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Luther a wormsi gyűlésen.1 

Luther történelmi útjának öt jelenetét ragadta 
meg az igazi életértékek iránt fogékony, a nagyság 
lehelletét égő vágygyal szomjazó, jelenlétét ösztönszerű 
biztossággal megérző emberi köziélek. Csodálatoské-
pen a művészetet, a költők szellemét is ugyanaz az 
öt jelenet ihlette alkotásokra. Mintha teljesen egy ös-
vényen járnának. A mélységlátó történetbölcselet az 
erők és hatások lelkiismeretes mérlegelése, a művé-
szet a szépnyomozás érzelmi rugójának útmutatása 
szerint ugyanarra az eredményre jutott, amidőn a 
reformátor történelmi nagyságát akarta megmérni s 
alakját, személyiségét elhomályosulhatatlan jegyekkel 
bevésni az egymást követő nemzedék-rendek lelkébe. 
Ha a világtörténelem nagy forradalmait, hitelehullott 
szellemi áramlatok, halálraaszott eszmények méltó 
sírbadőltét és újak diadalmas szárnyrapattanását, a 
lelkek régi hitének lassú elsenyvedését s új igazság-
hitnek tüneményes lángralobbanását a hősdrámák 
mozgalmas életéhez hasonlítjuk, Luther közpályá-
jára, történelmi hőssé emelkedésére a drámaalkotás 
elmélete szinte szédítő egyezéssel ráillik. Mindössze 
öt esztendőt, az 1517—1522. terjedő korszakaszt 
foglalja magában e nagy arányú drámai mű. Arasznyi 
idő, alig egy kis habja az örökkévalóság árjának, 
mégis mily jelentős, mily gazdag, ha arra az életre 
gondolunk, mely belőle áradt az emberiségre. A szín-

1 Előadás Budapesten, 1917 ápr. 17. Luther wormsi hitvallásának 
emlékünnepén az Evang. Szövetségben. 
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hely külsőleg két varos és egy középkori vár, Witten-
berg, Worms, Wartburg, de valósággal a íiémet nem-
zet lelke, mely akkor az emberi nem közlelkét jelenti 
s egyetemes törekvéseit képviseli. Az egész drámai 
életfolyamaton uralkodik egyetlen felséges nagy cél 
felé haladás; kitérései, epizódjai, hullámzásai, tömeg-
jelenetei egytől-egyig e célt szolgálják. S amint éle-
sebbé, elszántabbá, engesztelhetetlenebbé válik a szem-
benálló világerők mérkőzése, magasabbra tornyosul-
nak az akadályhullámok, azon arányban nő a hős 
ereje, hűsége, odaadása lelke eszményéhez; végre egé-
szen vallási hőssé, reformátorrá, az isteni akarat kö-
vetévé tisztid és dicsőül, hüvelyévé Isten országának, 
a melynek minden földi válság salakjából ki kell ra-
gyognia. Áhítattal csodáljuk a mindenható intéző kezet, 
mely e jelentős eseménynek, új élettámadásnak és esz-
ményszületésnek oly szép és megható történelmi ke-
retet adott, hogy szépségét csak a betlehemi ég haj-
dani tündöklése és angyali zengzete múlja fölül. 

Az első jelenet a wittenbergi 95 tétel fölszege-
zése a vártemplom ajtajára amaz emlékezetes őszi reg-
gelen, 1517 október 31-én. Luther az általános álom-
kórverte társadalomban, mint felébredt keresztyén 
kiáltja ki a világba az egyéni vallási életnek teljes 
és feltétlen függetlenségét minden emberi elmetákolta 
nyűggel és szellemi kalodával szemben. Végigszen-
vedett lelki élmények megérlelt gyümölcseként tudákos 
theologusok, a theologiai fogalmak és formulák útvesz-
tőjében eltévedt népezrek álmélkodására rendületlenül 
hiszi és hirdeti, hogy a bűnbánatba és hitbe öltözött 
lélek szabad bizalommal közeledhetik mennyei atyja 
megbocsátó karjai felé s hogy oda befogadtassék, bűn-
bánaton és hiten kívül nincsen semmire szüksége. A má-
sodik jelenet a wittenbergi Elster-kapunál zajlik le, 
nagy nyilvánosság előtt, az egész egyetem s tenger-
nyi nép jelenlétében, 1520 december 10-én. Máglyát 
rakat és imádság után elégeti az átokhirdető bullát, 
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a pápák törvénykönyvét, amelynek érvényéért annyi 
nemes, tiszta élet oltatott ki. „Emészszen meg téged 
az örök tűz!" — kiáltja égre emelt szemmel, mintha 
a magasból külön jelet várna. Leszakadt a középkori 
egyház törzsétől, a mely lelkétől az élet feltételeit meg-
tagadta és rabszolgai meghunyászkodást követelt. Föld 
felé hajolást a lélektől, mely szabadságra s égvívó törek-
vésre született. A harmadik jelenet a drámai össze-
ütközés csúcspontja, a wormsi hűségnyilatkozat, 
helytállás Isten igéjéért minden világi hatalmassággal 
szemben. A negyedik a wartbnrgi kísértés, az ördög-
jelenés, mely útjáról el akarta téríteni s a melyet szent 
haragjában elűzött magától. Az utolsó, a dráma be-
fejezése, amidőn Wittenbergben megjelenik a képrom-
bolók közt, lecsillapítja népe háborgását, távozásra 
kényszeríti az álapostolokat, a reformeszme élősdi 
sáskaseregét, mely nagy művét elsekélyiiléssel fenye-
gette s erkölcsi jellemétől fosztotta volna meg. Helyre-
állította a lelkek békéjét, a cél és eszközök, a vágyak 
és lehetőségek egyensúlyát. A két utolsó jelenet külső 
fény és erő dolgában mintha hanyatlást mutatna, de 
belső igazság és tartalom mérlegén ugyanakkora ér-
ték és épp oly fényes, épp oly döntő diadal, mint a 
megelőzők. Lelke nem csupán a régi társadalmi rend 
képviselőinek, egyháznak és államnak, pápának és 
császárnak hatalmával szemben állt meg rendületlenül 
hite mellett; győzött egyúttal lázadozó egyéni önzésén, 
saját testi énjén, fejét fel-felütő ó emberén; mérséklő 
fékévé, kormányzó urává lett az új gondolat feszítő 
erejének. Eddig és ne tovább! A világi dicsőség bál-
ványtiizét eloltotta szívében, a hatalmi elszédülés kí-
sértetét kiverte lelkéből. Ezzel adta meg történelmi 
alakjának, reformátori személyiségének, vezéri méltó-
ságának a jellemét valóban élővé varázsoló, elenged-
hetetlen befejező ecsetvonást. 

Kétségtelenül a wormsi jelenet Luther küzdelmé-
nek delelőpontja, a dráma válsága, a mely megelőző 
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események törvényszerű fejleménye s a később követ-
kezők magva és kiindulópontja. Magaslat, ahonnan 
hátra és előre, múltba és jövőbe látni. Carlyle egye-
nesen az újkori történelem születése napjának nevezi. 
Voltak a reformációnak s magának Luthernek utóbb 
is nehéz, válságos időszakai, a midőn hajóját elmerii-
lés fenyegette, de a küzdő erők aránytalansága soha-
sem látszott oly félelmesnek, a győzelem sem oly föl-
emelőnek, mint a wormsi birodalmi gyűlésen. A szín-
tér és alkalom méltó keretül szolgált e nagy történelmi 
eseményhez. A germán ősmondák szülőföldjén és szent 
folyama mellett, a német szorgalom és műveltség egyik 
klasszikus fészkében a legrégibb, legdicsőségesebb ke-
resztyén birodalom fejedelmei és rendjei gyűltek egybe, 
hogy először hódoljanak ifjú császáruknak, megerősít-
sék a százados hűségkötést. Koronája az összes euró-
pai uralkodók titkos álma és erőfeszítéseinek sóvár-
gott versenybére. A birodalom feje, egységének föl-
kent képviselője, a ki örökölte a régi római és frank 
császárok hagyományos szent méltóságát, V. Károly, 
az akkor ismert földkerekség leghatalmasabb uralko-
dója, akinek birodalmában a nap soha le nem nyu-
godott ; a német korona mellett viseli Spanyolországét, 
Németalföldét, Nápolyét; öt uralják a fölfedezett új 
világ leggazdagabb aranymezői. Hadi gályái, mint egy 
győzhetetlen hatalom akaratának hírmondói szünetlen 
őrt járnak a középtengeren s Atlanti óceánon. Tán-
toríthatatlan szövetségesek állják körül trónját és so-
rakoznak zászlai alá, ha háborúba indul. Tudósok 
híresztelik, írók, művészek vetélkedve magasztalják 
uralkodói erényeit; ősi jogú választófejedelmek job-
bágyi alázattal szolgálnak személye körül. Övé e világ 
teljes dicsősége, hatalma, szépsége: övé a legfélelme-
sebb, egyúttal legengedelmesebb fegyveres erő: Őt 
szolgálja a százados hagyományszentelte intézmények 
rendje és ereje. Tekintélye oly feltétlen, oly szent, 
hogy maga Luther is azt í r j a : „Nem lehet kételkedni 
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azon, hogy az Úr hiv engem, a mikor a császár hív1··. 
A háttérben a római pápa, egész lelki hatalmával, ér-
tékes barát vagy veszélyes ellenség aszerint, ahogy 
a császár az eretnek hírbe mártott Luthert iildözi-e 
vagy pártját fogja. Ott ülnek a rendek közt a szom-
szédos magyar királyság követei; azé az országé, 
mely a keresztyénség szakadatlanul vérző előörseké-
pen századok óta élet-haláltusát vív a törökkel s a 
keresztyén világ bontatlan egységétől reméli a fenye-
gető végveszély elhárulását. Egész Európa szeme Worms 
felé fordul e pillanatban s döntő határozatokat vár a 
keresztyénség sorsáról. 

Ez a fényes gyülekezet lm'ja *és várja Luthert 
számadásra ; az egyszerű, lelke mélyéig vallásos szer-
zetest, az erősmeggyőződésü oktatót, a kinek ajkán 
a kor lelke, fájdalma és vágya szólalt meg. A kik 
vele éreznek, rokon érzésű útitárs barátok, üdvösség -
sóvárgó szegények, igazságkereső lelkek a gyűlés 
elé nem kísérhetik ; utcákon, mezőkön, alacsony ház-
fedelek meghitt rejtekéin imádkoznak érte. A császár 
és rendek, legátusok színe előtt emberi észjárás sze-
rint szövetségesek és erőtartalék nélkül áll. De lel-
kében ott virraszt vele sziklahite: „Te jössz énreám 
fegyverrel, dárdával és paizszsal, én pedig megyek 
ellened a Seregek Urának nevével". Luther hite és 
lelki bátorsága egy pillanatra sem ingadozott. Elhatá: 
rozása már megérett 1920 decemberében, a mikor 
megidézésének gondolata a tanácskozás során első-
ízben felbukkant, de meghívása felől még nem dön-
tött a császár. Ezt bizonyítja Spalatin barátjához írt 
levele, mely prófétai elszántságot, de egyúttal lelki 
pás/torhoz illő nyugalmat és törhetetlen lelkesedést 
tükröz. Valamennyi tulajdonság oly hősök jellemvonása, 
akik az isteni akarat parancsoló erejét érzik lelkiis-
meretükben, mert e nélkül új kor nem születhe-
tik soha. 

„Én, ha megidéznek, amennyiben ez tőlem függ, 
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akár betegen is elmegyek, ha egészségesen nem me-
hetnék. Még ha erőszakkal fordulnának is ellenem, 
ami pedig valószínű, mert hiszen aligha azért hivatnak, 
hogy felvilágosítsanak, dolgomat Istenre kell bíznom. 
Mert ugyanaz az Tsten él és uralkodik, aki a három 
férfiút a babyloni király tüzes kemencéjében megmen-
tette. De ha nem akar megmenteni, csekélység az én 
szegény személyem a Krisztushoz képest, akit a leg-
nagyobb gyalázattal, mindenki megbotránkozására és 
sokaknak vesztére megöltek. Itt nem szabad gondolni 
veszedelemre, nem szabad nézni menekülés után, el-
lenkezőleg, csak arra az egyre kell törekednünk, hogy 
az evangyéliom, "lia már egyszer hozzá kezdtünk, az 
istenteleneknek gúny tárgyául ne szolgáljon, s alkalmat 
ne adjunk ellenségeinknek a dicsekedésre, hogy nem 
merünk helytállni azért, amit hirdettünk, hogy saj-
náljuk érte vérünket ontani. Ettől a mi gyávaságunk-
tól és ettől az ő büszkélkedésüktől óvjon meg Krisztus 
az ő irgalmasságával. 

„De még ha úgy kellene is történnie, hogy e 
világ fejedelmei és királyai egybegyülekezzenek és 
népeikkel egyetemben feltámadjanak az Ur és az ő 
Krisztusa ellen, a II. Zsoltár szerint boldogok azok, 
akik ő benne bíznak. Az Isten ki fogja nevetni és meg 
fogja csúfolni őket. Semmiesetre sem a mi dolgunk 
eldönteni, vájjon életemből vagy halálomból hír am lik-e 
több vagy kevesebb haszon az evangyéliomra és a köz-
jóra. Az Isten igazsága a megbotránkozásnak kőszik-
lája, mely letétetett sokaknak romlására és feltá-
madására. " 

„A mi egyedüli gondunk és kötelességünk most 
csak az lehet, hogy kérjük Istent, hogy Károly csá-
szár az ő uralmának kezdetét sem az én véremmel, 
sem máséval ,az istentelenség védelmében be ne mocs-
kolja. De legyen meg Isten akarat ja!" 

„íme, látod lelkemet és elhatározásomat. Mindent 
feltehetsz rólam, csak a meghátrálást vagy megtaga-
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ddst nem. Meghátrálni nem akarok, megtagadni vala-
mit még kevésbbé. Mert sem az egyiket, sem a másikat 
nem tehetném a, hitnek és sokak üdvösségének kára 
nélkül. Uram Jézusom engem úgy segéljen." 

Ε fogadását három hónap múlva megismétli, mert 
úgy látta, hogy híveit csüggedés szállta meg, amikor 
híre kelt, mely tételeinek kárhoztatását követelik 
tőle. „Csak ne aggódjál, nem fogok semmit megta-
gadni abból, amit hirdettem. Azt felelem Károly csá-
szárnak, lia pusztán hitem megtagadása végett idéztek 
meg, akár el se menjek, akkor már hazajöttem, mert 
hiszen elveim kárhoztatását itt is elvégezhetném. De ha 
aztán újra hívna, hogy megölessen és ezen feleletemért 
engem a* birodalom ellenségének nyilvánítana, akkor 
elmegyek. Nem fogok megfutni, ha Krisztus segít és 
nem hagyom cserben Isten igéjét. Biztosra veszem, 
hogy azok a vérebek nem nyugosznak addig, míg meg 
nem öltek. De legyen meg Isten akaratja." 

A birodalmi gyűlés Luther megidézése tárgyában 
két pártra szakadt. Kétségtelenül akadtak a rendek 
közt a reformációnak titkos hívei, akik Luther tanítá-
sát helyeselték, de még nem mertek nyíltan színt 
vallani, viszont érezték, hogy elnémítása a keresztyén-
ség újabb sülyedését és a németség nemzeti jövőjének 
alkonyba borulását jelenti. Ok az íigy pártatlan meg-
vizsgálását követelték és nyilvános vitát a birodalom 
rendjeinek színe előtt. Ez már a reformáció és 
renaissance szelleme, mely a szabad tudományos vizs-
gálatot sarkalatos alapelv gyanánt hirdette. A pápa 
legatusa, Aleander azt vitatta, hogy nincsen szükség 
az ügy újabb vizsgálatára; a pápa, mint egyedül ille-
tékes tényező, végérvényesen döntött Luther tanításá-
ról s az átokbullát az állami hatalomnak minden ha-
bozás és késlekedés nélkül egyszerűen végre kell hajtania. 
A döntést jó sokáig politikai szempontok késleltették. 
Híre járt, hogy a pápa titokban szövetséget kötött a 
francia királylyal, a Habsburg-ház engesztelhetetlen 
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ellenségével, akit annak idején a német korona leg-
méltóbb jelöltjeként ajánlott a rendeknek. A császár 
egyik tanácsosa határozott, kertelésnélküli nyilatko-
zatot követelt Aleander legátustól a francia szövetség-
ről Luther elítélése fejében. Ily körülmények közt szü-
letett meg Luther megidézése és utóbb, amidőn a pápa 
a francia szövetséget felbontotta, a birodalmi átok. 
Szerencsére az Isten igéjének ügye, a lelkiismereti 
szabadság és haladás győzelme nem függ udvari csel-
szövésektől és diplomáciai sakkhúzásoktól. Az igazság-
keresés ösztöne mélyen gyökerezik a tiszta és becsü-
letes életre szomjazó népmilliók lelkében s onnan csak 
az emberi nem tökéletes elsatnyulása vagy végenyé-
szete irthatná ki. 

A császár megbízólevele 1521 márc. 6-án kelt 
és hangja egyáltalán nem volt ellenséges indulatú. 
Birodalmi heroldot küldtek Lutherért, kíséretet rendel-
tek melléje, gondoskodtak oltalmáról s bár akadtak, 
akik a megjelenésről le akarták beszélni, április 2-án 
húsvét keddjén két hü barátjával elindult Wittenberg-
ből. Útja Thiiring'án át egész Wormsig valóságos 
diadalút; amerre elhaladt, a nép naiv lelkesedéssel 
özönlött eléje, hogy a lelkétől lelkezett vezért, sebei 
megértőjét, boldogan hallgatott prófétáját köszöntse. 
Városról városra harangzúgás fogadta, útján száz- és 
százezernyi szív áldása, imádsága követte. Rémhírek-
kel riasztották, kór gyötörte, — betegen utazott to-
vább. Sem papi csel, sem baráti tanács nem bírta 
útján megállítani vagy visszatéríteni. „Az Ur hiv, ami-
kor a császár hívu. Útközben írt levelei tükrözik bá-
torságát, amelyeknek forrását évtizedek múlva, hajlott 
korában is Istenbe vetett reményében találta meg. 
„Él Krisztus és bevonulok Wormsba a pokol minden 
kapujának s a levegő minden hatalmasságának ellenére 
nHa annyi ördög lenne is Wormsbari, mint cserép a 
háztetőkön, mégis bemennék." „Es ha akkora tüzet rak-
nának is Wittenberg és Worms között, hogy lángja az 
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eget csapkodná, mivel hívtak, elmegyek az Úr nevében, 
a Behernóthnak szájába, nagy fogai közé lépek és a 
Krisztusról ott is vallást teszek, azután cselekedjék, 
ahogy jónak látjaÍL. Útja közben többször prédikált, 
hogy ezzel is nyilvánvalóvá tegye, nem vádlottképen, 
ítéletre megy Wormsba, hanem bizonyságot tenni 
Krisztusról s az Ige erejéről. Apr. 16-án érkezett meg 
lelkesült híveitől követve, oly érdeklődés és hódolat 
közepett, hogy a pápai követ bosszankodva írta jelen-
tésében : „Még megérem, azt beszélik majd felöle, hogy 
csodákat teszu. Másnap, ápr. 17-én, d. u. 4 órakor 
jelent meg először a gyűlés színe előtt, ahol a trieri 
érsek kancellárja két kérdést intézett hozzá. Az első: 
elismeri-e az asztalra helyezett iratokat és könyveket 
saját műveinek. Miután a könyvek címeit felsorolták, 
valamennyit elismerte: egyetlen egyet sem tagadott 
meg. A második kérdés: hajlandó-e kárhoztatni e 
könyvek tartalmát vagy sem? — meglepte Luthert. 
Ő szabad vitatkozásra, érvek és bizonyítékok csatá-
jára készült és a rideg hatalmi szó meredt eléje. Sic 
volo, sic jubeo. Átérezte roppant helyzetét és felelős-
ségét. Mivel könyveiben a hit dolgáról, lelki üdvös-
ségről van szó, amelyet komoly vizsgálat és megfon-
tolás nélkül sem nem védhet, sem meg nem tagadhat, időt 
kért a meggondolásra. Egynapi haladékot engedtek. 
Másnap, ápr. 18-án délután hat órakor újra a gyűlés 
elé szólították s ismételték előtte a tegnapi kérdést. 
Luther hosszabb beszéddel igazolta magát, amelynek 
szerény, illedelmes hangján határozott akarat, állhata-
tos és törhetetlen lélek szólt a jelenlevőkhöz. Ismer-
tette, osztályozta könyveit, amelyeknek tartalma Isten 
igéjén alapszik. Kijelentette, hogy nem tagadhat meg. 
nem ítélhet el, nem kárhoztathat semmit, mert azzal 
csak a lelki zsarnokság erejét növelné és az isten-
telenséget fokozná. Álljanak vele vitába, győzzék meg 
a prófétai és apostoli iratokkal, magával az evangyé-
liommal. Ha meggyőzik tévelygéséről, ő maga veti 
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tűzre könyveit, hamvadjanak el végkép, mint tévedésé-
nek szom rú emlékei. Ε válaszszal nem elégedtek 
meg. Felhívták, hogy kereken nyilatkoztassa k i : meg-
tagadja-e könyveit? Kárhoztatja-e tanítását ? Erre a 
felhívásra Luther habozás nélkiil, bátor hangon mondta 
el válaszát, melynek határozottsága mondatról mon-
datra keményedett és végül százados életű szállóigévé 
acélosult kijelentésben érte el zenitjét.1 

„Mivel császári felséged és uraságtok kerek, ha-
tározott választ kíván, íme szarvatlan és fogatlan vá-
laszom. Mivel én sem a pápáknak, som a zsinatoknak 
nem hiszek, mert nyilvánvaló, hogy gyakran tévedtek 
és egymást cáfolták; minthogy kötnek kiadott irataim 
és lelkiismeretem az Isten igéjének foglya: amíg csak 
az írások bizonyságával vagy világos észokokkal meg 
nem győznek, semmit meg nem tagadok, nem tudok és 
nem akarok, mert sem nem bátorságos, sem nem becsü-
letes dolog a lelkiismerettel szembeszállni. Itt állok, 
máskép nem tehetek. Isten engem úgy segéljen /" 

Ez a válasz, amelyet az idő minden szabadság-
törekvés evangéliumává és hites symbolumává avatott, 
eldöntötte a kérdés lényegét. Ε vallástétel a wormsi 
gyűlésnek századokra szóló történelmi jelentőséget ad 
s már akkor megbűvölte a romlatlan és érdektelen, 
elfogulatlan lelkeket. A később következő bizottsági 
tárgyalások Luther győzelmét még fényesebbé s az 
ellenfél kudarcát még nyilvánvalóbbá tették, amelyet 
csak a birodalmi átok kihirdetése enyhített. Mi volt a 
kérdés lényege ? Két életelv, két történelmi törek-
vés áll egymással szemben kibékíthetetlen küzdőfél 
gyanánt. Egyik oldalon a pápai hatalom követelése, mely 
szerint hit· dolgában végérvényesen ítél, Isten igéjétől 
függetlenül nyilváníthat valamely tanítást igaz hit-
nek vagy eretnekségnek. A hivőnek egyetlen köte-
lessége a feltétlen meghajolás. Ε tannal Luther 

1 Ε válasz szövege több változatban maradt fenn. Azt a változatot 
választottam, mely előttem a leghitelesebbnek látszott. 
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szembeszegezi az egyén vallási életének feltétlen füg-
getlenségét, korlátlan felségjogát és souverainitását, 
melynek egyetlen törvénye, szabályozó tekintélye Isten 
igéje, Krisztus evangyélioma. Minden hivő keresztyén 
önmagának papja és lelkipásztora, szabadon meríthet 
lelke számára az élet forrásából. Egyik oldalon a vi-
lági hatalom illetéktelen, jogtalan beavatkozása a 
lelkiismeret életébe, elkobozhatatlan jogaiba, a hit 
világába, a kárhozatos területi elv alapján, amelyet 
XIV. Lajos fianoia király uralkodói rendszere abban 
a szállóigében élezett k i : „Egy király, egy törvény, 
egy hit". Luther helytállása örök tiltakozás a hatalmi 
törekvések e tébolya ellen. „Nem bátorságos, nem 
becsületes dolog a lelkiismerettel szembeszállni". „Min-
dent kívánhat tőlem a császári felség és birodalom, 
vagyont, életet, halált, dicsőséget és gyalázatot, mind-
ezt elszenvedem, nem kötök ki magamnak semmi mást, 
csak az Isten igéjét, hogy azt szabadon hirdethessem 
és vallhassam11. Ε megváltott keresztyénhez illő fensé-
ges nyilatkozatot gyönyörűen egészíti ki az ő leg-
sajátabb egyéni hitvallásának, a Schmalkaldi cikkek-
nek befejező mondata: „Ezek azok a cikkek, melyek 
mellett meg kell állanom és megállok mindhalálig, ha 
Isten is úgy akarja. Ezeken nem változtathatok sem-
mit, ezekből nem engedhetek. Ha valaki változtatni 
vagy engedni akar, végezze el Istennel és cselekedjék lelki-
ismerete szerintMíg Luther korában minden európai 
országban széltire lobogtak a máglyák, ahová a gyű-
lölet és elvakultság az ellennézetűeket hurcolta azzal 
a balga hittel, hogy istentiszteletet végez, — Luther 
a lelkiismeret szabadságát minden keresztyén, minden 
gondolkodó lélek számára követeli. „ J. mi fegyvereink-
nem testi fegyverek." Az igazi szabadsághőst nem 
esnpán az jellemzi, hogy a maga meggyőződéséért 
szenvedni és ha kell, meghalni tud. hanem az a tulaj-
donság is, hogy embertársa nyügtelen lelki szabadsá-
gát épp oly közkincsnek tartja, mint saját magáét, 
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amely előtt minden világi hatalmasságnak le kell 
bocsátania fegyverét. 

Luther vallástételének pillanatában a worrnsi 
gyülésterem volt a világtörténelem középpontja. Egy 
egyszerű barát hordozta gyenge vállán, de erős lelkén 
a század történelmi feladatának egész terhét. Ε perc-
ben háttérbe szorult a Habsburg-sas és Yalois liliom 
világküzdelme ; nem érdekelt senkit, vájjon a magyar 
hősiesség meddig tudja védeni a Száva—Dnnavona-
lat: Vasco de Gama vagy Columbus fölfedezése váj-e 
új medret a világgazdaság fejlődésének; a szarmata 
síkságon megszilárdnl-e a szervezkedő cári Orosz-
ország; Anglia kiheveri-e a piros és fehér rózsa har-
cának óriás vérveszteségét: az egyházi állam a spa-
nyol és francia érdekkör kettős ostroma közt meg 
tudja-e őrizni semlegességét. Minden igaz ember 
Lutherre irányozta szemét. Egyetlen óriás kérdőjellé 
vált a müveit emberiség: mit szól ? mit cselekszik ? 
hü marad-e vagy meghátrál? És gyenge szava ki-
hallatszott a gyülésteremből; meghallották az utcákon 
zsibongó emberrajok, a távol mezőkön dolgozó nép-
ezrek, az alpesi mezők pásztorai, a hollandi hajó-
ácsok, a norvég halászok, a csallóközi és alsódunai 
«sajkások, a német landsknechtek, a nürnbergi kéz-
mívesmesterek, akik közül egy, a híres Hans Sachs 
a „Wittenbergi Fülemilét" s több szép éneket írt az 
ő lelke ihletésére. Csodálatos megnyugvás édes érzése 
áradt szét bátor helytállása nyomán az egész világon, 
ahol érző szívű, Istent szerető, Krisztust kereső ke-
resztyének laktak; könnyű szárnyú imádság módjára 
kélt a boldog sóhaj a keblekből: nem hátrált meg ! 
nem csalt meg! és mi tovább hihetünk abban, hogy 
a gondviselő isten minden időnek elküldi a maga 
prófétáját. 

iszonyat csak gondolni is arra, mi történt volna 
akkor, ha Luther a faggató kérdések ostromzápora 
alatt megtörik vagy meghajol, és megtagad, kárhoz-
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tat mindent, amit Worms előtt írt, a 95 tételt ós 
magyarázatát, a Német nemzet keresztyén nemességé-
hez intézett szózatot, Az egyház babyloni fogságáról 
szóló tanulmányt, A keresztyén ember szabadságát, a 
X. Leó pápának szóló levelet, az átokbulla és tör-
vénykönyv elégetésének megokolását, vitairatait, a 
melyek súlyos csákányütések módjára hullottak a régi 
korhadó világrend falaira; megtagadja, mint lelke törvény-
telen gyermekeit, mint szomorú, szánandó tévelygését. 
Földi jutalma akkor bizonyára nem marad el. Gazdag 
javadalmú káptalani szék, püspökség, bíborkalap várt 
volna reá; szava döntött volna a conclave ülésein, sőt, 
amennyire a kor laza erkölcsét ismerjük, mely a 
renegátokat és eladó lelkeket a híveknél többre érté-
kelte, talán-talán elérte volna a pápai tiarát is. Csak 
lelkét kellett elnémítania. De érezte, ha meghátrálna, 
Isten igazságát tagadná meg; megtagadná a lelki-
szegényeket, akik reménységöket benne vetették, aki-
ket néki isteni rendelésből az élet kútfejéhez kell 
vezetnie. Tovább sülyedjen az emberi nem a hazug-
ság fertőjébe? Kezében a fáklya, lelkében kigyúlt az 
élet világossága. Eloltsa tán bűnös kézzel, hogy a 
sötétség ismét diadalmaskodjék? Nem, nem, ezerszer 
nem, a világosságnak, önzetlenségnek, szeretetnek kell 
győznie, hogy a sötétség hatalmai, kísértetei örökre 
eltűnjenek és az ember meglelje boldogsága útját. 
Mit nékem kecsegtető aranygarmada! Mit nékem földi 
színekkel pompázó hiú dicsőség! Mit keserű aljú, ej-
illanó gyönyörmámor! mit a világi hatalom irigyelt 
birtoka, hivalkodó dölyfe! — Én eszményemben élek, 
amelyet Isten keze plántált lelkembe. Félni sem félek, 
mert az ő keze tart örvények és szakadékok felett; 
én az övé, az ő országáé vagyok. Elmúlhatok, de 
amit vallottam, amit hirdettem, amiért dolgoztam, 
amiért szenvedtem, amiről életemmel bizonyságot tet-
tem, évmilliókra megmarad s emberöltők eltékozolha-
tatlan lelki kincse lesz. A természeti világ energiája 
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nem vész el, így tanítják a természetbölcselök. Miért 
enyésznék el éppen a szellemi és erkölcsi világ 
energiája ? 

A wormsi jelenetben és vallástételben benne ér-
zem Luther egész reformátori nagyságát. Talán sehol 
sem domborodik ki tanításából oly szeplőtelen tisztaság-
gal és sziklahatározottsággal az a gondolat, hogy ő 
semmi egyéb, mint az ige szolgája, magvetője és 
munkása. Eszköz és szerszám az örökkévaló Isten 
kezében. Teljesen az isteni akaratnak és küldetésnek 
él. Az a z ' ő eledele, az az ő itala. Azon szép levél-
ben, amelyet Wormsból hazatéret egyik hívének. 
Albrecht mansfeldi grófnak írt s mely wormsi tárgya-
lásainak leghitelesebb elbeszélése, már megvan az esz-
ményi keresztyén egyházról, az ecclesia invisibilisről 
szóló felséges tanítása: csak egy egyetemes egyház 
van, s ezt a választottak serege alkotja, a Krisztus 
tanítványaié, akik az evangyéliom szerint élnek, az Űr 
útján járnak s amelynek határai nem esnek egybe a 
látható egyház határaival. Ezért az eszményi, igazán 
krisztusi egyházért állta ő a harcot Wormsban és 
egyebütt, nem a látható, intézményes, hatalmi célokat 
követő e világi egyházért, a melyből Isten eljövendő 
országának gondolata kihalt, amelynek renaissance-
lelkü pápái, püspökei, praelátusai. kánontúdósai és ko-
lostorai romlottságukkal és hitetlenségökkel mintha 
egyenesen ellene mondtak volna a krisztusi eredetnek, 
amit egyetemeken és templomokban, zsinatokon és 
bullákban örök érvényű igazságul hirdettek. Luther 
eszményi vallási felfogása nem csupán az ő egyenes, 
szellemi ivadékainak. neve után indult egyházának 
öröksége; egyetemes vallási hős ő, minden igazi val-
lásos lélek megmentője, keresztyéné, nem keresztyéné 
egyiránt. Egész pőreségében ott állt előtte a nagy 
kérdés: mi a vallás? hittétel-e, nagy elmeéllel kieszelt 
bölcsészeti meghatározás-e vagy éppen szabatos, kény-
szerítő erejű jogszabály-e a keresztyénség? És válsá-
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gokon áttüzesedett lelke felelt az élettörő kérdésre : 
egyik sem; a vallás élet, Isten keresése és megtalá-
lása. A hittétel, a bölcsészek meghatározása, a jog-
szabály épp oly meddő erő a lélekre, mint akár a 
virágra, fűre, fára, gabonára, mely a jogszabályok, 
tételek, formulák erejétől ki nem nyílnék, sudárba nem 
szökkenne, kalászt nein hozna soha, ha a nap éltető 
sugara nem érné. Elő szervezetre, élni akaró lényekre 
csakis életszikrát tartalmazó, életet teremtő erő hat. 
Ez a napsugár, ez az erő a lélekre a szilárd hit 
Isten végtelen szeretetében. Ε sugár melegétől fakad-
nak és nyilnak ki az emberi lélek virágai. Luther 
tanítása és reformációja által lett a keresztyénség 
középkori tekintélyi hitből meggyőződésen alapuló 
egyéni hitté, mely a hit lényegének vizsgálatát és sze-
mélyes elsajátítását követeli meg ; — az európai né-
pek vallásából az európai ember vallásává, politikai 
erőtényezőből erkölcsi erőtényezővé. Ε réven apostola, 
úttörője ő a római katholikus egyház újabb reform-
korszakának is. A tridenti zsinat atyái, amidőn taní-
tását átok alá vetik, ellene az egyházat köriilsáncol-
ják, Luthert kárhoztatva Luthert prédikálják, hiszen 
a harcra Luther fegyvertárából szedik fegyvereiket, a 
sajtót, prédikálószéket és iskolát. A világtörténelem 
igazi nagy hősei, akik új életeszményt hoznak a vi-
lágra s akik közé Luther is tartozik, minden tiszta 
léleknek jótevői, mert utat mutatnak az igazság kere-
sésére s egyúttal példát adnak odaadó, hűséges szol-
gálatára. Minden nemzet ott ült lábainál, hogy tőle az 
igazi, élő keresztyénséget megtanulja és saját életé-
ben megvalósítsa. Erős nemzeti érzésének, lobogó 
hazafiságának termő magvait tanítványai áthozták 
magyar földre, ahol a vetés dúsan kikelt ; a reformá-
ció terjesztői egyúttal a magyar nemzeti eszmény ret-
tenhetetlen apostolai és fáradhatatlan plántálói lettek. 
A másfélszázados török járom és a töröknél sokszor 
kegyetlenebb, hitszegőbb osztrák uralom kitörölte volna 
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a magyar nevet az élet könyvéből, ha a reformáció 
számunkra is fel nem támasztja az evangyéliom vilá-
gosságát és felséges vigasztalását. Ma az Úrnak ugyan-
azon súlyos büntető látogatása nehezedik reánk: osto-
rozás, megalázás, szinte reménytelen elcsügged és 
ugyanazon bűnökért. Epp úgy eltértünk útjáról, épp 
úgy pártot ütöttünk ellene és elszakadtunk tőle, mint 
az az emberöltő, amelynek szelleme, siilyedése, tévely-
gése ellen Luther feltámadt. Pályája, reformátorrá 
érése tanulság számunkra. Egyéni fejlődésében nemze-
dékek és népek története zajlik és ismétlődik folyton 
örök törvények igazolásául. Amint ő eljutott a szerze-
tesi fogadalomtól az imádságrobot, iparszerű böjt és 
testsanyargatás hiábavalóságának, tehát a külső ke-
resztyénség értéktelenségének fölismerésén át az ön-
tudatos lelki keresztyénség fokozatáig, nekünk is meg-
kell tennünk ezt az utat, akármily hosszú, akármily 
keserves. Anyakönyvi, keresztleveles külső keresztyének-
ből neveljük magunkat öntudatos lelki keresztyénekké, 
akiknek szíve élő templom, élete oly tiszta, mint az 
ártatlan gyermek imádsága; hite erős, mint a kőszál, 
munkája fáradhatatlan, mint Isten szeretete irántunk; 
lelke alázatos, mint Jézusé dicsőségének fényében és 
bátor, mint a golgothai úton. Ε tulajdoságokban látja 
Luther az igazi élő keresztyén jellemző sajátságait. 
Ha ezt elértük, eljön hozzánk eltiport nemzetünk 
várton várt feltámadása. 

Amen. Dr. Kovács Sándor. 
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