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Cordatus Konrád könyvecskéje 
Magyarország és Ausz tr ia 

romlásáról. 
Több évi keresés és könyörgés után végre megkaptam 

ezt a kis művecskét, melyről Cordatus életrajzában (Ösvény 
1928. évf. 23—64. 1.) csak mások nyomán szólhattam rövi
den. A wolfenbütteli könyvtárból ez a kis füzet eltűnt, de 
megvan Münchenben a Bayerische Staatsbibliothek ritka
ságai között Asc. 856. m. jelzéssel öt más, szintén 1529-ből 
való füzettel egybekötve. Címe: 

Ursach, warumb Ungern verstöret ist und ytzt Öster
reich bekrieget wird . . . Durch Conradum Cordatum Predi
ger in Zwickau. Psalm I I . Seid nun klug yhr Könige und 
lasst euch züchtigen yhr richter ym landt. MDXXIX. 

Sűrűn nyomott, kis nyolcadrétű 16 számozatlan lap. 
Kiadó és nyomdajelzés nincs rajta. De mivel a vele össze
kötött és szintén 1529. megjelent füzetet (Die Weisheit Salo-
monis. An die Tyrannen. Verdeutscht durch M. Luther) 
Kantz Gábor zwickaui nyomdász nyomtatta, bizonyosra ve
hetjük, hogy Cordatus művecskéje is ennek sajtója alól ke
rült ki. 1) 

Pokoly József velem együtt fontos és a vitás kérdé
sekre nézve döntő adatokat várt Cordatus e művétől. De a 
szerző már előre (3. 1.) megjegyzi, hogy a harcba induló ka
tonák nem szeretnek sokat olvasni, tehát csak röviden ír s 
később is említi (12. 1.), hogy mint zwickaui lelkész sietve 
írta könyvét az itt nyolc nap múlva összegyülekező és a tö
rök ellen induló hadfiak számára. így hát Cordatusnak nem 
volt ideje arra, hogy magyarországi élményeiről többet is 
mondjon, bár tapasztalataira hivatkozik és számít reá, hogy 
könyvét majd a magyarok és osztrákok is elolvassák. 

1529 őszén, szept. végén vagy okt. elején írta a kis 
füzetet, mikor a török már Bécset ostromolta s egész Német
ország megrémült és végre fegyverkezett. Ez a könyv cí
méből is kitűnik és a 9. lapon is említi Bécs ostromát. Tudja 
már azt is, hogy a magyarok élükön „a vajdával" (János 
királlyal) szövetséget kötöttek a törökkel s ezt keményen el
ítéli. (14. 1.). Hiszen János király ezt már május 10-én nyil-

J) Wiczián Dezső, a berlini Collegium Hungaricum tagja, tudta 
ezt a kis füzetet szintén hosszú keresés után az Auskunftstelle der 
Deutschen Bücherei közvetítésével előkeríteni s annak egész szövegét 
betű szerint, nagy pontossággal és nagy fáradsággal lemásolta. 



tan is kihirdette s elvárta a magyarságtól, hogy hozzá csat
lakozik. Ilyen izgalmas, harcias időkben készült Cordatus 
könyvecskéje Zwickauban. 

* 

A minket érdeklő témáról csak négy oldalon értekezik. 
A rövid előszóban azt mondja meg zwickaui urainak, hogy 
miért ír most, holott azelőtt soha sem írt a közönség szá
mára. János szász választófejedelem a mesterembereket is 
felszólította, hogy a török ellen induló és itt Zwickauban 
összesereglő hadfiaknak mindenben segítségére legyenek. 
Ezt nagyon szívére vette s így szólt magában: neked is olyan 
mesterséged van, amellyel első és legnagyobb szolgálatot 
tehetsz a keresztyén vitézeknek. De eszébe jutott, hogy hét 
év előtt (1522-ben, mikor még Magyarországban volt s a 
török Nándorfejérvárt és Szabácsot már elfoglalta), sokkal 
nagyobb és komolyabb oka lett volna a magyarok és osztrá
kok számára írni. „Ehhez a szándékomhoz járult most — 
írja Cordatus — az én hazám (Ausztria) testének, lelkének, 
becsületének és javainak pusztulása. Így tehát én, aki eddig 
szívem szerint ellensége voltam minden haszontalan papír
mázolásnak (irkafirkának, papír kleckern) kénytelen vol
tam írni, amint következik. 

Így tér át külön cím alatt a főtémára: Ursach, wa-
rumb Ungern verstoeret ist und ytzt Osterreich bekrieget 
wird? Már a címben is Magyarországot (Mohács után) el
pusztultnak veszi, Ausztriára pedig most 1529. Bécs ostro
mával került a sor. Cordatus, aki 1526 február havában szö
kött meg magyarországi fogságából és menekült Ausztriába, 
jól tudta, hogy Szolimán már a mohácsi vész után is fel
dúlta hódító útján az országot s különösen Budát és ennek 
vidékét, valamint 1529. évi hadjáratban is útba ejtette Bu
dát s újra volt itt vérontás és pusztulás. Ezért mondja „sa
ját tapasztalatai alapján" ír katonáknak röviden. A Szent
írásból bizonyítja be ennek a pusztulásnak okát, hogy lelki
ismeretük megnyugodjék és „a megátalkodott, istentelen 
pápisták", akik ennek a szörnyű török veszedelemnek okát 
is a lutheránus eretnekségben keresik, jobb útra térjenek 
vagy legalább megszégyenüljenek. 

Első oka a romlásnak a hit ellen való bűn. Magyar
ország és Ausztria ellenségei Jézus Krisztus evangéliomának 
s a romlás okának dr. Luther Márton neve alatt szemérmet
lenül az eretnekséget mondják. De Isten igéjének ilyen meg
vetése után bizonyára a háború következik, amint a Kirá
lyok és Krónikák könyvében is olvasható. Assur királya ma 
bizonyára a török. 



A második oka, hogy nemcsak az igét vetik meg (a 
magyarok és osztrákok), hanem Isten igéjének prédikátorait 
üldözik, fogságra vetik („amiként velem is megtörtént"), 
elkergetik és néhányat meg is öltek. Mind ennek is háború 
a következménye. Meg vagyon írva: Ha valaki fogságba vi-
szen mást, ő is fogságba megyén; ha valaki fegyverrel megöl 
mást, fegyverrel kell néki is megölettetni. Jel. 13, 10. „Ezt 
én a magyaroknak sokszor mondtam — írja Cordatus — 
titokban a börtönben és Ausztriában nyilvánosan prédikál
tam. De a gonoszok ezt nem hiszik, hanem majd tapasztalni 
fogják." Az igehirdetők üldözését Magyari István is az ország 
romlásának okai közé sorozza. (Ferenczi-féle kiadás 100. 1.). 
Lehet, hogy ismerte Cordatus könyvét. Énekeket is fordított 
németből. 

A megölt prédikátorokhoz széljegyzetül írja Cordatus: 
„A magyarok (megölték) Braman Gergelyt, a németek 
Kaiser Lénárdot." Az utóbbit jól ismerjük, Luther külön le
véllel vigasztalta a börtönében. A passaui püspök fogatta el 
és Schärding városában 1527 aug. 16. végezték k i . De Bra
man Gergely eddig ismeretlen vértanuja volt a magyar re
formációnak és pedig valószínűleg Kaiser kortársa. Mert 
hiszen a mohácsi vész előtti időből több magyarországi 
evang. vértanút is említhetett volna Cordatus. Testvérének, 
Cordatus Mártonnak, könyvhozó szolgáját, Cruss Jánost is 
Budán égették meg 1524-ben s ezt Luther, mint a bécsi Tau
ber Gáspár kortársát említi kétszer is. A Gergely névvel a 
libetbányai Gregori tanítóra is lehetne gondolnunk, akit for
rásaink szerint szintén 1527 aug. havában (24-ikén) végez
tek ki Zólyomban. 1) Vagy pedig arra a barátra, aki egy ulmi 
polgár fia volt, Pozsonyban „új tant" hirdetett, a mise ellen 
prédikált s ezért a pozsonyi várgróf 1528. szegekkel kivert 
hordóba tétette mezítelenül, majd pedig máglyán égettette 
meg.) Braman Gergelyt, mint eddig ismeretlen magyaror
szági vértanút kell ezután számbavennünk. Cordatus ezt 
posztillájának I I . kötetében is említi három más magyar
országi vértanúval együtt. Itt mondja ugyanis a 361. lapon: 

„Denn wer wider das Evangelion sündiget, wie die 
Juden, der muss gestrafft werden, wie ein Jude, als die 
Ungern wol erfaren haben mit dem Tuerken, die Ev. Gre-
gorien von Bragman, Ev. Hansen Baumgartner ausz dem 

*) Ribini I. 20. Klein S. Nachrichten I. 23. Dr. Szolár F . a libet
bányai Gregori tanítóra és Nicolai lelkészre vonatkozó bejegyzést a 
libetbányai anyakönyvből magyar fordításban is közölte. Evang. Lap, 
1913. 50. szám. 

) Ortvay T. Pozsony v. tört. II . 2. 145. 1. Közli Schrödl J . A 
pozsonyi ev. lyc. Értesítője. 1902. 45. 1. 
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Landte ob der Ens, und einen Schulmeyster im alten sol 
(Altsohl) verbrandten, aulrichtige und rechte Christen, 
sampt einem Burger zu Ofen, der in Ungern etliche Jar ge-
wonet hat. Auch meine Osterreycher, die meine Predigt ver
spotten, und wie die Ungern 38 wochen mich gefangen hiel
ten, habens auch mit viel leydt und elendt des Tuercken 
erfaren." 

E szerint Bragman Gergely volt a fentebbi vértanú 
neve. A második szintén hazánkban megégetett és eddig is
meretlen vértanú a Felső-Ausztriából való Baumgartner Já
nos. Nagyfontosságú, hogy a Zólyomban (Altsohl) megége
tett tanítót, aki kétségtelenül a fentebbi Gregori volt és így 
nem egy személy Bragmannal, Cordatus is említi. Ezzel 
véglegesen eldőlt a nagy vita a libetbányai bejegyzés hite
lessége felett (Századok 1902) és pedig Révész Kálmán ja
vára. Karácsonyi János és társai kihagyták ezt ötkötetes 
forrásgyűjteményükből. Cordatusnak budai ismeretségére és 
működésére mutat, hogy egy budai polgárt is említ, akit ev. 
hite miatt égettek meg Budán. Ezek újabb bizonyító adatok 
a magyar reformáció történetéhez. 

A harmadik oka a romlásnak Cordatus szerint, hogy 
mindketten, a magyarok és az osztrákok mindenféle bosszú
ságnak keresztjével terhelik felebarátaikat (tehát nemcsak 
a pásztorokat, hanem a nyájat is), akiket lutheránus eretne
keknek mondanak. Ezért teljesedik be rajtok Krisztus szava: 
„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Máté 
7, 2. Ezt bizonyára más gonosz országok is tapasztalni 
fogják." 

„Ezzel a három okkal akartam — írja Cordatus — 
mindkét országnak (magyar és osztrák) bizonyítani, hogy 
vétkeztek az egész keresztyén hit és élet ellen, mely ebben a 
három pontban foglaltatik. De az osztrákok ellen még kü
lön felemlítem, hogy egy részük Isten igéjét megveti és ül
dözi, a másik részük pedig, mely elfogadta, igen csendes és 
hallgatag viselkedésével, könnyelműségből vagy egy ember
től (Ferdinándtól) való földi félelemből megtagadja Krisz
tust. És három év előtt (1526-ban) elődeik szokása ellenére 
gyermekeiket az utcákon is meggyaláztatni engedték. Ezért 
nyilvánosan prédikáltam nekik, hogy országuk összeomlik, 
ha meg nem javulnak." (Tehát Cordatus esztergomi fogsá
gából 1526 febr. kiszabadulván, rövid időre Ausztriába me
nekült.) 

„A magyaroknak pedig külön bűnök az a bálványo
zás (Abgötterei), hogy nincs más Istenük, mint akit ők ma
gok Jézus Máriának neveznek és éppen úgy imádják mint 
Istent. (A túlzóit Mária-kultuszról mondja ezt.) „Hogy sze-



mérmetlenül a hit védőinek mondották magukat imádsá
gaikban és énekeikben. Hogy szívükből ellenségeik a néme
teknek ok nélkül. És egy ártatlan vér, kit Ínségében a ma
gyarok, csehek és németek gonoszul elhagytak, ellenök ki
ált és Isten legyen nekik a mennyben irgalmas, meg fog 
bosszultatni. Neve szerint Lajosnak hívják." (4. 1.) Itt Cor
datus is, miként más német krónikások, újságkészítők és 
Cuspinianus, a bécsi humanista Lajos király cserbenhagyá
sával vádolja a magyarokat. Szerémy György káplán meg 
János király fivérét, Zápolyai Györgyöt mondja a király 
gyilkosának. 1) 

,,Hogy országaink megtörtént és még jövendő pusztu
lásának egyéb okait is elmondják és elítéljék — írja tovább 
Cordatus — azt másokra bizom. Nevezetesen a főnek (Fer
dinándnak) hanyagságát, a földi istennek (a pápának) ál
nokságát, a német fejedelmek viszálykodását, a nemesség 
nagy és szükségtelen pazarlását, a jobbágyoknak engedet
lenséget. Hogy minden keresztyén szeretetről megfeledkez
tünk azáltal, hogy egyik ország sem segítette a másikat a 
török ellen. (Ezzel főként a mohácsi vészre céloz.) Hogy 
egész hadi népünk csak a zsoldért vonul k i s ezt napról 
napra mind többre akarja felemeltetni. De különösen az a mi 
romlásunk és a töröknek szerencséje, hogy ez és amaz a ke
resztyén nagy szövetségesek közül (nem akarja néven ne
vezni őket) önzésből egészen keresztyénellenes békét és szö
vetséget kötnek idő előtt és még ma is a törökkel, amint a 
velencések is hűtlenül járnak el; mert ilyen módon a törököt 
erősítik, minket szegény embereket pedig gyengítenék. Vé
gül pedig oka ennek a háborúnak és minden újabb csapás
nak, hogy naponként újabb bűnök találtatnak bennünk és 
így Isten is újabb büntetést keres. Ez legyen mondásom er
ről a két országról azoknak, akik megmaradtak közülök. 
De minden más országoknak és az én harcosaimnak is, 
amint következik." 

* 
E szavakkal zárul a minket érdeklő első rész. De új cí

mekkel a törökre vonatkozólag még két más kérdést is felvet. 
Az egyik: „Wie man widder den Turcken soll kriegen?" 
(5—7. 1.). Bűnbánó szívet, hitet vár a hadfiaktól s Isten igé
jének követését ajánlja a háborúban is. Csak így lesz velők 
Isten s így nem kell félni a töröktől. „Bízzatok, Istennek 
igazi szentjei nem viselnek csupa aranyos mentét, miként a 
szentek a pápisták templomaiban." Magyari István is így 

*) Bartoniek E . Mohács Magyarországa. Burgio pápai kövei 
jelentései. 135. és 143. 1. 



ád jó tanácsokat a török ellen harcoló vitézeknek (i. m. 
233—254. 1.) s Pázmány ezért kigúnyolja. Magyar vonatko
zások ebben a részben nincsenek Cordatusnál. 

A másik kérdés pedig: „Wie man das feld widder den 
Turcken sol behalten?" (8—11. 1.). Ebben mondja: „Tud
játok meg, hogy nemcsak a török küzd ellenetek minden ál
nok magyarokkal (János király török szövetségére gondol), 
hanem minden ördög is, akik mind a német nemzetre ha-
ragusznak a szent evangéliom miatt, melyet sok helyen pré
dikálnak tisztán és igazán. Viselkedjetek tehát úgy, mint 
fentebb mondtam és ne botránkozzatok meg, hogy prédiká
tor létemre hadfiakat merészelek oktatni." Ebben a részben 
kiált fel: „Ti pedig, akiket most Bécsben ostromolnak, mily 
szívesen vennétek, hogy az egész világ segítségtekre men
jen." Mintha azt gondolná: de Mohácsnál t i sem segítettétek 
a magyarokat. A római császár, mint a keresztyénség feje 
(nem a pápa) iránt és János szász választófejedelem iránt 
engedelmességre int. És a gyakori buzgó imádkozást sür
getvén, kéri, ne feleljék azt: „Ez a szörnyűséges ember 
minket, hadfiakat az imádkozásával barátokká akar tenni 
(zu Muenchen machen)." E résznek zárószavaiban ismét k i 
mondja, hogy a pápisták vezették félre a népet s az ő hazá
ját (Ausztriát) is felsőségével együtt azok döntötték hazug, 
hamis tanításukkal ebbe a nyomorúságba. 

* 

Végül még egy hosszabb imádságot is ír a török ellen 
induló katonák számára. (Das gépet. 12—15. 1.). Ezt is a 
magyarok és osztrákok ellen való panasszal, de mégis bé
külékeny hangon kezdi: „Mindenható és irgalmas Isten, jól
lehet bizonyosan tudjuk, hogy akikért most a te atyai ir
galmadat kérjük, éppen ők voltak fejedelmeikkel azok, akik 
gúnyolták, üldözték és közülök igen sokan emberi félelem
ből vagy földi haszonért, szavakkal, cselekedetekkel vagy 
nagy hallgatásukból a te egyetlen Fiad, Jézus Krisztus hité
nek prédikálását megtagadták s köztük a legmagasabb ran
gúak is annyira megfeledkeztek magukról, hogy minket 
(Cordatust és társait), akik szent nevedben nekik az Evan-
géliomot prédikáltuk és vallottuk, nemcsak kiátkoztak és 
száműztek, hanem minden szerencsétlenségünkön még ked
vüket és örömüket is lelték; sőt valóban azt hitték, hogy ha 
minket megölnek, néked, örök Istennek tetsző szolgálatot 
cselekesznek." íme, Istennel beszélve, imádságában is el
mondja Magyarországban és Ausztriában átélt szenvedéseit 
és híven jellemzi a magyar és osztrák ellenreformáció kez-



detét. De mégsem akarja vesztüket, hanem tovább így imád
kozik értök: 

„Mégis, oh jó Urunk, nem akarjuk őket, híveiket és 
pártfogóikat a mi ellenségeinknek tartani, hanem mint 
kedves f i - és nőtestvéreink számára — akik nyomorult mó
don emberi hitszabályok és tanítások által voltak és vannak 
ma is megcsalatva — kérjük a te atyai kegyelmedet, bocsásd 
meg bűneiket és küldj nekik segedelmet a mennyből, mert 
emberi segítség oly sok ellenség és üldöző ellen nem segíthet 
rajtok." íme, feledi a sok sérelmet, a mi a magyarok közt 
esett rajta, a 38 heti kínos fogságot, a számkivetést. Nem 
akarja őket ellenségnek tartani, bízik megtérésükben és a 
szászországi katonákkal is imádságot mondat érettük. Elő
ször a reformáció ellenségeire gondol és csak azután tér át 
imádságában a török veszedelemre. Istentől kér hathatós 
segítséget. „Hogy a török a télre üldöztessék, aki minket té
len üldözött" — írja a 14. lapon a margóra. 

Ebben az imádságban festi le a török dúlás iszonyú-
ságait a 79. zsoltárból vett szavakkal: „Isten, bejöttek a po
gányok a te örökségedbe. A mi szilárd és jólépített városain
kat rakásra rontják. A te szolgáidnak holttestüket eledelül 
vetik az égi madaraknak és a mi húsunkat a földi vadak
nak. Budán és Buda körül Magyarországban és Bécs körül 
Ausztriában úgy ontották a vért, miként a vizet és annyit 
megöltek, hogy nincs senki, aki eltemetné őket. Csúfolására 
lettünk a mi szomszédainknak, a magyaroknak, akik tisztes
ségüknek és hitüknek ellenére a Vajdával és némelyekkel 
másokkal együtt jobban kedveznek a töröknek, mint ne
künk. Meddig haragszol, Uram, és meddig gerjedez még a 
te haragodnak tüze? Öntsd k i a te haragodat a pogányné-
pekre, kik tégedet nem ismernek és az országokra, melyek 
a te nevedet segítségül nem hívják. Mert Magyarországot és 
Ausztriát ezek felfalták és a házakat elpusztították." 

A nagy vérontás Budán és környékén, melyet Corda
tus itt említ, Szolimán hadi útjában kevéssel Bécs ostroma 
előtt 1529 szept. 3-ika után történt. De lehet, hogy Cordatus 
Szolimán első budai útjára is gondol, midőn a mohácsi vész 
után 1526. vonult be a fővárosba s ezt és a vidékét már ak
kor is feldúlta. Bécs ostroma szept. 22-től okt. közepéig tar
tott.1) A németek megrémülve ekkor gyűjtötték hadaikat a 
török ellen, a szászok ekkor gyülekeztek Zwickauba és Cor
datus is ekkor írta a munkáját. 

Cordatus imádkozva, Istennel való beszédében is igen 
keményen ítéli el a vajdának, János királynak, a törökkel 

*) Szilágyi S. Magyar N. Tört. V. 76—78. 1. 



kötött szövetségét. Nem is csoda, hiszen ezt Szekíü Gyula ma 
is még a legnagyobb felháborodással említi és nem tudja 
néki megbocsátani. Pedig hát már V I I I . Ince és V I . Sándor 
pápa is mutatott példát a törökkel való érdekszövetségre. A 
franciák is 1525 a Habsburgok ellen való szövetségre szólí
tották fel a szultánt s így I . Ferencnek is része volt a mo
hácsi vészben. György barát, Frangepán kalocsai érsek, 
Brodarics szerémi püspök bibliai helyekkel bizonyították a 
török szövetség jogosultságát. Ferdinánd követei is sűrűn 
jártak Konstantinápolyba. Grisar magyar fordítója tehát 
ezekkel rendezzen tetemrehívást, ne Luther Mártonnal. 1) Ve
lencét, mint a török szövetségesét, fentebb (7. I.) Cordatus is 
említi és erősen megfeddi a törököknek más keresztyén szö
vetségeseit is. 

A hevesvérű Cordatus imádságában is Rómát támadja. 
Istenhez szólva kérdi: „Miért mondhassa rólunk a török 
mindegyre: hol az ő Istenük? ők a képeket imádják, segít
sék k i hát őket most azok. Oh Istenünk, szükséges-e, hogy 
a te gyalázatodra minduntalan azt mondják: egy ember 
Rómában a mi Istenünk, aki tele van vétkekkel (ein Mensch 
zu Rom, der voller Laster steck)." A végső sorokban azon
ban már nemcsak a törökre kéri Isten büntetését, hanem 
feledve előbbi békés hangulatát, az evangéliumot üldöző és 
a törökkel szövetkezett magyarokra is: „Torold meg a mi 
szomszédainknak, az elpártolt magyaroknak gyalázatát is 
hétszeresen, amivel téged, oh Urunk, meggyaláztak." Ma
gyarországi kínos fogságára visszagondolva vesz rajta erőt 
a keserűség. És kiérzik beszédéből, hogy osztráknémet szól 
a magyarokról, amely két párt már Budán sem tudott ösz-
szeférni. 

A zárószóban (Beschluss) ismétli, hogy ennyit akart 
írni röviden a katonáknak, magyaroknak és osztrákoknak 
és mindeneknek, akik Isten drága igéje ellen bűnösen visel
kednek, hogy megtérjenek. Nem szépen és művésziesen 
akart írni, ezért hát ne gáncsolják, hanem röviden az igaz
ságot akarta megmondani. Az 50. zsoltár 22. versét idézi 
végszónak. 

* 
Cordatusnak ez a kis műve a fentebbi okokból csak 

kevés új adatot szolgáltat életéhez. De megemlíti mégis, hogy 
hét év előtt 1522 Nándorfejérvár és Szabács eleste után, 
mikor még itt volt, több oka lett volna a magyarok számára 

1) Kurtz H. Lehrb. der Kgesch. 1906. II . 291., 292. Szilágyi S. M. 
N. Tört. V. 62. Hóman-Szekfű, M. Tört. IV. 18 1. Grisar-Hoitsy, Luther 
M. 180. 1. 



írni. Fogságáról (Budán és Esztergomban) ismételten is em
lékezik. Börtönéből is figyelmeztette a magyarokat a török 
veszedelemre. Üj adat, hogy börtönéből 1526 febr. havában 
Ausztriába menekült s ott nyilvánosan is prédikált a török 
ellen. Új név Braman (v. Bragman) Gergely lelkész, kit a ma
gyarok megégettek. Posztillájában ezzel együtt még Baum
gartner Jánost, a Zólyomban megégetett tanítót s a szintén 
máglyára vitt budai polgárt említi. I I . Lajos királyt (bizo
nyára Mária királynéra való tekintettel) nem vádolja, sőt 
részvéttel van iránta s haláláért a magyarokat a csehekkel 
és németekkel együtt teszi felelősekké. A mohácsi vész oka 
az igaz hitnek, az Isten igéjének és az igehirdetőknek üldö
zése. Különösen érdekli az ismételt nagy vérontás Budán és 
vidékén. János királyt a törökkel kötött szövetségért nagyon 
elítéli. 

Egyébként a kis füzet adatai Gordatusnak már közölt 
életrajzával teljes összhangzásban vannak. Nincs benne 
olyan, amit helyreigazítanunk kellene. Az intő beszéd és 
imádság hangja, az egész művecske stílusa jól összevág Gor
datusnak már eddig is ismert jellemével. Hevesvérű, szóki
mondó prédikátor, aki Rómának tévelygéseit lépten-nyomon 
még az imádságban is kimondja. Nem Luther tanítása az 
eretnekség, amint erről azóta Wittenbergben Luther házá
ban is meggyőződött, hanem a pápa túlzott kultusza, a ha
mis tan és a bálványozás (Abgötterei). Könyvecskéjét nem
csak intésül, buzdításul, hanem cáfolatul is írja, hogy a pá
pisták (Cochlaeus, Cuspiniánus), kik a török veszedelmet is 
a lutheri eretnekségnek tulajdonítják, eszükre térjenek és 
megszégyenüljenek. 



A Ltither-KOnyufár és múzeum 
füzetei. 

szerkeszti D. KOUACS SÁNDOR. 

1. Luther a wormsi gyűlésen. Emlékezés 1521-re. 
írta Kovács Sándor. Ára 60 fillér. 

2. Optimizmus és pesszimizmus az evangyélium 
világításában. írta dr. Pröhle Károly. Ára 
50 fillér. 

3. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
székfoglaló beszéde 1923. márc. 22-én. Ára 
60 fillér. 

4. Magyar költők hitvilága. írta dr. Tolnai Vilmos. 
Ára 60 fillér. 

5. Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. 
írta Payr Sándor. Ára 1 pengő 50 fillér. 

6. Mit akarnak a magyar protestánsok? írta 
D. Raffay Sándor. Ára 30 fillér. 

7. A haladás törvénye a keresztyénség tör
ténetében, írta Kovács Sándor. Ára 60 fillér. 

8. Család, otthon, nemzet. írta D. Raffay Sán
dor. Ára 50 fillér. 

9. Az egyház és a munkásmozgalom Svédor
szágban, írta Lutteman, Axel. Fordította dr. 
Szeberényi Lajos Zs. Ára 80 fillér. 

10. Cordatus Konrád könyvecskéje Magyaror
szág és Ausztria romlásáról. írta Payr Sán
dor. Ara 50 fillér. 

11. Ócsai Balogh Péter emlékezete. írta dr. 
Mágocsy-Dietz Sándor Ára 60 fillér. 
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