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A protestantizmusaz egyház reformálására irányuló törekvésében fegyvertársra, 

szövetségesre talált a humanizmusban. Három tétel köré csoportosítom mondanivalómat.

1. A protestantizmus a kezdeteitől fogva magáévá tette és átvette a kornak a 

humanizmus által megfogalmazott kritikáját.

2. A humanizmus is és a protestantizmus is a világot egységben látta.

3. A humanizmus és a protestantizmus az emberek formálásában, nevelésében és a 

társadalom felemelkedésében fontos eszköznek tekintette a tudást és a tudományt.

A három tételt sokféleképpen lehetne kifejteni. Lehetne nagy reformátorainkra 

hivatkozni és tőlük idézni. Mint evangélikus idézhetném például Luthert, akinek számos 

irata tekint a humanizmus kihívására és eredményeire. Különös tekintettel azonban az 500 

évvel ezelőtt született Philipp Melanchthonra leszek, az ő műveiben lapozgattam és ebben 

az élményben szeretném részesíteni hallgatóimat.

1. A protestantizmus a kezdeteitől fogva magáévá tette és átvette a kornak a 

humanizmus által megfogalmazott kritikáját.

Európában a 15.-16. században olyan események és folyamatok zajlottak, amelyek 

következtében széles körben a változások, reformok igénye fogalmazódott meg.

A Bizáncot és Görögországot már Konstantinápoly 1453-as eleste előtt is 

fokozatosan elhagyó tudósok magukkal hozták a feledésbe merült görög filozófiát és 

műveltséget, s elsősorban Itáliában tovább művelték. 1440-ben Firenzében megalapították 

a platóni Akadémiát. A reneszánsz és humanista műveltség hirtelen megjelenése 

szembesítette Európa legjobbjait a kontinens tudományosságának és műveltségének 

elszomorító helyzetével. Nemcsak a régi nyelvek, a görög és a héber merültekf eledésbe, 

de a latin nyelv is megfakult, megszegényedett. Ha mégis foglalkoztak nyelvekkel, nem a 

legjobb és nem megbízható szövegek alapján tették. A filozófiai művek valódi tartalmát 

nem értették meg, mert megelégedtek rossz latin fordításokkal és a szokásos válaszokkal. 

Oda vezetett mindez, hogy az emberek nem tudnak gondolkodni és a dolgokat helyesen 

megítélni. Széles teret kapott a spekulatív, az ellenőrizhetetlen gondolkodás. A nyelvek és a 
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filozófia elhanyagolásával együtt a jogot és az orvostudományt is lebecsülték, háttérbe 

szorították.

A tudományok és a szellem hanyatlásával egy időben számos háború is sújtotta 

Európát. Itt nemcsak a török háborúkra gondolhatunk, Konstantinápoly elestétől1 (1453) a 

mohácsi vészig2 (1526), hanem azokra a háborúkra is, amelyeket az európai keresztyén 

uralkodók egymás ellen, ill. a pápai állammal vívtak. Ezért rója fel Melanchthon még a 

püspököknek is, hogy a tudományokról való gondoskodás helyett inkább háborúznak 

(Lobrede auf die neue Schule. 1526. Melanchthon Deutsch I,99.) A török háborúkra 

viszont száz év óta gyűjtötték a pénzt, de nem arra költötték,1 hanem csak kapzsiságukat 

elégítették ki vele. Melanchthon ezért tekinti ismételten feladatnak, hogy a barbárságot 

visszaszorítsa, Luther pedig azzal korholja a németeket, hogy tudatlanságuk miatt 

mindenki túljár az eszükön.2

A szekuláris állapotok és az egyházi viszonyok kritikája együtt halad mindkét 

oldalnak, a humanizmusnak és a protestantizmusnak is a részéről.

2. A humanizmus is és a protestantizmus is a világot egységben látta.

A humanizmus kritikája és a Szentírás üzenetére figyelő reformáció gyorsan 

egymásra találtak, mert a humanista indíttatású tudósok túlnyomó része keresztyén volt, és 

a kifejezetten egyházi reformmozgalmak képviselői pedig felhasználták a humanista 

szellemű tudományosság módszereit és felismeréseit. A kettő között nem ellentétet láttak, 

ezért otthonosan mozogtak mindkét területen.

Wittenbergi székfoglalójában a görög nyelv és irodalom 21 éves professzora, 

Melanchthon, a nyelvek, és közelebbről a görög nyelv és a görög szerzők ismeretének 

fontosságából indul ki. Ezeknek az elfeledése vezetett oda, mondja, hogy az újak iránt a 

régiek ismerete nélkül lelkesedtek, s így ezeket az újakat minden isteni és emberi 

tekintéllyel felruházták. A kortársak ezért nemcsak a régi görög írókat nem ismerik, a 

Szentírást sem tudják igazi mélységében és teljes világossággal megérteni.3 A nyelvek 

ismerete nélkül akár a régi írókkal, akár a Szentírással való foglalkozást tekintve azt kell 

mondani, a dolgoknak csak az árnyékát tudják megragadni, de nem a dolgot magát.4

1 Luther Márton: A német nemzet keresztyén nemességéhez a keresztyénség állapotának megjavítása 
ügyében. [1520] In: Masznyik Endre. II. kötet. 43.

2 Uo.
3 Wittenberger Antrittsrede. Melanchthon Deutsch I, 60.
4 I.m., 55.
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A régi filozófia megvetése azzal járt, – mondja székfoglalójában Melanchthon,5 – 

hogy a szent dolgokkal való foglalkozás is érdektelenné vált. A filozófia elfeledése a 

tudományos kutatás megrendülését, a szent dolgok elhanyagolása az egyházi szokások 

elhagyását hozta magával. Kisebb lett volna a baj, ha a kettő közül csak az egyik rendült 

volna meg. Ebben az esetben egyrészt a továbbra is eleven egyházi szokások segíthettek 

volna a tudomány újraéledésében, másrészt a komoly tudományos tevékenység segíthetett 

volna az egyház szétmorzsolódó erkölcsét megerősíteni, a levert embereket újra 

felegyenesíteni, nekik bátorságot adni és életükben rendet teremteni. Ehelyett mindkettő, a 

tudomány is, a vallás is lehanyatlott. Szellemileg kicsiny lelkek, német fordításban 

„geistige Kleingeister”6 határozzák meg, mi kerüljön a régi szokások helyére. Holott a 

niceai zsinat is kimondta: a régi szokások legyenek kötelezőek.

Az ékesszólás dicséretéről mondott beszédében Melanchthon egyszerre tekint a 

humanizmusra és a reformációra Isten gondoskodásaként említi, hogy „amikor a 

legjóságosabb Atya ismét a megszomorodottakra kezdte figyelmét fordítani és hozzáfogott, 

hogy visszaadja nekünk az evangéliumot, akkor az ő bőkezűségében a nyelvtudományt is 

megújította, hogy az evangéliummal való munkát támogassa”.7

A humanista tudományosság azonban nemcsak következményeiben érinti a 

teológiát, hanem gyökereitől. A teológia ugyanis a többi tudományterülethez képest még 

inkább megkívánja a gondolkodás képességének, a vele való intenzív foglalkozásnak és 

gondosságnak a legmagasabb fokát, hiszen itt az Úr és nem emberi tudomány dolgairól van 

szó. A bibliai nyelvek megtanulása és az eredeti szövegek tanulmányozása ragyogtatja fel a 

betű igazi értelmét – mondja Melanchthon a wittenbergi székfoglalóban.8 A betűk 

megértésével van bizonyítékunk a dolgokról, amelyekről szó van. Ezután következnek az 

egyes helyekről szóló magyarázatok, a megegyezések és eltérések és még mindaz az 

akadály, amelyek a szellemet gátolják. Ha azonban a kutató szellem teljesen a forrásokra 

irányul, akkor kezdjük „Krisztustmegérteni”.9 Pál apostolra hivatkozva „romlatlanságot és 

komolyságot”(Tit 2,7) tart szükségesnek, amely méltó a szent dologhoz, amennyiben a 

teológiát a világi tudományokkal össze nem keverjük. Ehhez természetesen tartozik hozzá 

a szent dologhoz illő életfolytatás.

5 I.m., 48.
6 Uo. 3.
7 Lob der Beredsamkeit, 1523. Melanchthon Deutsch I, 86.
8 Wittenberger Antrittsrede. Melanchthon Deutsch I, 57-58.
9 Uo., 58.
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A humanista Melanchthon egységes világlátására további adalék teológiai 

munkássága. Ő maga nem volt a teológia professzora vagy doktora, „csak” baccalaureus. 

1519-ben megvédett tételeiben Luthernél korábban mondta ki a solascriptura elvét: „16. A 

keresztyén ember számára nem szükséges más dolgokat hinni azokon túl, amelyekről a 

Szentírás tanúskodik. 17. A zsinatok tekintélyét kevesebbre kell becsülni, mint az Írás 

tekintélyét.”10

Vitázik azzal a gondolattal, – Az ékesszólás dicséretében, – hogy a beszédben való 

jártasság nem lehet a teológia javára. Élesen fordul szembe ellenfeleivel: „Nos, 

megállapítom tehát, hogy a teológus név csak a lustaság szép elnevezése és semmivel sem 

kevesebb annál, amit így neveznek. Miközbe nugyanis bosszantja őket, hogy ízléses 

beszédet kell megtanulniuk és rendkívül nehéz írók tanulmányozásával és 

írásgyakorlatokkal kínlódniuk (noha a tudományban semmiféle ismeretet nem lehet 

energikus tanulás nélkül megszerezni), amikor egyszer egy rendes ivászat után ismét 

hazatérnek, elolvasnak valamiféle jelentéktelen prédikációt. Mihelyt ebből valami 

ízlésüknek valót magukba szedtek, ezt adják elő ünnepléseiken (német fordítás szerint: 

Gelage) mindenfelé (mert főként ezek azok a helyek, ahol kiismerik magukat), és mivel a 

tömegnek ez tetszik, sajátmaguk előtt majdnem kész teológusoknak tűnnek, noha ezek az 

erkölcstelen emberek a legkomolyabb témákról tisztátalan nyelven és hit nélkül 

disputálnak”.11

A skolasztikus Aquinói Tamásnál is addig ismeretlen csúcsára jutott az emberi 

megismerés és a teológia szintézise. Viszonyukat azonban hierchikusan határozta meg a 

természetre épül a kinyilatkoztatás. A reformációban a protestantizmus az emberit és az 

istenit nem két elkülönülő területként definiálta, hanem összetartozónak: mindkettőben 

Istenéi vagyunk, mindkettőben Istent szolgáljuk, nem kell és nem szabad az egyiket 

feladnunk, hogy a másikban helytállhassunk.

3. A humanizmus és a protestantizmus az emberek formálásában, nevelésében 

és a társadalom felemelkedésében fontos eszköznek tekintette a tudást és a 

tudományt.

Új iskolájuk felavatása alkalmából12 a nürnbergiek előtt Melanchthon a spártaiak 

példájára utal, akik azt tartották, hogy nem kőből, hanem vasból épült fal, azaz a fegyverek 

10 Baccalauratsthesen, 1519. Melanchthon Deutsch, II, 10.
11 Lob der Beredsamkeit, 84.
12 Lobrede auf die neue Schule, 1526. Melanchthon Deutsch I, 97.
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erejére támaszkodó katonai bátorság védheti meg városukat. De még ennél is biztosabb 

védelem, mondja, ha egy városnak az okosság, a megfontoltság és a kegyesség adja a 

védelmet. Ha  egy város vonzani tudja a tudásvágyó fiatalokat, akkor ezzel nagyobb 

befolyást érhet el, mintha területeket hódítana meg. Emlékeztet Firenzére, amely 

vendégszeretően befogadta a Görögországból menekült tudósokat és nekik a tudományos 

munkára nagyvonalú lehetőséget is biztosított. Ez a körülmény felvirágoztatta és még 

gazdagabbá tette ezt a várost, jótétemény lett egész Európa számára, hozzájárult a latin 

nyelv megjavításához és lehetővé tette a keresztyénség fontos dokumentumainak a 

megőrzését, a görög nyelv tanulását. Történt ez úgy, hogy eközben a Rómába menekült 

tudósok éhségtől szenvedtek. E példák említése felhívás mindenki számára, hogy 

támogassa a tudományt, segítse az iskolákat és tanuljon. Európaszerte sokféleképpen 

hangzott el ilyen felhívás és – protestáns területen – az iskolaügy reneszánszát élte át annak 

ellenére, hogy a különféle háborúk sokféle katasztrófát is hoztak.

Csak egy adalék Melanchthon személyesen közreműködött több német egyetem 

alapításánál (Marburg 1527; Königsberg 1544) vagy reformjának kidolgozásánál 

(Tübingen 1537; Frankurt a.O. 1539; Lipcse 1540; Heidelberg1557), de tanítványain 

keresztül is érvényesült hatása. S akkor még nem beszéltünk az alsóbb iskolákról, sem 

arról, hogy a szászországi vizitátorok feladata nemcsak az  egyházi tanítás számonkérése 

volt, hanem az iskolák felügyelete is.13 Említhetem Luther számos iratát is.14 Az iskolákat a 

protestantizmus mindenütt eszköznek tekintette nem egyszerűen csak a hitelvek 

terjesztésére, hanem az emberi társadalom megjobbítására, a földi hivatásra való 

felkészítésre.

A tudományok megismerését és terjesztését az erkölcsi állapotok javítása 

szempontjából is fontosnak tekintették. A filozófia azon fáradozik, hogy semmit se állítson 

bizonyítékok nélkül.15 Ezzel megóv abszurd vélemények elfogadásától, hiszen azoknak 

nincsenek bizonyítékaik. A tanulás gyeplőt rak az emberre és gondosságra szoktat. Aki 

tanul, az körültekintően gondolkodik, látja az összefüggéseket, látja a veszélyeket, keresi 

az okokat, felméri az akadályokat. Mindez kihat az életfolytatásra azzal, hogy szerénységre 

13 Vö. Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum Sachsen. 1528. In: Martin Luther 
Studienausgabe. Band 3.

14 A német nemzet keresztyén nemességéhez, 1520. Egy gyülekezeti közpénztár rendje, 1523. Keresztyén 
iskolák állítása s fentartása ügyében, 1523. Eine Predigt Martin Luthers, dass man Kinder zur Schule 
halten solle. 1530.

15 Über die Philosophie, 1536. Melanchthon Deutsch I, 132.
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vezet. Ennek ellentéte a vakmerőség és a gondatlanság, amelynek elrettentő 

következményeit minden időben látni lehet, akár az államról, akár az egyházról van szó 

(132) –mondja Melanchthon 11 évvel a német parasztháború után.

Míg Luther ismételten a törökökre hivatkozott, ha arról beszélt, hogy a világi 

erkölcs hit nélkül is érvényesül a földön, Melanchthon a szkítákra utal, akiknél hiányzik a 

tudomány, és csak a testi erő vagy a kíséret nagysága számít. Ezért ott nincs jog, rend, 

hűség, érzések, házastársi vagy gyermekek iránti szeretet, nincs nevelés, nem található meg 

az erények tisztelete, és természetesen nem beszélhetünk a vallásról sem.16

Itt lehet megemlíteni azt a másik veszedelmet, ha emberek meggondolás nélkül, 

tudatlanul követnek másokat. Ezért a cél nem pusztán a társadalom rendjébe való 

belesimulás, nem konformizmus, hanem az ítélőképesség megszerzése.17 Ennek a szellemi 

képzésnek és fejlődésnek eszköze a szövegek megértésén, a nyelvtudáson, az olvasáson túl 

az írás és a beszéd gyakorlása.18 Mindez nem monoton vagy gépies tanulást jelent, hanem a 

témával, a dologgal való belső azonosulást, ismeretet és mérlegelést kíván. Ez az „Krisztus 

teljességét elérő nagykorúság”, vagy Károli fordításában „érett férfiúság” (Ef 4, 13), 

amelyre az egyházban is, a hitben is el akarunk jutni és el akarunk másokat juttatni, hogy 

az ember ne akármit ellenőrzés nélkül befogadó legyen.

A protestantizmusnak és a humanizmusnak ez a kezdeti kapcsolata azért volt 

különösen is virágzó és gyümölcsöző, mert egyik fél sem kényszerült kompromisszumra. 

Ennek illusztrációja Melanchthon alakja, aki önálló tudós és teológus, nem árnyéka 

Luthernek, de kettejük barátsága és együttműködése Luther haláláig töretlenül fennállt.

A szekuláris tudományokkal való találkozásra és együttműködésre szüksége van a 

teológiának és az egyháznak, hogy a tudomány kihívásaival szembesülve el ne 

szigetelődjék és érthetetlenné ne váljék. A teológiával való párbeszédre szüksége van a 

többi tudományoknak is, hogy elkerüljék az ideológiává válás veszélyét. A 20. század 

végén a magyarországi protestantizmusnak – véleményem szerint – az elindulás ragyogó 

korszakából kell merítenie, amikor a tudomány és oktatás területén meg akarja fogalmazni 

mai küldetését.

1997. október 31.

16 Lobrede auf die neue Schule, 94-95.
17 Lob der Beredsamkeit, 72.
18 I.m., 79-80.
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