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Gáncs Pé ter el nök-püs pök ve tet te fel
azt a gon do la tot, hogy a re for má ció
kezdete öt szá za dik év for du ló já nak
döm ping jét meg előz ve ki rán du lá so kat
kel le ne szer vez ni a Lu ther-vá ro sok ba.
Ez út tal a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let lel ké sze i nek és gyü le ke ze ti fel -
ügye lő i nek ter vez ték a za rán dok la tot.
A busz vé gül negyvenhat fő vel –
tizenhárom lel késszel, tizenegy fel -
ügye lő vel, va la mint gyü le ke ze ti mun -
ka tár sak kal, sőt egy ka to li kus és egy re -
for má tus utas sal a fe dél ze tén – in dult
a kö zel há rom ezer ki lo mé te res út ra. 

A szer ve zés fá rad sá gos fel ada tát
Jó né Ju ta si An ge li ka, a püs pö ki hi va -

tal iro da ve ze tő je vé gez te, a prog ra mot
Sán dor Fri gyes mis kol ci lel kész, több
Lu ther-za rán dok lat szer ve ző je ál lí -
tot ta össze és ve zet te. Az uta zás ze nei
szol gá la tát, Lu ther éne ke i nek ta ní tá -
sát Győ ri Ka ta lin Do rottya, va la mint
e so rok író ja lát ta el.

Egy iga zán jól si ke rült, min den
per cé ben iz gal mas, lát vány ban és
él mény ben gaz dag za rán dok la tot
pa pír ra vet ni re mény te len vál lal ko -
zás – most még is meg kí sé rel jük.

. nap
Hő sök te re: há ti zsá kok, kof fe rek hal -
ma kö rül ál mos uta sok cso port ja, né -
me lyi kük még éj jel in dult el Bé kés ből.

Majd a bu szon pó tol ják az al vást… –
gon dol ják, de ez a re mény Bu da örs -
nél szer te fosz lik. Sán dor Fri gyes har -
sány jó kedv vel in dít, és öt na pig nem
hagy ja ab ba. Ki vagy, és mit vársz et -
től az út tól? – hang zik a kér dés. Mi -
köz ben a za rán dok csa pat tag jai, mik -
ro fon nal a kéz ben, sor ra nyi lat koz nak,
a mel ki ben cés apát sá gig tar tó négy -
órás út per cek ké zsu go ro dik. 

Melk, a „ba rokk menny or szág” –
tu dós szer ze te sek, fő pa pok és csá szá -
rok nyo má ban já runk, meg cso dál juk
a gaz dag kegy tárgy gyűj te ményt és a
szem fény vesz tő mennye ze ti fres kó -
kat. Foly tat juk utun kat, s mi re Salz -
burg ba ér ke zünk, már a dél utá ni
nap su ga rai von ják arany ba a vá ros

tor nya it. Áll vány er dők kö zött buk dá -
csol va, mun ka gé pek za já ban ke res -
sük Mo zart va rázs la tos vi lá gát. Az éj -
sza kát Gol ling ban tölt jük. A ho tel lel
szom szé dos temp lom ha rang ja, meg -
tör ve az éj sza ka csend jét, ér ces han -
gon kon gat ja az idő mú lá sát. Reg gel
meg tud juk, hogy eb ben a temp lom -
ban lel kész ke dett Jo seph Mohr, a
Csen des éj szö ve gé nek szer ző je.

. nap
Ba jor föl dön bu szo zunk. A reg ge li
áhí ta tot a bu szon tart juk. Gi tár és fu -
vo la he lyet te sí ti az or go nát. Fel csen -
dül Ba kay Pé ter za rán dok éne ke, né -
mi leg át költ ve:

Jár juk a za rán dok út ja it, me -
gyünk a cél fe lé! / Kós tol juk örök -
lét kút ja it, me gyünk az Urunk elé!
/ Ke zünk ben ván dor bot és vi rág, lá -
bun kon út po ra, / Zsá kunk ban ka -
lács, s a Bib lia, aj kun kon há la da la.
// Lu ther rel vall juk, hogy csak a hit
ve zet a menny be fel, / Re mé nyünk
ne künk csak egy le het: Krisz tus ban
a ke gye lem.

Sán dor Fri gyes reg ge li és es ti áhí ta -
tai evan gé li kus hi tünk alap ve tő té te -
le i re épül nek: tör vény és evan gé li -
um, bűn bo csá nat és meg té rés, az egy -
ház és a szent sé gek sze re pe. A rö vid
ige hir de tés üze ne tét Lu ther éne kei
se gí te nek új ra gon dol ni, el mé lyí te ni.

b A re for má ció kezdetének kö zel gő öt szá za dik év for du ló ja kap csán egy re nö vek vő ér dek lő dés sel for dul nak

egy há zi ak és vi lá gi ak a . szá za di né met szer ze tes ből lett re for má tor, Lu ther Már ton sze mé lye fe lé. Ki volt

ő va ló já ban, mi ért em le ge tik a ki lenc ven öt té tel szer ző jét hí vők és nem hí vők? Mit adott ko rá nak és az utó -

kor nak? Pa ra dox hely zet, hogy bár a ma gyar evan gé li kus ság kö ré ben Lu ther nek kü lö nös kul tu sza ala kult

ki, so kan sem a sze mé lyét, sem a mű ve it nem is me rik. Leg több gyü le ke ze tünk ben az Erős vár… el ének lé -

se nél kül nem kép zel he tő el kon fir má ció, köz gyű lés vagy egyéb ün ne pi al ka lom, ez zel kö szö nünk szó ban

és írás ban, ki tűz zük a Lu ther-ró zsát, de sok ágos tai hit val lá sú evan gé li kus nem tud ja, hogy mi ért jött lét -

re az Ágos tai hit val lás. Ka to li kus kegy he lyek re szer ve zett za rán dok la tok hoz gyak ran olyan evan gé li ku -

sok is csat la koz nak, akik so ha sem jár tak a re for má ció vá ro sa i ban… 

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let ál tal szer ve zett
Lu ther-za rán dok lat tól nem vár tam töb bet, mint azt,
hogy fa ku ló egy ház tör té ne ti is me re te i met szí nes il luszt -
rá ci ók kal és sze mé lyes él mé nyek kel gaz da gít va, evan -
gé li kus ön tu da tom ban meg erő söd ve té rek ha za. 

Sán dor Fri gyes lel ki ve ze tőnk út köz ben tar tott
teo ló gi ai elő adá sa i ban egy szer re mu ta tott rá az egy -
ház tör té ne ti kon tex tus ra és ho zott mai ha son la to kat.
A hosszú út alatt le he tő sé günk volt nyu god tan át gon -
dol ni egy-egy ko mo lyabb teo ló gi ai kér dést. Meg le pe -
tés ként ért az, hogy a lu the ri teo ló gia mennyi re ter -
mé sze tes ré sze sze mé lyes hi tem nek. Lel ki él mény volt
az evan gé li um gaz dag sá gát Lu ther ta ní tá sán ke resz -
tül új ra fel is mer ni. 

Így vált szá mom ra fel fris sü lést ho zó, hit mé lyí tő za -
rán dok út tá a bu szos ki rán du lás.

g J. J. A. 

Jó Bar ba ra tíz éves is ko lás „last mi nute” utas ként ke -
rült a Lu ther-busz ra. 

Egy há zi kö zeg ben fel nő ve ná la az „Erős vár a mi Is -
te nünk!” a tit kos jel szó, ami kor öccsé vel és a töb bi ut -
ca be li gye rek kel a bok rok kö zött ját sza nak. Szá má ra
ter mé sze tes, hogy püs pö kök, lel ké szek és misszi o ná -

ri u sok al kot ják a ba rá ti kört. Lu ther Már ton is már-
már ré sze a bő vebb ro kon ság nak.

Bar bi az el múlt hét alatt több egy ház tör té ne ti és teo -
ló gi ai ki fe je zést hal lott, mint ed di gi éle te tíz éve so rán
össze sen. Még sem je len tett kü lö nö sebb gon dot szá -
má ra, hogy a ha tal mas tu dás anya got be fo gad ja, hi szen
eb ben az élet kor ban mint a szi vacs szív ja ma gá ba az
is me re tet. A bu szon le ve tí tett Lu ther-film se gít sé gé -
vel pe dig össze állt a fe jé ben a kép. Ami kor a ha za fe -
lé ve ze tő úton egy ház tör té ne ti dol go zat ban kel lett szá -
mot ad nia tu dá sá ról, min den olyan ké rdés re tud ta a
vá laszt, amelyet kap csol ni tu dott a za rán dok út egy-egy
hely szí né hez. 

Édes any ja ként meg hat va ta pasz tal tam, hogy az új
in for má ci ó kat ma gá ra néz ve fo lya ma to san al kal maz -
ta, és lel ki ta nul sá go kat vont le. Es ti imá já ban meg fo -
gal maz ta, hogy nem le het vé let len, hogy ő is utaz ha -
tott; há lát adott, hogy az evan gé li u mot is mer he ti, anya -
nyel vén ol vas hat ja, és hogy egy há zunk ban egész sé ges,
igaz ta ní tást kö ve tünk.

Ké pes lap ját nagy ma má já nak a kö vet ke ző szö veg gel
ír ta: „Üd vö zü lünk Wit ten berg ből!”

Er re csak azt mond ha tom: ámen, va ló ban így le gyen!
g J  J   A   

HÁ ROM EZER KI LO MÉ TE RES LU THER-
Dé li ke rü le ti za rán dok csa pat Lu ther nyo má ban

A wittenbergi vártemplom kapuja – a  tétel kiszögezésének helye
„Erős vár a mi Istenünk” felirat a wittenbergi
vártemplom tornyán

Selmeczi Géza és Diána Melanchthon
házában, korhű öltözékben

Sándor Frigyes Luthert közelebb
hozta hozzánk…

Első állomásunk, a melki apátság jól példázza az egyház helyzetét a reformáció előtt

Luther keresztelőtemploma Eislebenben; az eredeti keresztelőkút helyén
modern baptisztérium van
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Al töt ting ben, a han gu la tos ba jor
vá ros ká ban föl ke res tük Krisz tus ke -
reszt re fe szí té sé nek pa no rá má ját,
mely Geb hard Fu gel fes tő nek a
Feszty-kör kép hez mér he tő mo nu -
men tá lis al ko tá sa. Az  jú li u sá ban
meg nyi tott kör kép a kor ar cheo ló gi -
ai fel fe de zé se i re ala poz va a re a lisz ti -
kus áb rá zo lás döb be ne tes él mé nyét
nyújt ja a lá to ga tók nak. 

Kö vet ke ző ál lo má sunk Augs burg.
Itt ta lál ko zott az eret nek ség gya nú -
já ba ke ve re dett Lu ther Ca je tan bí -
bo ros sal, aki té te lei vissza vo ná sá ra
pró bál ta rá ven ni a na iv szer ze test –
si ker te le nül! Ugyan itt hang zott el a
Me lancht hon ál tal meg fo gal ma zott
Ágos tai hit val lás. Nem hagy hat -
tuk ki, hogy a gyű lés hely szí nén el -
éne kel jük az Erős vár… min den
vers sza kát… jó evan gé li ku sok hoz
mél tó an ter mé sze te sen kí vül ről. 

Meg te kin tet tük a Fug ger-há zat és
meg tud tuk, hogy a fu kar (= Fug ger)
ban ká rok szo ci á lis la ká so kat hoz -

tak lét re rá szo ru ló sze gé nyek nek.
Hogy ez mennyi re volt ön zet len, és
mennyi ben szol gált rek lám cé lo kat,
azt min den ki ma ga dönt het te el.

. nap
A több órás úton Wart burg fe lé az ak -
tu á lis „tan anya gon” kí vül ju tott idő
né mi mó ká zás ra is: „Hei te res aus
kirch li chen Kre i sen” – szót ka pott az
ek lé zsia hu mo ra. De rül ve gu rul -
tunk… Wart burg vá rá nak tö vé ben
már vár tak ránk az NDK-s idők ből jól
is mert „tú ra csa csik” – de mi vel ne -
héz nek ta lál tat tunk ( kg fe lett), ko -
cog hat tunk a sa ját lá bun kon. 

Mint köz tu dott, az ősi vár nak ma -
gyar la kó ja volt Ár pád-há zi Szent
Er zsé bet. Sze ret tünk vol na ki csit
büsz kék len ni a nagy nép sze rű ség nek
ör ven dő ma gyar előd re, de a Re i se -
füh rer nem akart tud ni er ről a ro kon -
ság ról. Er zsé bet, az az El isa beth ho no -
sí tá sa tö ké le te sen si ke rült.

A nürn ber gi mes ter dal no kok ter mét
nem te kint het tük meg, mert itt a re for -
má ció kezdetének öt száz éves ju bi le -
u má ra ké szül ve res ta u rá ci ós mun ká -
kat vé gez tek. Lu ther (ali as Jun ker Jörg)
la kó he lyét, a né met Új szö vet ség szü lő -
szo bá ját vi szont lát hat tuk, a lát ha tat -
la nul va ló sá gos tin ta folt tal a fa lán. 

A frap páns ve ze tés nek kö szön -
he tő en ma radt idő kö rül néz ni a bolt -
ban is. Lu ther-le xi kon, re for má ci ói
kép re gény, Lu ther sör, ör dö gös-tin -
ta pa cás pó ló, Wart burg-puzzle, „itt

ál lok, más ként nem te he tek” fel ira -
tú zok ni és szám ta lan szu ve nír, ami
biz to san nem kell az üd vös ség hez,
sőt… (Va jon mennyi vel el fo gad ha -

tóbb az öröm szer zés cél já ból meg vá -
sá rolt Lu ther-cso ki, mint az ér dem -
szer zés cél já ból meg vá sá rolt bú csú -
cé du la?) 

Ei se nach ban Ur su la Cot ta há zá nál
az ének lő kis di ák Lu ther alak ját idéz -
tük, meg sejt ve ben ne az evan gé li kus
né pé nek, a ko rál meg te rem tő jét. Mi -
lyen kü lö nös „is te ni ren de zés”, hogy
né hány ház zal odébb két év szá zad dal
ké sőbb egy má sik gyer mek lát ja meg
eb ben a vá ros ban a nap vi lá got: a lu -
the ri ko rált mű vé szi szin ten meg szó -
lal ta tó Jo hann Se bas ti an Bach.

. nap
A Hal lé ban el töl tött éj sza ka után
Eis le ben be lá to gat tunk. A szü lő ház
kö ze lé ben ta lál ha tó a Pé ter-Pál-
temp lom, ahol Már tont meg ke resz -
tel ték. Ugyan itt az And rás-temp -
lom ban pré di kált utol já ra a sú lyos be -
teg re for má tor. A ház ab la ká ból,
ahol meg halt, rá lát ni a temp lom ra. Itt
ra va ta loz ták fel, majd üveg ko por só -
ban vit ték Wit ten berg be. Az irányt
mi is a re for má ció köz pont ja fe lé vet -
tük, Lu ther ked ves zsol tá rát idéz ve:
„Nem ha lok meg, ha nem élek, és hir -
de tem az Úr tet te it” (Zsolt ,). 

Van va la mi szim bo li kus üze ne te
an nak, hogy a za rán dok lat nem a re -
for má tor sír já hoz ve ze tett, ha nem az
al ko tó, ere je tel jé ben mun kál ko dó
Lu thert ál lí tot ta elénk. Wit ten ber gi
prog ra munk ugyan is a fe ke te ko -
los tor, az egye tem, Me lancht hon és
Lu cas Cra nach há za, va la mint a vá -
ro si temp lom meg te kin té se után a
vár temp lom nál fe je ző dött be. A
bronz ba ön tött ki lenc ven öt té tel ka -
pu já nál to vább nem ju tot tunk, mert
a ju bi le u mi res ta u rá ci ós mun kák
mi att a temp lom zár va volt a tu ris -
ták előtt. Pe dig sze ret tük vol na le ró -
ni ke gye le tün ket a nagy re for má to -
rok sír jai nál. Né hány kép is ké szült
vol na a sír mel lett a ke gyes za rán do -
kok ról… de a nagy Ren de ző ér té -
sünk re ad ta, hogy ő nem a hol tak, ha -
nem az élők Is te ne! Ne ke res sé tek a
hol tak közt az élőt!

Ezen az es tén az élő Úr lát ta ven -
dé gül za rán dok csa pa tun kat. A ho tel

elő adó ter mé ben meg hitt úr va cso -
ra-kö zös ség ben vol tunk együtt.
Mind nyá jan, Lu ther és Mel acht hon
is ott volt, sőt Bölcs Fri gyes is, ahogy
Lu cas Cra nach meg fes tet te a vá ro si
temp lom szár nyas ol tá rán. Lu ther
pen get te a lan tot, az ő úr va cso rai
éne két (EÉ ) éne kel tük: 
Krisz tus Jé zus, mi Meg vál tónk,
Sok ha lá los seb ből gyó gyí tónk,
Ér tünk on tott drá ga vért,
Meg fi ze tett min den bű nün kért.
(…)
De bíz zál, ne ké tel kedj már:
Ő be te get, bű nöst hív és vár,
Ter he alatt ros ka dót
És bűn bá nat könnyét hul la tót.

. nap
A ha za fe lé ve ze tő úton egy át la gos
za rán dok csa pat ki me rül ten tes ped,
be le ra gad va az ülés be, egye sek fél re -
bil lent fej jel húz zák a ló bőrt. Egy át -
la gos za rán dok csa pat ezt tet te vol na,
de nem mi!… 

Sán dor Fri gyes (Nagy Sán dor kér -
lel he tet len sé gé vel és Bölcs Fri gyes ra -
vasz sá gá val fel vér tez ve) dol go za tot
íra tott az uta sok kal „a le adott anyag -
ból”! Jel zem, a teszt lap ki töl té se sen -
ki nek sem oko zott gon dot, bu kás
nem volt. 

Mit vársz et től a za rán dok lat tól? –
hang zott el ső nap a kér dés. Mit kap tál,
ho gyan ér té ke led az el telt öt na pot? –
a vá lasz adás szi go rú an ön kén tes ala pon
tör tént. A mik ro fon kéz ről kéz re járt,
és nem akart vé get ér ni az él mény be -
szá mo lók so ra. Hely hi á nyá ban csak egy
mon da tot idé zek: „Ez a busz eb ben az
öt nap ban négy ke ré ken gu ru ló temp -
lom volt!” – mond ta Nagy Zol tán sár -
szentlőrinci felügyelő, és mind nyá jan
úgy érez tük, hogy iga za van. 

Ta lán a ke re kes temp lo mok, a
moz gás ban le vő ke resz tyé nek, a mo -
bi li zált gyü le ke ze tek le het nek egy
új re for má ció hor do zói… Nem gon -
do lod, ked ves Ol va só?

Ti ed ma és min den ko ron / Az or -
szág és a ha ta lom; / Ami jót ké rünk,
meg adod, / Imád sá gunk meg hall ga -
tod. / Di cső ség itt és oda fenn, / Né -
ked, jó Is te nünk! Ámen. (EÉ ) g

Sok uta zá son vet tem már részt, öröm mel és szép él mé nyek kel gaz da god -
va. Ez azon ban va ló ban za rán dok lat volt. Fi zi ka i lag, szel le mi leg és lel ki leg
is hosszú utat jár tunk vé gig, tér ben és idő ben is. Ve ze tőnk, Sán dor Fri gyes
fel ké szült fi gyel mes sé ge, sze re tet tel jes irá nyí tá sa alatt kö ze lünk be ke rül tek
a ké pek ről, köny vek lap ja i ról is mert hely szí nek, tár gyak. Győ ri Gá bor  lelkész
kollégámnak kü lön kö szö nöm, hogy ze né vel fű sze rez te mind ezt. Él -
ménnyé let tek az is me re tek! De a tör té ne lem tá vo lá ból nem csak tár gyak -
kal, em lé kek kel és nem is csak Lu ther rel ta lál koz tunk, ha nem az éle te cent -
ru má ban ál ló Krisz tus sal. Ő volt ve lünk, ő te rem tett kö zös sé get az uta zók
kö zött, s tet te hely re ben nünk a lá tot ta kat. Főbb sze mé lyes él mé nye im cím -
sza vak ban: Lu ther ke reszt sé gé nek hely szí ne a Pé ter-Pál-temp lom ban, kis
szo bá ja a wart bur gi vár ban, ahol az Új szö vet sé get for dí tot ta, Bó ra Ka ta ker -
ten át vá gó si e tő bronz szo bor-alak ja a fe ke te ko los tor ban. S a tár gyi a kon túl:
a sok de rűs perc, az anek do ták, vic cek, ara nyos be szó lá sok, könnyes ne -
ve té sek, hogy jó evan gé li kus nak len ni! g S  B  

Ked ves Test vé rek!
Ahogy a csa lád nak mu tat tam a ké pe ket, hi ány ér ze tem tá madt. Na gyon
sok tár sasúton vol tunk már a pá rom mal, és a ké pek né ze ge té se köz ben
min dig meg ele ve ned tek a lá tot tak. Most nem érez tem olyan óri á si él -
mény nek, hogy Né met or szág ban jár tam. Ek kor nyúl tam a le ve lek hez,
ami ket küld te tek. Vé gig ol vas va a szössze ne te ket, a kül dött ké pe ken fel -
is mer ve az új test vé re ket – ti te ket –, rög tön ki tisz tul tak az ér zé se im. Most
már tu dom, hogy a szó, az érin tés, a ze ne, a kap cso la tok, a hit tel át szőtt
új is me re tek azok, amik en nek az út nak a lé nye gét meg ad ták. Nem iga -
zán a temp lo mo kon volt a hang súly, ha nem azon a rez gé sen, ami meg -
je lent ben nem és ben nünk, ami kor ott jár tunk. Hi he tet le nül meg ele ve -
ne dett Lu ther Már ton a ma ga . szá za di alak já ban és szel le mé ben. Ilyet
én még so ha sem él tem át. Na gyon bol dog va gyok, hogy együtt le het tem
ve le tek ak kor és ott! És a fény ké pe im is na gyon jól si ke rül tek, mert min -
den ké pen mi, az em be rek va gyunk fon to sak egy más nak. A mel ki, augs -
bur gi, wart bur gi stb. épü le tek is fon to sak vol tak, de csak esz kö zei, dísz -
le tei azok nak a na pok nak.

Há lás kö szö net az is te nes na po kért!
g J   M  (Me ző túr)

-RA LI A NÉGY KE RE KŰ TEMP LOM MAL

Wittenberg főtere, Luther-emlékmű

Wartburg vára
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Lucas Cranach: Tízparancsolat


