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Luther szobrának gondolata az evangélikus közvélemény régi 
követelése volt s az idők teljességében pat tant ki. Ennek bizony-
sága az a rendkívüli áldozatkészség, amellyel földi javakban szegény 
egyházunk fölkarolta. Ez áldozatkészség szinte csodás jelenség a 
mi világnak élő korunkban. Egyházunk Isten jóvoltából rátalált 
a mélységben élő vízre, mely hatalmas sugárban lövel ég felé a 
nyitott résen át. Mózes a pusztában megütötte vesszejével a med-
dőnek látszó sziklát és nyomban megeredt a forrás ár ja . 

Híveink áldozata azonban a r ra is bizonyság, hogy szép szob-
rot várnak; nem iskolai feladatul szolgáló szellemi ós műipar; 
terméket, hanem a Géniusz alkotását, mely egyiránt méltó Luther 
alakjához, méltó a magyar evang. egyházhoz, a magyar nemzet-
hez; olyat, amely egyik dísze legyen fővárosunknak. Nem az a fon-
tos, hogy hamar elkészüljön, hanem, hogy igazán szép legyen éa 
eszmét fejezzen ki, eszmét tudjon ébreszteni. Ha Fadrusz Jánost oly 
korán el nem veszítjük, pályázatra sem lenne ma szükség, inert 
meg volna a congeniplis alkotó művész. Fadrusz foglalkozott Luther 
a lakjának megmintázásával; a, kereszt-theologia vezette őt a re-
formátor alakjához, — azonban kora halálával — az igazi nagy-
ságok mindig korán költöznek el — e szép terv is sírba szállt. 

Igénytelen előadásom nem foglalkozik a szoborkérdés tech-
nikai megoldásával. Arról akarok szólni, mit kell e szobornak ki-
fejeznie. Vaj jon akad-e teremtő művészlélek, aki élővé tud ja va-
rázsolni a hősben élő eszmét '?' A kettő közt olyan viszony van, 
mint a hangjegy és a hangjegyekben reilő dallam előadása közt. 
A hangjegyben benne van a melódia, a harmónia, mely az értet-
lennek puszta értelmetlen jel és csak a tőle megihletett lélek elő-
adó művészete teszi, ava t j a igazi művé, hatásos remekké, amely-
nek hangjai millió cs millió szívet dobbantanak meg. Ilyen a szo-
bormű is. A művészi álom és elgondolás ihlett lélek ábrázoló ereje 
által válik élővé, lelkekre ható erővé. 

A történelmi alak ábrázolásának sikere, legyen festmény 
vagy szobor, akár költői mű, három tényező közrehatásának ered-
ménye. Az első a megörökítésre méltó történelmi hős tiszta tárgy-
szerű történelmi értéke. Élete és munká ja mennyit ér a történe-
lem örök mérlegén, mely csak az igazi hatást méri, mit sem tö-
rődve azzal, hogy a, hatás forrása, a személyiség milyen földi 
külsőben jelenik meg, palota szüli-e, vagy szalmás fedél? Előbbre 
vitte-e az emberiséget célja felé, vagy megállította-e, esetleg vissza-
lökte a haladás ú t j án ? A kellő időben, az idők teljességében jött-e 
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amikor minden egyes szava, elhatározása tett, akár rombolás, akár 
építés? Korán-e, amikor tusája megtörik a kor érzéketlenségén, 
vagy későn, amikor már hirdetett igéje jórészt elavult s hallgató-
ságában nem ébreszt hitet, amikor megjelenése már csupán művé-
szi hatást kelt, mert a kor más barázdára tért? Ez az időpont 
egyéb szempontokat mellőzve magában is nagy jelentőségű a hős, 
hatása és értéke megmérésében. 

A második tényező a történelmi hős lelkisége, személyisége, 
emberértéke. Különbségi kell azonban tennünk a relatív, esetle-
ges, múlásra ítélt ós örökérvényű, időálló törzstulajdonságok közt. 
Nem azon tulajdonságok és jellemvonások az igazi értékek, ame-
lyekben a hős kora leginkább gyönyörködik, mert magára ismer 
bennök, amelyek azonban a nemzedék és divat multával változ-
hatnak. Az érzéki örömökben való szertelenkedés növeli például 
az aszkétaság, önmegtartóztatás erkölcsi értékét (lásd a római színt 
Madách nagy művében), ugyanaz viszont megszokottá, köznapivá, 
útszéli tulajdonsággá válhatik, erkölcsi divatcikké egy más kor-
ban, aminek nemzedéke ezt lá t ja a célszerű és okos élet feltételé 
nck, általános szeghetetlen életszabálynak. I ly változó, múlandó 
tulajdonságok csak korszerű ékítmények a történelmi hős jellemké-
pén, nem időálló törzstulajdonságok. Az időálló törzstulajdonságok 
alkotják igazi mivoltát, amelyek nem változhatnak divatcikkek 
módjára, amelyek el nem kophatnak; sugárzásuk el nem bágyad, 
erejük nemzedékről-nemzedékre megújul, örök példák és ha-
talmak maradnak. Ily tulajdonságok Isten félelme és az em-
berszeretet, a nemzethűség, a lelki bátorság, a lelkiismeretben va-
ló élet, ami egyszersmind Istenben való ölet. Az élő fáról leválhatik 
a kéreg, lehullhat és haraszttá száradhat a falevél, — de a fa to-
vább él, mert törzsének ereiben az életnedv szivárgása, az év-
gyűrűk lassú, de biztos képződése szakadatlanul tar t . A kéreg és 
levél változó tulajdonság, járulék, viszont az életnedv, mint az 
rleterő feltétele és bizonysága törzstulajdonság; nélküle a. fa él3tót 
nem képzelhetjük cl. Az ember lelkiségét és értékét nem az eset-
leges, hanem a lényeghez tartozó törzstulajdonságok alkotják, ame-
lyek nem változnak a változó korok ízlése és divat ja szerint. 

A harmadik tényező az alkotó művész lelkisége. Nem tehet-
sége, tanultsága, hanem lelkisége, benső, lelki embere. Mit lát hő-
sében? Mely tulajdonságai domborulnak ki és mely jellemvonásai 
bágyadnak el szemléletében? 

A művész szeme gyakran a nemzedék, a kor szeme, kivált-
képen, ha a művész maga a kor szülöttje és termése. Szülöttje nem 
idő szerint, hanem lelke szerint; a kor lelkétől lelkezett gyermek, 
aki azt lá t ja hősében, amit az emberöltő, amelyben él, látni sze-
retne. Ekkor is alkothat jó szobrot, de igazi nagy alkotás csak 
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oly lélekből születhetik, amelyik sa já t korának éppúgy ura tud 
lenni, mint hőse, aki megszabja népe, nemzedéke út já t , mint a 
felhő és tűzoszlop Izraelnek a pusztában. 

A történelmi hős, ha igazán hős és nem csak jelmezét viseli 
korának, nein magától születik, hanem Isten küldi; az egymást 
felváltó korok, nemzedékek szűnös-szűnetlen formálják, alakít ják. 
Formál ják már megjelenése előtt, amikor minden nemzedék, mely 
v á r j a és vágyódik utána, ad hozzá valami alkotó elemet, építő-
nnyagot, színt, hogy igazán az emberiség hőse, jótevője lehessen. 
A nagy lélek megszületése azonban éppoly sejtelmes titok és épp 
annyira kikutathatat lan, mint egy nemzet alakulása. De alakít-
ják történelmi megjelenése után is. Mindenkor módosítja alakját , 
lelki képét saját eszménye szerint; mást és mást lát benne, mint-
egy sa já t törekvéseinek lelki vezérévé teszi és hitelesítő pecsétül 
használja, — amint a kései festők néha ú j színezéssel ízlésük vagy 
a kor gondolatvilága szerint módosítják az eredeti nagy műreme-
ket, amelynek mélységeibe nem látnak. Az igazi művész azonban 
felfedezi a hős valódi lelkét, az esetleges vonásokból, a ráülepedett 
történelmi porból tisztára hánt ja — mossa a maradandó értéket 
és nagyságot, megtalál ja a hatás titkát, hogy hősét a maga tör-
ténelmi hűségében állítsa kora elé. Erre azonban csak a hőssel 
cgylelkiségű, teremtő művész képes, akinek lelkében a hős nagy 
érzései, legszebb gondolatai, egész belső világa tiszta zengésű vissz-
hangot vernek. 

Történelmi hős-e Luther? 
A történelmi hősnek minden lón y eges tulajdonságát meg-

találjuk benne, noha nem voll seregzúzó hadvezér, világbíró Nagy 
Sándor, Jul ius Caesar vagy Napoleon. Ö más fegyverrel harcolt 
és győzött; nem testi fegyverrel, hanem lelki fegyverrel és győ-
zelme nagyobb, mint amazoké, mert a lelkeket indította el az idves-
ség ú t já ra . Ë1 benne az isteni küldetés tudata és tudja , hogy e 
kjüldetését elárulnia nem szabad. Fc leh» a történelmi megbízás 
sikeréért, amit teremtője és megváltója rábízott; abból egy sze-
mernyit nem engedhet, de tovább sem mehet, mint Istennek igéje 
engedi. Nem az ő dicsősége a fontos, hanem az evangeliomi igaz-
ság diadala. Ezért kész a vallástétel bármilyen nemére: vitára, 
harcra, szenvedésre, halálra. Nem tétovázik, mint a sikerszomjazók 
a válságos percekben; előre néz és előre halad, mint a szántó, aki 
az eke szarvát fogja, mert tudja , hogy Isten művének eszköze és 
Isten nem hagy ja el. Bátor ő hivalkodás és kevélység nélkül, alá-
zatos meghunyászkodás nélkül. „Az ő bátorsága nem dac, nem 
puszta ellenzegülés, mely a béres szolgák sajátsága; nem a raga-
dozó tigrisé, amelyet éhség szül és kegyetlen, de a nagyobb erő 
elől eloson; nem az elkeseredéséi, amelyet kétségbeesés ha j t , — 
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hanem az apostolé, aki önmagát áldozatul ad ja a győzelemért, 
de a győzelem reménye nélkül is máglyára lép; a gyermek bá-
torsága, aki elfogulatlan szemmel tekint a világba, mindenütt csak 
jót keresve; az anya bátorsága, aki »zíve vérével ava t j a szent 
hellyé a rábízott, általa rakott fészket."*) Szíve szerint gyűlöli a 
hazugságot, akár hízelgés, akár rágalom képében közeledjék feléje. 
Luthernek egész egyénisége benne van A keresztyén ember szabad 
xága c. müvének alapgondolatában: „A keresztyén ember nem él 
önmagában, hanem Krisztusban és felebarátjában, Krisztusban a 
hit, felebarátjábc\n a szeretet által, Vallási életének a hit a ge-
rince; Isten nem gyötrődésünkért és bánatunkért kegyelmes hoz-
zánk, hanem hitünkért. „A hit ereje által a lélek minden te h3 
Krisztusé lesz, viszont Krisztus igazsága a léleké lesz." A kereszt 
és az Üdvözítő sebei ránézve az igazi erős vár, mely a bűnös em-
bert megvédi az ősgonosz s a kárhozat, a halál ellen. Köz,életi 
erkölcsének örök fundamentuma a lell-\i ismeret, amelyben Istjem 
igéjét hal l ja s amelynek parancsát szakadosi-szíakadatlan követi 
nem csupán a wormsi gyűlésen, hanem egész életén végig. Szere-
tetének győzhetetlen erejével át aka r j a alakítani, meggyógyítani, 
az egész államot, társadalmat és bele aka r j a plántálni a szívekbe, 
hogy mindnyájan Isten képét és hasonlatosságát viselő teremtmé-
nyek vagyunk, tehát testvérek módjára kell élnünk. Nem az anyagi 
hatalom szavával aka r j a új já teremteni e világot, hanem a szeretet 
hatalmával, mely olyan mint a nap a világmindenségben, minden 
életnek éltető forrása. Az ő nemzeti és társadalmi programmja 
akkor világcsoda volt, csak századok multával részenként való-
sult meg, egy része még ma is megvalósulásra vár. 

Egyetemes vallási, erkölcsi, nemzeti és társadalmi reformá-
tor; ki ír thatat lanul ott él minden nemzedék lelki világában. Ellen-
felei őt támadva az ő tanítását hirdetik; nem tudnak személyisége 
varázsától szabadulni; akara tuk ellenére foglyaivá lettek. 

Milyen legyen tehát az a szobor? 
Luther szobra nem könnyű feladat még a művészi láng* 

Iéleknek sem. Míg Kálvin az Insti tutio megjelenésekor teljesen 
kész, befejezett történelmi hős, akinek alakjából egyetlen lényeges 
jellemvonás sem hiányzik és sírba szálltáig ugyanaz marad, mint 
Isten keze által alkotott és sa já t lelkétől művészi gonddal tökéletes 
simára csiszolt szobormű, — Luther örök növésben levő fa, örök 
mozgó folyamat, amit csak egy pil lanatra is megállítani meddő kí-
sérlet volna. Ö úgy tűnik fel, mint égbe emelkedő hegycsúcs, amelyet 
emberláb még nem taposott s fenségével szinte porba sújt . 

*) Idézet egy régebbi előadásomból. 
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Az ő budapesti magyal ' szobra nem leket egy németországi 
vagy más külföldi szobor iialváuy mása. Hozzánk is van izenete, 
de más hangon szól, mint sa já t nemzetéhez. Mi máskép hal l juk 
az ö tanítását, mint a németség, mely az ö korában is egységes 
nemzet volt egységes birodalomban, amelynek földjét idegen, hó-
dító ellenség nem pusztította. Mi akkor is, mint most, feldarabolt 
ország, részekre szaggatott nemzet voltunk, szinte a, reménytelen-
ség sivár s ivatagára vétve. Wittenberg, Luther egyeteme felől 
hangzott felénk az első bíztató szó, Farkas András és más énekeseink 
lan t ján át: dolgozz és higyj , a te hited megtart tégedet. Az ő alak-
ját ú j r a be kell ágyazni a magyar nemzeti törekvésekbe, függet-
lenségünk, feltmadásunk, a területi épség nagy ábrándjába. A 
hőst vegyék körül, mint élő sövény, magyar tanítványai, akik már 
származásukkal hirdetik a magyar haza egységét: az iskola-alapító 
és hitvallásszerző bár t fa i Stockei Lénárd, a bibliafordító Erdősi 
Sylvester János (Szinyérváralja, jSzaitmár), a zsoltáros Sztár ay 
Mihály (Baranya, Somogy), Dévai Bíró Mátyás, a Magyar Luther, 
(Déva, Erdély), a humanista szellemű Hontems János (Brassó). — 
És forduljon e szobor Nyugat felé tiltakozó .kezével, emlékeztetve 
hálátlanságára, nagy bűnére, hogy azt a nemzetet döntötték méltat-
lan rabigába, mely századok hosszú során át ontotta vérét védel-
mökben, emlékeztetve a, jóvátétel és engesztelés talán keserű, de 
elengedhetetlen kötelességére. 

Felbukkant az a gondolat, hogy Luther Jézussal, a Megvál-
tóval együtt jelenjék meg a szobron. Jézus, a Messiás, az egyetlen 
üdvözítő és közbenjáró, aki a reformátort , mint taní tványt áldja, 
oktat ja és oltalmazza. Ha ar ra gondolunk, hogy Luther annyira 
az igéhez és a golgotai áldozathoz, a keresztfához van mintegy 
odaszegezve lelkében, hogy szinte Jézus sebeiben él, nem szólhat-
nánk ellene és művészi megoldásra, ábrázolásra is alkalmas. Méltó, 
hogy művész lélek foglalkozzék vele. Ámde a vallásos érzés, ami 
vei lelkünk a Golgotát nézi s a keresztfa, elé borulva hódol Isten 
fia előtt, aki emberré lett értünk, tiltakozik e megoldás ellen. 
Tiltakoznék maga a reformátor is, nem engedné meg alázatossága, 
mely Isten fia, áldozatában az isteni kegyelemnek földrehajolását 
lát ja . Krisztushitének mélysége egész sor imádságában, énekében 
elmélkedésében tükrözik. Hite szerint ő maga csak egy sugár a nap-
ból, de a sugár nem emelkedhetik a nap, a fényforrás közelébe, 
csak hite, há lá ja és alázata szárnyán. Krisztus alakját , akit kép-
ben vagy szoborban imádat tárgyául ol tárra helyeztünk, akinek szent 
vacsoráját, mint kegyelmi zálogot vesszük, nem vihet jük az utcák 
emberforgatagába, a porba, az önzésbe és gyűlöletbe. Krisztus alak-
jának méltó helye a templom vagy egy muzeum áhítatkeltő terme. 
Képzeljük el Thorwaldsen nemes Krisztus-alakját utcán, akár kért-
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ben is, ahol, bár nem szándékosan, labda, kő vagy hógolyó érné. 
Krisztus minden idők hősei felett álló történelmi hős, ő az örökké-
való történelmi éltető Élet, az ő harca máskép zajlik, mint a miénk, 
akik a földi élet törvényeinek hatalma alatt állunk. Luther és re-
formátor társai az evangélium diadaláért küzdenek, mint Isten ki-
választottjai, de végre is emberek és küzdelmük emberi küzdelem. 
Hogyha a harc hevében érzik is Jézus jelenlétét, lelki szernekkel 
bizonyára lát ják is, talán hangjá t is hallják, mint égi zengzetet, 
— de épp akkor hallják és lá t ják tisztán, ha testi szemektől, testi 
fülektől el vannak rejtve. 

Előadásomat azzal a reménnyel fejezem be, hogy minden igazi 
nagyság megtalál ja ihletett művészét,, hivatott megszólaltatóját, 
aki a földi ködtől megtisztítva élő alakként á l la t ja elénk. A refor-
mátor is a névtelenségből bukkant elő és élő hite csodás dolgokat 
alkotott, egy világot mozdított meg. Várom az ihletett művészt, aki 
Luther lelkét nem a róla írt könyvekben, hanem magának Luther-
nek irataiban, megnyilatkozásaiban keresi s onnan ismeri meg. 
A hit és lelkiismeret a lutheri világézet két sarkpont ja ; számtalan 
helyen jelenik meg műveiben, változatos fogalmazásban. Ott van 
halhatat lan hymnusának első soraiban is : „Ein gute Wehr und 
W a f f e n " . . . „Jó pajzs és győztes fegyver."*) 

Lelkiismerete az ő pajzsa és hite az ő fegyvere. 

Szentül hiszem, hogy szobra is ezt hirdeti majd nékünk. 

D. Kovács Sándor. 

*) A hivatalos magyar fordítás megfordítja«, illetőleg fel-
cseréli a két szót. 
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