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1. 

A reformációból kisarjadt evangélikus egyház teoló-
giai munkájának mindenkor egyik legfontosabb feladata az 
igazi Luther megismerése.1) Ez a feladat nem csupán törté-
neti, vagyis a Luther életére és munkájára vonatkozó ada-
toknak lehetőleg hiánytalanul teljes feltárása, mert ez a 
munka — azt mondhatjuk — ma már eljutott addig a 
pontig, amelyen túl lényegesen újat nem, vagy csak alig 
hozhat felszínre. A puszta történeti célkitűzést e téren tehát 
ki kell egészítenie a rendszeres teológiai elemző munkának, 
amely Luther szellemi világának, hitének, gondolkodásá-
nak, vagyis közelebbről teológiájának alapos vizsgálatával 
igyekszik a reformációnak a lényegét megragadni s ezzel 
egyúttal annak a keresztyénség bibliai kinyilatkoztatási tar-
talmához való viszonyát megállapítani. Ilyenformán tehát 

Jelen tanulmány szövegrésze a m. kir. Erzsébet-tudományegye-
tem evangélikus hittudományi kara előtt Sopronban, 1936 február hó 
5-én elhangzott magántanári próbaelőadás. Amidőn az előadást a nagy 
nyilvánosság elé bocsátom, szükségesnek tartom, hogy a benne érvé-
nyesített általános szempontok mellett a legfontosabb irodalmi tájékoz-
tatással is szolgáljak s ezzel némi segítséget nyújtsak azoknak, akik Ma-
gyarországon a mai Luther-kutatás iránt érdeklődnek. Mivel azonban 
az irodalmi utalásokban sem törekedhetem teljességre, azért mindenek-
előtt azokat a munkákat említem meg, amelyek részletes Luther-biblio-
gráfiát tartalmaznak. 

Alapvető tájékoztatást ad a forrásokról és fontosabb irodalomról 
Wolf Gustav: Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte, 2. 
Bd. I. Teil (1916) 167—276. lapjain. Schnabel Franz: Deutschlands ge-
schichtliche Quellen und Darstellungen in der Neuzeit I. (1931) 4—38. 
lpk. — Az újabb Luther-irodalmat lehető teljességgel közli 1926 óta a 
németországi Luther-Gesellschaft évkönyve, a Luther-Jahrbuch (Mün-
chen, Kaiser Chr. kiadónál). Részletes bibliográíiája teszi ebből a szem-
pontból is hasznossá a Krüger-féle Handbuch der Kirchengeschichte 
für Studierende III. kötetét (Reformation und Gegenreformation. 2. kiad 
1931). — Igen jó és részletes kritikai áttekintést ad a világháború ide-
jéig terjedő Luther-kutatásról Boehmer Heinrich könyve: Luther im 
Lichte der neueren Forschung (5. kiad. 1918). Újabbak Wolf Ernst: 
Über neuere Lutherliteratur und den Gang der Lutherforschung (Chris-
tentum und Wissenschaft 1933, 6. sz., 1934, 1., 6., 7. és 12. sz.), valamint 
Hermelink Heinrich: Die neuere Lutherforschung (Theologische Rund-
schau 1935, 2. és 3. száma; a Luther teológiájára vonatkozó rész még 
nem jelent meg). — Egyes monográfiák is rendszerint bőséges biblio-
gráfiát nyújtanak a maguk szűkebb tárgyköréhez. 



az evangélikus teológiai munka számára a Luther-kutatás 
nem valami elszigetelt részletfeladat, hanem annak egyik 
középpontja, amelynek az összes teológiai főtudomány-
ágakkal megvan a szoros kapcsolata. 

Van azonban a Luther-kutatásban egy olyan nehézség, 
amelyet maradék nélkül kiküszöbölni alig lehetséges. Min-
den korban, sőt minden kutatóban megvan a hajlandóság 
arra, hogy Luther sokszínű egyéniségében és gondolatvilá-
gában a neki leginkább tetsző vonásokat lássa meg és hang-
súlyozza egyoldalúan. Ennek eredménye, hogy az egyes 
korok Luther-ismerete, illetve Luther-képe sokszor egy-
másnak egyenesen ellentmondó. A Luther-képnek ezeken 
a változásain jellemzően tükröződnek az egyes korokban 
uralkodó vallási, illetve teológiai irányzatok (orthodoxia, 
pietizmus, felvilágosodás, a 19. század konfesszionális, libe-
rális és kultúr-protestantizmusa).2) Bár ilyenformán az ed-
digi eredmények alapján az igazi, teljes Luther megismerésé-
ről nem lehet beszélni, mégis az itt fennforgó nehézség nem 
olyan méretű, hogy annak legyőzését legalábbis remélni ne 
lehetne. A Luther-kutatásnak legújabb és szinte nem is 
<remélt fellendülése és sokrétűsége a fokozódott állandó 
kölcsönös ellenőrzés folytán lehetővé teszi, hogy az egyéni 
és irányzatos nézőpontok hibái és torzításai minél teljesebb 
mértékben kiküszöbölődjenek s kialakuljon az a valódi Lu-
ther-kép, amely az evangélikus teológiai tudománynak is 
egyik szilárd tartóoszlopává válik. 

Az az újabb Luther-kutatás, amelynek főbb irányairól 
és eredményeiről óhajtok beszámolni, nagyjában a világ-
háború befejezését követő években indult meg. Ez az új 
elindulás és fellendülés mindenekelőtt H o l l K á r o l y n a k , 
a berlini egyetem néhai egyháztörténészének nevéhez fűző-
dik. Holl már régebben is adott ki egyes Luther-tanulmá-
nyokat, de ezeknek alig volt valami hatásuk addig, míg 
il921-ben egy kötetbe összegyűjtve is kiadta őket.3) Holl 
Luther-könyve, habár azóta a kutatás több lényeges pon-
ton erősebb kritikának is vetette alá, még ma is a legtöbb 
alapvető kérdésben nélkülözhetetlen iránymutató. Holl je-

2) Stephan //..- Luther in den Wandlungen seiner Kirche (1907). 
3) Holl K.: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, I. Luther 

(6. kiad. 1932). A következő tanulmányokat tartalmazza: 1. Mit érteit 
Luther valláson? 2. A megigazulási tan Luthernak a római levélről tar-
tott előadásában, különös tekintettel az üdvbizonyosság kérdésére. 3. Az 
erkölcsiség újraépítése. 4.,Luther egyházfogalmának kialakulása. 5. Lu-
ther és a fejedelmi egyházkormányzat. 6. Luther ítéletei önmagáról. 7. 
Luther és a rajongók. 8. A reformáció kulturális jelentősége. 9. Luther 
jelentősége az írásmagyarázat művészetének fejlődése szempontjából. — 
Ezenkívül van még néhány jelentős Luther-tanulmány a Gesammelte 
Aufsätze III. (Der Westen, 1928.) kötetében is (Luther és a középkori 
céhrendszer, Luther az evangéliumról és háborúról, a «hivatás» szó 
története, mit tanulhatunk Luthertól az istentisztelet újjáalakítása te-
kintetében? — Luther és a misszió). 



lentőségét az újabb Luther-kutatás szempontjából a követ-
kezőkben lehet összefoglalni 

1. Módszertanilag tanulmányait az elsőrendű források-
nak, tehát Luther iratainak széleskörű és alapos elemzésére 
építette s idézetekkel gazdagon illusztrálta. Ez különösen 
Luthernál igen fontos követelmény, szemben azzal az elter-
jedt felszínességgel, mely egyes kiragadott helyek alapján 
általánosítani szeret. 

2. Holl aknázta ki először legalaposabban Luther refor-
málom fellépését megelőzően, 1515—16-ban, a római levél-
ről tartott előadásának kéziratát, amelyet csak 1906-ban 
fedeztek fel s lPö8-ban teltek hozzáférhetővé. Sőt Holl — 
ezen a ponton nyilván túlzóan — éppen ezt az iratot tette a/, 
az igazi Luther megismerésének legfontosabb forrásává. 

3. Luther vallásosságának és teológiájának kulcsaként 
a lényedében erkölcsileg meghatározott istenfogalmat hang-
súlyozta. Ha itt a megigazulás felfogásában az üdvbizo-
nyosságnak a predesztináció „gondolata által való háttérbe 
szorításával Luthert hilsáffosan Közel is nozta Kálvinhoz. I 
de másrészt ezeknek a szempontoknak a hangsúlyozásával 
döntő csanást mért arra a Troeltsch-féle Luther-felfogásra, 
amelv Lutherban a kultúrprotestantizmus hamis szempont-
jainak alkalmazásával majdnem teljesen középkori embert 
látott.4) 

2. 

A Holl által új irányban megindított Luther-kutatás a 
mestertől kapott indítások hatása alatt elsősorban Luther 
teológiájára, annak egyes részletkérdéseire, illetve belső 
összefüggéseire irányult. De szükségszerűen új lendületei 
adott annak a munkának is, amely nélkülözhetetlen előfel-
tétele Luther teológiája rendszeres vizsgálatának. 

A legfontosabb ebből a szempontból Luther műveinek 
teljes és megbízható kiadásban hozzáférhetővé tétele. Ezt 
a célt Luther összes műveinek ú. n. w e i m a r i nagy kriti-
kai kiadása valósítja meg, amely még 1883-ban kezdődött s 
az eddig megjelent 84 hatalmas kötet után befejezéshez kö-
zeledik.5) Ámbár a kiadásnak ilyen hosszú időre történő 

4) Holl méltatását 1. IAetzmann H. emlékbeszédében, a Gesammelte 
Aufsätze III. köt. 568—577. lapjain és Schnabel i. m. 348—352. 1. 

5) Luther műveinek weimari kiadása hazánkban megvan az evan-
gélikus egvetemes egvházi levéltárban (Budapest"), a Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchenyi-könyvtárában, a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem 
evancélikus hittudománvi karának könyvtárában. — A könnyebb tájé-
kozódás érdekében közlöm az egves kötetek tartalmi beosztását. 1. Ira-
tok 1512—18-ból. 2. Iratok 1518—19-ből. 3—4. A zsoltárokról tartott első 
előadás (Dictata super Psalterium, 1513—16). 5. A második zsoltár-elő-
adás (Operationes in Psalmos 1519—21; csak az 1—22. zsoltárról1). 6 
Iratok 1519—20-ból. 7. Iratok 1520—21-ből. 8 Iratok 1521—22-ből. 9 



Fóliások az 1509—21. évek anyagához., 10 I. r. 1 fele: I'oszlilla (1522). 
10. I. r. 2. fele: Posztillák (1525, 1526). 10 II. r. Iratok 1522-ből (a S. 
k. folytatása). 10 III. r. Prédikációk 1522-ből. 11—12. Prédikációk és 
iratok 1523-ból. 13. Egyetemi előadás a kisprófétákról (1524—26). 11. 
Prédikációk Pét. I. és Júdás leveléről és Mózes I. könyvéről (1523—24); 
előadás a Deuteronomiumról (1523—24). 15. Iratok 1524-ből. 16. Pré-
dikációk Mózes II. könyvéről (1524—27). 17. I. r. Prédikációk 1525-ből 
17. II. r. Böjti és ünnepi posztilla. 18. Iratok 1525-ből. 19. Iratok 1526-
ból. 20. Előadás a Prédikátor könyvéről (1526); prédikációk 1526-ból: 
előadás Ján. I. leveléről (1527). 21. A Roth- és Cruciger-féle kiadású 
posztillák. 22. Luther összes prédikációinak alapige szerinti jegyzéke; 
Cruciger nyári posztillájának folytatása. 23. Iratok és prédikációk 
1527-ből. 24. Prédikációk Mózes I. könyvéről. 25. Előadások a Titushoz 
és Filemonhoz írt levélről és Ézsaiás" könyvéről (1527—29); prédiká-
ciók Mózes III. és IV« könyvéről (1527—28) 26. Iratok 1528-ból. 27. 
Prédikációk 1528-ból. 28.,Heti prédikációk 1528—29-ből (Máté 11—15. f., 
Ján. 16—20. f.-ről,'Mózes V. könyvéről). 29 Prédikációk 1529-ből. 30. 
I. r. A káték, részletes bevezetéssel és bibliográfiával. 30. II. r. Iratok 
1529-30-ból . 30. III. r. Iratok 1529—32-ből. "'31. I. r. Egyes zsoltárok 
magyarázatai és exegetikai tanulmányok. 31. II r. Előadás Ézsaiás pró-
fétáról (1527—29, v. ö. 25. köt.) és az Énekek énekéről (1530—31). 32. 
Prédikációk 1530-ból és a hegvi beszédről. 33. Prédikációk Ján. 6—8. f.-
ről. 34. I. és II. r. Prédikációk 1531-ből. 35. Luther énekei. 36 Prédiká-
ciók 1532-ből. 37. Prédikációk 1533—34-ből. 38. Iratok 1533-35-ből. 39. 
I. és II. r. Diszputációk. 40. I. és II. r. Kommentár a galáeiai levélhez 
(1531, 1535). 40. III r. Előadás a «lépcső»-zsoltárokról (1532—33). 41 
Prédikációk 1535—36-ból. 42—44. Előadás a Genesisről (1535—45). 45. 
Prédikációk 1537-ből és Ján. 14—15. fej.-ről. 46. Prédikációk Ján. 16. 
f.-ről, Ján. 1—2.,f.-ről és 1538-ból. 47. Prédikációk Ján. 3—4. f -ről , Máté 
18—24. f.-ről és 1539-ből. 48. Luther bejegyzései bibliákba és könyvekbe 
Pótlások az asztali beszédek köteteihez. 49. Prédikációk 1540—44-ből. 50. 
Iratok 1536—39-ből. 51. Prédikációk 1545—46-ból;. iratok 1 5 4 0 - í 1-ből. 
Luther közmondásgvüjteménve. 52. A házi posztilla. 53. Iratok 1542-43-
ból; pótlások a 26.' és 51. kötethez. 54. Iratok 1543—46-ból. — Külön 
csoportok: Tischreden (1531—46) 6 kötet, a 6. kötetben részletes tárgv-
•és névmutató (pótlások a 48. kötetben). — Die Deutsche Bibel, eddig 
7 kötet • közli a bibliafordítás munkájáról és a revíziókról fennmaradt 
feljegyzéseket, jegyzőkönyveket stb. — Briefwechsel, eddi« 6 kötet 
( 1 5 3 3 ^ ) . 

A még ma is elterjedt erlangeni-kiadás tudományos használatra al-
kalmatlan. Beosztása: a) német nyelvű iratok 67 kötet (1826—57; egyes 
kötetek 2. kiadásban, 1862—85) ; ti) latin nyelvű iratok : Opera exegetica 
latina 28 kötet, Commentarium in Epist. St. Pauli ad Galatas 3 kötet. 
Opera varii argumenti 7 kötet (1829—86). 

Luther munkásságában és irataiban való eligazodáshoz igen jó se-
gédeszköz Buchwald G.: Luther-Kalendarium. — Kawerau G.: Verzeich-
nis von Luthers Schriften (a kettő egy kötet; 2. kiad. 1929. Schriften 
des Vereins für Beformationsgesehichte 147. sz.). Ennek kiegészítésekép-
pen Poser R.: Synoptisches Inhaltsverzeichnis der gebräuchlichsten 
Luther-Ausgaben — Woerner B.: Wegweiser in Buchwalds Luther-Ka-
lendarium (szintén egy füzet, 1935. Sehr. d. Ver. f. Beformationsgesch 
158. sz,). Az eredeti német nyelvű iratok olvasásához jól használható 
Götze A.: Frühneuhochdeutsches Glossar (2. kiad. 1920. Berlin, de Gruv-
ter). 

A kisebb, válogatott részeket tartalmazó Luther-kiadások közül a 
weimari kiadás szövege alapján készült, tehát tudományosan is hasz-
nálható a CJemen Ollc"féle (Luthers Werke in Auswahl, 8 kötet; Ber-
lin, de Gruyter kiadónál). — A latin iratokat is német fordításban nvúj-
tó kiadások közül említendő az ú. n. müncheni kiadás (Martin Luther, 
Ausgewählte Werke. Herausgegeben von H. H. Borcherdt und Georg 
"Merz. München, Kaiser Chr. kiadónál), melynek most készül a javított 



elnyúlása folytán a kiadás tudományos módszeressége és 
megbízhatósága szempontjából a régebbi és újabb köte-
tek között jelentősebb különbségek is vannak,6) egészben 
véve nem lehet eléggé nagyra értékelni azt a rendkívüli 
tudományos munkát, amelyet sokszor esak egv-egy kötet 
anyagának összeállítása is feltételez. Az egyes kötetekhez, 
illetve iratokhoz írt bevezetések magukban is nélkülözhe-
tetlen kellékei a lelkiismeretes és tudományos alaposságú 
Luther-tanulmányozásnak. 

Egyelőre a weimari kiadást kiegészítik azok a kiadvá-
nyok, amelyek Luther reformátori fellépését megelőzően 
tartott bibliai előadásainak (a rómaiakhoz és galáciáiakhoz, 
valamint a héberekhez írt levélről) részben eredeti kéz-
iratát, részben csak hallgatók által készített jegyzetnek, 
illetve jegyzetmásolatnak a szövegét nyújtják. Ezek a Fi-
cker, Schubert, valamint Hirsch és Rückert által nagy 
gonddal készített kiadványok7) az újabb Luther-kutatásnak 
igen fontos forrásanyagát alkotják. Éppen így nélkülözhe-
tetlen ezidőszerint még Luther levelezésének Enders által 

és bővített második kiadása 7 fő- és egyelőre 5 pótkötetben. — Mai né-
met nyelvre átdolgozva, részben csak szemelvényesen és teológiailag 
iskolázatlan olvasók igényeihez mért magyarázatokkal nyújtja Luther 
fontosabb iratait az ú. n. calw-i kiadás ( Martin Luther, Ausgewählte 
Werke; Stuttgart, Calwer Vereinsbuchhandlung); a tervezett 6 kötetből 
eddig 5 jelent meg. — Jó bevezetést nyújt Luther irataiba a Kröners 
Taschenausgabe sorozatában Helbiy Georg szerkesztésében megjelent 
kis kötet (Martin Luther, Theologie des Kreuzes). — Egyéb kisebb gyűj-
temények: Predigten D. Martin Luthers. Herausg. von Gg. Buchivaíd 
(2 kötet, 1925—26). Martin Luther, Predigten. Ausgew. u. mit einem 
Nachwort versehen von Fr. Gogarten (1927). — Luther lebt! Seine 
Tischgespräche ausgew. für unsere Zeit von H. Mulert. — Bár első-
sorban az épülés célját szolgálja, de egyébként is ügyes gyűjtemény 
Witte Karl: Nun freut euch lieben Christen gmein. Luthers Wort in 
täglichen Andachten zusammengestellt (1933). 

Magyar nyelven többek közreműködésével Masznyik Endre szer-
kesztésében a Luther-Társaság adott ki Luther irataiból 6 kötetet (1901 
—1914). Ez a teljességre nem jutott s meglehetős egyoldalúsággal ösz-
szeválogatott kiadás javításra és sürgős kiegészítésre szorul. 

6) Különösen az első zsoltárelőadás kiadási módja ellen hangzot-
tak el súlyos kifogások. V. ö. Boehmer H.: Luthers erste Vorlesung 
(1924), Vogelsang E.: Die Anfänge von Luthers Christologie (1929) 4 
.skk. 1. és a Clcmen-féle Luther-kiadás 5. kötetét, amelvben Vogelsang 
szemelvényeit a weimari kiadástól függetlenül, a kritikai szempontok 
érvénvesítésével állította össze. 

7) Ficker Johannes: Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515 
— 16. (Anfänge reformatorischer Bibelauslegung 1. Bd. 4. kiad. 1930.) 
Ennek német fordítása Ellwein E.-től most az említett müncheni Lu-
ther-kiadás 2. pótköteteként jelent meg. — Schubert H : Luthers Vorle-
sung über den Galaterbrief Í516—17. (Heidelberg, 1918); az egész kéz-
iratot fénvképmásolatban is közli. — Ficker J.: Luthers Vorlesung über 
den Hebräerbrief 1517—18 (1929 . Német fordítása Heibig G.-től. Usyan-
ezt kiadta Hirsch E. és Rückert H is s az ő kiadásuk alapján készült 
Vogelsang E. német fordítása. A Ficker-féle kiadás általában megbízha-
tóbb szövegel nvújt, míg a Hirsch-Rückert-féle kiadásnak a kritikai ap-
parátusa gazdagabb és tanulságosabb. 



megkezdett, többek által folytatott s csak néhány évvel 
ezelőtt befejezett kiadása,8), de a levelezésnek a weimari 
kiadás keretében való megjelentetése is előrehaladott álla-
potban van már. 

Luther külső életkörülményeire vonatkozó lényegesen 
új történeti adatot az újabb kutatás nem tudott találni. Vi-
szont jó szolgálatot tett a köztudatban még ma is erősen 
élő Luther-legendák eloszlatásában Luther Johannes 
greifswaldi könyvtárigazgató,9) aki Luther híres wormsi 
beszédének, «Gott heíf mir, Amen» befejezését a «Dens 
^adiuvet me» esküformulára vezeti vissza. (Az «itt állok, 
másként nem tehetek» szavak tudvalevően nem hitelesen 
igazoltak.) A Luthernak tulajdonított «Wer nicht liebt 
Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben 
lang» mondásról újból megállapítja, hogy ezt kimutatha-
tóan először tényleg csak 1775-ben hozták kapcsolatba Lu-
ther nevével, habár a mondás már a 16. században ismert 
lehetett. A wartburgi tintafoltról szóló legendával kapcso-
latban pedig arra az érdekes megállapításra jut, hogy az 
elbeszélés legrégibb, tehát eredeti formájában az ördög 
hajította Lutherhoz a tintatartót és pedig Wittenbergben. 

3. 

A mai Luther-kutatásnak egyik legfontosabb s eddig 
még végleg le nem zárt része: az i f j ú L u t h e r . Itt két 
kérdésre kell választ adni. Az egyik Luther reformátorrá 
érése: milyen forrásokból merítette Luther gondolkodásá-
nak formáit és tartalmát s mennyiben van ezeknek szere-
pük Luther reformátorrá lételében? A másik kérdés az, 
hogy vájjon ez az ú. n. ifjú Luther»-e az igazi reformátor 
s milyen viszonyban van a későbbi, az «öreg» Lutherhoz? 

Az első kérdés a szellemtörténeti összefüggések kérdése. 
Ennek a kérdésnek fel kellett vetődnie, mert hiszen Luther 
sokat tanult és olvasott s lehetetlen, hogy mindez hatás 
nélkül maradt volna rá. A kutatásnak ez az iránya komoly 
elmélyülést jelent azzal a régebbi felszínes és sokszor célza-
tos módszerrel szemben, amely Luthert az ú. n. «előrefor-
mátorokkal» akarta minél közelebbi kapcsolatba hozni. 

Luthernak a misztikához való vonzalma már régebben 
ismert volt.10) A domonkosrendi Denifle azonban a század 
elején annak kimutatásával akarta Luther hitelét tönkre-

8) Enders E. L. (— Kawerau — Flemming — Albrecht — Straube): 
Dr. Martin Luthers Briefwechsel. 19 kötet (1884—1932); összesen 3818 
számot tartalmaz. 

9) Luther Joh.: Legenden um Luther. (Greifswalder Studien z. Lu-
therforschung stb. 9. sz" 1933.) 

10) A régebbi irodalomból Herinq H.: Die Mystik Luthers im Zu-
sammenhange seiner Theologie stb. (1879). 



ienni, hogy reformátori teológiája nem más, mint a do-
monkosrendűek által mindig megvetett s eretneknek minő-
sített occamizmusnak legvégső következménye.11) 

Ez a beállítás arra indította Hollt, hogy már Luther 
legkorábbi fennmaradt feljegyzéseiben, ahol ő már a refor-
mátori ismeret kibontakozását véli felfedezni, kétségbe-
vonja az occamizmus pozitív jelentőségét.12) Vele szemben 
Scheel Luthert erfurti tanulmányainak idejében határozot-
tan occamistának mondja.13) Egyébként fontos, hogy Lu-
ther az occamizmust az Erfurtban uralkodó «gabrielizmus», 
vagyis a Biel Gábor által képviselt formájában sajátította 
el. De Scheelnek részletes vizsgálatai ellenére is hiányzik 
még egy olyan monográfia, amely Luthernak Bielhez s álta-
lában az occamizmushoz való viszonyát a részletekbe me-
nően tisztázná. Egy katolikus szerző, Feckes, Biel Gábor 
megigazulási tanításáról írt tanulmányában csak röviden 
érinti ennek Lutherra való hatását, de azért hangsúlyozza, 
hogy a Biel-féle occamizmus Luther megigazulási tanára, 
különösen az acceptatio, és non-imputatio fogalmai révén 
pozitív hatással volt.14) Bizonyos, hogy Luther megigazu-
lási tanának fogalmait az occamizmus segítségével alkotta 
meg, sőt talán még fontosabb az érintkezés az ezt feltételező 
istenfogalom terén. Az occamizmus voluntarizmusa, amely 
Isten lényegét mint abszolút akaratot fogja fel, kétségtele-
nül erősen befolyásolta Luther istenfogalmának kialakulá-
sát, luilöiiösgn a p r e d e j z t i n á d j ó ^ n n d n l a j ^ j í k hangsjÁJLyü.-
zásában.15) DeTjüfEéFlnégsem az occamizmlïsïïorknndulô 
egyenesvrmalú fejlődés révén lett reformátorrá, hanem jó-
részt a vele való szembefordulással, még ha az occamizmus 
terminológiájából elég sok kifejezést meg is tartott, de ter-
mészetesen ezeket is gyakran egészen más értelemben. 

Sokat vitatott kérdés Luthernak a misztikához való vi-
szonya. Itt elsősorban Tauler jön tekintetbe. Luthernak az 
ő prédikációihoz írt lapszéli jegyzetei a Luthertól fennma-
radt legrégibb írásbeli emlékek közé tartoznak. Azután az 
ismeretlen frankfurt i lovag, akinek könyvét Luther «Ein 
Deutsch Theologia» címen kétszer is kiadta. Továbbá Clair-
vauxi Bernát, sőt az Ál-Areopagita iratainak, s így az új-

u ) Denifle Heinrich S.: Luther und Luthertum in der ersten Ent-
wicklung. I. kötet 3 részben (1904—1906), II. köt. Weiss A. M. kiadásá-
ban (1909). 

lä) Holl: Luther, 49., 123. 1. 
13) Scheel Otto: Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reforma-

tion. II. köt. (3—4. kiad. 1930) 139., 181., 459. stb. 1. 
14) Feckes C.: Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel (1925), 

különösen 140—144. 1. 
15) Jó összefoglaló áttekintést nyújt idevonatkozólag Seeberg Rein-

hold: Die religiösen Grundgedanken des jungen Luther und ihr Ver-
hältnis zu dem Ockamismus und der deutschen Mystik (Greifswalder 
Stud. z. Lutherforschung 6. sz. 1931.). 



platóni misztikának ismeretével is számolnunk kell Lu-
thernál.16) Ismeretes, hogy Luther a skolasztikusokkal el-
lentétben egyes misztikusokat mily nagyra értékelt és a 
misztikusok terminológiáját is annyira elsajátította, hogy 
pl. még egyik legtöbbre értékelt s legnépszerűbb iratán, az 
1520-ban írt «Keresztyén ember szabadságán is erősen ész-
revehető ez a hatás. Különösen Tauler hatásának nagy 
jelentőségét szeretik egyesek hangoztatni.17) Ez a hatás az 
alázatossági, illetve a kereszt-teológia kialakulásában érvé-
nyesülhet. De bármennyi misztikus elemet vett is fel Lu-
ther a gondolatvilágába, ez inkább csak a kifejezésekre 
vonatkozik, mert abban szinte teljes a megegyezés, hogy 
misztikussá sohasem lett. Ebben megakadályozta egyrészt 
éppen az occamizmus nyomán elsajátított istenfogalma, 
másrészt különösen a bűn valóságának komolyan vevése. 

A szellemi összefüggések során újabban még alapos 
tanulmányok igyekeztek tisztázni Augustinusnak,18) vala-
mint -Staupitznak19) Lutherra gyakorolt hatását. Sőt ko-
moly vizsgálat tárgyává tették azt is, hogy pl. Gersonnak 
a nominalizmus és misztika kombinációjából kialakult teo-
lógiája nem gyakorolt-e jelentős befolyást Luther reformá-
tori fejlődésére?20) 

Mindezek a dogmatörténeti, illetve szellemtörténeti 
vizsgálatok nélkülözhetetlenül szükségesek abból a szem-
pontból, hogy tisztán lássuk Luther gondolatvilágának ösz-
szetevő elemeit: mi az, amit kölcsön vett s mit adott ehhez 
a sajátjából. Sőt ezek a vizsgálatok egyes pontokon még ki-
egészítésre is szorulnak. Annyit nyugodtan meg lehet álla-
pítani, hogy az eddig elért eredmények józan értékesítése 
megóv minden egyoldalúságtól s különösen attól, hogy 
mindezeknek a hatásoknak összegezésével akarjak Luther 
reformátorrá lételét teljesen megérteni és megmagyarázni. 
A hangsúly a legtöbb esetben a hatások formai megállapí-
tásának ellenére a tartalmi eltérésen van. Seeberg Erich 
például Luther istenfogalmánál az Ál-Areopagita feltétele-

1C) Az újplatonizmus hatását annak idején Hunzinger A. Wr. han-
goztatta erőteljesen Lutherstadien I. Luthers Neuplatonismus in der 
Psalmen Vorlesung von 1513—16. ,c. művében (1906). Újabban Seeberg 
Erich: Luthers Theologie I. Die Gottesanschauung (1929) 116, 144 sk. I. 

") Müller A. V.: Luther und Tauler (1918); v. ö. még Seeberg E. 
i. m. 

18) Heid Fr.: Augustins Enarrationes in Psalmos als exegetische 
Vorlage für Luthers erste Psalmen Vorlesung (Theologische Studien 
und Kritiken 1930. Lutherana VI. füzet, 1—30. 1.); különösen alapos 
munka Hamel Ad.: Der junge Luther und Augustin (2 köt. 1934—35..), 
amely részletes szinoptikus táblázatot is ad a Luther első zsoltár-elő-
adásában található Augustinus-idézetekről, 111. utalásokról. 

19 Wolf Ernst: Staupitz und Luther (Quellen und Forschungen 
zur Reformationsgeschichte Bd. IX. 1927). 

20) Dress W.: Die Theologie Gersons (1931) és Gerson und Luther 
(Zeitsehr. f. Kirchengeschichte LH. 1933. 122—161. 1). 



zett halásál csak úgy tudja elfogadhatóvá tenni, hogy Lu* 
ther részéről a gondolatok «produktív félreértéséről>> és 
«teremtő átalakításáról» beszél.21) De honnan van ez a te-
remtő, vagy produktív erő? Éppen ez a magvarázali kísér-
Jet utal arra. hogy Luther reformátorrá lételének döntő 
tényét valamilven irracionális, szellemtörténeti vizsgálat-
tal meg nem fogható mozzanatban kell látni. Ez pedig az a 
nagyjelentőségű élmény, a «iustitia Dei igazi értelmének 
megtalálása, amire Luther maga úgy hivatkozik, hogv ez 
nyitotta meg számára pokoli kétségei és lelki vívódásai köz-
ben a paradicsom kapuit.22) 

A korábbi, de még az újabb Luther-kutatást is elég 
sokat foglalkoztatta Luther döntő reformátori élménye idő-
pontjának megállapítása.23) Ámbár arra nézve, hogy ez az 
ú. n. «toronv-élmény» («Turmerlebnis» — a torony az él-
mény helyét és nem tartalmát jelenti!) Luthernak a zsoltá-
rokról tartott első előadásának az idejére teendő, szinte 
teljes a megegyezés, mégis újabban akadt egy kutató, — 
Kurz Alfréd —, aki ezzel ellentétben Luther reformátori 
alapismeretének keresztültöréséi a római levélről tartott 
előadás utolsó szakaszával hozza kapcsolatba s annak idő-
pontját 1516 szeptemberére, vagy legkésőbb októberére 
akarja rögzíteni.24) De bármennyire jogosak is Kurznak 
azok a kifogásai, amelyeket az ifjú Luthernak s különösen 
az első zsoltár-előadásának teológiai túlbecsülése ellen hoz 
fel, Luther reformátori élménye időpontjának ez a meg-
állapítása annyira megalapozatlan és erőszakolt, hogy el-
ismerésre nem tarthat számot.25) 

Legújabban különben is erőteljes ellentmondások 
hangzottak el Luther reformátori élményének ilyen pietisz-

21) Seeberrj E.: Luthers Theologie I. 144. 1. 
22) Latin nvelvíí munkáinak 1545-i wittenbergi kiadásához írt elő-

szavában: 1. a weimari kiadás 54. köt. 186. lapján. V. ö. Wiczián Dezső: 
Luther mint professzor (1930) 52 sk , 96. 1. (207—208. jegvz). Igen jó 
szemelvénves gvüjtemény Luther reformátori fejlődéséhez Scheel O.: 
Dokumente zu Luthers 'Entwicklung (2. kiad. 1929). Az ifjú Luther 
lelki fejlődését széDen ismerteti Merz G.: Der vorreformatorische Lu-
ther (2. kiad. 1928). 

23) Az újabbak közül jelentősebbek Hirsch E : Ini'ium theoloaiae 
Lutheri (1920. Festgabe für Jul. Kaftan, 150—169. 1 ): fíoehmer H.: 
Luthers erste Vorlesung (1924) és Der junae Luther (1925) 110 sk. 1.; 
Vocjclsang E.: Die Anfänge von Luthers Christolosie nach der ersten 
Psalmenvorlesun<i (1929) 40 skk. L; Scheel O.: Martin Luther IT. k 
(3—4. kiad. 1930) 571 sk I.; Seeberq Reinhold: Lehrbuch der Doçmen-
geschichjte IV, I. Abt. : Die Lehre Luthers (4. kiad. 1930) 67 skk 1. — 
V. ö. még Walter János: Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése, 
ford.: Karner Károlv (1929). 

24) Kurz .4..- Die Heilsgewissheit bei Luther (1933V Ismertetését 
1. a Keresztvén Igazság 1934. 9. sz 214 sk. lapján. 

25) Wolf E. a Theologische Blätter 1934. 3. számában (86—91. ha-
sáb) kemény és elutasító kritikában részesíti. 



tikus megtérésszerű felfogása s időpontjának pontos meg-
határozása ellen,26) amivel igazoltnak látom azt a régebbi 
megállapításomat, hogy Luther ú j megismerésének idő-
pontját sem későbbi nyilatkozatai, sem első előadásainak 
elemzése alapján meghatározni nem tudjuk.27^ Ellenben he-
lyes értelmezés szerint itt Luther reformátori alapfelfogá-
sának fokoza'os kialakulásáról és tisztulásáról kell beszélni, 
amiben a Szentírással való állandó foglalkozásának volt 
döntő jelentősége. I w a n d hangsúlyozza, hogy Luther fel-
fedezésének tartalma a Szentírás olvasásának bizonyos 
módszere és ezért nem a homo religiosus», hanem a «doc-
tor in bibliis» fejlődéséről van itt szó.28) Se e b e r g E r i c h 
pedig egy újabb tanulmányában, «Luther teológiája kez-
detének» kérdésében az időpont helyett ugyancsak az új 
ismeret tartalmára helyezi a súlypontot.29) Sőt megjelöli 
ennek a tartalomnak' a lényegét is, — ez pedia az, hogy Lu-
ther megigazulási tanának alapvonásai a Krisztusra vo-
natkoztatott zsoltárok tropológikus magyarázatából adód-
nak. Viszont nem dönti el azt a kérdést, hogy Luther teo-
lógiájában s megigazulási'tanának kialakulásában a Krisz-
tus-dogmának ezt az eredeti szemléletét tartja-e elsőleges-
nek, vagy pedig azt, amit korábban hangoztatott: az újpla-
tonikus, tehát filozófiai eredetű paradox istenfogalomnak 
produktív átformálását. De a lényeges mindebben az, hogy 
Luther reformátori megigazulási tana első exegetikai mun-
kássága révén alakult ki s ennek igazolását szolgál látná 
Seeberg szerint annak megvizsgálása, hogy Luther teoló-
giai fogalmai gyakran a zsoltárok latin szövegéből nőnek 
ki s nj^erik azután sajátságos színezetűket. 

4. 

Az ifjú Luther kérdése a Luther-kutatást ma még anv-
nyira bűvkörében tartja, hogy azok is. akik Lulher teoló-
giájának egyes részletkérdéseivel foglalkoznak, túlnyomó 
részben az ifjú Lutherra korlátozzák vizsgálataikat. Már 
pusztán ebben a tényben is megnvilatkozik az idősebb Lu-
ther problémája. Ennek a problémának előidézője jórészt 
még a régi liberális Luther-képnek sokszor csak az öntudat 
alatt érvényesülő hatása. Míg a pápaság ellen küzdő Luther 
hősies alakja általában lelkes rokonszenvet ébreszt (ez a 

26) Seeberg E.: Die Anfänge der Theologie Luthers (Zeitschr. f. 
Kirehengesch. LUI. 1934. 237. 1.). Iwand H.^J.: Rechtfertigungslehre 
und Christusglaube (1930). 125 sk. 1. 

27) V. ö. Luther mint professzor c. tanulmányom 56 sk. lapját. 
28) Iwand i., m. 125. 1. 
29) Seeberg E.: Die Anfänge der Theologie Luthers (1. a 26 sz. 

jegyz.). 



hősiesség a wormsi jelenetben éri el tetőpontját), addig a 
Wartburgból visszatért Lutherban, aki a helyzet változása 
következtében most már a felforgató elemek, rajongók, lá-
zadó parasztok, Erasmus és a szakramentáriusok ellen 
kénytelen küzdeni, másrészt a szervezetileg is kialakuló 
evangélikus egyház belső építésén munkálkodik, — sokan 
egy új pápát szeretnek látni, aki korábbi elveit vagy meg-
tagadta, vagy legalább is fejlődésre képtelenné merevítette. 

Ezt a hangulati ellenszenvet a későbbi Luther iránt 
Holl teológiai síkra vitte át, amikor a predesztináció bi-
zonytalanságát hősies lélekkel vállaló ifjú Lutherban látta 
az igazi reformátort, szemben a későbbi Lutherral, aki 
engedve a gyöngékre való tekintetnek, erősebben hangsú-
lyozta az üdvbizonyosságot. 

Végül újabban az idős Luther problémája egyúttal 
forráskritikai kérdéssé is vált. Luthernak azok a későbbi 
korából való főmunkái, amelyekre a régebbi kutatás teoló-
giai tekintetben legfőképen támaszkodott: a galáciai levél-
hez való nagy kommentár 1535-ből30) és a Genesisről 1535 
—1545 között tartott utolsó egyetemi előadásának hatalmas 
anyaga.31) A galáciai levél kommentárjáról azonban kimu-
tatták, hogy az Luther 1531-ben tartott előadásához képest 
Rörer, Cruciger s mások szerkesztői kezén igen erős ine-
lanchthoni szellemű átdolgozást szenvedett s így nem lehet 
a későbbi Luther teológiájának megbízható forrása.32) Ha-
sonló az eset a Genesisről tartott előadásnak Dietrich Veit 
és mások által nyomtatásban kiadott s eközben átdolgo-
zott anyagával. Ezek a megállapítások tehát nagyfokú bi-
zalmatlanságot keltettek az idősebb Lutherra vonatkozó 
legfontosabb teológiai forrásokkal szemben. 

Ezt a bizalmatlanságot azonban bizonyos mértékig 
megtörte S e e b e r g E r i c h a Genesisről tartott előadás 
forráskritikai és teológiai vizsgálatával.33) Eszerint bár a 
nyomtatott s átdolgozott kommentár jelentős eltéréseket 
mutat az eredeti előadással szemben, de az átdolgozok jó-
részt Luthernak egyes prédikációit vagy egyéb iratait dol-
gozták bele az előadás anyagába, úgyhogy a kommentár 
egészen jelentéktelen részektől eltekintve mégis csak Lu-
thernál«: saját szellemi terméke. Teológiai tekintetben pedig 
Seeberg megállapítása az, hogy az öreg Luther a fiatal Lu-
therhoz n a g y o n k ö z e l áll. Ifjúkorának nagy koncep-

30) Weimari kiadás 40. köt. I. és II. rész. 
31) Weimari kiad. 42—44. köt. 
32) Schulze Gerhard: Die Vorlesung Luthers über den Galater-

brief von 1531 und der gedruckte Kommentar von 1535. (Theol. Stud. 
u. Krit. 1926. Lutherana IV. füz. 18—82. 1.) 

33) Seeberg Erich: Studien zu Luthers Genesisvorlesung. Zugleich 
ein Beitrag zur Frage nach dem alten Luther. (Beitr. z. Förd. christl. 
Theol. 36. Bd. 1. Heft, 1932.) 



ciója megmaradt, — noha élesebbé lett, de nem változott 
meg. A gondolatokban lehet ugyan hangsúlybeli eltolódás,, 
ezt a konkrét helyzet: a rajongók elleni harc hozza magá-
val, többről azonban nem lehet szó.34) 

Ez a megállapítás megnyitja az utat Luther teológiai 
fejlődésének az öreg Lutherra is kiterjeszkedő vizsgálatá-
hoz. Remélni lehet, hogy ezek a vizsgálatok minden vonat-
kozásban igazolni fogják az egész Luther teológiájának 
egyenesvonalúságát és belső egységét s ezzel az ifjú és öreg 
Luther problémája ki fog küszöbölődni. De a kérdés tel-
jes tisztázásához elkerülhetetlenül szükséges egy igen érez-
hető hiánynak a pótlása, t. i. Luther és Melanchthon teoló-
giájának részletekbe menő összehasonlító vizsgálata.35) 

5. 

A Luther-kutatásnak eddig vázolt helyzete, különösen 
az a körülmény, hogy Luther teológiájának a genezise, fő-
leg a későbbi Luthernál, nincs még kellőképen és minden 
részletében felderítve, nehézzé teszi Luther teológiájának 
rendszeres egészbe foglalását. Nehézzé teszi ezt a feladatot 
maga Luther is, aki tanítását nem foglalta össze egy egy-
séges rendszerben, hanem alkalomszerűen, és pedig a harc 
hevében a próféta, a gyöngékkel szemben pedig a lelki-
pásztor szent egyoldalúságával36) hangsúlyozta erősebben 
tanításának egyik vagy másik pontját. Ezért sokszor kellett 
már méltatlanul elviselnie a rendszertelenség vádját. 

Jellemző a mai helyzetre, hogy tulaj donképen nincs 
olyan újabb keletű munka, amely Luther szellemének meg-
felelő koncepcióval foglalná rendszerbe egész teológiáját. 
H o l l Luther-könyve már csak azért sem tekinthető ilyen-
nek, mert csak különálló tanulmányok gyűjteménye s tá-
vol van a teljességtől. Hasonló az eset S t a n g e K á r o l y 
összegyűjtött Luther-tanulmányainál,36a)habár Stange rend-
szeres teológushoz méltó határozottsággal vallja Luther 
teológiájának belső egységességét. E l é r t hatalmas kon-

3i) Seeberg E. i. m. 105 sk. 1. 
35) Melanchthon teológiájáról van egy nagyszabású újabb mono-

gráfia, Engelland Hans: Melanchthon, Glauben und Handeln (1931). — 
V. ö. még v. Walter Joh.: Luther und Melanchthon während des Augs-
burger Reichstags (1931) és Eiert W.: Morphologie des Luthertums 
megfelelő fejezeteit. 

36) V. ö. ehhez pl. Seebass Julius: Luther als Seelsorger in seinen 
Ivoburger Predigten, Schriften und Briefen. (Hefte der Svdower Bru-
derschaft, 4.) 

36a) Stange Carl: Studien zur Theologie Luthers I. Bd. (1928). — 
Stangenak azóta is számos értékes részlettanulmánya jelent meg Lu-
therról az általa szerkesztett Zeitschrift für systematische Thcologie-
ban. 



eepciójú munkája a lutheri keresztyénség morfológiájá-
ról37) ugyancsak nem töltheti be a Luther teológiáját rend-
szeresen összefoglaló munka szerepét, mert célkitűzése és 
felépítése ennél sokkal szélesebb alapú. Célja Luther és a 
későbbi lutheri keresztyénség szellemi egységének kimuta-
tása; ezért kiindulópontja mindig Luther s ebben a tekin-
tetben az újabb Luther-kutatásnak is komolyan számot-
tevő alkotása. Se eb e r g E r i e h nek «Luther teológiája» 
címen több kötetre tervezett műve, melyből még csak az is-
tenfogalmat tárgyaló első kötet jelent meg,38) nem akarja 
rendszeres előadásban nyújtani Luther teológiáját, hanem 
annak csak legfontosabb motívumait s ezeknek eszmetör-
téneti összefüggéseit felderíteni. 

Ilyenformán Luther teológiájának egészét összefüg-
gően az újabbak közül csak S e e b e r g R e i n h o l d adja 
elő.39) De az ő munkájának is erős korlátai vannak. Elő-
ször az, hogy ez csupán nagy doginatörténeli kézikönyvé-
nek egy része, habár önálló egészet alkotó része. Nagyobb 
hiány, hogy munkáját még a Luther-kutatás újabb nagy 
fellendülése előtt írta s az 1933-ban megjelent új kiadás-
ban is megtartotta a régi s joggal kifogásolható beosztást 
és alapszempontokat és az újabb eredményeket úgyszólván 
csak könyvészetileg vette tekintetbe. De főhibája mégis 
szempontjaiban van, amikor a reformációt a keresztyénség 
német értelmezésének (das deutsche Verständnis des Chris-
tentums) mondja,40) Luther vallásos és teológiai kiinduló-
pontját pedig hitfogalmának «vallásos transzcendentáliz-
inus»-ában akarja látni,41) amiben az a törekvése jut kifeje-
zésre, hogy Luthert lehetőleg a német ideálizmus vonalába 
állítsa. Mindettől eltekintve Seeberg munkája mégis nél-
külözhetetlen kalauz a Luther teológiájában és az arra 
vonatkozó újabb kutatásban való eligazodáshoz. 

Az egész Lutherra vonatkozó teológiai rendszerező 
munkának nem csekély megszégyenítését jelentette néhány 
évvel ezelőtt H a r n a c k T h e o d o s i u s Luther teológiájá-

31) Eiert Werner: Morphologie des Luthertums. I. Bd.: Theologie 
und Weltanschauung des Luthertums hauptsächlich im 16. und 17. 
Jahrhundert (1931). II. Bd.: Soziallehren und Sozialwirkungen des Lu-
thertums (1932). — Ismertetését 1. a Keresztvén Igazság 1931. 7. sz. 
153—157. 1. 

38) Seeberg Erich: Luthers Theologie. Motive und Ideen. I. Die 
Gottesanschauung (1929). Teológiatörténeti összehasonlítási alapul Aqui-
nói Tamás, Biel Gábor, Tauler és Erasmus istenfogalmát is ismerteti. 

39) Seeberg Reinhold: Die Lehre Luthers. (Lehrbuch der Dogmen-
geschichte IV. Bd. 1. Abt. — 4. kiad. 1933.) — A régebbiek közül KösUin 
Jul.: Luthers Theologie iin ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem 
inneren Zusammenhange (1863., 2. kiad. 1901. 2 kötetben). Gottschick 
Joh.- Luthers Theologie'(1914; szerző halála után készült vázlatos ki-
adás). 

'») I. m. 52.,1. 
« ) I m 48.. 156. 1. . - -



ról 1862-ben megjelent nagy munkájának újból való ki-
adása.42) Erről a munkáról a szerző fia, Harnack Adolf, azt 
mondta, hogy azt a teljes Luther átérzésében objektivitás 
és erő tekintetében nem multa felül más.43) És habár az 
újabb forráskritikai és egyéb kérdések nemismerése sok 
tekintetben túlhaladottá is tette a munkát, mégis éppen 
mint rendszerező alkotás ma is elismerést érdemel s jelen-
tőségét eléggé biztosítja az a tény, hogy még most is termé-
kenyítően tud hatni. 

Habár ilyenformán az újabb Luther-kutatás eddig még 
nem tudott eljutni Luther teológiájának szintéziséhez, még-
is lassan egyengeti az útját ennek a részletkérdések vizsgá-
latában megnyilvánuló nagy tevékenység. Erről a részlet-
munkáról s annak eredményeiről itt nem számolhatok be, 
csupán a legfontosabb kérdésekre óhajtok röviden rámu-
tatni. 

Az első legfontosabb pont annak megállapítása, hogy 
mi Luther teológiájának jellegzetes alapelve. Abban a te-
kintetben teljesnek mondható az egyetértés, hogy Luther 
vallásos gondolkodásának, teológiájának középpontjában a 
megigazulásról szóló tanítása áll, úgyhogy teológiájának 
minden más része ehhez való vonatkozásában nyeri igazi 
értelmét és sajátságos színezetét. Ez a lutheri keresztyénség 
számára ma is az «articulus stantis et cadentis ecclesiae >.44) 
A megigazulási cikk közkeletű formulázása a hit jelentősé-
gét hangsúlyozza s ez önként kínálja azt a gondolatot, hogy 
Luther teológiáját a h i t t e o l ó g i á j á n a k nevezzük. Csak-
hogy nagy hiba volnaj Luther teológiáját, mondjuk: lélek-
tani módszerrel, a vallásos élet szubjektív szférájára fel-
építeni — ez Luther megigazulási tanításának is gyökeres 
félreértését jelentené. A hitnek és általában a vallásos ta-
pasztalásnak a teológiai vizsgálata45) kikerülhetetlenül vezet 
Luther teológiájának egyik alappilléréhez: istenképzeté-
hez. De itt vetődik fel azután a tulajdonképeni vitás kér-
dés: Luther teológiája t e o c e n t r i k u s - e , avagy k r i s z -
t o c e n t r i k u s ? 

Ezt a kérdést ugyancsak Holl tette megvitatandóvá, 
amikor azt állította, hogy Luther vallásossága semmiesetre 

i2) Harnack Theodosius: Luthers Theologie mit besonderer Be-
ziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre (2 köt. 1927.). Az 
eredeti kiadásnak azt a hátrányát, hogy a nagyszámú Luther-idézetet 
a teljesen elavult.régi Walch-féle kiadás alapján közli, az új kiadás az-
zal küszöböli ki, hogy külön táblázatban feltünteti az idézetek lelőhe-
lyeit a ma használatos kiadásokban. 

43) v. Harnack Adolf: Lehrbuch der Dogmengeschichte III. (4. 
kiad.) 808. 1. 

*4) Loofs Friedr.: Der articulus stantis et cadentis ecclesiae. (Theol. 
Stud. u. Kiit., 1917. Lutherana I. füz. 323—420. 1.) 

45) Ehhez a kérdéshez Müller Hans Mich.: Erfahrung und Glaube 
bei Luther (1929). 



sem voll krisztus-vallásosság abban az értelemben, mintha 
Luther egész hite csak Krisztusra támaszkodott volna. 
Többször volt olyan helyzetben, amikor "közvetlenül és 
egyedül Isten előtt állónak érezte magát.46) Holl tehát Lu-
ther vallásosságának és teológiájának teocentrikus értel-
mezése mellett tört lándzsát. Hollnak ez a felfogása s álta-
lában Luther Krisztus-hitének általa történt megrövidítése 
erős ellentmondásokat támasztott. Azóta Luther istenkép-
zete mellett egyre több alapos tanulmány igyekezett Luther 
krisztológiáját, illetve Krisztus jelentőségél Luther hite és 
teológiája szempontjából tisztázni47) s ennek eredménye a 
krisztocentrikus felfogás álláspontjának határozott meg-
erősödése. 

Egyébként a teocentrikus és krisztocentrikus felfogás-
nak egymással szembeállítása nem alkalmas arra, hogy 
ezzel Luther teológiájának a sajátosságát megvilágítsuk. 
Mert ha Luther istenfogalmából indulunk ki, akkor azt 
kell mondanunk, hogy Luther Istent csakis Krisztusban 
ismeri meg, még pedig Krisztus emberré létele. emberi mi-
volta a kiinduló pont Isten megismeréséhez: «Humanitas 
enim illa (t. i. Christi) sancta scala est nostra, per quam 
ascendimus ad Deum agnoscendum».48) De viszont ezen az 
úton még tovább is mehetünk egy lépéssel s azt mondhat-
juk, hogy Luther számára az ember Krisztus csak annyi-
ban válik Isten megismerésének forrásává, amennyiben 
erre az ige vezet rá. Tehát Luther teológiáját teljes joggal 
lehet i g e - t e o l ó g i á n a k is nevezni.49) 

Mégis, ami Luther teológiájának sajátos jellegét adja, 
és ami a módszeres alapelvét alkotja, azt egymagában sem 
a teocentrizinus, sein a krisztocentrizmus, sem pedig az ige 

4®) Holl: Luther, 73, t. — Holl felfogását bírálta Gogarten Fr. a 
Christliche Well 1924. évfolvamában; Holl u. ott megjelent válasza most 
a Ges. Aufs. III. kötetében (244—253. 1.). V. ö. még Traub Fr.: Systema-
tisches zu Holls Lutherbuch (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1924, 176— 
183. 1;); Lang H.: Die Bedeutung Christi für die Rechtfertigung in Lu-
thers Römerbriefvorlesung (Neue Kirchl. Zeitschr. 1928. 509—548. 1.): 
Thieme K.: Zu Karl Holls Auffassung von Luthers Christologie (Theol 
Blätler 1928, 151 skk. 1.). 

47) Rust J. A.: Luthers Christusglaube (Zeitschr. f. svst. Theol. I. 
1923, 452—467. 1.), Stange Carl: Die" Person Christi in der Theologie 
Luthers (Zeitschr. f. syst. Theol. VI. 1929, 449—483. 1.), Vogelsang Er.: 
Die Anfänge von Luthers Christologie nach der ersten Psalmenvorle-
sung (1929), Huck Fr.: Die Entwicklung der Christologie Luthers von 
der Psalmen zur 'Römervorlesung (Theol. Stud. u. Krit. 1930. Luthe-
rana VI. 61—142. 1.), Thimme IL: Christi Bedeutung für Luthers Glau-
ben (1933). 

48) Hirsch-Rüclcert: Luthers Vorlesung über den Hebräerbrief, 
102. 1. 

49) Hermann R.: Luthers theologisches Grundanliegen (Greifswal-
der Universitätsreden 1933). Bornkamm H.: Das Wort Gottes bei Lu-
ther (1933). 



által való meghatározottság nem fejezi ki eléggé. Luther 
teológiája mindhárom alapelvet magába öleli, sőt negye-
dikként a hit elvét is, de az egésznek sajátos veretet mégis 
a k e r e s z t tényének és gondolatának előtérbe állítása ad. 
Luther teológiájának legjellemzőbb alapvonása, hogy az 
k e r e s z t - t e o l ó g i a , «theologia crucis». Ő maga jelölte 
meg ezt így programmszerűen 1518-ban, a heidelbergi disz-
putációra írt tételeiben és mint ellentétlel szembeállította a 
skolasztikus «theologia gloriae»-val.50) A theologia crucis 
jelenti minden racionális teológia elvetéséi, mert Islen 
mindent észellenesen («widdersjmnisch ) cselekszik, kinyi-
latkoztatása a látszatnak ellentmondóan, sub contraria 
specie történik. Ennek az Isten lényegével is homlokegye-
nest ellenkezni látszó cselekvésnek kél főmozzanata az 
incarnatio és legfőképen a kereszt. Luther tehát a kereszt 
első teológusához: Pál apostolhoz tér vissza, az ő tanít-
ványa. 

Már Harnack Theodosius felismerte a -theologia cru-
cisx-ban Luther teológiájának jellegzetes alapvonását.51) 
Újabban pedig A l t h a u s nyomán L ö w e n ich 5 2) mutatta 
ki, hogy a theologia crucis Luther egész teológiai gondol-
kodásának módszeres elve s ez a felismerés ma már nem-
csak a paradoxonok iránt különösen fogékony dialektikus 
teológia köreiben számíthat elfogadásra, hanem a Luther 
teológiájára vonatkozó ismereteink egyik szilárd sarkpont-
jának tekinthető. Egyúttal azt is bizonyosnak tekinthetjük, 
hogy a theologia crucis elve nem korlátozható csupán az 
ifjú Lutherra, amikor azt esetleg még nem-reformátorinak 
(unterreformatorisch) lehetne minősíteni, hanem ez lénye-
gében azonos azzal, amit Luther később «theologia ab Írnok-
nak nevezett. Ez is azt jelenti, hogy a vallásos, teológiai 
megismerésünk útja nem felül: az elvont isteneszménél kez-
dődik, hanem lent, egészen alacsonyan: Istennek konkrét 
kinyilatkoztatásánál, az ember Jézusnál. 

Természetes, hogy Luthernak ez a módszeres alapelve 
egész teológiájára kiterjedő jelentőségében csak az egyes 
részletkérdések behatóbb vizsgálata révén tárulhat fel. A 
jelen előadás kerete azonban nem engedi, hogy ezeknek 
a részletkérdéseknek tárgyalására kiterjeszkedjem, így csak 
utalok néhányra, amik a kutatókat különösen foglalkoz-
tatják. 

Luther istenfogalmának egyik igen lényeges kérdése 
a Deus absconditus képzetének eredete és helyes érlelme-

50) Weim. kiad. 1. köt. 354. 1.; Clemen-féle kiad. 5. köt. 379. 1 
(19—24. tétel). 

51) Harnack Th.: Luthers Theologie I. (1927. kiadás) lt. , 55. 1 
52) Althaus Paul: Die Bedeutung des Kreuzes im Denken Luthers 

(«Luther», a Luther-Gesellschaft folyóirata 1926. 4. sz 97—107. 1.). 
V. Locwenich Walter:Luthers theologia crucis (2. kiad. 1933). 



zése, amiben tényleg különbségek mutatkoznak aszerint, 
liogy egyesek Luthernak főleg a római levélről tartott ma-
gyarázatát véve alapul a Deus absconditust lényegileg azo-
nosnak veszik a Deus erucifixus-szal, míg a «De servo ar-
bitrio» című iratra támaszkodva a Deus absconditus a ter-
mészetes istenmegismerés haragvó, megsemmisítéssel fe-
nyegető Istene, az abszolút ̂ predesztináció Istene.53) Ide 
tartozik még Luthernak a történelemről Alkotott felfogá-
sa54) és ördög-képzete.55) Átfogó kérdés azután Luthernak 
a Szentíráshoz, illetve az igéhez való viszonya.56) A krisz-
tológia, illetve Jézus Krisztus jelentőségének felderítése 
is igen termékenynek bizonyul a legkülönbözőbb vonatko-
zásokban, mint pl. a kísértés problémájában,57) a szentsé-
gekről, különösen az úrvacsoráról szóló tanításban,58) to-
vábbá Luther egyházfogalmában59) s nem utolsó sorban a 
megigazulásról szóló tanításában.60) Sőt a megigazulási tan 

53) Fontosabb irodalom Holl könyvén kívül: Hirsch E.: Luthers 
Gottesanschauung (1918). Kattenbusch Férd.: Deus absconditus bei Lu-
ther (Festgabe f. L Kaftan, 1920. 170—214. 1). Schmidt Fr. W.: Der 
Gottesgedanke in Luthers Römerbriefvorlesung (Theol. Stud. u. Krit. 
1921. Lutherana III. 117—248. 1 ). Blanke Fr.: Der verborgene Gott bei 
Luther (1928). Aulen Gustaf: Das christliche Gottesbild in Vergangenheit 
und Gegenwart (1930. 158—247, 1.). Stange C.: Die Gottesanschauung 
Luthers (Zeitschr. f. syst. Theol. VIII. 1931. 45—89.1.). Althaus P.: Gottes 
Gottheit bei Luther (Luther-Jahrbuch 1935. 1—16. 1.). V. ö még See-
berg E. 38. sz. j.-ben i. m. 

54) Lilje Hanns: Luthers Gesohichtsanschau un g (1932). Ehhez a Lil-
je és Meinhold P. közt folyt vita a Theol. Blätter 1933.2. és 7. számában. 

55) Obendiek Harmannus: Der Teufel bei Martin Luther (1931). 
Bade M.: Zum Teufelsglauben Luthers (1931 Marburger Theol Stud. 2 ). 

5G) Hirsch E.: Luthers deutsche Bibel (1928). Althaus P.: Gehor-
sam und Freiheit in Luthers Stellung zur Bibel (Theol. Aufs. I ). 
Schempp P.: Luthers Stellung zur Hl. Schrift (1929). Eger H.: Luther 
und seine Bibel (1934). 

57) Bornkamm H.: Christus und das 1. Gebot in der Anfechtung 
bei Luther (Zeitschr. f. syst. Theol. V. 453—477. 1.). Vogelsang Erich: 
Der angefochtene Christus bei Luther (1932). 

58) Gennrich P. W\: Die Christologie Luthers im Abendmahls-
slreit (1929). Sommerlath Ernst: Der Sinn des Abendmahls nach Lu-
thers Gedanken über d. Abendmahl (1930). Hildebrandt Franz: Est. 
Das Lutherische Prinzip (1931). Althaus P.: Die lutherische Abend-
mahlslehre in der Gegenwart (1931). Stange C.: Zur Tauflehre Luthers 
(Stud. z. Theol. Luthers I. 345—434. 1.). 

b9) L. Wiczián D.: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentő-
sége (Lelkipásztor IX. 1933. 11—12/sz., külön is) c. tanulmányban fel-
sorolt irodalmat. Továbbá Scheel O.: Evangelium Kirche und Volk bei 
Luther (Sehr. d. Ver. f. Reformationsgesch". 156. sz. 1934). Jacob Gün-
ther: Luthers Kirchenbegriff (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1934. 1. sz. 
16—32. 1.). Müller Eberh: Joh.: Luther und die Kirche (1934). 

60) V. ö. a 44. és 46. sz. jegyz. — Hermann R.: Beobachtungen zu 
Luthers Bechtfertigungslehre (Reinh. Seeberg-Festschr. 1929). Althaus 
P.: Gottes Gottheit als Sinn der Rechtfertigungslehre Luthers (Luther-
Jahrbuch 1931. és Theol. Aufs. II. 1935.) Thieme K.: Zu Luthers Lehre 
von Erlösung und Rechtfertigung (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1932. 
130—153. 1.). Kattenbusch F.: Die vier Formen des Rechtfertigungsge-



belső struktúrájának felderítése a «simul peccator et 
iustus» paradox tétele alapján, amint azt Hermann Rudolf 
végezte el,61) már egyenesen annak igazolásául szolgál, 
hogy a Lutherhoz való visszatérés a mai teológiai gondol-
kodásnak is új ösztönzést és irányítást tud adni. Hasonló 
szempontból ugyancsak érdekes és hasznos az a vita, amely 
Luther antropológiájának egyik pontjából kiindulva Alt-
haus és Stange közt arról folyt, vájjon a lélek halhatat-
lanságát Luther mint pogány felfogást egyszerűen elve-
tette-e (így Stange), — vagy pedig bizonyos — nem filozó-
fiai — értelemben fenntartotta az istentelenek feltámadá-
sának gondolatával kapcsolatban (Althaus állítása).62) 

A megvizsgált és még megvizsgálásra szoruló kérdé-
seket még szaporítani lehel. A rajtuk való végigtekintés azt 
mutatja, hogy Luther vallásos-teológiai gondolatvilágának 
a feltárása még sok feladatot rejteget. De látjuk azt is, 
hogy az újabb Luther-kutatás valóban egyre szélesedő kör-
ben igyekszik ezeket a feladatokat elvégezni. 

Még egy nagyobb kérdéskört kell itt megemlítenem, 
amety az utóbbi három év alatt valósággal az érdeklődés 
homlokterébe nyomult. Ezek a szociális-erkölcslani kérdé-
sek, amik nem Luther teológiájának belső összefüggésé-
ből vetődnek felszínre, hanem ezeket elsősorban a mai 
németországi politikai és vallási helyzet tette különösen 
időszerűvé. Mindenesetre örvendetes, hogy amikor a je-
lenlegi konkrét helyzet teológiai megértéséről, a keresz-
tyén embernek a családi élethez, néphez, fajhoz, állami 
élethez vag}is általában az ú. n. világi rendekhez való vi-
szonyáról van szó, akkor sokan ugyancsak Lutherhoz 
fordulnak feleletért. De itt mégis az a veszély fenyeget, 
hogy a mai helyzetnek olyan kérdéseit is viszik Lutherhoz, 
amelyek tőle jórészt idegenek s ennek következtében gyak-
ran olyasmit magyaráznak bele erőszakosan Luther gon-
dolkodásába, ami annak egyáltalában nem felel meg. Itt 
van az a kísértés, hogy a mi korunk is igyekszik Luther 
képét lehetőleg a maga izlése szerint formálni. Ezért per-
sze az utolsó évek sok idevonatkozó s leginkább röpiratjel-
legű terméke irányzatossága és felületessége miatt nem je-
lent komoly nj^ereséget a Luther-kutatás szempontjából. 

dankens (Zeilschr. f. syst. Theol. X. 1933.). Iwand H. ].: Rechtferti-
gungslehre und Christùsglaube (1930V Althaus P.: Zum Verständnis 
der Rechtfertigung (Zeitschr. f. syst. Theol. VII. 1930 és Theol. Aufs. 
II.), 

61) Hermann Rud: Luthers These «Gerecht und Sünder zugleich» 
(1930). 

62) A Zeitschr. f. syst. Theol. 2., 3., 6., 10. évfolyamában, továbbá 
Althaus P.: Die letzten Dinge (3. kiad. 1926, függelékében); Unsterb-
lichkeit und ewigjes Sterben bei Luther (Stud. d.. apolog. Seminars. 
30. 1930) ; Stange C.: Das Ende aller Dinge (1930); Luthers Gedanken 
über die Todesfurcht (Greifswalder Stud. z. Lutherforschung 7. 1932). 



Különösen áll ez azokra az iratokra, amelyek félreismerve 
Luther egyetemes keresztjéén küldetéséi, őt egyoldalúan 
a germán-német fajiság számára igyekeznek kisajátítani. 

Másfelől viszont nem lehet szemet hunyni az előtt a 
tény előtt, hogy Luther ezekben a kérdésekben tanúsított 
magatartásában és alkalomszerű kijelentéseiben olykor túl-
ságosan kötve volt a saját konkrét helyzete és a középkori 
tradíció által. Amennyiben a szociális rendre vonatkozó 
keresztyén felfogás mai irányításában Luther mégis sze-
rephez juthat, akkor az csakis úgy lehetséges, hogy egész 
vallásos-teológiai gondolatrendszerének ebben az irányban 
felhasználható motívumait kell megfelelően kidolgozni.63) 
Ezen a téren nem is hiányzanak a komoly előmunkálatok, 
főleg még a németországi politikai fordulatot megelőző 
időből, amikor az itt különösen fontos elfogulatlan szem-
lélet inkább biztosítva volt. És ebből a munkából elisme-
résre méltó részt vettek ki nem-teológusok, köztük történé-
szek, jogászok, filozófusok egyaránt, mint pl. J o a c h i m -
s e n , B i n d e r , H o l s t e i n , P a u l s 6 4 ) és a filozófusok so-
rából D i t t r i e h O t t m a r , 6 5 ) aki Luther etikájának 
úgy reformátori irataiban, mint a reá vonatkozó irodalom-
ban is nagy tájékozottságot mutató monográfiát szentelt. 

A szociális életre vonatkozó lutheri felfogás gyakor-
lati használhatósága a világ szemében az egész lutheri ke-
resztyénség apológiájává válik. Ezért érthető, hogy ebben 
az irányban a teológusok is igyekeznek Luther teológiájá-
ból a pozitív értékeket minél jobban kiemelni, anélkül, 
hogy a világi szempontokra való tekintet azzal a következ-
ménnyel járna, hogy Luther gondolkodásának teljesen val-
lásos jellegét meg kellene tagadni.66) Hiszen ebbe a kérdés-

6S) Az alapvető kérdés itt az erkölcsiség evangéliumi szellemű 
megalapozása, vagyis a hit és cselekedetek helyes viszonyának megál-
lapítása. V. ö. Ludwig M.: Das Problem Religion und Sittlichkeit bei 
Luther in der theologischen Literatur und seine methodischen Schwie-
rigkeiten (1931). Ugyanő: Religion und Sittlichkeit bei Luther bis zum 
«Sermon von den guten Werken> 1520 (1931). Mensching G.: Glaube 
und Werk bei Luther (Zugleich ein Beitrag zur Wesensbestimmung des 
Gottesdienstes 1926). Hermann R.: Willensfreiheit und gute Werke im 
Sinne der Reformation (Stud. d. apolog. Semin. 23. 1928). Jacob G.: 
Der Gewissensbegriff in der Theologie Luthers (1929). Beyer H. W : 
Der Christ und die Bergpredigt nach Luthers Deutung (Luther-Jahr-
buch 1932). 

61) Binder Jul.: Luthers Staatsauffassung (2. kiad. 1928V Holstein 
Günther: Luther und die deutsche Staatsidee (1926). Joachimsen P.: 
Sozialethik des Luthertums (1927). Pauls Theod.: Luthers Auffassung 
von Staat und Volk (2. kiad. 1927). 

65) Dittrich O.: Luthers Ethik (1930), gazdag bibliográfiával. Fi-
gyelemreméltó még Geschichte der Ethik c. nagy munkájának idevágó 
IV. kötete (I. rész) is. Említendő még Betcke Werner: Luthers Sozial-
ethik. Ein Beitrag zu Luthers Verhältnis zum Individualismus (1934). 

66) Jörgensen Alfr. Th.: Der Ausgangspunkt der lutherischen so-
zialen Ethik (Ihmels-Festschrift 1928. 339—355. 1.). Stange C.: Luthers 



körbe tartozik többek között az egyház ú. n. lálható formá-
jának, jogi szervezetének és életének kérdése, amit még-
sem lehet egyszerűen kiszolgáltatni a szociális élet teljesen 
világi szempontjainak.66a) Ezért elkerülhetetlenül szükséges, 
hogy aki Luthernak a szociális életre vonatkozó tanításait 
a félreértéstől meg akarja óvni, az meglássa és megmutassa 
ezeknek a gondolatoknak Luther teológiájának alapelvei-
vel való elszakíthatatlan összefüggését. Az idevonatkozó 
kérdéseknek, amikbe az általános világnézet is beletartozik, 
ilyen mélyrenyúló tisztázását, Luther szociális alaptanítá-
sainak s ezek hatásának érvényesülését a lutheri keresz-
tyénségben világosan kimutatva, legutóbb E i e r t W e r -
n e r végezte el már említett morfológiájában, olyan teoló-
giai és történeti alapossággal, hogy munkája ezen a terü-
leten előreláthatóan hosszú ideig nélkülözhetetlen útmu-
tatója lesz teológusoknak, történészeknek, szociológusok-
nak egyaránt.67) 

6. 

A Luther-kutatás aprólékos részletkérdéseineke nagyon 
is vázlatos áttekintése után elkerülhetetlenül vetődik fel a 
kérdés, melyik most már az a munka, amely mindezeket a 
szerteágazó részlettanulmányokat s azok tényleges ered-
ményeit összefoglalva, korszerűen és tudományos alapos-
sággal ismerteti Luther Márton életét, munkáját és vallá-
sos-teológiai gondolkodását? Sajnos, ez a munka még 
hiányzik. Tudományos szempontból egyedül használható 
teljes Luther-életrajz még ma is a K ö s 11 i n-féle, amely-
nek Ka w e r a u által átdolgozott utolsó kiadása is már 33 
évvel ezelőtt jelent ínég.68) Pedig ez azóta már igen sok 

Theorie vom gesellschaftlichen Leben (Zeitschr. f. svst. Theol. VII. 
1930. 57—121. 1.). Wendland H. D.: Der soziale Gehalt der reformatori-
schen Verkündigung (1933). Lau Franz: «Aeusserliche Ordnung» und 
«Weltlich Ding»' in Luthers Theologie (1933). Zarnke L.: Luthers Stel-
lung zu Ehescheidung und Mehrehe (Zeitschr. f. svst. Theol. XII. 1935 
98—117. b). Merz G.: Glaube und Politik im Handeln Luthers (1933). 
Beyer H. VW: Luther und das Recht (1935); bizonyos címek szerint 
összeállított szemelvény-gyűjtemény. 

s63) Hopf Fr. W.: Lutherische Kirchenordnung (Bekennende Kir-
che Heft 29. 1935); Sasse H.\- Kirchenregiment und weltliche Obrigkeit 
nach lutherischer Lehre'(Bek. Kirche 30, 1935). 

C7) L. a 37. sz. jegyz. Elerthez viszonyítva összefoglaló nagy voná-
sokkal s részben,vele ellentétes felfogással rajzolja a lutheri keresztyén-
ség szociális és kulturális jelentőségét Köhler Walther: Luther und Lu-
thertum in ihrer weltgeschichtlichen Auswirkung (Sehr. d. Ver. f. Be-
forinationsgesch. 155. sz. 1933.). — V. ö. még Kattenbuseh F.: Das Lu-
thertum als Konfession (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1934. 3. sz. 
193-222. 1.). 

68) Kösilin Julius—Kawerau Guslav: Martin Luther. Sein Leben 
und seine Schriften, 2 kötet (5. kiad. 1903). 



ponton túlhaladottá vált. Rövidebb és népszerűbb Luther-
életrajzokban ugyan nincs hiány, de ezek semmiképpen 
sem pótolhatják a nélkülözhetetlenül szükséges nagysza-
bású Luther-életrajzot.09) De viszont érthető is, hogy ami-
kor a Lutherra vonatkozó részletproblémák egészen új 
alapon való felderítése még folyamatban van s nem érke-
zett el bizonyos nyugvópontig, nem akad olyan merész 
vállalkozó, aki egy nagy szintézist nyújtana. Vannak ugyan 
kísérletek abban az irányban, hogy Luther alakját vagy 
személyiségét valamilyen egységes szempont szerint ragad-
ják meg, és jellemző, hogy ilyesmire leginkább nem-teoló-
gusok vállalkoznak. így R i t t e r G e r h a r d , 7 0 ) aki több 
tekintetben szépnek mondható összefoglaló értékelésében 
történész létére mégis elhagyja a történelem talaját s ami-
kor Luther alakját az «örök német» szimbólumává teszi, 
ezzel nemcsak idealizálja egy bizonyos irányban, de erősen 
meg is rövidíti. Egy másik érdekes kísérlet Luther szemé-
lyiségének megragadására W e n d o r f - é , 7 1 ) aki modern lé-
lektani módszerrel elemzi Luther egyéniségének vallásos, 
szociális és politikai struktúráját. De itt is nyilvánvalóvá 
lesz az. hogy Luther lelkivilága sokkal mélyebben gyökere-
zik, semhogy azt bármilyen pszichológiai módszerrel telje-
sen fel lehetne deríteni. — De egy teológusnak: P r e u s s -
nak a nevét is meg kell még említenem, aki szépen elgon-
dolt hármas tagozásban: a művész., próféta és a keresztyén 
ember átfogó kategóriáival akarta Luther egész reformátori 
egyéniségéi belülről felépíteni.72) Az első kél részben nagy 
hozzáértéssel és tárgya iránti szeretettel elismerést érdem-
lően felelt meg feladatának, de azután a szerző, aki előbb 
olyan keményen fordult szembe a «divatszerű teológiai ér-
deklődéssel», maga is ennek a hálójába került s a harma-
dik részben a keresztjén ember helyett a «német Luther 
Mártont» ábrázolta, sokszor bizony eléggé bántó kisszerű-
séggel. Vájjon ki tudja-e majd köszörülni ezt a csorbát a 
még meg nem jelent, de a teljesség kedvéért nélkülözhetet-
len befejező rész? 

És végül nem hagyhatom említés nélkül azt, hogy a 
közelmúltban mégis napvilágol lálott egy két kötetes Lu-

tí9) Luther wartburgi tartózkodásának idejéig igen jó munka 
Boehmer Heinrich: Der jungq Luther (1925). Scheel Otto két kötetes 
hatalmas munkája: Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reforma-
tion (I. k, 3. kiad. 1921; II. k. 3—4. kiad. 1930) csak az 1512. év végéig 
terjed! 

™) Ritter G.: Luther. Gestalt und Symbol (2. kiad. 1928). 
71) Wendorf Hermann: Martin Luther. Der Aufbau seiner Persön-

lichkeit (1930). 
7ä) Preuss Hans: Martin Luther. Der Künstler (1931), Der Prophet 

1933), Der Deutsche (1934). Utóbbinak ismertetését 1. a Kereszt vén 
Igazság 1934. 9. sz. 215. lapján. 



ther-életrajz amelynek szerzője: T h i e l R u d o l f , ugyan-
csak nem-teológus.73) Rár egészen újszerű előadása nagyon 
alkalmassá teszi könyvét arra, hogy Luther alakját a mű-
velt ember lelkéhez közelebb vigye s bár jól ismeri és fel-
használja az újabb kutatások eredményeit, azért ez sem 
az a teljes tudományos színvonalú munka, amire a lutheri 
keresztyénség egyetemének szüksége van. 

Refejezésül hadd hangsúlyozzam újból azt, amit ma 
különösen szükséges hangsúlyom, hogy Luther nem csak a 
németségé hanem az egész keresztyénségé.74) Ezért nem 
is szabad Luther reformációjának, vallásosságának, teoló-
giájának újból való tisztázását a német történeti és teoló-
giai munka kizárólagos feladatának tekinteni, bár érthető, 
hogy ez túlnyomó részben mégis reá hárul s mi is kénytele-
nek vagyunk elsősorban erre a munkára támaszkodni. De 
az újabb Luther-kutatás fellendülésének talán még örven-
detesebb jele az, hogy Németországon, sőt a lutheri ke-
resztyénségen kívül is egyre többen foglalkoznak Luther-
ral. Különösen jelentősnek kell tartanunk a svédek és fin-
nek körében nagy lendületet vevő Luther-tanulmánvo-
zást,75) amelynek értékét már a németek is elismerik. Ez pe-
dig figyelmeztet a mi kötelességünkre is. A magyar evan-
gélikus teológiai munka nem élhet pusztán idegen kölcsö-
nökből, hanem meg kell találnia a saját külön feladatát, 
Ehhez pedig, ha valóban az egyháznak akar szolgálni vele, 
a legjobb ösztönzést és irányítást magától Luthertól nyer-
heti. Az a «Luther-renaissance», amelyről sokan beszélni 
szeretnek, nem a szolgai másolást és ezzel önmagunk szel-
lemi terméketlenségének bevallását akarja jelenteni, ha-
nem jelenti az ú j munkának a régi és kiapadhatatlan for-
rásból való megtermékenyülését. Ezt remélem és óhajtom 
a mi magyar evangélikus, teológiai munkánk számára is a 
Lutherral való közvetlen és mélyreható foglalkozástól. 

73) Thiel R.: Luther. (2 kötet, 1933, 1935). Ismertetését 1. a Pro-
testáns Szemle 1936. 3. számában «Luther lelki arcképe» címen. 

u ) Nem sok eredményt lehet várni Luther egyetemes jelentőségé-
nek olyan erőszakolt ápolásától, ahogyan azt a «Luther in ökumeni-
scher Sicht» (Von evangelischen und katholischen Mitarbeitern. Her-
ausgegeben von Alfred v. Marlin, 1929) c. kötet próbálta tenni. 

75) Bring R.: Einige Blätter aus der schwedischen Lutherfor-
schung (Zeitschr. f. syst. Theol. VIII. 1931. 615—670.1.). Néhány újabb 
finn Luther-könyv ismertetését 1. a Keresztyén Igazság 1936. márciusi és 
júniusi Könyvszemléjében. — A n g o l nyelven újabban Mackinnon James 
tollából jelent meg egy hatalmas, négy kötetes mű «Luther and the 
Reformation» címen. 
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