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A s p e y e r i g y ű l é s t ö r t é n e l m i 
j e l e n t ő s é g e . 1 ) 

A nagy történelmi események és a medrök gyanánt 
szolgáló korszakok nem a véletlen méhéből születnek, hanem 
századok és nemzedékrendek során át érnek a lelkek mélyén 
rejtőző vágyakból jelentős történelmi erőkké s az emberi-
ség életének tényezőivé. Az évszámok csak szerény mutatói, 
a látható összeütközések csupán bágyatag másai annak az 
élethalálharcnak, amelyet az emberöltők, sőt minden 
egyes személyiség belső világában a sírjuk felé hanyatló és 
a szemhatár szélén hatalmas ívben fölfelé emelkedő élet-
ideálok vívnak egymással. Minden kis talpaalja földet, min-
den egyes szívet külön kell meghódítani, mert a sorvadó 
eszmény éppoly elszántsággal és erőfeszítéssel küzd mara-
dék éltéért, mint az ingoványba szorult csatárcsapat a rá-
bízott zászlóért. Mennél szebb és dicsőbb volt múltja, men-
nél nagyobb sugarú hatása, annál jelentősebb esemény le-
tűnése. Nyoma megmarad, mint az örvénygyűrű az elsüly-
lyedt gálya hullámsírja fölött. Az ű j életeszmény viszont 
csak akkor hódíthat és diadalmaskodhatik, ha a lelkek 
egyetemes szomjúságából támad s a népmilliókat rég só-
várgott fénye tisztaságával és erejével hódoltatja meg. 

A reformáció korát a keresztyén lélek egyetemes szük-
ségérzete szülte. A középkori keresztyénség a XVI. század 
első tizedéig kimerítette teljes életerejét, napfényre hozta 
minden szellemi kincsét, de ú j eszmetermést nem ígért többé 
s a meddő, szikkadt ugar képét mutatta. Az volt a kérdé-
sek kérdése, vájjon a pogány klasszicizmus ú j életre kelé-
sétől vagy a Biblia lelkének feltámadásától fog-e megújulni? 
A klasszikus renaissance vagy a keresztyén renaissance, 
ahogy Taine a reformációt találóan elnevezte, válik-e a 
világ megújhodásának alapjává? A keresztyénség életfájá-

*) Ünnepi e lőadás a hazai pro tes táns egyházak országos emlék-
ünnepén , a budapes t i ú jvá rosháza közgyűlési te rmében, 1929 április 
hó 21-én. 

* 
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nak szüksége volt ú j oltóágra, nedvkeresztezésre, hogy hi-
vatását tovább szolgálhassa. Az ókori pogány jellemű mű-
veltség újjászületése a szép kultuszával erre nem volt ké-
pes; fölékesítette, de újjá nem teremtette. Az elernyedt régi 
hit helyébe ú j hitet nem adott. Ez az ú j hit oly nép kebléből 
sarjadt ki, mely elevenen érezte az erkölcsi személyes fele-
lősséget s amelyre a megváltás nem pusztán a művészi szép-
ség fölérhetetlen magassága, hanem egész valóját lefoglaló 
életkérdés: a szolgaság és halál, vagy a szabadság és élet 
útja. Luther lelkében egy egész nemzet, sőt az egész ember-
nyom vívta szabadságharcát, örökölt, de többé nem boldo-
gító felfogások és életnézetek bilincsei ellen. 

Ε válságnak és a vele kapcsolatos törekvéseknek kidom-
borító hátteréül szolgál a Habsburg sas és Valois liliom nyilt 
versenye a világuralomért; két érvényesülést kereső, erőfölös-
legekkel rendelkező nép, a spanyol és francia ellentéte, V. 
Károly és I. Ferenc nagy történelmi mérkőzése. V. Károly 
mellett ott áll Amerika újonnan fölfedezett ércereinek Euró-
pába özönlő mesés gazdagsága, Németalföld, Flandria mű-
veltsége, a világkereskedelem irányváltása; I. Ferenc mel 
lett egy új, egységessé vált nemzet egész lelkesedése, erő-
próbát szomjazó dicsőségvágya, a lovagvilág utolsó fellán-
golása. A harc látható célpontja Itália birtoka, ahol a spa-
nyol hatalom Nápolyban és Siciliában már megfészkelte 
magát és hadműveleti alapot teremtett. Ε világtörténelmi 
tusába belesodródott a pápaság is, mint Köz ép-Itáliának 
legnagyobb politikai és katonai tényezője. Jelentékenyebb 
hatalom volt, semhogy semleges maradhatott volna, viszont 
jelentéktelenebb, semhogy csatlakozása a harc eredményét 
eldönthette volna. Helyzete valóban tragikus volt. Másfél 
évtized alatt két megalázás érte katliolikus hatalmak részé-
ről. X. Leó korában a franciák, VII. Kelemen korában a 
németekkel egyesült spanyolok kényszerítették súlyos béke-
kötésre. Balsorsát az sem hárította el, hogy megpróbálta az 
olasz nemzeti egység vágyát fölébreszteni Itália népében, 
nemzetet teremteni a kisebb-nagyobb államok kicsinyes tö-
rekvések hínárjában vergődő, erejét apró huzavonákban 
fecsérelő lakosságából. Akarata megtörött az olasz álla-
mocskák és dinasztiák önző féltékenységén és gyanakvó 
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bizalmatlanságán. Ε versengés mellett, mely tulajdonképen 
a hatalmi egyensúly törvényét szolgálta, másodrendű kér-
désnek látszott a török uralom előretörése, amelynek egye-
dül a meggyengült Magyarország állt ellen, magára hagyva, 
egyre csüggedtebb lélekkel, egyre foszlóbb energiával. Jel-
lemző e kor törekvéseire s e nemzedék lelkére, hogy a csá-
szár vagy francia király ellen lehetett szövetségbe tömö-
ríteni a keresztyén államokat és uralkodókat, de a török 
vész ellen nem. A harc egyik elemét alkotja a királyi ab-
solutismus és a sáncait végerőfeszítéssel védő hűbéri rend 
küzdelme, mely gyakran a nemzeti szabadságharc színei-
vel jelent meg a porondon; az anyagilag megerősödött és 
az utolsó félszázadban szellemi központokká vált városok, 
a harmadik rend közjogi és társadalmi súlyának emelkedése 
az eddig túlnyomóan nemesi világban. A születéssel és név-
vel örökölt kiváltság mellett a munka, a gondolkodó ész, 
a szellemi kiválóság követelni kezdi társadalmi elismerését, 
az ember, az égből a lélekbe szállt isteni sugár, az erkölcsi 
érték jogát. Sőt a fajok lelkisége is jelentkezik már, mint 
harci tényező, bár még nem öntudatosan. A keresztyénség 
megújhodásán föl lehet ismerni a kettős elágazást a román 
és germán fajok belső tagozottsága és lelki szerkezete szerint. 

Németországot szakadozottsága, urainak pártossága 
másodrendű hatalommá süllyesztette. Koronája inkább dísz, 
mint erőforrás. Rendjei, fejedelmei gyakran idegen érdekek 
eszközei, saját nemzetük javának szemérmetlen árulói. A 
császárválasztás elképzelhetetlen arányú lélekvásár. Albert 
mainzi választófejedelem hat ízben adta el szavazatát hol 
I. Ferencnek, hol V. Károlynak, mindig drágábban. A töb-
biek erkölcsi színvonala sem magasabb, talán az egyetlen 
Bölcs Frigyes szász választófejedelmet kivéve, akinek kü-
szöbén megtört kora romlásának árja s akinek őszinte ke-
gyessége köztisztelet tárgya és élő példaképül szolgált. A 
császár tekintély volt, de nem hatalom. Csak időnként, ak-
kor érvényesíthette teljes erejét, ha az európai harctéren 
pihentek a fegyverek és szenvedélyek. Ily pillanatokban 
ráért gondolni a keresztyénség egységére, a török háborúra, 
a vallási reformokra, amelyek irányítására a Nagy Kon-
stantin óta élő hagyomány alapján jogot formált. Az egy-

* * 
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mást követő birodalmi gyűlések jelzik a reformáció előre-
haladásának különböző fokozatait, még pedig az európai 
harctér sikerei és kudarcai szerint. Worms (1521), ahol 
Verbőczy is jelen volt, mint a magyar királyság követe, 
Károlyt hatalma és tekintélye teljességében mutatja. A pá-
pával szövetségben és szilárd egyetértésben mondatja ki 
Lutherre a birodalmi átkot, hogy a keresztyénséget a val-
lási tévelygéstől megtisztítsa. Nürnbergben 1522-ben és 1524-
ben már a rendek ellenzik a wormsi edictum végrehajtását, 
100 vallási sérelmet és reformkövetelést sorolnak fel, német 
városban szabad közzsinatot követelnek a reformok elinté-
zésére. Az 1526. évi első speyeri gyűlés idején, a mohácsi 
vészt megelőző hónapokban a császár európai helyzete na-
gyon nehéz volt; a reformáció hívei felbátorodva sürgették 
a sérelmek orvoslását. így jött létre a pártok megegyezése 
alapján az első speyeri határozat, mely szerint ,,a jövő köz-
zsinatig mindenki úgy éljen, kormányozzon és intézkedjék 
a vallásra és wormsi edictumra vonatkozó ügyekben, hogy 
Isten és a császár előtt elvállalhassa a felelősséget". Ε hatá-
rozat az állami elismerés első fecskéje, de igazi jelentősége 
az Isten előtt való felelősség hangsúlyozásában van, mely 
mintha visszhangja volna Luther hatalmas wormsi szóza-
tának. Az Isten ítéletére, egy láthatatlan, de érezhető, min-
den földi hatalmasság felett álló szellemi és erkölcsi hatalom 
számonkérésére való hivatkozás minden nagy korszak tö-
rekvéseinek igazi rugója, jellemző életszíne, ami nélkül küz-
delme silány taktikai játékká aljasodnék. 

1529-re megváltozott a nemzetközi helyzet. V. Károly 
erőt vett ellenségein; landsknechtjei elfoglalták és kifosz-
tották az örök várost, az angyalvárba zárták a pápát s meg-
hódolásra kényszerítették. Öccse, Ferdinánd, a magyar ko-
rona révén tekintélyben s hatalomban növekedett; a Habs-
burgház birtokállománya jelentékeny területtel gyarapo-
dott. A császár önmagát tekintette a keresztyén világ fe-
jének, a vallási reformok egyedül jogos irányítójának. Sze· 
mében Luther és hívei lázadók, akikkel szemben jogosult 
a világi hatalom minden fegyvere. Ε hangulatváltozás meg-
érzett a második speyeri gyűlésen, mely 1529 március 15-én 
nyílt meg. Az idegek feszültsége az egész birodalomban szinte 



A protestáció befejező sorai s a fe jedelmek aláírásai. 
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kitörésig fokozódott s a gyűlés hű tükre volt a németség 
érzelemhullámzásának. A rendek két pártra szakadtak s az 
előbb tiszteletben tartott társadalmi kötelékeket is eltépték, 
az illendőség elemi formáit is megtagadták az evangéliku-
sokkal szemben. Igehirdetésökre egyetlen templom ajtaja 
sem nyílt meg; istentiszteletök az egyik fejedelmi szállás 
udvarára szorult. A többség hitszónoka, Faber nyíltan hir-
dette templomi szószéken, hogy szívének drágább az egyház 
az evangyéliomnál. Ε komor, vész- és vér-, halál- és kísértet-
rejtő idők jellemző költői terméke Luther halhatatlan zsol-
tára, az Erős várunk (46. zsoltár), mely rendíthetetlen hité-
vel, bízó bátorságával a protestáns világnak legszebb himnu-
szává s talán legegyetemesebb hitvallásává lett. 

Az evangyéliom hívei lelki megrendülés nélkül, de ag-
godalommal néztek a jövőbe. Nyugtalanította őket az evan-
gyéliom sorsa. Nem temeti-e el újra, mint már annyiszor, 
az emberi önzés, a hatalmi éhség földomlása? Folytathat-
ják-e tovább a szervező munkát, ami a szász választó-
fejedelemségben oly szép remények közt megindult? Mi lesz 
könyveikkel, iskoláikkal, a világosság és léleknemesítés ez 
istenáldotta műhelyeivel? A birodalmi gyűlés vallásügyi bi-
zottsága szigorú büntetés terhe alatt követelte a wormsi 
edictum végrehajtását, minden vallási újítás meggátlását, a 
mise és a püspöki joghatóság feltétlen tiszteletét. Eltiltotta 
a vitairatok nyomtatását és olvasását. Az ellenszegülőkre 
az örök kegyvesztést és száműzést szánta büntetésül. A re-
formáció hívei e rideg, merőben hatalmi célt szolgáló javas-
latot nem fogadhatták el a nélkül, hogy multjukat, vallási 
meggyőződésüket ne kárhoztassák, a jövendőről, ivadékaik 
szellemi örökségéről le ne mondjanak. És szabad-e lemon-
daniok a legfenségesebb tálentomról, amit Isten világüdvö-
zítő kegyelme hűségükre bízott? Joggal hivatkoztak arra. 
hogy az 1526-iki határozat egyhangú és szerződés 
jellegű határozat volt, mely mind a két fél lelki-
ismereti szabadságát biztosította. Ezt az ú j alkalmi több-
ség egyoldalú határozattal nem semmisítheti meg. A több-
ség e javaslatot mégis határozattá emelte április 19-én, 
nem az okgyőzés, hanem kizárólag a nyers erő jogán. 
A határozatra a reformáció hívei protestációval feleltek. 
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Épp e napokban, április 19-én és 20-án 400 éve, hogy 
e nagyjelentőségű iratot a császár helyettesének, Fer-
dinánd királynak átadták s e réven a protestáns nevet ma-
guk és utódaik számára kivívták. Századokon, háborúkon, 
kísértések és szenvedések özönén át tartó, mártirvérrel meg-
pecsételt hűség e nevet, mely eredetileg gúnynév volt, dísz-
névvé, a világtörténelem egyik alkotó elemévé és büszke-
ségévé avatta. A protestációt Vogler, brandenburgi kancellár 
szerkesztette s 5 fejedelem (János, szász választó, Hesseni 
Fülöp, Brandenburgi György őrgróf, az anhalti és lüneburgi 
herceg), továbbá 14 birodalmi város követe írta alá, köztük 
Strassburg, Nürnberg, Ulm és a Husz János vértanúhalálá-
ról híres Constanz! *) A birodalmi gyűlés tagjainak számá-
hoz képest csekély szám, de épp ezért van állásfoglalásuk-
nak nagy erkölcsi súlya. Rúgója nem önző pártérdek, kis-
szerű akaratoskodás, hanem a kor lelkének legmélyéről 
felbuzgó szabadságszeretet, a lelki kincsek keresése, amidőn 
a nagy többség még romlandó javakat, haldokló kiváltsá-
gokat bálványoz. Nem puszta tiltakozás ez, hanem ragasz-
kodás Isten igéjéhez, aminek idvezítő hatalmát megismerték, 
s amitől egyetlen árva lelket sem szabad megfosztani. Hi-
vatkoznak a lelkiismeretre, az Isten előtt való felelősségre, 
mely nagyobb a császár előtt való felelősségnél. Iratukban 
nincsen semmi lázadó hang, ellenkezőleg tekintélytisztelet, 
a világi hatalom hivatásának elismerése, de csak addig a 
határig, amíg Istennek törvényét, akaratát nem érinti, mert 
az ő törvénye minden felett való. Isten tiszta igéjét meg nem 
tagadhatják. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré 
és Istennek, ami Istené". A protestációt április 20-án adták 
át Ferdinánd királynak, aki bátyját, V. Károlyt helyette-
sítette. Mivel a protestáció a gyűlésen a többség elfogult-
sága miatt nem érte el célját (április 24-én már berekesztet-
ték), az evang. rendek appellációval fordultak a császárhoz 
és a szabad keresztyén közzsinathoz, esetleg egy nemzeti 
gyűléshez; appellációjukban ismételték s részletesen kifej-
tették álláspontjukat. 

vl A többiek: L indau , Memmingen, Kempten, Nördl ingen, Heil-
bronn , Reutl ingen, Isny, St-Gallen, Weissenburg . Windshe im. 
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A protestációt és appellációt a birodalmi gyűlés ki-
sebbsége szerkesztette és adta be a többségnek lelkiismereti 
zsarnoksága 'ellen. Jelentősége kettős; a reformáció hívei-
nek első közös nyilatkozata és vallástétele a reformáció igaz-
ságairól. Nem teljes hitvallás, de benne van a nagy elv, 
hogy csak Istennek tiszta igéje lehet a keresztyén hit for-
rása. Másik jelentősége, hogy bár a reformációnak két ága, 
a szászországi és svájci, Lutheré és Zwinglié különvált és 
önállóan fejlődött és bár e gyűlésen az első hadsorokban 
Luther követői és személyes barátai álltak, e nyilatkozat 
közös nyilatkozat, mert a közös alap védelméről van szó. 
Közös annyiban is, mert a nemesi rendet és városokat a 
közös vallástétel eggyé forrasztotta, az együvétartozás ön-
tudatát fölébresztette. Ez a kezdete a reformáció nemzet-
egységesítő, nemzetnevelő munkájának. Amit az önkény-
uralom a szolgaság egyetemességével akart elérni, a rendek-
ből való nemzetteremtést, azt a reformáció a szabadság 
egyetemességével valósította meg. A vallás szabadsága, a 
lelkiismereti szabadság gyökere, forrása minden szabadság-
jognak. Ε téren a többség és kisebbség joga teljesen egyenlő; 
sőt egyetlen árva szál ember joga, szabadsága éppoly el-
kobozhatatlan érték és elidegeníthetetlen tulajdon, mint ezer 
emberé, akár millióké. Itt szavazással dönteni nem lehet. 
Ε törzstől hajtott ki a szólás- és sajtószabadság; eszmét, 
gondolatot csak eszmével és gondolattal lehet legyőzni, nem 
az anyagi hatalom fegyvereivel. A mi fegyvereink, nem 
testi fegyverek. A világtörténelem híres, nagy kényurai 
uralmukat a vallásszabadság bilincsbeszorítására alapí-
tották, a test igába törésének a középkortól örökölt földes-
úri jogát kiterjesztették a lélekre. Addig nem látták ural-
mukat teljesnek, míg a vallásszabadság fénye ki nem aludt, 
az imádkozás egyéni joga tisztára el nem némult. A sza-
badság hősei viszont a szabadságjogokat el nem tudták kép-
zelni a vallásszabadság teljessége nélkül. Minden szabad-
ságnak ez a gyökere. Vágjuk el a gyökereket, a. szabadság 
fája elszárad és kidől. 

A reformáció nagy utat tett Luther wittenbergi fel-
lépésétől fogva. Az egyéni hit bensőségéből és bátorságából 
sugárzó erő tömeghódító hatalom a világi hatalmasságok 
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minden ellenállása és akadályvető akarata dacára. Worms 
az első nagy bizonyságtétel. A reformátor akkor még egye-
dül áll a fejedelmek és praelátusok fényes gyülekezetében. 
1526-ban az első speyeri gyűlésen a reformáció már tábort 
alkot, 1529-ben szenvedésre kész sereg áll a zászló körül. 
Kisebbség, de Dávid hite teszi bátorrá és erőssé. 1530-ban 
megszüli az ágostai hitvallást, 1531-ben már világtörténelmi 
vértanuja terem a kappeli mezőn Zwingliben, akit a vér-
tanuk hosszú sora követ. Egyetlen európai nemzet sincsen, 
mely vértanúval ne ékesítette volna a reformáció történelmi 
útját. A reformáció mentette meg a keresztyénség nyugati 
ágát az elsekélyesedéstől s adott indítást a katholicimus meg-
újhodására; különben a keleti egyház sorsára jutott volna, 
amelynek fejlődése századok előtt megállt s pusztán állami 
intézménnyé süllyedt, amelynek ösztövér életerecskéje az 
egyformaság simára egyengetett medrében folydogál tova. 
A reformátorok a keresztyén világ egységének gondolatát 
a legelkeseredettebb harcok idején sem tagadták meg, sőt 
hitvallásainkban az Isten igéjének alapjára állva, a közép-
kornak inkább jogi, mint theológiai értelmezései után a lát-
hatatlan egyház tanításával tisztább és eszményibb fénybe 
öltöztették. A protestantizmus útja nem ment válságoktól, 
belső küzdelmektől és szenvedésektől, hiszen ez alapelvéből 
következik. Valamely szellemi áramlatnak történelmi értéke 
nem mozdulatlanságától, nem remekbe szabott külső formái-
tól függ, hanem eszmei tartalmától, termékenységétől, ható 
erejétől, mártírtermő hatalmától és fejlődési képességétől. 
A történelem logikája hazugságot, álságot, szemfényvesz-
tést nem tűr. Minden áramlat addig élő hatalom csak, amíg 
igazság van benne s nem kisszerű mesterkedések hálóit 
szövögeti, hanem az élet igazságát szolgálja. Mi tőlünk, az 
ígéret földjére eljutott utódoktól függ, hogy a protestan-
tizmus jövendő történelmi útja, mely ezelőtt négy századdal 
eredt s a műveltségnek ú j barázdát hasított, az emberöltők 
lelkében eredetéhez, tisztaságához, múltja gazdagságához 
mindig méltó maradjon! 
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Erős vár. 

Erős vár a mi Istenünk, 
Jó fegyver s pajzs a vészben, 
Minden bajban segít nekünk, 
Meli] most ránk tört merészen. 
Ádáz ellenünk 
Szembeszáll velünk, 
Hatalma s csele 
Rettentő fegyvere, 
Nincs mása itt a földön. 

A mi hatalmunk mit sem ér, 
Hamar elér a végünk, 
De értünk küzd a hü vezér, 
Kit Isten kühle nékünk. 
Ki az? Kérded-e? 
Krisztus a neve, 
Mi egy Istenünk, 
Más Istent nem hiszünk. 
Öt nem lehet legyőzni. 

Bár ezer ördög törne ránk, 
Hogy dühük elemésszen, 
Rettegve meg nem inganánk, 
Megállnánk harcra készen. 
Ε világ Ura, 
Bár ránk támada, 
Vesztünk nem lehet, 
Mert megítéltetett, 
Egy szócskától ledőlhet. 

Ne bolygassák a szent igét, 
Szavuk semmit se számít, 
Velünk van ő, kik szellemét 
Megőrzik s adományit. 
Bírják testedet, 
S mindent, mi tied, 
Engedd át nekik, 
Hasznát úgy sem veszik. 
Miénk marad az ország. 

Torkos László fo rd í t á sa . 
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