sait, főforrásaival, köztük „den Psalter mit allen scribenten, so 
man haben kan." 

m V. ö. a kiadás elleni kifogásokat Boehmemél, Luthers erste 
Vorlesung 18. 1. és E. Vogelsang: Die Anfänge von Luthers 
Christologie 7 skk. 1. 

97 W TR IV. 4007. sz. 
m Sentio certe quam premat cervices meas onus istud stb. W III. 

14. 1. 
fl" A Schubert által kiadott jegyzet s nem az 1519,-i kommentár 

értendő. 
100 K. Meissinger: Luthers Exegese in der Frühzeit, 16. 1. 
101 Luthers erste Vorlesung, 20. sk. 1. 
102 W III. 368, 17. 
103 Ismertetésüket 1. Meissinger i. m. 16. sk. 1. 
ioi w TR II. 1317. sz. Ideo non amo meum psalterium; es ist ein 

lang geschwetz. . . Ego non amo verbositatem. V. ö. W V. 
673. 1. Enders III. 92. 1. 

105 Enders III. 92. 1.: una eademque opera concipere, formare, 
alere et parere. < 

106 Sum certe velocis manus et promptae memoriae, e qua mihi fluit 
potius quam premitur, quicquid scribo. Enders II. 320. 1. 

107 W TR. I. 744. sz.; II. 2473. a., b. sz. 
los Ficker: Luthers Vorlesung über den Römerbrief LH. 1. 
109 w TJ^ JII 3494. sz. Martinus Lutherus dixit se saepius in 

somno vexjatum esse, quasi praedicare debuisset et nullum ha-
buisset conceptum. 

110 V. ö. fentebb előadásai részletes ismertetését. 
111 W XLII. 1, 27. sk.: Extemporaliter enim et populariter om-

nia dicta sunt, prout in buccam venerunt verba, crebro et mix-
tim etiam Germanica, verbosius certe, quam vellem. 

112 V. ö. idevonatkozólag Holl tanulmányát: Luthers Bedeutung 
für den Fortschritt der Auslegungskunst. Ges. Aufs. I. Luther, 
544—582. 1. 

113 W III. 11. 1. 
114 W III. 369. .1. 
115 Schubert: Luthers Vorlesung über den Galaterbrief, 60. 1. és 

Operationes in Psalmos W V. 644. 1. 
" 8 Ennek a magyarázati módnak a történetére nézve 1. Ernst v. 

Dobschütz: Vom vierfachen Schriftsinn, Harnack-Ehrung 
1—13. 1. (1921.) 

117 Holl i. m. 545. 1. 
118 így már az első zsoltárt is: Psalmus primus de Christo loquitur 

literaliter. W III. 15. 1. 
110 Pl. a 4., 6., (16. stb. zsoltárok. 
120 5. zsolt. stb. 
121 W III. 48, 2. sk. és még számos helyen. 
122 w m 4 6 3 j . g i c j u s t i t i a Tropologice est fides Christi. III. 

458., 8.: Qui Apostolum et alias scripturas vult sapide intelli-
gere, oportet ista omnia tropologice intelligere. III. 531, 33.: 
Cum autem frequenter dixerimus Tropologiam esse primarium 
sensum Scripturae. 

123 Például Ficker, Röm. (I- 90, 24; 102, 3; II. 5, 20; 66, 24; 
71, 16; 115, 1. skk.; 166, 31; 234, 20. skk.; 257, 25. stb. 

124 Schubert, Galat.: 60. 1.: . . . si cui piacent isti 4 sensus . . . 
125 Példák: Hirsch—Rückert, Hebr.: 169, 178., 205., 208. skk., 229. 

1. stb. 
12« ^ t R . I. 335. sz.: In allegoriis, cum essem monachus, fui arti-

fex. Omnia allegorisabam. Post per epistolam ad Romanos veni 

»taIX központi 
A i-T a. 
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ad cognitionem aliquam Christi. Ibi videbam allegorias non 
esse, quid Christus signif icaret,'sed quid fChristus esset. 

127 Enders I. 142. 1.: . . . verum ad cognitionem Christi et gra-
tiae Dei (id est ad secretiorem spiritus intelligentiam) longe 
mihi plus videtur conducibilis B. Augustinus et Ambrosius: 
maximé ,cum B. Hieronymus nimis origenisare (id est allegori-
sare) videatur. f 

128 \y v . 280. 'sk. 1.: \Cum autem scripturae et verbi dei oporteat 
esse unum, simplicem constantemque sensum, ne (ut dicunt) 
sacris literis caereum nasum faciamus, Justum est, Pauli sen-
sum praeferri omnium aliorum patrum sensui, sive Ambrosii, 
Augustini, Athanasii, Hieronymi. Quae ideo dico, ne quis more 
seholasticorum doctorum statim pro oraculo sequatur, quiequid 
in aliquo Illustrium patrum legerit, 'ut quidam solent, qui hac 
ratione nobis sripturam in meras lacinias sensuum secuerunt, 
ut tot sententias prope habeamus, quot^syllabas. V. ö. V. 644.1. 
— W II. 515, 28 skk.: Nam quo minus d. Hieronymus Pau-
lum intellexit in his et similibus locis, causa fuit operum legis 
non recta cognitio et nimia Origenis allegorisatio. 

128 W 1. 549. 1. V. ö. W V. 111, 23.: Ego, ubi non cogit necessi-
tas inevitabilis, mysticas intelligentias et fugio, et fugiendas 
suadeo, quod sint mire periculosae. 

130 Holl: Ges. Aufs. I. 551. sk. 1. 
181 W V. 280, 36. sk., 22, 35. skk. 
132 w 644? 39_ g]^; Nonne impiissimum est sie partiri scriptu-

ras, ut literae neque 'fidem, neque mores neque spem tribuas, 
sed solam históriám iam inutilem? 

133 W III. 11. 1. 
134 V. ö. idevonatkozólag Erdmann Schott: Fleisch und Geist nach 

Luthers Lehre c. tanulmányát. 
135 -yy 2654 a. sz.: Staupitius dicebat: >Si vis disputare de 

praedestinatione, ineipe a vulneribus Christi, et cessabit; sin 
pergis diseeptare pro illa, perdes Christum, verbum, sacramenta 
et omnia etc . . . In ^verbo manendum est nobis, in quo Deus 
nobis revelatur et offer tur salus, si 'illi credimus. . . In Christo 
autem omnes thesauri sunt absconditi; extra ipsum omnes 
clausi. — Hasonlóan ugyanott 1490. sz. és a párhuzamos he-
lyeken. 

136 K. Bauer: Die Wittenberger Universitätstheologie, 21. sk. 1. 
Ernst Wolf: Staupitz und Luther, 1927. 

137 -yy jjj^ 13, 6.: Omnis prophetia et omnis propheta de Christo 
domino debet intelligi. 

138 W III. 12. sk. 1. 
«a jy_ 153^ 27.: Ego non intellego usquam in Scriptura misi 

Christum crucifixum. — III. 620, 4.: Nescito enim Christo im-
possibile est habere intellectum in Scriptura, cum ipse sit sol et 
veritas in Scriptura. — III . 63, 1.: Crux enim Christi ubique 
in Scripturis occurrit. — Ficker, Rom. I. 4, 20: Tota (sc. Scrip-
tura) de Christo sit intelligenda.—V. ö. Hirsch—Rückert, Hebr. 
215. 1. — Hasonlóan az 1517-ben kiadott hét bűnbánati zsoltár 
befejezésében, W I. 219. 1.: Das beken ich vor mich, alsz off t 
ich weniger yn der schriff t dan Christum funden hab, bin ich 
nach nie sat wurden. 

140 E. Vogelsang: Die Anfänge von Luthers Christologie nach der 
ersten Psalmenvorlesung. 1929. 

141 K. Holl i. m. 111. 1. jegyz. 
142 W IV. 137, 28. 
143 W III. 46, 28 sk. 
144 W III. 11, 33. skk.: In Scripturis itaque nulla videlicet (?valet) 
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allegória, tropologia, anagoge, nisi alibi hystorice idem expresse 
dicatur. Alioquin ludibrium fieret >Scriptura. — IV. 305. 1.: 
A 119. zsoltárt azért nem magyarázták helyesen, „quia litera-
lem primo non quesierunt: qui est fundamentum ceterorum, 
magister et lux et author et fons atque origo. IV. 349, 13.: 
Ista sic litera cognita facillimum est moralem, allegoricum, 
anagogicum (sensum) adaptare." 

145 W III. 342, 39. skk. 
14íi W I. 507, 33. skk. 
147 W I. 155. 1.1 
14S A 102. zsolt. 20. versénél: „Der 'heylige hohe tempel gottis ist 

der gebenedeyte mensch Jhesus Christus". W I. 203. 1. s még 
néhány helyen. 

149 W I. 158. 1.: Die glosze aber und auszlegung, wie wol sie viel-
leicht new, adder auch nit schrifftlich synnes ynhaltend 
von etlichen mag angesehen werden, hatt es myr doch nit 
gezymet, szo nider die Christen tzu achten ader zweyfelen, das 
Christus also nah bey yhn ^ey, er werde yhn woll sagen, wie 
sie das alles richten sollen. Meyne vormessenheyt aber, die 
psalmen ausz zulegen, sunderlich yns deutsche, befilh ich frey 
in eyns iglichen gutduncken zu urteylen, dan nit myr nach 
dyr, sundern gote alleyn lob und eere an ende. 

150 Enders I. 97. 1. 
151 Die Entwicklung des Schriftprinzips bei Luther bis zur Leip-

ziger Disputation, 13. 1. 
152 W IX. 46, 16. skk.: Ego autem, licet multi inclyti doctores sie 

sentiant, tarnen quia non habent pro se scripturam, sed solum 
humanas rationes et ego in ista opinione ) habeo scripturam, 
quod anima sit imago dei, ideo dico cum Apostolo „Si Angelus 
de „celo" i. e. doctor in lecclesia „aliud docuerit, anathema sit". 
U. o. 66, 9. sk.: Major est enim hujus scripturae authoritas, 
quam omnis humani ingenii capacitas. 

ir,a Enders I. 439. 1.: Et in hac re mihi faceres rem omnium gra-
tissimam, et omnes alii tecum, si Patrum dicta ad verba Scrip-
turae examineremus . . . Tibi et Eccio mos )est omnium dicta 
aeeeptare et verba Scripturae attemperare verbis Patrum, 
quasi illi non ad Scripturam magis' quam ad se voluerint nos 
trahere. Mihi contra mos est, exemplo Augustini, salva om-
nium reverentia, rivulos ad fontem usque sequi. 

1M W I. 384, 32. skk.: Wan schon szo vil und noch mehr tausent, 
und sie 'alle heylige lerer, hetten disz ader das gehalten, szo 
gelten sie doch nichts gegen eym eynigen spruch der heyligen 
Schrifft , als sant Paulus zun Galatern sagt: Wan euch gleich 
ein Engel etc. 

155 Mindezt bőven kifejtve 1. H. Preuss előbb idézett művében. V. 
ö. még O. Scheel: Luthers Stellung zur heiligen Schrift. 

,r>« W III. 397, 13. 
157 W III. 640, 31. skk. 
168 W III. 406, 8. skk.-' 
is« w V. 280, 36. skk.: Cum autem scripturae et verbi dei opor-

teat esse unum, simplicem constantemque sensum... V. ö. 
W V. 644, 3. 

1B0 W VIII. 236, 9. skk.: Es ist auff erden keyn klerer buch ge-
schrieben denn die heyligen schrifft, die ist gegen alle ander 
bucher gleych wie die szonne gegen alle liecht. 

1(11 Előszó az Újszövetséghez általában W 'Bibel VI. 10. sk. 1.: 
Summa, Sanct Johannis Euangeli und seyne erste Epistel, 
Sanct Paulus Epistel, sonderlich die zu den Romern, Galatern, 
Ephesern, und Sanct Peters erste Epistel, das sind die bucher, 
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die dyr Christum zeygen, und alles leren, das dyr zu wissen 
nott und selig i s t . . . Darumb ist Sanct Jacobs Epistel eyn 
rechte stoern Epistel gegen sie, denn sie doch keyn Euange-
lisch art an yhr h a t . . . V. ö. még az egyes levelekhez írt elő-
szókat Eri. 63. köt. 154. skk. 1. (A weimari kiadásban ezek 
még nem jelentek meg.) Ezeket a kritikai 'megjegyzéseket Lu-
ther későbbi biblia-kiadásaiban elhagyták. 

182 I. m. 561. 1. 
163 Eri. 63. k. 157. 1.: Und darinne stimmen alle rechtschaffene 

heilige Bücher ubereins, dass sie allesampt Christum predigen 
und treiben. Auch ist das der rechte Prüfestein alle Bücher zu 
tadeln, wenn man siehet, ob sie Christum treiben oder nicht, 
sintemal alle Schrift Christum zeigt . . . Was Christum nicht 
lehret, das ist noch nicht apostolisch, wenns gleich S. Petrus 
oder Paulus lehrete. Wiederumb, was Christum prediget, das 
wäre apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Pilatus und 
Heródes thät. 

164 W II. 361. 1.: Non est iste modus scripturas divinas feliciter 
intelligendi vel interpretandi, si ex diversis locis diversa decer-
pantur dicta nulla habita ratione vei consequentie vei colla-
ti onis: immo iste est canon errandi vulgatissimus is sacris lite-
ris. Oportet ergo theologum, si nolit errare, universam scriptu-
ram ob oculos ponere et contraria contrariis conferre et sicut 
duo Cherubin adversis vultibus utriusque diversitatis consensum 
in medio propitiatorii invenire: alioquin cuiuslibet Cherubin 
vultus longe divertet sequacem oculum a propitiatorio, id est, 
vera Christi intelligentia, 

105 Hirsch—Rückert, Hebr. 215, 6. sk.: qui scripturae repugnan-
tias in Christo conciliare negligunt. 

100 V. ö. erre nézve O. Ritsehl: Dogmengeschichte des Protestan-
tismus I. k, 69. skk. lapjait. 

107 W III. 14, 4. skk.: Fateor enim ingenue me quamplurimos 
psalmos usque hodie nondum intelligere, et nisi me dominus . . . 
illuminaverit, interpretari non posse. 

168 W V. 23, 9. sk.: Scio esse impudentissimae temeritatis eum, 
qui audeat profiteri unum librum scripturae a se in omnibus 
partibus intellectum. 

«8 így a 37. zsolt. magyarázatában (1521.) W VIII. 239, 19. skk.: 
Alszo, ist ein tunckel spruch yn der schrift, szo zweyfelt nur 
nit, es ist gewiszlich die selbe warheit dahinden, die am andern 
ort klar ist, und wer das tunckel nit vorstehen kan, der bleyb 
bey dem liechten. Hasonlóan később Erasmusszal szemben a 
De servo arbitrio-ban: W XVIII. 606, 22. skk.: Hoc sane fa-
teor, esse multa loca in seripturis obseura et abtrusa, . . . 
sed quae nihil impediant scientiam omnium rerum in seriptu-
ris . . . Si uno loco obseura sunt verba, at alio sunt clara. 

170 Szószerint kifejezve ez az elv Assertio omnium articulorum c. 
iratában (1520.) W VII. 97, 23.: hoc est, ut sit ipsa (t. i. 
seriptura) per sese certissima . . . sui ipsius interpres. V. ö. 
ehhez a zsoltárelőadásból W IV. 180, 11 skk.: Nihil in serip-
tura est exponendum, nisi auctoritate utriusque testamenti pro-
betur et consonet. 

171 W II. 512, 4. 
17-' W III. 256. 28. sk. V. ö. W IV. 58, 15 skk. Schub er t, Galat. 

60. 1.: Igitur proprie loquendo secundum apostolum littera non 
est idem, quod história, nec spiritus est idem, quod tropologia 
vei allegória. — Luthernak a Biblia inspiráltságáról vallott 
felfogására itt nem terjeszkedhetünk ki, hanem erre nézve uta-
lunk O. Scheel: Luthers Stellung zur heil. Schrift c. tanulmá-
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nyára; továbbá W. Walther: Das Erbe der Reformation I. Die 
normale Stellung zur Bibel, 96. skk. 1. 0. Ritsehl: Dogmen-
geschichte des Protestantismus I. 69. skk. 1. 

173 Nullus alium in scripturis spiritualibus intelliget, nisi eundem 
spiritum sapiat et habeat. W IV. 305, 11. — Ficker, Rom. IL 
66, 18.: Quia Apostolus in spiritu loquitur, ideo non intelligi-
tur nisi ab iis, qui in spiritu sunt. 

,174 Spiritus enim solus intelligit Scripturas recte et secundum 
Deum. Ficker, Rom. II. 165, 25. V. ö. a Magnificat magyará-
zatában W VII. 546, 24. sk.: Denn es mag niemant got noch 
gottes wort recht vorstehen, er habs denn on mittel von dein 
heyligen geist. 

175 V. ö. E. Seeberg: Luthers Theologie, 173. és 190. skk. lapjain 
az Igéről szóló fejtegetéseket; továbbá Der Gegensatz zwischen 
Zwingli, Schwenckfeld und Luther c. tanulmányát (Reinhold 
Seeberg-Festschrift 1929. I. köt. 43—80. 1.). Seeberg nem 
csupán a rajongókkal szemben, hanem általában véve hangsú-
lyozza Luthernak konkrét, a történeti Igéhez kötött szellem-
fogalmát, mint Luther theológiájának úgyszólván tfő és leg-
jellemzőbb gondolatát. 

176 A szóhasználat következetessége szempontjából tulajdonképen 
„Szellem"-et kellene mondanunk, mert viszont a spirituális in-
telligencia annyi mint „szellemi" s nem „lelki" megértés. 
A spiritus, Ttv8v(xa „lélek"-kel való visszaadása meggyökerese-
dett theologiai terminológiánknak olyan hiányossága, amelyet 
egységes állásfoglalással kellene megszüntetni. 

177 W III. 397, 9. sk.: Et nota, quod Scripture virtus est hec, quod 
non mutatur in eum, qui eam studet, sed transmutat suum 
amatorem in sese ac suas virtutes. 

1-8 HirSch—Rückert, Hebr. 149, 2. sk.: Sicut verbum dei est 
purissimum et optimum, ita facit eum qui adheret ei similem 
sui et omnino, quiequid ipsum habet et potest, impertitur suo 
adherenti et credenti. 

17B W II. 509, 14. 
380 W III. 191, 17.: Ita et Scriptura loquitur et apparet ad mó-

dúm, quo sumus dispositi. III. 176, 24,: Qualis enim quisque est, 
taliter iudicat. 

181 Nullus enim loquitur digne nec audit aliquam Scripturam, nisi 
conformiter ei sit affectus, ut intus sentiat, quod foris audit 
et loquitur, et dicat: Eia, vere sic est! W III. 549, 33. skk. V. 
ö. W V. 107, 14.: Nam experientia opus est (utsaepe diximus) 
ad intelligenda verba dei. 

182 W IV. 305, 17.: Quare plenarium intellectum moralem huius 
psalmi ( = '119.) credo spiritum sanctum sibi soli reservasse. 

183 \y gig_ g]^ Omnis locus Scripture est infinite intelli-
gentie: ergo quantumque intelligis, non superbias, non repu-
gnes alteri, non resistas, quia testimonia sunt, et iste forte vi-
det, quod tu non vides . . . Quocirca semper est proficere in in-
telligentia Scripture. — IV. ,330, 28.: Sane ut et nos gratiam 
dei agnoscentes fateamur, nos proficere seribendo et legendo. 

184 W IV. 180, 14. skk.: Non sunt prohibendi etiam recentiores in-
terpretes Scripture, sicut stulti quidam obstinate in suis docto-
ribus m o r a n t u r . . . cum spiritus exuberans semper novis Eccle-
siam aquis irrigat. 

185 Ficker, Röm. II. 165, 17. skk.: (Simili temeritate aguntur Tho-
miste, Scotiste et alie secte, qui scripta et verba suorum autho-
rum ita defendunt, ut spiritum non solum contemnant que-
rere, sed etiam nimio venerationis zelo extinguant, satis 
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arbitrati , si verba tantum teneant, etiam sine spiritu. Sicut et 
Judei et omnes superbi Scripturas sanctas satis putant esse in-
telligere et spiritum intelligentie et modum, quo vult intelligi, 
nihil curant. — Luther azért azt is kívánja, hogy gondolatainkat 
és érzületünket erőszakkal is hozzá kell alkalmazni az íráshoz: 
W IV. 353, 38. sk.: Ilii autem insipientes, quia testimonia sua 
meditantur. Quia Scripture verba torquent in testimonia falsa 
sue sapientie, qua sapiunt temporalia. Nos autem torquemus 
nostrum sensum in testimonia dei. 

188 W IV. 160, a 102. zsolt. 17. verséhez: Hoc verbum Judei ad 
liter am exponunt de edificio liter ali. Et quare? Quia adhuc 
sunt in lege. Quod autem idem nos de spirituali exponimus, 
unde venit? Quia in nova et spiritus lege sumus. 

187 Sachsenspiegel a 13. században keletkezett német törvénykönyv. 
W XVIII. 81, 14.: Darumb las man Mose der Juden Sachsen-
spiegel seyn, und uns Heyden unverworren damit stb. Hason-
lóan Genesis prédikációinak előszavában W XXIV. 6. skk. 1. 

188 H. Preuss 'i. m. 6. 1. Holl is hangsúlyozza ezt idézett tanulmá-
nyában. V. ö. E. Seeberg: Luthers Theologie, 69. skk. 1. 

188 E. Vogelsang: Die Bedeutung der neuveröffentlichten Hebräer-
brief-Vorlesung Luthers, 7. 1. 

190 Néhány példa a héber levél-előadásból: Hirsch-Rückert, Hebr. 
12, 13. skk.; 76, 9.; 103, 10.; 124, 12. stb. 

191 V. ö. a 153. sz. jegyzetet. 
102 Enders'I* 88. 1. (1517 márc. Lánghoz): Erasmum nostrum (!) 

lego, et indies decrescit mihi animus erga eum; piacet quidem 
quod tarn religiosos quam sacerdotes non minus constanter 
quam erudite arguit et damnat ' inveteratae hujus et veter-
nosae inscitiae; sed timeo, ne Christum et gratiam Dei non 
satis promoveat, in qua multo est quam Stapulensis ignoran-
tior: humana praevalent in eo 'plus quam divina. — Enders I. 
141. 1. (1518 jan. Spalatinhoz): Quamquam sint quam multa 
in Erasmo, quae »mihi ad cognitionem Christi longe aliena vi-
deantur, si tamen ut theologus, non ut grammaticus loqui 
debeo. 

183 W XVIII. 605, 32.; 606, 29. V. Ö. az I. János levél-előadás-
ból: E r a s m u s . . . Nóvum Testamentum transtulit et non sensit. 
Ubi spiritus donum non est, 'non deprehenditur. W XX. 728. 1. 

194 Itt utalhatunk Luthernak az úrvacsorai vitákban elfoglalt állás-
pontjára. Jellemző a strassburgiakhoz 1524 december 15-én írt 
levelében tett őszinte vallomása a r ra nézve, hogy egy időben 
maga is szívesen értelmezte volna a szerzési igéket Karlstadt 
szerint (hogy t. i. az Úrvacsorában csak kenyér és bor van 
jelen), mert azzal a pápaságra a legnagyobb ütést mérhette 
volna: „Aber ich byn gefangen, kan nit eraus, der text ist 
zu gewalltig da und will sich mit worten nicht lassen aus dem 
synn reyssen." W XV. 394. 1. Hasonlóan a marburgi kollokviu-
mon, W XXX. 3. r . 137. 1. 

183 V. ö. Hermann Schlingensiepen: Erasmus als Exeget, Zeitschr. 
f. Kirchengesch. XLVIII. 1929. 16—57. 1. E. Seeberg: Luthers 
Theologie, 62. skk. 1. Thienemann Tivadar: Mohács és Erasmus, 
Minerva 1924. 20. skk. 1. Bizonyos kifogás emelhető Holl érté-
kelése ellen is, aki Luther írásmagyarázatában a legnagyobb 
jelentőségű haladást abban látja, hogy Luther szerint a törté-
neti emlékben egy személyiség lelki tartalma csapódván le, 
ennek ú j r a átélése, utánképzése az exegezis tulajdonképeni fel-
adata. Ez Luther sokkal objektívebb alapon nyugvó pneumatikus 
elvének a humanizmus irányában való gyöngítése, annak elle-
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nére, hogy egyébként Holl is kiemeli Luthernak a humaniz-
mussal szemben való felsőbbségét. Holl i. m. 568. 1. 

u,e Enders I. 142. 1. 
187 y 597? 25. skk.: Utrunque enim tractatori scripturarum 

necessarium est, magis tarnen spiritus quam lingua. Unde etsi 
in lingua hebraica non uno loco me videam errasse, metuo 
tamen, ne pluribus in spiritu erraverim, quanquam mihi conscius 
non sim, synceram et catholicam fidem a me uspiam laesam. 
Ehhez későbbi ítélete erről a művéről W TR. V. 5236. sz. (1540-
ből): Es ist noch eine unreiffe theologia drinne, wiewol der 
locus de justificatione und wider den bapst trewlich getrieben 
wirdt. Aber die Hebreische grammatica ist nicht gantz drinnen. 

,ss Seeberg Erich idézett művében (202. 1.) Luther a Biblia betűjé-
hez való ragaszkodásának motívumát abban látja, hogy ez 
irracionalitásában leginkább megütközést keltő s ezért kell hozzá 
ragaszkodnunk. Kétségtelen, hogy Seeberg ezzel Luther ki-
jelentésfogalmával kapcsolatban egy fontos exegetikai momen-
tumra is mutatott rá, mégsem valószínű, hogy Luthernál ez pri-
mér motívum lett volna. Hiperbolikus kifejezésekben gazdag 
paradoxiái leginkább az ellentétes véleményekkel való harcban 
játszanak nagy szerepet. 

im« w III. 262, 6. skk.: Sciendum itaque, quod verbum dei triplici 
modo dicitur et revelatur. Primo a deo patre in sanctis in glória 
et seipso. Secundo in sanctis in hac vita in spiritu. Tercio -per 
verbum extemum, et linguam ad aur.es hominum. III. 157, 29.: 
sicut verbum induit vocem, sic filius dei carnem. 

200 Ficker, Röm. I. 96. skk. és II. 252. skk. 1. A héberekhez írt 
levél előadásában különösen a „testimonium"-mal kapcsolatban. 
Hirsch—Rückert, Hebr. 139, 14. skk., 140, 11.: euangelium 
nulla via, nisi auditu percipitur stb. 

20! ^y JJ 509^ 4<: ideo verbum virtutis et gratiae est, simul dum 
aures pulsat, intus spiritum infundit. Quod si spiritum non 
infundit, nihil differt audiens a surdo. W III. 256, 5. skk.: 
Lingua mea, verbum meum foris prolatum,... est calamus et 
instrumentum illius, qui intus velocissime docet... Nam sicut 
homo lingua utitur sicut instrumento, quo fundat et formet verba, 
ita Dsus utitur verbis nostris, sive sint Euangelia sive prophe-
tie, tanquam instrumentis, in quibus ipse viva verba in cordibus 
seribit. 258, 38.: Quia ubicunque predicatur verbum spiritus, 
sine fructu non predicatur. Hirsch—Rückert, Hebr. 207, 
17. sk. V. ö. ehhez egyik asztali beszédét W TR III. 3868. sz. 
(671. 1.): Ita ego certus sum conscendens in suggestum predi-
caturus et lecturus, quod non est meum verbum, sed lingua mea 
sit calamus seribae velociter seribentis. Deus enim loquitur in 
sanctis prophetis et viris Dei. 

202 w TR III. 3797. sz.: Ego vellem omnes meos libros extinctos, 
ut tantum sacrae literae in biblia diligenter legerentur. V. ö. 
német műveinek 1539-i wittenbergi kiadásához írt előszavát 
W L. 657. sk. 1. W TR IV. 4691. sz.: Ego iuvenis me assuefeci 
ad bibliám; saepius legendo fiebam localis. Deinde me ad seri-
ben tes contuli. Aber ich musté sie zu letzt alle aus den äugen 
stellen und mich in der biblia würgen. Nam potius est videre 
propriis quam alienis oculis. Ideo optarem omnes meos libros 
sepultos propter exemplum malum. 

203 V. ö. a 20. lapon mondottakat. Hogy már előadásaiban is nagy 
szerepet játszott a fordítás kérdése, azt igazolja az Operationes-
ban tett megjegyzése: Ad allegorias non facilis sum, praesertim 
quando legitimum et proprium illum germanumque sensum 
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quero, qui in contentione pugnet et fidei eruditionem stabiliat. 
W V. 75, 2. skk. 

204 Wilhelm Walther: Luthers Deutsche Bibel, 1917. — Adolf 
Risch: Luthers Bibelverdeutschung, 1922. 

205 Emánuel Hirsch: Luthers deutsche Bibel, 1928., idevonatkozólag 
különösen a 69. skk. lapokon, — Nem térhetünk ki itt Luther 
előadásainak prédikációihoz s bibliafordításához való viszonyá-
nak bővebb tárgyalására. Ez a kérdés külön s beható tanulmányt 
igényel, még pedig Luther egyéb, népszerű írásmagyarázó mun-
káinak tekintetbe vételével, amilyent pedig Luther szintén 
sokat írt, különösen egyes zsoltárokról; ide tartozik pl. a Mária 
magyar királynéhoz intézett négy vigasztaló zsoltár magyará-
zata is. — Luther fordítási, illetve „tolmácsolási", vagyis egy-
úttal magyarázati elveit bővebben kifejtette 1530 szeptemberé-
ben kóburgi ' tartózkodása idején írt „Sendbrief vom Dol-
metschen" c. nyilt levelében, 'válaszképen Róm. 3, 28-nak sola 
fide fordítása miatt ellene intézett támadásokra. Ebből nyilván-
való, hogy a Biblia egyes szavainak tudományosan is korrekt 
betűszerinti fordításához ' csak különösen fontos esetekben 
ragaszkodott, amikor az illető szónak feltétlen megtartását 
annak különös vallásos tartalma követelte, különben pedig 
egész 1 fordítását a Lélek tolmácsolásának lehetne mondani. 
Követelményeit röviden s velősen így fejezi ki: „Ah, es ist dol-
metzschen fja nicht eines jglichen kunst, wie di tollen Heiligen 
meinen. 'Es gehöret dazu ein recht, frum, trew, vleissig, forcht-
sam, Christlich, geleret, erfarn, geübet hertz." W XXX. 2. r. 
640. 1. — Luthernak a Bibliához való viszonyára nézve utalunk 
még Paul Althaus: Gehorsam und Freiheit in Luthers Stel-
lung 'zur Bibel c. tanulmányára; újabban megjelent Theol. 
Aufsätze, 1929. 140. skk. lapjain. 

2(1,1 Eri. jopera latina varii argumenti I. 15. skk, 1. Otto Clemen: 
Luthers Werke in Auswahl, 4. k. 421. skk. 1. 

2,17 Az előszónak ezt a részét fontossága miatt részletesen idézzük. 
Eri. op. lat. var. arg. I. 22. skk. 1., Clemen, 4 k. 427. skk. 1.: 
Interim eo anno iam redieram ad Psalterium denuo interpre-
tandum, fretus eo, quod exercitatior essem, postquam S. Pauli 
Epistolas ad Romanos, ad Galatas et eam, quae est ad 
Ebraeos, tractassem in scholis. Miro certe ardore captus fueram 
cognoscendi Pauli in epistola ad Rom., sed obstiterat hactenus 
non frigidus circum praecordia sanguis, sed unicum vocabulum, 
quod est Cap. 1.: Just i t ia dei revelatur in illo. Oderám enim 
vocabulum istud „Justitia Dei", quod usu et • consuetudine 
omnium doctorum doctus eram philosophice intelligere de iusti-
tia '(ut vocant) formali seu 'activa, qua Deus est iustus, et 
peccatores iniustosque p u n i t . . . Donec miserente Deo medita-
bundus dies et noctes connexionem verborum attenderem, 
nempe: Justitia'Dei revelatur in illo, sicut scriptum est: Justus 
ex fide vivit, ibi iustitiam Dei coepi intelligere eam, qua iustus 
dono Dei vivit, nempe ex fide, et-esse hanc sententiam, reve-
iari per evangelium iustitiam Dei, scilicet passivam, qua nos 
Deus misericors iustificat per fidem . . . Hic me prorsus rena-
tum esse sensi, et apertis portis in ipsum paradisum intrasse... 
Istis cogitationibus armatior factus coepi Psalterium secundo 
interpretari, stb. 

sós ytf j y 4007^ sz.: Illud vocabulum iustitia Dei ist in meynem 
hertzen ein donnerschlag gewest, nam quando in papatu 
legerem: In iustitia tua libera me,'item: In veritate tua, mox 
putabam illám iustitiam vindicantem furorem, scilicet divinae 



97 

irae. Ich war dem Paulo von hertzen 'feindt, ubi legebam: 
Revelatur iustitia Dei per euangelium. Sed postea cum con-
sequentia(m) viderem, scilicet sicut scriptum est: Justus ex 
fide sua vivet, et insuper Augustinum consulerem, da wardt 
ich frolich. Ubi iustitiam Dei misericordiam iustos reputantem 
cognovi, ibi afflicto remedium contigit. — V. ö. W TR. V. 
5247. és 5553. sz. Továbbá a Genesis előadásban W XLIII. 
537, 12. skk. 

208 K. Holl: Die iustitia dei in der vorlutherischen Bibelauslegung 
des Abendlandes. Ges. Aufs. III. Der Westen, 171—188. 1. — 
V. ö. E. Hirsch: Initium theol. Lutheri (Festgabe f ü r J. Kaf-
tan) 150. skk. 1. 

210 Igy Holl is Ges. Aufs. I. 195. 1. 
211 V. ö. E. Stracke: Luthers grosses Selbstzeugnis 1545 über seine 

Entwicklung zum Reformator. 1926. 
2,2 W III. 31, 15. 
213 Igy még Reinhold Seeberg 1508/09-re, Lehrbuch der Dogmen-

geschichte, IV. 1. Die Lehre Luthers, 67. sk. 1. Holl i. m. 196 
sk. 1. 1511 vagy 1512-re. Közvetlenül a zsoltárelőadás kezdete 
előttre teszik: H. v. Schubert: Luthers Frühentwicklung, 31. 1. 
0. Scheel: Die Entwicklung Luthers stb. 163. 1. és Martin 
Luther II. 321. 1. 

214 E. Hirsch: Initium stb. 161. 1. — Itt kell megemlítenünk, hogy 
az újabb kutatások tárgytalanná tették Thomas Hedvig-nek 
azt a kísérletét, amelyben (H. Thomas: Zur Würdigung der 
Psalmenvorlesung Luthers von 1513/15.) mestere, Loofs fel-
tevését igyekszik igazolni (Fr. Loofs: Der articulus stantis et 
cadentis ecclesiae. Theol. Stud. u. Krit. '1917. Lutherana, 323. 
skk. 1.), hogy mivel a 10., 18., 79. és 121. (!) 'zsoltárok még nem 
tartalmazzák a iustitia új fogalmát, viszont 'az 1. és 50. már 
igen, ennélfogva az előbbieket Luther még előadásának meg-
kezdése előtt dolgozta ki! V. ö. Boehmer kritikáját, Luthers 
erste Vorlesung. 42. sk. 1. 

215 Luthers erste Vorlesung, 51. skk.l., 34. skk. 1. — Boehmer ide-
vonatkozó vizsgálatai tették nyilvánvalóvá a zsoltárelőadás 
weimari kiadásának nagyfokú hiányosságait. 

216 Die Anfänge von Luthers Christologie, 31. skk. 1. 
217 W XLV. 86, 17. sk. 1. (1537-ből való prédikáció.) 
218 y j j j i 271, 26.: De modo vere poenitendi, quod ex nullis ope-

ribus peccata remittuntur, sed sola misericordia dei non impu-
tantis. — Ez a non imputatio gondolata a misericordia dei-vel 
kapcsolatban még Augustinus* s az occamizmus alapján is 
megérthető. 

2,9 W III. 91, 1.: Equitas et Justitia sic in Scripturis fere dif-
ferunt, quod Equitas respicit personas, 'Justitia autem causas... 
Justitia autem dicitur redditio unicuique quod suum est. Unde 
prior est equitas quam Justitia et quasi prerequisita. Et 
equitas merita distinguit, Justitia premia reddit. 

220 Vogelsang i. m. 59. 1.: „So kommen wir zu dem Schluss, dass 
in den Scholien zu Ps. 70/71. das früheste Zeugnis von 
Luthers eigener Hand vorliegt, in welchem das Verständnis 
der iustitia dei in eben der Gestalt erscheint, in der Luther 
später so oft den grossen(Durchbruch zur evangelischen Recht-
fertigungslehre geschildert hat." V. ö. u. o. 43. 1. 

221 W III. 172. skk. 1., különösen 174, 10. skk. 
222 W III. 288, 30., v. ö. 285, 5. skk., 289, 33. skk. 

7 
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323 Erl. op. lat. var. arg. I. 23. 1. Clemen, 4, 428. 1. W IV. 330, 
28. sk. 

•-•34 TR HI . 3232/a sz. Ennek a feljegyzésnek néhány változatá-
ban a helymeghatározás így szól: „auff diser cloaca." V. ö. 
3232/b sz. és TR. II. 1681. sz. —'Ezt azután Luther rosszakarói 
siettek is ellene gúnyosan felhasználni. Eltekintve attól, hogy 
bárhol is történt a ' felfedezés, az nem von le semmit annak 
jelentőségéből és értékéből, mégis utalunk arra, hogy a „cloaca" 
betoldás tulaj donképen az eredeti cl rövidítés későbbi, nyilván 
hibás feloldásán alapszik. Hogy a rövidítés eredeti értelme mi 
lehetett, azt bajos eldönteni. -V. ö. E. Stracke i. m. 121. 1. 2. sz. 
jegyzet és O. Scheel: Martin Luther II. 433. 1. 13. sz. jegyzetét. 

225 Ficker, Röm. II. 109. sk. 1. 
226 j y 32f Luthernak Aristotelesszel s a filozófusokkal szem-

ben táplált ellenszenve már a Sententiákhoz írt jegyzetekben 
is kimutatható, de még nem a iustitia fogalmával kapcsolat-
ban: W IX. 43, 5., 57, 11. 

227 Ficker, Röm. II. 121, 10.: „Justitia" et „iniustitia" multum 
aliter, quam philosophi et iuriste aceipiunt, in Scriptura acci-
pitur. V. ö. már az előadás elején II. 1, 10. skk., továbbá II. 
199, 7. skk., 271, 29. stb. 

238 Hoc est esse deum: non accipere bona, sed dare, ergo pro malis 
bona retribuere. W IV. 269, 25. — Ezzel szemben ez a pár-
huzamos meghatározás: „Est enim omni iudicio rationis divi-
nitatis hoc proprium et decens sibi sufficere, nullius indigere et 
aiiis gratis benefacere" 1 (W IV. 278, 15.) — még majdnem tel-
jesen a skolasztika gondolatvilágát tükrözteti. 

228 K. Holl: Die Rechtfertigungslehre in Luthers Vorlesung über 
den Römerbrief, mit besonderer Rücksicht auf die Frage der 
Heilsgewissheit. Ges. Aufs. I. 111—154. 1. Ezenkívül: Die 
Rechtfertigungslehre im Licht der Geschichte des Protestan-
tismus. Ges. Aufs. III. ^25—557. 1. — Luther megigazulási 
tanának Holl által való kifejtése nem talált általános elismp 
rést; v. ö. különösen W. Walther [kritikáját a Neue Kirchl. 
Zeitschr. 1923. évfolyamában. — Holl kétségtelenül igen fontos 
szempontot emelt ki akkor, amikor Luther megigazulási taná-
ban Isten egyedülhatóságát (Alleinwirksamkeit Gottes) emelte 
ki, mely minden emberi közreműködést kizár. Az is bizonyos, 
hogy Luther szerint a megigazulásban az igaznak nyilvánítás 
(iustum reputari) és igazzá tevés (iustum efficere), vagyis 
a megújulás szorosan'összetartozik. Mindazáltal Holl hibája az, 
hogy az istenfogalomnak túlságos előtérbe állításával nagy-
mértékben a saját gondolatai szerint magyarázza Luthert. 
Krisztusnak a megigazulásban való jelentőségét illetőleg egy-
oldalúan Luther „krisztusmisztikáját" (Christus in nobis) hang-
súlyozza, a „propter 1 Christum", vagyis Krisztus objektív, ki-
engesztelő munkájának a rovására. Különösen pedig abban 
mutatkozik Holl erősen egyéni felfogása, hogy a későbbi 
Luthernál az üdvbizonyosság nagyobb fokú érvényesülését 
melanchthoni irányban való sülyedésnek t a r t j a Luther gondol-
kozásában. — Meggyőződésünk szerint már csak azért sem 
szabad Luther reformátori megigazulási tanát a maga genuin 
tisztaságában éppen első előadásaiban látni, mivel ekkor még 
nem fejlődött ki szentségtana, amely pedig a megigazulási tan-
nal a legszorosabban összefügg, azt lényeges tekintetben kiegé-
szíti. 

-'30 Ficker, Röm. II. 1. 1.; v.. Ö. a hasonló témamegjelölést a glosz-
szák elején is I. 1, 7. skk. 
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231 Justitia enim Dei est causa salutis. Et hic iterum iustitia dei 
non ea debet accipi, qua ipse iustus est in seipso, sed qua nos 
ex ipso iustificamur, quod fit per fidem evangelii. Ficker, Röm. 
11. 14, 8. skk. 

232 W III. 289, 1. skk. (az 51. zsolt.-hoz): Immo et ífides et gratia, 
quibus hodie iustificamur, non iustificarent nos ex seipsis, nisi 
pactum dei facérét... In hoc autem ipacto deus est verax et 
fidelis et sicut promisit, servat. 

->33 W IV. 241, 30. 
•->34 ^ IV. 262, 3. skk.: Hinc recte dicunt !Doctores, quod homiru 

facienti quod in se est, deus infallibiliter dat gratiam, et licet 
non de condigno sese possit 'ad gratiam praeparare, quia est 
incomparabilis, tarnen bene de congruo propter promissionem 
istam dei et pactum misericordie stb. 

235 Ficker, Röm. II. 71, 30.; 91, 1. skk.; 93, 132.; 95,8. — II. 84. 
12.: mereamur iustificari ( ! ) ; 132, 20. skk.; 198, 8. sk.; 245, 18. 
stb. V. ö. W IV. 241, 39.: Et ista fides esVtotum opus nostrum 
et iustitia nostra. — A skolasztika fénykorának kegyelem- és 
megigazulási tanához 1. Reinh. Seeberg: Lehrbuch der Dogmen-
gesch. III. (1913) 412. skk. '!.; Occam hasonló tanítása u. o. 
644. skk. 1.; a szentségtannal kapcsolatban 475. skk. 1. — 
Továbbá IV. 1. Die Lehre Luthers. 90. sk. 1. 

238 A korai Luther theologiai hovátartozását illetőleg ma úgyszól-
ván teljesen egybehangzó az a megállapítás, hogy Luther occa-
mista volt. C. Stange azonban nem a Biel által közvetített 
nominalizmust t a r t j a Lutherra nézve elhatározónak, hanem 
annak Riminii Gergely által képviselt erősen augustinusi vál-
fa já t . (C. Stange: Studien zur Theol. Luthers, 1—19. 1.) — 
Hunzinger (Lutherstudien I.) a zsoltárelőadásban a keresz-
tyénség szellemének mereven ellentmondó újplatonizmust igye-
kezett kimutatni. Hunzinger felfogásával a legerőteljesebben 
helyezkedett szembe O. Scheel (Die Entwicklung Luthers bis 
zum Abschluss der Vorlesung über den Römerbrief, különösen 
164. skk. 1.), aki viszont Luthert teljesen a nominalizmus vona-
lába állítja be s nem akar tudni sem újplatonizmusról, sem 
misztikáról. — Legújabban E. Seeberg tulajdonít nagyobb 
jelentőséget az újplatonikus misztikának Luther theologiai 
gondolkozásában. Szerinte Luther vallásos alapgondolata: 
Istennek az ellentétben, az ész és látszat ellenére való kinyilat-
koztatása az újplatonikus theologia negativa (Dionysius 
Areopagita) „produktiv • félreértéséből" ered. V. ö. Luthers 
Theologie I. 116., 144., 155. 1. — Tény az, hogy Luther elvétve 
idézi az Areopagitát (W III. 124., 372.; Ficker, Röm. I. 141., 
II. 132.; Hirsch—Rückert, Hebr. 114., 184.), tehát ismerte. 
Meggyőződésünk szerint ez mégsem lehetett Luther theologiai 
gondolkozásának elsőleges jelentőségű motívuma, lianem sokkal 
inkább a Seeberg által csak másodsorban említett, de az első 
javára elhanyagolt körülmény, t. i. Krisztus keresztjének az 
élménye a maga paradox irracionalitásában, tehát általában 
a „kereszt theologiája". Az Areopagita újplatonizmusának 
„produktív félreértése" már csupán ezen az alapon, tehát 
másodlagos tényezőként jöhet tekintetbe. 

237 K. Holl, Ges. Aufs. I. 133. 1. Vogelsang i. m. 70 sk. 1. 
23« \y i v , eg) 25. skk.: Ecclesia gallina est sicut et Christus, cuius 

scapule sunt prelati et directores et protectores pullorum a 
dernonibus ne r devorentur . . . Et ita sub prelatis in obedientia 
permanentes in vera doctrina spem habebunt. E t iste versus 
pulchre describit brevissimis verbis vitam et lerarchiam totius 

7* 
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Ecclesie. V. ö. u. o. 69, 16.; 76, 23. sk.; 138, 17. skk. Ficker, 
Röm. II. 14, 17. sk.; 88, 12. stb. 

239 HJ. 217, 22. skk.: Licet autem ossa (az előző összefüggés 
alapján: a papok stb.) dispergantur, sic per dissensiones et 
iniquitates, non tarnen confringuntur, quia officia manent in 
Ecclesia et nunquam auferentur. Alias Ecclesia cessaret, quod 
est impossibile! V. ö. Ficker, Röm. II. 4, 18. sk. 

140 W III. 216. 1.; 232, 29. sk. Ficker, Röm. II. 239, 8. skk.; 243, 
14. skk.; 278, 1. sk.; 322, 24.: pueri principes et effeminati 
dominatores in Ecclesia! 

241 W III. 624, 13. sk. Hec synagoga est Conventus et Concilium 
(!) maiorum in Ecclesia: ubi sepius pro falsitate et iniustitia 
diffinitur et contra veritatem concluditur. 

242 Ficker, Röm. II. 243, 21. skk.: Et papa et pontifices, qui tam 
largi sunt pro temporalibus subsidiis ecclesiarum in indulgen-
tiis, super omnem crudelitatem crudeles sunt, si non maiora 
vei equalia propter Deum gratis et intuitu animarum lar-
giuntur, cum omnia gratis acceperint gratis donanda. Sed 
„corrupti sunt et abominabiles facti sunt in studiis suis", 
seducti et seducentes populum Christi a vera cultura Dei. Már 
a zsoltárelőadásban is W III. 425. 1. V. ö. a római lev. elő-
adásban a 239. laptól kezdve, különösen 243., 271. skk., ahol 
II. Gyula pápát, György szász herceget s a brandenburgi püs-
pököt (aki Luther közvetlen egyházi feljebbvalója volt) sze-
mély szerint is említi; 298. skk. 1. 

243 Ficker, Röm. II. 301, 16. skk.: Obsecro autem, ne (quis) me 
in illis imitetur, que dolore cogente et officio requirente loquor. 
Nam pro intelligentia valet plurimum applicatio presentis vite 
ad doctrinam, que docetur. Simul quia authoritate apostolica 
officio docendi fungor. Meum est dicere quecunque videro 
non recta fieri, etiam in sublimioribus. V. ö. hasonló nyilat-
kozatát a filozófia ellen, u. o. 199, 7. skk. 

244 Utalunk K. Holl tanulmányára: Die Entstehung von Luthers 
Kirchenbegriff. Ges. Aufs. I. 288—325. 1. és E. Seeberg: 
Luthers Theologie, 133. sikk. 1. 

245 w i n , i67 j 21. skk.: Ubicunque Christus in psalmis conqueritur 
et orat in afflictione corporali ad literam, sub eisdem verbis 
queritur et orat omnis fidelis anima in Christo genita et eru-
dita . . . Quia Christus usque hodie conspuitur, occiditur, flagel-
latur, crucifigitur in nobis ipsis. 

248 w i y . 112, 14. sk.: Igitur Ecclesia, que sanctificatur assidue 
in cruce Christi, sanctimoniam habet. W IV. 264, 29.: Que-
cunque Christus caput egit et passus est, agit et pati tur etiam 
corpus, i. e. Ecclesia . . . quomodo fides Christi agit et patitur 
in suis fidelibus a peccatis. 

247 w III. 433, 14.: Et nota, quod sicut prima tempóra foelicia 
fuerunt, quia discipline et tribulationis tempóra fuerunt, ubi 
Ecclesia maximé profecit: sic novissima infoelicia, quia pacis 
et securitatis tempóra sunt et erunt, ubi Ecclesia maxime 
deficit et deficiet. — Ezzel kapcsolatban tűnik fel Luthernak 
az a misztikus színezetű sajátságos gondolata, hogy önmagunk-
nak kell tehát a szenvedéseket megszereznünk és így önmagunk 
„tirannusai, kínzói és eretnekei" legyünk: W III. 432, 26. skk.; 
IV. 88, 9. skk. Mégis mindez távol áll a közönséges moralisz-
tikus „imitatio Christi"-tól. 

248 W IV. 95, 9. sk. Ficker, Röm. II. 133, 28. skk.: Rüdes et pue-
riles, immo hipoerite sunt, qui crucis sanete reliquias externe 
summe venerantur et tribulationes adversitatesque fugiunt et 
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abominantur. 134, 12. skk.: Nam qui sunt, qui magis odiant 
tribulari et pati quam pontifices et iuriste? Immo quis magis 
divitias et glóriás querit? Nemo debet dubitare, quin sit non 
Christianus, sed Turcus et inimicus Christi, quicunque noluerit 
tribulari. 

249 Utalunk Holl és Vogelsang többször idézett tanulmányaira; 
továbbá Friedrich Wilhelm Schmidt: Der Gottesgedanke in 
Luthers Römerbriefvorlesung c. tanulmányára (Theol. Stud. u. 
Krit. 1921. Lutherana III. 117—248. 1.). 

260 Az előadás publikálását megelőzően Ficker közölt belőle részle-
teket reformációi jubileumi beszédjében: Luther 1517. (Sehr, 
d. Ver. f. Reformationsgesch. 130. sz.). 

251 Erről az előadásról fennmaradt diákjegyzet, amelyet Schu-
bert adott ki, nyilvánvalóan nagyon hiányosan adja vissza 
Luther előadását. Így is érdemes volna összehasonlítani az 
1519-ben Luther által kiadott kommentárral. 

252 Lásd fentebb 23. 1. — ^Hirsch—Rückert, Hebr. 119. skk. I. 
253 Hirsch—Rückert, Hebr. 100, 17. .Ezután csak HR-rel rövi-

dítjük) ; hasonlóan 1, 10; 20, 16 (?); 80, 7 stb. Pál szerzősége 
ellen: 8, 14; 12, 13; 216, 9. sk. — Legtöbbnyire csak „apos-
tolus"-t említ, név nélkül. Később Luther tudvalevőleg a levél 
értékének leszállításával végleg Pál szerzősége ellen foglalt 
állást. 

254 E. Seeberg: Luthers Theologie, 142. 1. 
255 HR 1, 10. skk.: Notandum in hac epistola quod Paulus gratiam 

extollit adversus superbiam legális et humanae iustitiae, pro-
bans quod sine Christo nec lex nec sacerdotium nec prophe-
tia . . . ad salutem satis fuerit .. . omnino igitur solum Christum 
docendum proponit. 

250 V. ö. Vogelsang. Die Anfänge von L.-s Christologie, 158. skk., 
172. skk. 1. 

257 HR 101, 23: Cum non sit (t. i. Christus) propheta sed dominus 
prophetarum, non servus sed filius, non angelus sed deus. — 
108, 3: homo Christus sit verus deus. 177, 8; 195, 14. — A 
Logos-krisztológia nyoma: verbum autem est filius dei, 152, 
5. — V. ö. W IV. 248, 20: Christum esse simul Deum et ho-
minem subtiliter deseribit. Krisztus istenemberi egységét nem 
egyszer a szeplőtelen fogantatással is illusztrálja: HR 106, 12. 
skk.; 198.; 212, 15. skk. 

25H Megjegyzendő, hogy Luther emellett az ember trichotomikus 
felfogását is vallja: HR 159, 12: Notandum quod homo sicut 
arca Noe (!) est tricameratus et in tres homines divisus, sci-
licet sensualem, rationalem, spirituálém! Másutt viszont: cor-
pus seu caro, anima és spiritus, 165, 15. skk. 209, 20. sk. E 
felfogások eredetére nézve 1. az idézett helyekhez csatolt kri-
tikai apparátust. 

259 Humanitas enim illa saneta scala est nostra, per quam ascen-
dimus ad deum agnoscendum. HR 102, 29. sk. — Továbbá 103, 2-
skk.: Igitur qui vult salubriter ascendere ad amorem et cog-
nitionem dei, dimittat regulás humanas et metaphysicas (!) de 
divinitate cognoscenda et in Christi humanitate seipsum pri-
mum exerceat. V. ö. Spalatinnak írt levelét (1519 febr.), 
Enders I. 416. 1.: Quicunque velit salubriter de Deo cogitare 
aut speculari, prorsus omnia postponat praeter humanitatem 
Christi. 

-60 HR 182, 14: Christus homo est ,causa salutis meritoria. 
201 Glossza Héb. 2, 14-hez: HR 13, 10. 
282 HR 137. 1. 
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283 Zs. 8, 6-hoz W III. 80, 8. skk.: „Minuisti eum" per incarnatio-
nem ostendisti minutum filium tuum stb. 

iM HR 121, 17. skk.: Fecisti eum ut esset derelictus et desertus 
a deo seu ab angelis, et hoc ipsum non diu sed paululum, imo 
minus paulo, id est brevissimo tempore, scilicet triduo. Ez a 
hely kétségtelenül a descensus ad inferos-ra utal, ami Luther 
szerint az exinanitio mélypontja, míg egyes későbbi dogma-
tikusok ebben már ;az exaltatio kezdetét látták. V. ö. Schubert, 
Galat. 50, 30 (Gal. 3, 13-oz): Igitur nullus scrupulus est 
Christum cum omnibus suis externis dici maledictum, passum, 
mortuum etc. 

283 Héb. 2, 18-hoz: Hoc enim est officium sacerdotis scilicet ut 
misericors sit compatiendo exhortando consolando et quocunque 
potest modo adiuvando. HR 14, 7. iskk. 

26u HR 128, 23: Christum non solum secundum spiritum, sed 
etiam secundum carnem fratrem nostrum fecer i t . . . u t s i t . . . 
nobis propinquior quam angeli. 

267 HR 134, 8. skk.: ut nihil omitteret quod ab optimo sacerdote 
desiderari possit, non solum subiit mortem pro nobis . . . verum 
etiam propter pusillos in fide ipsum timorem mortis in se 
suscepit superavit atque sanctificavit. 

28M HR 181, 10: Christus reveritus est patrem., 126, 19: Auctoritas 
enim apud deum potius est, oboedienta autem apud Christum 
hominem. 

20W HR 169. skk. 1.; 196, 17. skk.; 199, 12. skk.; 205, 15. skk. 
270 HR 98, 18: Non enim nos per nos digni sumus in conspectu 

eius s ta re ; ideo habemus mediatorem pontificem. 168, 15: ha-
bemus pontificem Jesum Cristum, utique pro nobis et non 
contra nos. 

271 V. ö. pl. Ficker, Röm. II. 198, 5: Christus pro peccatis tuis 
mortuus sit et satisfecit. U. ott 129, 25. skk: Et sic mors eius 
non solum significat sed etiam facit remissionem peccati tan-
quam satisfactio sufficientissima. 

272 HR 203, 6. skk.: Sic sensus est: lex translata est, id est: per 
Christum impleta e s t . . . quia non debet legi sed facit legem et 
vita eius est lex ipsa viva et plena. ideo sacerdotis növi officium 
proprie non est docere legem sed monstrare gratiam Jesu 
Christi quae est plenitudo legis. 200, 1, skk.: lex translata est, 
id est huiusmodi ceremoniae lege praeceptae abrogatae sunt et 
ea, quae significabantur per haec, instituta, hoc est spirituális 
atque interior vestis et ornatus sacerdotum . . . Sic oblationes et 
sacrificia novae legis tnon sunt arietes aut vituli sed potius 
corda seu animae fidelium et peccatorum. 

273 HR 125, 1.: Necessitas autem irae dei est „corpus peccati" et 
„lex membrorum", Rom. 6. Oportet enim destrui corpus pec-
cati et legem carnis et membrorum . . , talis autem destructio 
fit per cruces passiones mortes et ignominias. — Isten harag-
jának kifejezését lá t ja Luther még Héb. 4, 12-ben is: Vivus 
est enim sermo dei et efficax, HR 163, 10: melius intelliguníur 
haec dicta velut in saevam poenam incredulorum et commi-
natorie! 

274 HR 212, 18: praesertim quando in cruce pendet: tunc enim 
maximé est arca foederis id est reconciliationis. idem ipse pro-
pitiatorium est etc. 226, 4. skk., 26: quia non omnis caro nec 
omnis sanguis sed solius Christi, i. e. qui jin remissionem pec-
catorum effusus est, mundat et pascit. —- 169, 25. 

275 HR 116, 25: si modo firmiter credimus, quod pro nobis omnia 
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ista fecerit, et non solum pro nobis sed etiam coram nobis, id 
est (ut beatus Augustinus sólet dicere) non tantum ad sacra-
mentum sed etiam ad exemplum. 

276 Héb. 2, 14-hez tartozó részletes scholion: HR 129. skk. 1. 
277 HR 130, 3.; 131, 14. — Az „opus alienum et proprium" 

Ésaiás 28, 21-en alapszik. Luther ezt a kifejezést i t t más érte-
lemben használja, mint különben. Rendszerint magára Istenre 
alkalmazza a kettősséget s ebben az esetben az opus alienum 
jelenti Istennek azt a működését, amely az ítéletben, szenvedés-
ben, megpróbáltatásban nyilvánul (tehát a Deus absconditus 
munkája) ; viszont az opus proprium a könyörület, szeretet 
megnyilvánulása, így már a zsoltárelőadásban: W III. 246, 19. 
sk., IV. 87, 21. skk., 331, 11. skk. HR 86, 2. skk. — Később a 
De servo arbitrio-ban egyenesen Isten haragjának és könyörü-
letének megnyilvánulásaként értelmezi. V. ö. Theodosius Har-
nack: Luthers Theologie (új kiadás 1927) I. k. 264. skk. 1. 

Ennek a látszólagos dualizmusnak Luther gondolkozásá-
ban mély indítéka van: egyfelől el akar ja zárni azt a lehető-
séget, hogy a rosszat valamiképen Istennek tulajdonítsuk, — 
másfelől azonban Isten mindenhatóságát is megőrzi azzal, 
hogy még a rosszat,' a sátánt is sa já t üdvakaratának szolgála-
tába állítja s így lesz Isten minden mindenekben. Luther több-
ször, még a törvényt is az ördög művének tulajdonítja, melyet 
azonban Isten szintén jóra használ fel. Az egész idevonatkozó 
problémakörre nézve 1. E. Seeberg: Luthers Theologie, 159. s 
köv. lapjait ; különösen a 174. és 179. 1. 

278 HR 130, 27. skk.: Nam sicut Christus fűit simul persona mor-
talis et immortalis, per humanitatem' quidem subiectus est 
morti, verum quia tota persona non potuit occidi, factum est, 
ut mors deficeret et diabolus occidendo succumberet, et ita 
mors absorpta est et devorata in vita. — 131, 13.: sic deus 
diabolum per ipsummet diabolum destruit et alieno opere suum 
perficit. 

27tí HR 125, 5.: Ideo deus -mortificat ut vivificet, humiliat ut exal-
tet. 147, 5.: Nam dominus deus appropinquat irascendo et mi-
serendo. '— Ezek a gondolatok már a zsoltárelőadásban is fel-
tűnnek; pl. W IV. 243, 7. skk.: Is ta sunt mirabi l ia . . . quod 
mortem morte occidit et penas pena, passiones passione etc. 
V. ö. Vogelsang, Die Anfänge v. L.-s iChristol. 98. skk. 1. ' 

28« Megjegyzendő, hogy Luther gondolkozásában* Krisztus mun-
kájának s általában a megigazulásnak Isten s az ember szem-
pontjából való különválasztása (Holl!) helytelen. Luther mind-
kettőt egyszerre és együtt lá t ja . s A különválasztás tehát csak 
metodikai!ag lehetséges. 

281 HR 134, 15.: Peccatum túlit omnino, mortem reliquit, sed vic-
tam, insuper et timorem mortis quamvis victae tamen timen-
dae fecit innoxium. 133, 9. skk., 23. skk.; 266, 22. — Ugyanez a 
törvényre is vonatkoztatva: 136, 6. skk. 

282 HR 121, 11.: . . . mirabílis memoriae et visitationis dei, qui tunc 
maximé memor est quando obliviscitur, tunc maximé incitat 
quando derelinquit, ita enim Christum tunc exaltavit super 
omnia quando eum deiecit subter omnia, ipsa enim eius passió 
fűi t Phase, id est transitus ad summám glóriám. 135, 3.: Imo in 
huc mirabilior est deus, quod percutit et conterit sanctos 
suos, ut alios invitet ad compassionem atque ut intercedant 
pro eis ad deum. 

283 HR 182, 14.; 126, 16. skk., ahol az « p ^ / ó g - n a k a Vulgatában 
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levő „auctor" fordítása helyett a „dux"-ot (princeps, caput) 
a jánl ja . 

281 HR 253, 12.: Ad hunc t rans i tum' solus hic Christus non solum 
comes sed dux viae est, iiec solum dux, sed portitor (talán 
inkább vivő, szállító, a következő összefüggés a lap ján: ille 
enim portatur in Jiumeris Christi qui fide nit i tur in eum). 
Krisztus mint ducator et antesignanus: 253, 2. 

285 HR 126, 23.: pulchre 'ostenditur modus quo salvamur, scilicet 
per Christum ut per ideám et exemplar, ad cuius imaginem 
conformantur homines qui salvantur, nam deus páter Chris-
tum fecit u t esset idea et Signum, cui adhaerentes per fidem 
t ransformarentur in eandem imaginem. 

280 HR 127, 7. skk.: I ta Christus, per evangelium verum specta-
culum toti mundo"exhibitum... Non enim vi et timore cogit 
deus ad salutem, sed dulci isto spectaculo misericordiae et 
charitatis suae movet et t rahi t per amorem quotquot salvabit. 

287 Ez~ az egyoldalúság Hollnál és tanítványainál van meg és 
indító oka a Melanchthon-féle „beszámítás" (Anrechnung) -
elmélet elleni küzdelem. L. pl. Vogelsang i. m. 117. skk. 1. 

288 Lásd a 275. sz. jegyzetet. Továbbá HR 116, 30.: Sacramentum 
passionis Christi est mors et remissio peccatorum, exemplum 
autem est imitatio poenarum eius. V. ö. még 251. sk. 1. 

28!1 HR 117, 2.: Vehementer ergo er rant qui peccata delere parant 
primum per opera et labores poenitentiae velut ab exemplo 
incipientes, cum deberent a sacramento incipere. Hasonlóan, 
de a hit előtérbe állításával: 227. 1. sk. 

290 HR 230. sk. — Szentségtanának kialakulásában különösen 
Augustinus volt segítségére, főleg a szentség hatékonyságának 
a fides sacramenti-hez s nem az opus operatum-hoz való köté-
sében: 173. sk. 1., 221, 5. Egyéb tekintetbe jövő helyek: 116. 
skk., 171., 185., 202., 212. sk., 242, 10. skk., 251. 1. — V. ö. 
E. Vogelsang: Die Bedeutung der neuveröffentlichten Hebräer-
brief — Vorlesung Luthers, 20 sk. 1. 

291 HR 242, 12 skk.: Cotidie enim Christus offer tur pro nobis, ad 
quam respondet Chrysostomus: „Offerimus quidem sed ad re-
cordationem mortis eius, et haec est hostia semel oblata", quod 
sie intelligo: Christus oblatus est non nisi semel ut capite prae-
cedente, quod autem a nobis of fer tur cotidie, non tarn oblatio 
quam memoria est oblationis illius. 244, 5. — A kiadók 'által a 
kritikai apparátusban felsorolt helyek eléggé mutat ják Luther-
nak a hagyományos felfogástól való eltérését és Augustinus-
nak rá való "hatását. 

-Ba A hitnek ilyen intellektualisztikus felfogása: W III. 106, 29. 
sk., 172, 19. \skk. 176, 3. skk., 185, 17., 230, 19. skk., IV. 94, 
32. sk. stb. 

-Ba Lásd Reinh. Seeberg: Lehrb. d. Dogmengesch. IV. 1, 102. skk. 
1.; ehhez Occam hitfogalmáról u. ott III . 610. skk. 1. 

a»* \y j v , 324,1. skk.: Igitur intellectus est a domino solo . . . Quare 
non est philosophorum aut naturalis iste intellectus, quo etiam 
visibilia speculamur, sed theologicus 'et gratuitus, quo per fidem 
res non apparentes contemplamur. 

295 A római levélről tar to t t előadásban: 'Ficker, Röm. I. 43, 23; II. 
69, 15; 234, 33. 

296 a. W. Hunzinger: Lutherstudien I. 68. 1.: „Es wird im grossen 
und ganzen nur immer von'dem ,invisiblen', ,intelligiblen', spi-
rituellen' Charakter des Glaubensobjektes geredet, und ledig-
lich aus ihm wird das Wesen des Glaubens abgeleitet, der 
Begriff des Glaubens gewonnen. 'Alles spezifisch Christliche 
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fehlt darum diesem Glaubensbegriff." V. ö. ehhez Fr. W. 
Schmidt kri t ikáját: Der Gottesgedanke in Luthers Römerbrief-
vorlesung, 232. skk. 1., aki a visibilia — invisibilia stb. anti-
téziseknél újszövetségi gondolatok hatásának (Héb. 11. 1. és 
Pál apostol!) tulajdonít nagyobb jelentőséget, ami az újplato-
nizmus vádját lényegesen gyöngíti. — E. Seeberg — bár az 
ú j platonizmus hatását többé-ke vésbbé fenntart ja — ebben a 
hitfogalomban pozitiv értelmet is lát, mely nem egyszerűen in-
tellektualizmus, hanem inkább spiritualizmus és transzcenden-
talizmus. L. Luthers Theologie, 208 skk. 1., 96 skk. 1. 

287 W III. 185, 17.: per veram fidem intellectu et affectu; 186, 4.: 
quia affectus plus erudit quam intellectus. — 125, 23.: In om-
nibus enim requiritur, ut inclinetur intellectus noster et1fiat 
caligo (!) in eo, id est captivetur in obsequium Christi. IV. 95, 
1: Quia in sacris et divinis prius oportet audire quam videre, 
prius credere quam intelligere, prius comprehendi quam com-
prehendere, prius captivari quam captivare. Ficker, Röm. II. 
270, 6.: Fides enim ipsa transformat sensum. I. 89, 28. stb. — 
V. ö. R. Seeberg, IV. 1. 103. skk. I. — Mindezzel kapcsolatban 
utalunk a Luther pneumatikus írásmagyarázatával kapcsolat-
ban mondottakra, mert a Szentírás spirituális intelligentiája 
és az affektusok konformitása végeredményben a hitben van 
adva. 

288 HR 139, 19.: verbum non erit ostensio praesentium sed testi-
monium non apparentium, idcirco opus est ut audias quod vi-
dere et capere non poteris. 140, 2.: quia non nisi auditu ca-
piuntur quae Christus locutus est de coelo et fu tura vita, cum 
non solum superent omnem intellectus altitudinem sed etiam 
omnem desiderii latissimam capacitatem. igitur testimonium 
domini verbum fidei, sapientia abscondita, intellectus parvulo-
rum est. 250, 10.: auditum verbi dei, id est fidem. — A kijelen-
tés felfogásának orgánuma azért a hit, mert a Deus revelatus 
is bizonyos tekintetben (az ész és természetes megismerés szá-
mára) absconditus. V. ö. Fritz Blanke: Der verborgene Gott 
bei Luther (1928) 12. skk. 1. 

299 HR 67, 15. 
300 HR 257. skk. 1. 
301 Luther ezt az állítását csupán a Vulgatából vett idézetekre ala-

pította (HR 152, 15. skk.), amelyeknek bizonyító ereje később 
előtte is megingott; v. ö. az idézett helyhez nyújtott kritikai 
apparátust HR 260. 1. 

802 V. ö. az előző jegyzetet. — Ez a felfogása is már a zsoltár-
előadásban kezd kialakulni "W IV. 271, 29.: „Credidi" id est 
fidem habui, et hec tota mea possessio, que est substantia, id 
est possessio rerum sperandarum, non autem substantia rerum 
praesentium. 

303 HR 153, 20.: quia per fidem et Christus nostra substantia, i .e. 
divitiae vocatur, et nos, per eandem fidem scilicet, eius sub-
stantia, i. e. creatura nova efficimur. 

304 HR 224, 5: nec ab his angustiis liberatur nisi per sanguinem 
Christi, quem si per fidem intuita fuerit, redit et intelligit 
peccata sua in eo abluta et ablata esse . . . ad hanc igitur 
munditiam nulla lex nulla opera et prorsus nihil nisi unicus hic 
sanguis Christi facére potest; — ne ipse quidem, nisi cor ho-
minis crediderit eum esse effusum in remissionem peccatorum. 
226, 12; 91, 10: iucundissimum enim est per fidem id effici, ut 
nobiscum sint imo nostra sint deus, Christus, ecclesia, angeli, 
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sancti et omnia íprorsus. — Ezt a gondolatot erősíti a Luther 
által sokat idézett „fide puriíicans corda". (Csel. 15, 9.) 

3U5 HR ,173, 13; 174, 14: si credant et confidant gratiam se ibi 
conseeuturos, haec sola fides focit eos puros et dignos stb. 

íc0 HR 116, 18. A „compendium salutis" kifejezés, bár más vonat-
kozásban, de lényegileg mégis a hitre értve: 86, 14. 

307 HR 116, 12. sk. 
308 HR 202, 5: fides iam est gratia iustificans, 194, 20. sk. — 144, 

8: antequam deus in nobis operatur, id est antequam credimus. 
A fides acquisita ,= mortua 269, 8. 

3ÜB HR 250, 8. skk.: Nam si quiaeras ex Christiano quodnam sit 
opus quo dignus f ia t nomine Christiano, nullum prorsus re-
spondere poterit nisi auditum verbi dei id est fidem. ideo solae 
aures sunt organa Christiani hominis, quia non ex ullius 
membri operibus sed de fide iustificatur et Christianus iudicatur. 

31" HR 157, 14. A fides mint adhaesio 151, 27; 183, 4. sk.: 196, 
13.; 234, 10. sk. — 144, 3. skk.: quia sine fide impossibile est 
deum nobiscum esse aut operari, cum ipse non nisi verbo ope-
retur omnia; ideo cooperari ei (!) nemo potest nisi qui adhae-
ret verbo, quod fit per fidem. 

311 HR 253, 16: ille enim portatur in humeris Christi qui fide 
nititur in eum. 

3,2 HR 195 ,5. skk. 
313 W III. 285, 6. HR 98, 24. skk.: ideo nos nihil sumus et nihil 

habemus, ita nullo nomine, nullo honore nos inflare debemus, 
sed omnibus ignominiis accusare et coram oculis eius anni-
hilare. 

314 HR 138, 6: tota nostra operatio confessio e s t . . . (12. sor) quod 
tarnen totum est opus tuum (t. i. dei) in eis . . . (17 s.) con-
fessio peccatorum et laudis est una eademque confessio. . . 
illa enim est vera confessio, qua homo dat deo glóriám de iusti-
tia sapientia et virtute cunctisque operibus, sibi vero nihil 
nisi peccatum stultitiam infirmitatem, atque id ipsum vero 
corde ore atque opere. 

3,5 W III. 191, 20.; 429, 8. — Ficker, Röm. II. 1, 5. 
3JS HR 248, 18: nam fides est oboedientia. . . et ita sensus érit 

quod in novo testamento non iplacent deo pecorum oblationes 
(imo nunquam) sed oblatio (id est oboedientia) fidei. 

317 HR 152, 2: Corollarium sequitur, quia fides Christi est omnis 
virtus et incredulitas omne vitium. 188, 7: summum (scilicet 
infidelitatis) peccatum. — 271, 11. '— V. ö. Schubert, Galat. 
43, 7. sk.: Cum ergo fides sit universalis iustitia, sequitur, 
quod omne peccatum reducitur ad infidelitatem qua non cre-
ditur in Christum. 

5,8 HR 112, 13.; 151,12: fallacia peccati,id est fimor suae iustitiae, 
excaecat et indurat eos, dum bonum putant gloriari et piacere 
in suis iustitiis, cum id sit pessimum omnium vitiorum, fidei 
maximé contrarium, quae in sola iustitia dei id est in Christo 
sibi piacet et gloriatur. 145, 3. skk. 

319 HR 113, 4. skk., 224, 19. 
320 HR 116, 20. skk.: quia Christus vivit et non solum vivit sed 

operatur . . . ideo non potest fieri, u t fides in illum sit otiosa, 
sed vivit et ip&a operatur et triumphat, et ita sua sponte fluunt 
opera foras ex fide. 77, 16., 265, 3. 

321 HR 271, 19: ubi enim fides est, etiam peccatum non est pec-
catum; rursum ubi f ides non est, nec iustitia quidem iusti-
tia est. 

322 K. Holl: Die Rechtfertigungslehre in Luthers Vorlesung über 
den Römerbrief mit besonderer Rücksicht auf die Frage der 
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Heilsgewissheit. Ges. Aufs. I. 111. skk. 1. — V. ö. E. Seeberg: 
Luthers Theologie 153 sk. 1. 

3:3 HR 237, 3. skk.: quocirca prudentissime et cautissime est obser-
vanda eorum sententia qui illud Eccl. 9. „nescit homo an odio 
vel amore dignus sit" ad statum pmesentis horae adaptant, 
ut per hoc Jtominem facient incertum de misericordia dei et 
fiducia salutis. hoc est enim funditus evertere Christum et 
fidem eius. loquitur enim Ecclesiastes non de praesenti statu 
sed de perseverantia et futuro statu, qui nulli est certus iuxta 
illud apostoli: „Qui stat videat ne cadat." — V. ö. a kiadók 
megjegyzéseit a helyhez és E. Vogelsang: Die Bedeutung der 
neuveröffentlichten Hebräerbrief-Vorlesung L.-s, 17. 1. — 
Enders IV. 51. 1.: Mea sententia est haec, nos debere fidere 
gratiae Dei, sed manere incertos de nostri et aliorum perseve-
rantia seu praedestinatione, ut ille dicit: „Qui stat, videat ne 
cadat." 

••»"* HR 172, 15. skk., 227, 5. sk.,'236, 11. sk.: quare oportet Chris-
tianum certum esse imo certissimum Christum pro se apparere 
et pontificem iesse apud deum. ;260 sk. 1. Hirsch es Vogelsang 
(i. m. 16. 1.) egy Kierkegaard nyomán újabban elterjedt ki-
fejezéssel itt az exisztencialitás problémáját lát ják felbukkanni 
Luthernál. 

323 HR 236, 12. — Ehhez Ficker, Hőm. I. 73, 12.: Tantum enim 
habemus, quantum credimus. 74. 1.: Qui ergo plena fide credit 
et confidit se esse filium Dei, est filius Dei. HR 152, 6. 

326 HR 152, 24. sk. 
327 HR 235, 3.: magna itaque "res est esse Christianum et vitam 

suam habere absconditam.. . in ipso invisibili deo, scilicet 
inter res mundi vivere et pasci eo quod nusquam apparet nisi 
modico verbi indicio soloque auditu. 

328 HR 151, 22. skk. 
328 HR 275, 9.: omnium tentationunr maxima est quae fidei est. 

— 272, 15. sk. — 145, 21: vere sit res omnium difficillima 
fides. 110, '19: opus sit robustissima fide iis, qui hereditatem 
eorum ;capere volunt. 

330 HR 146, 16. skk., 268, 3. skk. — 270. 1. — A hit kontinuitásá-
nak gondolata gyengíti annak pusztán exisztenciális felfogá-
sát; a hitnek közösségteremtő ereje is van! 

331 HR 141, 15: fiducia est audentis et incipientis crucem Christi. 
332 HR 86, 7. skk. s ehhez pl. 174, 14 skk. 
333 HR 274, 16 skk. — 192, 4: sic enim f i t ut fidelis inter coe-

lum et terram pendeat et inter medios ^eres, u t psalmus (3) 
ait, „dormiat", hoc est in Christo in aere 1 suspensus crucifi-
gatur. 

334 Ges. Aufs. 1. 578. skk. 1. 
335 Karl Bauer: Die Wittenberger Universitätstheologie, 145. 1. 

Enders, XVII. k. 60. 1.: 
Vergilium in Buccolicis et Georgicis nemo potest intelli-

gere, nisi fuerit quinque annis Pastor aut agricola. 
Ciceronem in Epistolis (sie praeeipio) nemo intelligit, nisi 

20 annis sit versatus in republica aliqua insigni. 
Scripturas sacras sciat se nemo gustasse satis, nisi centum 

annis cum Prophetis Ecclesias gubernavi t . . . 
Wir sind Bettler: hoc est verum. 



IRODALOM. 
Luther munkái, amennyiben a nagy weimari kritikai kiadás-

ban megjelentek, ennek alapján idézve ( = W). Ennek keretén 
belül külön a Tischreden kötetjei ( = WTR) és a bibliafordítás 
( = W Bibel). Ezenkívül a régebbi erlangeni Luther-kiadás alapján 
is ( = Eri . ) . Luther levelezését kiadta E. L. Enders (folytatta 
G. Kawerau stb.): Dr. ?Martin Luthers Briefwechsel, 18 kötetben, 
1884—1923. 

Az eddig csak külön önálló kiadásban megjelent előadások: 
Johannes Ficker: Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515— 
1516. (Anfänge reformatorischer Bibelauslegung I.), 3. kiad. 1925. 
(= Ficker, Röm. I. II.). Hans von Schubert: Luthers Vorlesung 
über den Galaterbrief 1516—17. (Abhandl. der Heidelberger Akad. 
der Wissenschaften) 1918. facsimile lapokkal is ( = Schubert, 
Galat). Emánuel Hirsch—Hanns Riickert: Luthers Vorlesung über 
den Hebräerbrief, nach der Vatikanischen Handschrift. 1929. 
( = Hirsch—Rückert, Hebr.). 

Karl Bauer: Die Wittenberger Universitätstheologie und die 
Anfänge der deutschen Reformation. 1928. 

Heinrich Boehmer: Luther im Lichte der neueren Forschung. 
4. kiad. 1917. 

— Luthers erste Vorlesung. (Berichte über d. Verhandl. d. 
Sächs. Akad. d. Wissensch, zu Leipzig. Phil. hist. Kl. 75., 1.) 1923. 

— Der junge Luther 1925. 
Georg Buchwald: Luther Kalendarium. (Schriften d. Vereins 

f. Reformationsgeschichte 147. sz.) 1929. 
Johannes Ficker: Luther 1517. (Sehr. d. Ver. f. Ref. Gesch. 

130. sz.) 1918. 
— Luther als Professor. (Hallesche Universitätsreden 34.) 

1928. 
Walter Friedensburg: Geschichte der Universität Witten-

berg. 1917. 
Emánuel Hirsch: Intium theologiae Lutheri (Festgabe für 

D. Dr. Julius Kaftan; külön is). 1920. 
— Luthers deutsche Bibel. 1928. 

Karl Holl: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte I. 
Luther. 2. és 3. kiad. 1923. és III. Der Westen. 1928. 

A. W. Hunzinger: Lutherstudien I. Luthers Neuplatonismus 
in der Psalmenvorlesung. 1906. 

Julius Köstlin—Gustav Kawerau: Martin Luther. 2 kötet; 5. 
kiad. 1903. 

Karl A. Meissinger: Luthers Exegese in der Frühzeit. 1911. 
Georg Merz: Der vorreformatorische Luther, 1926. 
Hans Preuss: Die Entwicklung des Schriftprinzips bei Luther 

bis zur Leipziger Disputation. 1901. 
Adolf Risch: Luthers Bibelverdeutschung. (Sehr. d. Ver. f. 

Ref. Gesch. 135. sz.) 1922. 
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Otto Ritsehl: Dogmengeschichte des Protestantismus 1. és 2. 
kötete, 1908 és 1912. 

Otto Scheel: Luthers. Stellung zur heiligen Schrift. 1902. 
— Die Entwicklung Luthers bis zum Abschluss der Vorle-

sung über den Römerbrief. (Sehr. d. Ver. f. Ref. Gesch. 100. sz.) 
1910. 

— Martin Luther. 2 köt.; 2. kiad. 1917. 
Fr. Willi. Schmidt: Der Gottesgedanke in Luthers Römerbrief-

vorlesung. (Theol. Stud. u. Krit. 1921. Lutherana III.) 
Erdmann Schott: Fleisch und Geist nach Luthers Lehre. 1928. 
Hans v. Schubert—Karl Meissinger: Zu Luthers Vorle-

sungstätigkeit. (Sitzungsber. d. Heidelb. Ak. d. Wissensch.) 1920. 
Hans v. Schubert: Luthers Frühentwicklung. (Sehr. d. Ver, 

f. Ref. Gesch. 124. sz.) 1916. 
Gerhard Schulze: Die Vorlesung Luthers über den Galater-

brief von 1531 und der gedruckte Kommentar von 1535. (Theol. 
Stud. u. Krit. Lutherana IV.) 1926. 

Erich Seeberg: Luthers Theologie. Motive und Ideen. I. Die 
Gottesanschaung. 1929. 

Reinhold Seeberg: Lehrbuch der Dogmengeschichte IV. 1. Die 
Lehre Luthers. 2. és 3. kiad. 1917. 

Carl Stange: Studien zur Theologie Luthers I. 1928. 
Ernst Stracke: Luthers grosses Selbstzeugnis 1545. über seine 

Entwicklung zum Reformator. (Sehr. d. Ver. f. Ref. Gesch. 140. 
sz.) 1926. 

Hedwig Thomas: Zur Würdigung der Psalmenvorlesung 
Luthers von 1513—15. 1920. 

Erich Vogelsang: Die Anfänge von Luthers Christologie nach 
der ersten Psalmenvorlesung. 1929. 

— Die Bedeutung der neuveröffentlichten Hebräerbrief-Vor-
lesung Luthers von 1517—18. (Samml. gemeinverständl. Vortr. 
143.) 1930. 

Wilhelm Walther: Das Erbe der Reformation I. Die normale 
Stellung zur Heiligen Schrift. 1917. 

— Luthers Deutsche Bibel. 1917. 
Johannes v. Walter: Der Abschluss der Entwicklung des jun-

gen Luther (Zeitschr. f. system. Theol. I. 1923.) 
Emst Wolf: Staupitz und Luther. (Quellen u. Forsch, z. Ref, 

Gesch. IX.) 1927. 
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