
*r $ 

A kassai 
ág. hitv. ev. egyház 

keletkezésének vázlatos 
története. 

Irta és felolvasta 
1934. október hó 31-én, a kassai Ev. Diakonissza 

Nőegylet vallásos estjén: 

GÖMÖBY JÁNOS. 

K O S l C E , . S Z E N T E R Z S É B E T N Y O M D A R . - T . 
1935—2314 

ffi ffii 





A kassai 
ág. hitv. ev. egyház 

keletkezésének vázlatos 
története. 

Irta és felolvasta 
1934. október hó 31-én, a kassai Ev. Diakonissza 

Nőegylet vallásos estjén: 

GÖMÖRY JÁNOS. 

K O S l C E . . S Z E N T E R Z S É B E T N Y O M D A R . - T . 
4 1935—2314 

— — — ifi! 





Október 31-én emlékező ünnepet ül világszerte a protes-
táns egyház. 

Mi, a reformáció késő ivadékai, kegyelettel áldozunk ezen a 
napon azok emlékének, akik egykor hitünk magvetői, hirdetői, 
sőt martírjai valának. Mai együttlétünk azonban túlnő azokon a 
kereteken, amelyek között régi szép szokásunkhoz híven ünne-
pelni szoktunk. Az evangélium világossága már négyszáz évvel 
ezelőtt diadalt ült városunkban. Jóban és rosszban, az élet felhős 
és napsugaras napjaiban négyszáz éven át ez a mi intelligens 
gyülekezetünk ily módon Isten kegyelméből részes volt az evan-
gélium áldásaiban. Nyissuk hát fel multunk porlepte krónikás 
könyvét, hogy megismerjük azt a lelket, amely meg volt apáink-
ban, és azt az erős hitet, amely nélkül a lét harcát mi sem tud-
juk megküzdeni. A materializmus modern fegyverzetben itt áll 
szentélyeink ajtajánál és a kor rideg önzése, pogány szelleme 
mint orditó oroszlán itt jár a nyáj körül, hogy elragadozza a 
bárányokat, gyermekeinket. Ebben a reánk nézve idegenné vált 
világban ünnepelünk tehát. 

Ünnepelünk különösen azért, mert habár a századok folyása 
alatt számban megfogyatkoztunk, anyagi erőforrásokban elszegé-
nyedtünk, mindazáltal a mi evangéliumi gyülekezetünk ma is 
hatalmas világitó fáklya a bennünket körülvevő sötétségben. De mi 
ünnepelünk és lerójjuk kegyeletünk, hálánk adóját őseinkkel 
szemben márcsak azért is, mert reménykedünk; nem, nemcsak 
reménykedünk, de törhetetlenül bizunk abban, hogy mint oly 
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sokszor a századok megpróbáltatásai közepette, úgy a jövőben is, 
az evangélium lesz az a megváltó erő, amely átsegiti az emberi-
séget azokon a szörnyűségeken, amelyeket a világ ma átél. Mi 
bízunk, törhetetlenűl bízunk abban, hogy a gyűlölködést felváltja 
a szeretet és ismét eljön az az idő, amikor az evangélium diadalt 
arat e tévelygő, bűnös világ felett. 

* * 
* 

A reformációra a maga idejében szükség volt. Ezt ma az 
elfogulatlan történetírás igazságnak ösmeri el. De téved viszont 
az, aki azt gondolja, hogy mi nem ösmerjük el azokat a kariz-
mákat, amelyek a katolikus keresztyén egyházban megvannak 
A középkorban ez az egyház volt az, amely a római birodalom 
területére letelepült barbár népeket megtérítette és egyben az 
európai civilizációnak megnyerte. A mai európai népek mindany-
nyian részesültek a középkori egyház ez áldást árasztó tevékeDy-
ségében. Ez az egyház úgy bánt ezekkel a vad népekkel, mint a 
jóságos, de szigorú apa gyermekével. Szeretettel nevelte őket, de 
ha kell büntette, sokszor — a mai ember szemében úgy tűnik 
ez fel — kegyetlen szigorral. Ám a gyermek felnőtt és úgy 
érezte, hogy most már tud a maga lábán megállani. Vezetőre, 
szülei támogatására nincs szüksége. Mig eleinte egyesek, majd 
mind többen hirdetik, hogy az emberiségnek nincs szüksége az 
egyház vagy helyesebben a pápa gyámságára, vezető-támogató, 
ha kell büntetni is tudó h a t a l m á r a , később az emberekben 
mind általánosabbá lesz az a meggyőződés, hogy Isten és embe-
rek között nincs más közbenjáró csak az Úr Jézus Krisztus! 
Eljön az az idő, amikor maga az egyház egymásután zsinatokat 
tart, amelyeken az egyház reformjával foglalkoznak. Főben és 
tagjaiban akarják azt megjavítani. 

Sajnos ezek a reformzsinatok eredményre nem vezettek, 
mert különben nem is lett volna szükség Luther "reformációjára. 
S megtörtént az a veszedelem, hogy a maga lábán járni akaró 
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emberiség — nem talávlán meg önállóságát az egyházban, egy 
új pogányságnak a karjaiba vetette magát. Tudósok, művészek 
és költők felújítják a régi római-görög műveltséget és csoda dol-
gokat produkálnak. Ez a szellemi mozgalom, amelyet renaissance-
nak neveznek — minden más, csak nem keresztyén. A baj az, 
hogy leglelkesebb pártfogói: a ker. egyház papi és világi fejedel-
mei, akiknek romlottsága a régi római császárok uralmára emlé-
keztet bennünket. 

Lutherről mondják, hogy lelki megnyugvást kereső, üdvös-
ségre sóvárgó lelke Rómában nem tudott gyönyörködni a művé-
szet halhatatlan alkotásaiban, melyekkel tele volt a Vatikán és 
Róma minden temploma; ő ezeket talán észre sem vette, mert 
Róma erkölcstelensége felháborodással töltötte el egész valóját. 
A renaissance fényét, ragyogását nem látta, de ennek bűnei 
undorral töltötték el. S Luther ezzel a véleményével nem állott 
egyedül. Épp a legnemesebb lelkek, a mélyebben látók reájönnek 
arra, hogy az emberiségre nézve ebből az újkori pogányságból 
a szabadulás utja nem lehet más, mint a teljes megújhodás, 
a köz- és magánéletnek az a megújhodása, az egyház ama re-
formja főben és tagokban, amelyet eddig a pápától és a zsinattól 
várt az emberiség, de hasztalanul. 

És csodálatos az Isten u t j a : a renaissance irói, akiket 
humanistáknak nevezünk — voltak azok, akik reávezették az 
emberiséget a keresztyén hit igazi forrására: a bibliára. Ezek 
a humanisták azok, akik latin, görög és héber tanulmányaik 
közben reájöttek arra, hogy a bibliát nem latinul irták, hanem 
az ótestámentumot héberül, az ujtestámentumot görögül. Beigazol-
ták, hogy a Vulgata vagyis az a latin biblia, amelyet az egyház 
használ, rosszúl van lefordítva. Reájöttek arra is, hogy a biblia 
és az egyház tanításai között ellentét van. Erasmus volt ezeknek 
a humanista Íróknak szellemi vezére, mondhatnám koronázatlan 
királya. Lángelme volt, aki reájött arra, hogy a középkori világ 
zsákutcába került, meg is találta a szabadulás útját az evangé-
liumokban, de nem volt hajlandó a felismert igazságért sikra 
szállani, nem akarta nyugodt békés életét feláldozni, hiányzott 
belőle az a bátorság, főképen az a hegyeket mozgató hit, amely 
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ezt a megromlott, pogányságba sülyedt világot Istenhez vezette 
volna. Ezt a döntő lépést Luther Márton tette meg. Az ő hatal-
mas szava, mint valami Ítéletet hirdető harsona zúgott végig 
a középkor béklyóiban vergődő emberiségen: „Hacsak a Szent 
í rás bizonyságaival vagy világos észbeli okokkal meg nem cáfol-
nak (mert én egy magára sem a pápának, sem a zsinatnak nem 
hiszek, mivel azok gyakorta tévedtek és maguknak ellentmondtak) 
én, kötve lévén lelkiösmeretem Istenigéjéhez, nem vonhatok vissza 
semmit és nem is akarok, mert nem bátorságos bármit is a lelki-
ösmeret ellen cselekedni, Isten engem úgy segéljen." Ezt a kije-
lentést Luther, az egyszerű szőrcsuhás barát a világ hatalmassá-
gai: a pápa helyettese és a császár, főpapok és fejedelmek előtt 
tette. Ó milyen kicsinnyé törpül Erasmus minden tudása a törhe-
tetlen hit e lelkeket megragadó proklamációjával, e lelki nagy-
sággal szemben.1 

1 Lassanként eljön az az idő, amikor Luther mélységes hitét, refor-
mátori működésének jogosultságát katolikus részről sem vonják kétségbe. 
A Stimmen der Zeit (61. évf. 120 K. 284—285 1.) e cim alatt: „Az Augsburgi 
Hitvallás 400 éves fordulója" Böminghaus jezsuita következőleg nyilatkozik 
Lutherről: 

„Mi katolikusok bizonnyal nem törekszüük többé arra, hogy 
Luthertől elvitassuk a vallásos komolyságot és vallásos mélységet. 
Ezt csak olyan idő tehette, amely még egészen a vallásos polémia 
hálójába volt bonyolodva. Sőt azt is készek vagyunk elösmernir 

hogy ő valósággal a keresztyén kegyesség végső kérdései felett 
vívódott, de itt aztán a történeti hűség kedvéért követelnünk kell,, 
hogy az ő Isten tapasztalatának az ő túlizgatott lelkiismereti 
élményeiből való sajátságos színezését értelmezését el ne takarják. 
Sőt még arra sem vagyunk kénytelenek, hogy Luthertől az ő meg-
rendítően komoly üdvkeresésénél korának vallásos egyházi élete 
számára való hivatottságát elvitassuk. A vallásos életnek szélei 
körben való elijesztő külsővé válása idejében, valósággal szük-
sége lehetett ennek a kornak az erőteljes intőre. Igen, miért ne 
tartsuk azt is lehetségesnek, hogy Luther elé a katolikus egyhá-
zon belől az a feladat volt rendelve, hogy necsak a hanyatlással 
szálljon szembe, hanem a keresztyén katolikus kincsesház kime-
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Luther fellépésének hihetetlen hatása van az emberek 
millióira. Hiszen tulajdonképen már ekkor kiirthatatlanul él 
a lelkekben a vágy az egyház reformációja után. Királyi udva-
rokban, főurak várkastélyaiban, városi polgárok házaiban, a pór 
egyszerű kunyhójában mindenütt várják a nagy változást. A Kö-
zépkor recseg-ropog eresztékeiben, jelentkezik az Újkor, új eszméi-
vel, amelyeknek alapjává Luther az evangéliumot tette. 

* * 
* 

A reformációnak zajló hullámverése sodorta hozzánk a távol 
Angliából VIII. Henrik angol király volt udvarmesterét és nevelő-
jét, az előkelő származású és nagy műveltségű Coxe Lénártot, 
aki, amikor látja, hogy ura királya Luther ellen fordúl, elhagyta 
jó állását, elhagyja hazáját és egyideig Lengyelországban talál 
otthont. 1520-ban Krakkóból H e n k e l János a humanista művelt-
ségű lőcsei plébános hívja át Lőcsére a városi iskola igazgatói 
állásába. Rövid ideig van itt, alig két esztendeig, amikor a kassai 
városi tanács 1521-ben a maga iskolájának nyeri meg. S mivel 
Kassán 1522-ben a plébániai állás is megüresedik, Henkel 
Jánost hívják meg erre a kassaiak és nagy pompával iktatják 
be állásába.1 

Coxe már Lőcsén arra törekszik, hogy a külföldre menő 
ifjak, ne mint eddig, a szomszédos Krakkóba, hanem Wittenbergbe 
menjenek az egyetemre. Henkel is rokonszenvez a reformációval. 
Ezzel természetesen Kassa még nem lesz evangélikussá. Henkel 
és Coxe sem azok. Ok elsősorban humanisták. Ilyen ebbén a korban 
ezen a vidéken Werner György, az országos hírű humanista iró, 
az eperjesi iskola igazgatója, később a városi tanács jegyzője, 

rithetetlen mélyéből uj kincseket hozzon napvilágra és saját 
gazdag életével a keresztyén kegyesség uj vonásait domborítsa ki? 
S az egyház Luther után sem szűnt meg, hogy istentudatának 
gazdagságát az ő kegyelmi ajándékokkal felruházott gyermekei 
utján újra életteljesen hirdesse". 

1 C. Sperfogel Contracti Annales (Wagner: Analecta Scepusii II. 140., 142., 
143.) Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából I. 4., 22., 77. 
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majd a nagysárosi vár parancsnoka, később a kir. kamara elnöke. 
Ilyen Thurzó János, boroszlói püspök és ezenkívül sok előkelő 
kassai polgár, akik közül egynek a nevét sikerűit megmenteni: 
Antóninus János orvos volt ez, aki későbben Krakóban élt. 
Mindezek a tudós férfiak Erasmussal is állandó levelezés-
ben vannak.1 

Bennünket ezek közül elsősorban Henkel János személye 
érdekel. Szívj óságával, igazi krisztusi lelkületével, szónoki képes-
ségével, az emberekkel való bánni tudásával megnyerte híveinek 
rajongó szeretetét. A nyilvános élet lármáját azonban nem sze-
rette. A harc nem volt kenyere. Látja is a nehézségeket, ame-
lyekkel meg kellene küzdenie. Ezek a nehézségek külső körülmé-
nyekben rejlenek. Aminthogy — jól tudjuk — az országgyűlés 
a mohácsi vész előtt egymás után hozza a luteránusokat kárhoz-
tató törvényeket. Nincs baja azonban hiveivel. Lassan kovász 
módjára járta át az evangélium szelleme a kassai művelt polgár-
ság lelkivilágát. Henkel észreveszi híveinek belső vívódását, meg-
hasonlását a régi egyházzal, megértette, hogy e nagy átalakulás-
ban mi az ő lelkipásztori feladata. Meggátolta e folyamat 
forradalmi kirobbanásait és lehetővé tette az e g y e s t személyi -
s é g g é t evő e g y é n i h i t d i a d a l á t . 

Henkelt csakhamar ösmerik városának határain túl is. 
Híre-neve eljut a budai királyi várba is. így történhetett, hogy 
Mária királyné, II. Lajos neje meghívta Henkelt udvari papjának. 
Mária határozottan rokonszenvezett a reformációval;'- lutheri 
érzelmű papja is volt, aki egyizben a szószékről az egész udvar 
jelenlétében kikelt a pápa és a bibornokok ellen. Emiatt maga 
a pápai nuncius tett panaszt a királynak. Mária látta, hogy 
kedves papját meg nem védheti a támadások elől, ezért megvált 
tőle. Cordatus helyére — így hívták az előbbi udvari papot — igy 
került 1525-ben Henkel; aki csakhamar megnyerte a maga szá-
mára a szíveket. Elsősorban a királyné bizalmát és szeretetét. 
Úgyde, a kassaiak sem tudnak belenyugodni Henkel elveszté-

1 EE. I. 232. 240. 393. 437. stb. 
2 EE. I. 105. 212. 264. 397. 383. 
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sébe, akinek helyét Achatius szerzetes, a reformáció lelkes híve 
közmegelégedésre tölti be ugyan, de a polgárság visszavágyódik 
Henkel után, mivel úgy gondolja, hogy ezekben a nehéz idők-
ben Henkel bölcs mérsékletére és okosságára szükségük van. 
De Henkel maga sem érzi jól magát a királyi udvarban. A fő-
nemesség és köznemesség viszálya tetőpontját éri, az országgyűlés 
fokozott mértékben fordul a luteránusok ellen. Az 1525. évi 
törvény IV-ik cikkelye így szól: „Az országból minden luteránus 
kiirtandó és bárhol találják őket akár világiak, akár egyháziak, 
megégetendők". Ilyen körülmények között vágyódik szelid, békés 
természete a nyugalom után. 1526. március 15-én értesiti Melczer 
András kassai városi jegyzőt, hogy bár a királyné marasztalja 
és az egri nagy prépostságot kínálja neki, visszatér Kassára 
hívei közé.1 

A kassaiak kitörő örömmel fogadják kedves papjukat. Ám 
az események drámai gyorsasággal idézik fel a nagy tragédiát. 
Mohácsnál ott veszett az ország szine-java, de ott veszett maga 
a király is. A káosz most már teljes. — A bizonytalanság érzése 
úrrá lesz a lelkeken. A kassaiak sem tudják micsoda következ-
ménye lesz rájuk nézve a mohácsi veszedelemnek ? A királyi 
trónért versengő Ferdinánd és Szapolyai nem dönti e bajba 
városukat? Volt olyan pillanat, mikor Henkelt, ezt a bölcs mér-
sékleti! embert is megszállja a kishitűség.2 

Egy ilyen rossz órában találja őt az özv. királyné vissza-
hívó levele. Henkel ennek nem tud ellenállani, de híveinek szeretete, 
a városi tanács nem engedi, hogy másodszor is távozzák Kassáról. 

Mária a reászakadt megpróbáltatások közepette nagyon érzi 
Henkel hiányát. Különben is kedves papját nehezen bocsátotta el 
magától, most a mohácsi vész után vágyódik evangéliumi alapon 
nyugvó vigasztaló szavai után. Nein nyugszik addig, míg tervét 
meg nem valósítja. A városi tanácstól kéri Henkel elbocsáttatását 

• 1 EE. I. 243. 
- Hess János, boroszlói plébánosnak irja, hogy a reformáció lassan 

terjed Magyarországon és hogy súlyos gondjai miatt igyekszik plébániai 
állásától szabadulni. 
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És ostromló kéréseinek, megindító könyörgéseinek végre enged 
a városi tanács; de abban a reménységben, hogy szeretett papja 
újból visszatér, ennek állását betöltetlenül hagyja. Ezután nem 
egy ízben kéri a királynét, bocsássa vissza Henkelt. Dehát 
a kassaiak hiába követnek el mindent — célt nem érnek. 1529. 
május 5-én kelt levelében Mária megírja a városi tanácsnak, hogy 
Henkelre többé ne számítsanak és Henkel is május 6-án kelt 
levelében lemond kassai plébánosi állásáról és érzékeny búcsút 
vesz őt szerető híveitől.1 

Henkel inkább humanista volt, mint reformátor. Volt ugyan 
életében olyan időszak, amikor Lutherhez közelebb állott mint 
Erasmushoz és örömmel közölte ebben az időben, hogy Mária 
királynő luteránus. Szinte világtörténelmi szerep juthatott volna 
osztályrészéül — ha Máriát, a Habsburg leányt, V. Károly német 
császár és Ferdinánd cseh és magyar király húgát ebben a meg-
győződésben támogatja. Henkel e szerepet nem vállalta vagy e 
szerepre gyöngének bizonyult. Még úrnőjével ott volt az 1530-iki 
történelmi nevezetességű augsburgi birodalmi gyűlésen, amelyen a 
német fejedelmek bemutatták a Melanchtontól készített hitvallást. 
Az özvegy királyné teljes lélekkel résztvett a tárgyalásokban, 
amelyekben a pápa követe a császár és a luteránus rendek kö-
zött folytak. Egyeztetett, békitgetett. Nyilvánvaló, hogy ez a ked-
ves, okos asszony hive volt az evangéliumnak.2 Testvérei azonban 

1 E levelek megtalálhatók a kassai levéltárban. Közölte az E. E. I. 
325., 448. 449. 397. 

- Ezt Franki V - Fraknói püspök Henkel János, Mária királyné udvari 
papja c. tanulmányában kétségbe vonja. Ez az életrajz azonban a kiváló tör-
ténetíró fiatalkori alkotása és bizony nagyon hiányos. Fraknói pl. ezeket 
irja: »Mária királyné, II. Lajos neje által (Henkel) 1522-ben udvari papjává 
neveztetett. Utódjává 1524-ben rokona Henkel Sebestyén választatott.« Vagyis 
Fraknói nem említi vagy még nem tudja, hogy Henkelt 1522-ben a kassaiak 
választják meg papjuknak és csak 1525-ben lesz Mária udvari papja. Henkel 
János személyével a reávonatkozó Kassa-városi levéltári adatok lelkiisme-
retes felhasználásával alaposan foglalkozik Paikoss Endre : ,,A kassa helv. 
hitv. egyháí megalakulásának története" c. művében. A Henkel J., valamint, 
Mária Királyné vallási felfogására jellemző forrásműveket — amelyeket részben 
már Paikoss is felhasznált együtt találjuk a Bunyitay—Rapaics—Karácsonyi 
által szerkesztett: „Egyháztörténelmi Emlékek a Magyarországi hitújítás korá-
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mindezt nem nézték jó szemmel. És Mária, aki rajongva szerette 
őket, V. Károly dinasztikus érdekeiért feláldozta hitbeli meggyő-
ződését. Tény, hogy M á r i a bátyja kívánságára elbocsátotta szol-
gálatából luteránus udvarmesterét, kamarását, udvarhölgyét és 
elment helytartónak Németalföldre, mely számkivetés lehetett 
reá nézve. Még sok-sok év után, 1539-ben, is mint eretnekről 
emlékezik meg róla naplójában Alexander kardinális és Morone 
János apostoli nuncius, akiket viszont Held Mátyás, császári követ 
tájékoztat effelől. 

Henkel mindjobban Erasmus befolyása alá kerül. Buzdítja 
Erasmust, hogy irna az özvegyekről és e művét ajánlaná az 
özvegy királynénak. Erasmus e munkát meg is ir ja és Vidua 
Christiana cimmel el is küldi,1 amelyet a királyné kegyesen is 
fogad.2 Oláh Miklós, a királyné ti tkára is megírja ezt Erasmus-
nak. Oláh, valamint Henkel, hive Erasmusnak s igy nem csoda, 
hogy reáveszik a királynét is, hogy maga köszönje meg a Viduát. 
Henkel már ekkor teljesen „Erazmita". Erasmus előtt mentege-
tődzik, hogy Augsburgban a haeresiarcha Melanchtonnal érintke-
zett és kikel Eck János ellen, aki őt ezért Faber püspök jelen-

ből" c. értékes adatgyűjteményben. Ezeket tanulmányomban fel is használom 
és EE. rövidítéssel hivatkozom reájuk. Az itt közölt levelek közül Mária 
Királynéra jellemzőek ezek: I. Guidoto, velencei ügyvivő jelenti Budáról 
(1524 I. 2.), hogy hir szerint az udvarnál is vannak luteránusok s hogy a 
király és királyné kedveznek nekik. (EE. I. 105). 2) Burgio, pápai nuncius 
jelenti Budáról (1525. VII. 30.), hogy a királyné pártfogolja a budai luterá-
nusokat. (EE. I. 212). Burgio irja Budáról (1526 1Y. 13): Az esztergomi érsek 
arról értesiti, hogy Mária királyné e g y e t é r t Lutherrel. (EE. I. 264) Luther 
Márton (Wittenberg, 1526 XII. 1.) Vier tröstliche Psalmen c. könyvét Mária 
királynénak ajánlja (EE. I. 294.) — Henkel János értesiti Erdélyi Antal 
kassai prédikátort (Trautmannsdorf 1528. VIII. 28.) hogy Mária királyné 
az evangéliumnak igen kedvez. (EE. 397.). Hogy Mária királyné kör-
nyezete is luteránus volt, ezt a Guidoto levelén kivül igazolja Szerémi 
György is Emlékiratában, amikor emliti, hogy Török Bálint nőül veszi Mária 
királyné udvarhölgyét, a l u t e r á n u s Pemfflinger Katát. V. Károly császár 
1531 I. 3. kelt levelébon Mária udvarmesterét, udvarhölgyét, kamarását és 
hitszónokát eretnekeknek nevezi és elbocsáttatásokat szorgalm-zza. EE. II. 112. 
Végül (EE. III. 39 ;.) 1 EE. I. 437. EE I. 493. 3 EE II. 28., 48. 
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létében durván megtámadta.1 Szerepe most már Mária királyné 
környezetében igazán fölösleges. És Mária, amikor bátyja kivánja, 
hogy eretnek körűyezetével szakítson, nem kísérli meg, hogy 
Henkelt megtartsa s Németalföldre magával vigye. 

Henkel mint boroszlói kanonok halt meg. Utána Erdélyi 
Antal (Antonius Transsilvanus) lesz a kassai plébános. Még 
1528. aug. 28-án kelt levelében- Henkel Erdélyit prédikátornak 
említi, ami természetes is, mert ekkor még a kassaiak remény-
kedtek, hogy Henkel visszatér és igy a plébánosi állást be nem 
töltötték, azonban már 1529. október 9-én Erdélyit egy Szenthy 
István nevű polgár levelében3 plébánosnak nevezi. Ebből az adat-
ból megállapítható tehát, hogy a kassaiak Henkel végleges le-
mondása után, vagyis 1529. májas 6-a után Erdélyi Antalt rövi-
desen megválasztották plébánosuknak, akit mint prédikátort már 
előbb alkalmaztak és úgylátszik működésével meg is voltak elé-
gedve. Henkel Erdélyit fenti levelében figyelmezteti, hogy óva-
tosan terjessze az evangéliumot, mert már Bécsben üldözik a 
luteránusokat, sőt Felső Ausztriában és Bajorországbau öldöklik a 
sakramentáriusokat és az anabaptistákat. (Igen jellemző ez az 
óvatosság Henkel egyéniségére). Hogy valljon Erdélyi megfogadta-é 
Henkel tanácsát és miképen lelkipásztorkodott, nem igen tudjuk. 
Működéséről csak egyetlen adatunk van, amelyből kitűnik, hogy 
Luthernek hű embere volt, sőt a nagy reformátornak teljes bizal-
mával dicsekedhetett. Ezt itt el is beszéljük. 

Amikor 1526-ban, Kisszeben városának tanácsa vágyódván 
az evangéliom világossága után, Lutherhez fordúlt és arra kérte, 
hogy a kisszebeni egyház számára küldene egy evangéliomban 
jártas, hithű prédikátort, Luther megindulván a hozzáintézett ké-
résektől, ugyanebben az évben a kisszebenieknek egy saját kéz-
zel irott levélben János papot, aki neki szerzetes társa volt és 
aztán leglelkesebb hívévé vált, igen melegen ajánlotta. És a kis-
szebeniek — írja a krónikás4 a nagy férfiú ajánlatát hálával 
elfogadták és János papot megválasztatták. 

1 EE. II. 60. — 2 EE. I. 897, — 3 EE. I. 487. 
1 Daniel Wächter : Status et Fatorum Ecclesiae Ev. in L R. Cibiniensi 

Descriptio etc. MSS. 
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Ez a kiváló pap először a plébános oldalán működött, majd 
idővel ő lett Kisszeben város plébánosa. Hogyhogy-nem, de meg-
történt, hogy a mi János papunk is . sacramentárius, sőt ana-
baptista tanokat kezdett hirdetni. Luthert végtelenül bántotta 
János pap dolga. Félt attól, hogy Sárosban, ahol a reformáció oly 
szépen haladt előre, a vallás kérdésében zűr-zavar támad. Amin 
nem is lehetett volna csodálkozni, hiszen az ágostai hitvallás ki-
adása előtt a hivek maguk sem lehettek tisztában, hogy a hit 
dolgában mi a Luther álláspontja. Épp ebből az okból Luther 
levelet írt Erdélyi Antal kassai prédikátornak és kérte őt, hogy 
bírja jobb belátásra János papot. Erdélyi viszont 1530. Szent-
Margit napján kelt levelében kéri Philadelphus Antal, eperjesi 
prédikátort (közölvén vele Luther levelének tartalmát), hogy le-
gyen ebben az ügyben a segítségére. így azután ez a két lutheri 
buzgóságú pap — János papot elővette és sikerült őt meggyőzni 
álláspontjának helytelenségéről. Hogy ez volt közbenjárásuknak 
az eredménye, onnan is tudjuk, mert János továbbra is Kisszeben-
ben működött és a lutheri reformációnak nagy szolgálatokat tett. 
Nyolc évi működése után itt is halt meg és a hálás polgárok a 
plébánia templomban temették el, ahol emlékezetét epitáfiumban 
örökítették meg. 

Henkel, Achatius és Erdélyi Antal azok tehát, akik Kassán 
1526—30 között Eperjesen már a reformáció előkészítői, hirdetői, de 
emellett még a régi egyházban maradnak és óvakodnak bármit 
is változtatni az istentiszteleten, vagy pláne az egyház szerveze-
ten. Tulajdonképen az egri püspök fennhatósága alá tartoznak, 
miséznek, gyóntatnak és egyházi funkcióikat csak úgy végzik, 
mint bármely r. kat. pap. A lelkekben azonban a reformáció vég-
bement. A kassai polgárok már 1528-ban luteránus papot óhaj-
tanak. És ez a vágyuk végre teljesül, amikor sikerül a Witten-
bergből hazatérő Dévai Bíró Mátyást 1531-ben a magyar prédi-
kátori állásra' meghívni. E meghívásban kétségkívül része le-

1 Kassán a plébánosi állást rendszerint német lelkésszel töltötték be. 
Ez volt a pastor primarius, a főpap. A főpap mellett az evangélikus korszak-
ban magyar és szlovák prédikátorokat alkalmazott a bölcs városi tanács; 
gondja vult tehát arra, hogy a kassaiak anyanyelvükön hallgathassák az Isten 
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hetett Gálszécsi Istvánnak, aki 1528-ban és Batizi Andrásnak, 
aki 1530-ban volt tanitója a városi iskolának. Mindkettő buzgó 
luteránus és kiváló hitterjesztő. Batizi András itt irta meg „Szent-
egyházbeli dicséret" cimen az első ismert magyar evangélikus 
egyházi éneket.1 De a legnagyobb a magyar reformátorok között 
Dévai Bíró Mátyás, akit joggal nevezett el a történelem magyar 
Lathernek. 

Dévai a krakkói egyetemen végezte tanulmányait, aztán 
valószinüleg a Szent-Ferenc rendbe lépett és Tomori István udvari 
papjaként Boldogkővárában tevékenykedett. I t t figyel fel Luther 
vallási mozgalmára; oly nagy hatással van ez reá, hogy elhagyja 
biztos, nyugalmas állását, elmegy Wittenbergbe és Luther, Me-
lanchton tanitványává lesz. Különösen Luther nagyon megszereti 
ezt a temperamentumos, tehetséges magyar diákot, bevezeti leg-
meghittebb társaságába, nejével Bóra Katalinnal asztalához invi-
tálja, s igy lehet mondani mindennap megfordúl imádott mestere 
házában. 

Dévai mint a reformáció bátor harcosa tért vissza hazájába, 
hogy aztán szóval, egész életének feláldozásával szolgálja ennek 
szent ügyét. 

Városunkban a reformáció nyilt megszervezése és diadalra 
juttatása Dévai Bíró Mátyás nevéhez fűződik. Hitbeli meggyőző-

igéjét. Felmerülhet itt a kérdés, váljon a mohácsi vész előtt laktak-e Kassán 
magyarok vagy csak a török hódoltságról idemenekülők és az erdélyi fejedel-
mek teremtettek itt rövid időre, mondjuk a XVIII. sz.-ban, magyar világot. 
Erre a feltevésre meggyőző cáfolat D. Biró Mátyás prédikátorsága. Kerekes 
György: Kassa polgársága, ipara és kereskedése a középkor végén cimü müvében 
(9—11) megcáfolhatatlanul igazolja, hogy a XV. sz.-ban és a XVI, sz. elején 
igen tekintélyes a magyar polgárság száma Kassán. Egyébként a Kassa ág. 
hitv. ev. egyháznak D. Biró Mátyástól — a mai napig mindig voltak ma-
gyar papjai. 1 Ennek az egyházi éneknek utolsó verse igy szól : 

Ezt szerzették kincses Kassában nem régi időben. 
Születet után mikor imának enni időbben 
Kis Karácsony után eZerötszáz az harminc időben. 

Az éneket közli: Sziládi Áron : Régi Magyar Költők Tára, Budapest, 1880 
II. 55-57. 

14 



dését nem rejtette véka alá. Mindjárt első fellépésekor eltörölte 
a misét, funkcióit magyar nyelven végezte, az urvacsorát — hogy 
példát mutasson híveinek — egyik lelkész társától két szín alatt 
vette, s így szolgáltatta ki híveinek. Tagadta Szűz Máriának és 
a szenteknek közbenjárását, a jócselekedetek tanát, a pápa fősé-
gét, a purgatoriumot, a fülbegyónást. Hirdeti, hogy Krisztus az 
út, az igazság és az é le t ; az ajtó, melyen által aki bemenend, 
üdvözül. A keresztyénnek biztos rendületlen hittel kell Krisztus 
iránt lennie, bízni Isten irgalmában „mert kételkedő szívvel Isten 
nem tiszteltetik — mondja a lelkes reformátor — és minden, 
ami hitből nincsen, bűn az". 

Dévainak nem a tapintatosság — mondja Zoványi' — volt 
irányitója, hanem a meggyőződése. Luther lánglelke volt meg 
benne is. Lobogó temperamentumával sohasem mérlegelte tet-
tének magára nézve káros következményeit. A felismert igazságot 
vakmerő bátorsággal hirdette. Kassa lázban volt ott tartózkodá-
sának ideje alatt. A polgárok tódulva tódultak prédikációira és 
tüntetve vették fel az úrvacsorát. Ennek aztán mihamar meg 
is volt a következménye. Egy Szegedi Gergely nevű franciskánus 
ahelyett, hogy Dévaival hitvitába elegyedett volna, feljelentette 
őt Fáber János bécsi püspök utján I. Ferdinánd királynak. 

I. Ferdinánd, aki eddig sem nézte jó szemmel a reformáció 
terjedését Kassán, hiszen húgának Mária királynőnek udvari 
papja is innen került ki, 1530. szeptember 30-án két rendeletet 
bocsátott ki.2 Az egyikben megparancsolta a kassai városi tanács-
nak fej és jószágvesztés terhe alatt, hogy ne merészeljék 
meggátolni két prédikátoruknak, akik közül az egyik német, a 
másik magyar — elfogatását; sőt inkább ezt segítsék elő! A má-
sik rendeletben pedig meghagyja az egri püspöknek, hogy a két 
luteránus hitszónokot az ő nevében fogassa el és vitesse vasra 
verve a pozsonyi várba. 

A túlbuzgó egri püspök, Szaláházy Tamás erre3 a kassaiak 

1 Zoványi I. A reformáció Magyarországon 1565-ig, 96 1. 
2 EE II. 162., 163. | 
3 C Sperfogel Contracti Annales. 
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akarata ellenére, akik tehát a királyi rendeletnek nem engedel-
meskedtek, Pekri huszáraival a kassai magyar luteránus prédiká-
tort Dévai Bíró Mátyást 1531. november 6-án elfogatta. A német 
lelkésznek azonban megkegyelmezett és csak Egerbe küldette, 
mivel kiderült, hogy őt csak böjti húsevés vádja terhelte. Ellen-
ben ugyancsak a püspök önkényesen — királyi parancs nélkül 
elfogatta a két eperjesi luteránus papot, Antalt és Bertalant — 
és őket Dévaival együtt Pozsonyba vitette. Úgyde az erélyes 
eperjesi városi tanács ez ellen felszólalt és a püspök, aki tudva, 
hogy Ferdinánd mennyire kedveli az eperjesieket, nem mert el-
lenkezni és Bertalan prédikátort útközben, Antalt pedig Pozsony-
ból szabadon bocsátotta. Ellenben Dévai Bíró Mátyás Ferdinánd pa-
rancsára Pozsonyból Bécsbe került, ahol Fáber püspök egy önkénye-
sen összeállított törvényszék elé vitte vádjait. Huszonhét pontban 
voltak ezek összeállítva. Olyan eretnek tanok, amelyeket Dévai 
hirdetett. Fáber János azonban nem volt képes reávenni Dévait 
eretnek tanainak visszavonására, sőt ellenkezőleg; ez azokból egy 
jottát sem engedett és a szentírásból merített érvekkel zavarba 
hozta a püspököt is. Hasztalan volt itt minden rábeszélés, fenye-
getés. Maga a püspök is belátta, hogy nem közönséges emberrel 
van dolga, ezért bizonyos respektussal, felindultan ezzel a kije-
lentéssel bocsátotta el a kihallgatásról: „Megáldanálak, ha ke-
resztyén volnál". Mire Dévai szokott hevességével szembe for-
dúlt a püspöknek és nagy határozottsággal igy válaszolt: „Nincs 
szükségem áldásodra! Van Isten, aki megáld engemet és egykor 
könyörül ra j tam!" 1 

A lutheri érzelmű főurak közül többen kérték Ferdinándot — 
bocsássa szabadon Dévait. De a legtöbbet fáradoztak ebben az 
ügyben a kassaiak.2 Még deputációkat is menesztettek Bécsbe. A 
király azonban hajthatatlan maradt. De Dévai is. Hasztalan volt 
minden próbálkozás, sziklaszilárdan ragaszkodott meggyőződéséhez. 
Végre is visszaakarták őt szállítani illetékes püspökéhez Egerbe, 
hogy ez bánjon el vele úgy, ahogy tud,3 amikor is 1533. julius 

1 EE II. 264., 267. 
* EE II. 192. 
3 EE II. 262. 
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18 és 21-ike között két évi rabság után a kassaiaknak sikerült 
börtönéből kiszöktetni.1 Budára menekült, amely ekkor János 
király kezén volt. Mihelyt szabaddá lett, törhetetlen lélekkel to-
vább hirdette az evangéliumot. Zapolyai is börtönbe vetette, majd 
szabadon bocsátotta. Dévainak élete ezután is gazdag megpróbál-
tatásokban és szenvedésekben. Hatalmas főurak, tekintélyes fő-
papok lesznek Dévai lángszavára luteránusok. Apostoli téritői 
céljaira felhasználja az irótollat is. Azok közzé a reformátorok 
közzé tartozik, akik megteremtik a magyar irodalmat. 

Sikereinek azonban nagy ára van. Olyan, mint az űzött 
vad,2 folyton vándorol egyik helyről a másik helyre. Ellenségei 
nem hagyják egy helyben megpihenni. Nem a lelke, de a teste 
törik össze. Szem és gyomorbaja elhatalmasodik. Az ötven év felé 
járó férfiú erre kimegy Wittenbergbe mestereihez megpihenni. 
Luther és Melanchton szeretettel veszik körül. Lélekben és test-
ben megújulva két esztendei távollét után ismét hazajön tovább 
küzdeni, harcolni az evangéliomért. A legnagyobb magyar refor-
mátor aztán ezekben a zivataros időkben úgy eltűnik, hogy ma 
már biztosan azt sem tudjuk, hol hajtotta fejét örök nyugalomra.3 

Dévai Bíró Mátyás életrajzának megírója, Révész Imre ref. 
püspök, utána Sziládi Áron és mások azt a nézetet vallották, 
hogy Dévai az úrvacsora kérdésében eltért Luthertől. Ma azonban 
ez a kérdés teljesen tisztázott. Tisztázta pedig ezt Révész Imre 
hassonnevű unokája, a kiváló református egyháztörténetíró, aki 
Dévairól ezt írja : „Dévai a hit és élet legfőbb kérdéseiben, a ref'or-
mátori tanfogalmak leglényegesebbjeiben Luther és Melanchton 
hű követője. A tanbeli fogalmazásokban Melanchton hatása nála 
az uralkodó. Mesterének azonban egyáltalán nem szolgai má-
solója ; több pontban szerencsésen érvényesíteni tudja vele szem-
ben önállóságát, még pedig éppen az eredeti lutheri gondolat és 

1 EE II. 269. 
- EE IL 296. 
; Legvalószínűbb, hogy Németországban halt meg. Folytonos üldöztetése 

közepette nem volt maradása hazájában. (Dr. Thury Etele : Dévai Biró Mátyás 
haláláról. Protestáns Szemle XXIX. évf. 454—458.) 
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érdek javára. Zoványi Jenő pedig Révész művének bírálatában 
még többet „egy árnyalattal erősebb luterizmust" olvas ki Dévai 
művéből.1 

De térjünk vissza ismét Kassa reformációjának történetéhez. 
Nekem már kevés közölni valóm van. Dévai rövid szereplése 
döntött Kassa jövője felett. A polgárság nemcsak ellene szegült a 
Dévai elfogatását elrendelő királyi parancsnak, de amikor Pekry 
huszárai Dévait elfogták, valósággal felzendült, úgyhogy magának 
a Kassán tartózkodó egri püspöknek is menekülnie kellett. 1533-
ban a kassaiak szabadítják ki börtönéből Dévait és habár a láng-
lelkü embert többé vissza nem hozhatják, szelleme tovább él, hat 
Kassán. Maga a városi tanács is teljesen luteránus,2 a templomok-
ban pedig Luther tanai szerint hirdetik az igét és ebben a szel-
lemben tanitanak az iskolában. Elmondhatjuk, hogy 1534-ben Kassa 
teljesen ág. hitv. evangélikus város. Most már csakugyan maga 
akar sorsa felett intézkedni. S miután látja, hogy Ferdinánd hit-
beli törekvéseit üldözi, Szapolyai pártjára megy át. Tudjuk a tör-
ténelemből, hogy nincs még egy város a régi Magyarországon 
amely annyit áldozott volna az alkotmányért és vallás szabad-
ságért, mint a kuruc Kassa. És igy egyházunk története szorosan 
egybefonódik, lehet mondani e g y e dicsőségteljes múlttal. Emui t -
ért nekünk nem kell szégyenkeznünk. Nincs is semmi titkolni 
valónk. Sőt minél inkább feltárják e multat, annál inkább ki-
világlik, hogy ez az evangélikus kassai polgárság mindenkor, jó-

1 Ezeket az idézeteket Payr Sándor ; „Dévai Mátyás, Luther Márton 
házában" Protestáns Szemle XXIX. évf. 932 1. c. tanulmányából vesszük. 

Joggal nevezte el tehát már 1571 ben egyik költeményében Dévait 
Magyar Luthernek Schaeseus keresztély medgyesi szász lelkész. Nem hasz-
nálta volna ez elnevezést ez a hitbuzgó evangélikus, ha erre nem lettek 
volna hiteles okmányai, amelyeket ma nem ösmerünk. Schaeseus után Dévait 
mai napig magyar Luthernek nevezi a történetírás. 

2 Feltünhetik sokaknak, hogy következetesen luteránusnak nevezem egy-
házunkat. Habár ez valamikor gúnynevünk volt, mégis használom, mert az 
1529-iki Speyeri birodalmi gyűlés előtt protestánsnak és az 1530 augsburgi gyű-
lés előtt ág. hitv. ev.-nak nem nevezhetem egyházunkat. Viszont a luteránus 
elnevezéssel jelezni óhajtom, hogy az általam ösmertetett időben a reformáció 
nálunk kizárólag lutheri szellemű volt. 
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ban és rosszban egyaránt lelkes híve volt- az igazi haladásnak, 
a nyugateurópai kulturának, méltó képviselője az evangéliumi 
élet — és világfelfogásnak, a puritán tiszta erkölcsnek — itt 
Európa keletén. 

Négyszáz év választ el bennünket azoktól az eseményektől, 
amelyeket imént elbeszéltem. Ez a négyszáz év reánk evan-
gélikusokra nézve tele van szenvedéssel, — küzdelemmel. Hiszen 
e századok vérzivatarai között vivták ki elődeink vallásunk 
szabad gyakorlatát, mentették meg számunkra egyházunkat. Az a 
sziklaszilárd hit, kérdem meg van-e váljon mi bennünk mind-
nyájunkban, a mi megvolt dicső elődeinkben? Váljon a Krisztus, 
végtelen szeretetével otthont talál-é a mi szivünkben, a családok 
életében és magában ebben a gyülekezetben! Oly kérdések 
ezek, amelyekre feleljen Isten előtt kiki magáért! 

Csodálatos időket élünk! Régen nem élt át az emberiség 
ily válságos időket, mint ma. Az Antikrisztus világa ez, ahol 
egyesek, nemzetek és az egész világ gyűlölködéssel akarja magát 
megmenteni és akar magának jobb jövőt teremteni. De ez a lelki 
krízis, amely mint valami magas fokú láz, ha át jár ja is az em-
beriséget, jó arra, hogy észretérjünk és előbb vagy utóbb Krisz-
tusnál találjunk nyugalmat és békességet! 

Az ág. hitv. ev. svédek főpapja Soderblom, upsalai érsek 
pár évvel ezelőtt Stockholmban egybehívta az összes keresztyén 
egyházak képviselőit oly célból, hogy megteremtsék a világ ke-
resztyéneinek világszövetségét. Gondolatnak is fenséges ez a terv 
és emellett megfelel egyházunk békét és szeretethirdető krisztusi 
szellemének. Azt hiszem, hogy nekünk is, kassai evangélikusoknak 
azon kell lennünk, hogy a mi városunkban is csakugyan meg-
valósuljon az upsalai érsek békességre, emberszeretetre irányuló 
törekvése. Ragaszkodjunk hitünkhöz, nagyrelormátorunk Dévai Bíró 
Mátyáshoz hasonlóan legyünk önérzetes, öntudatos1 evangélikusok, 
amellett azonban ápoljuk a testvéri kapcsolatokat más hitet valló 
embertársainkkal. A mai nehéz időkben — ez a mi egyházunk 
történeti hivatása. 

1 Tudnunk kell, hogy az evangélikusok lélekszáma az egész földkerek-
ségén 81 millió és igy az összes protestáns egyházak között a legnépesebb 
és legerősebb. Emellett az evangélikus nemzetek népmüveltsége páratlan az 
egész világon. Az általános műveltség az evangélikus népeknél található meg 
leginkább; az analfabéták százaléka nálunk a legkisebb. És ez a népi mű-
ve l t ség t e l j e s e n e v a n g é l i u m i sze l lemű. 

* 
* * 
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