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A Luther-Társaság tagjaihoz.
Az Ösvény több éves szünet után lát ismét
napvilágot. A nagy drágaság, a viszonyok mostohasága magyarázza meg, hogy e kötetbe négy
évfolyamot foglaltunk egybe. Megjelenését kez
detben a Luther-Társaság kebelében beállt zava
rok, utóbb az általános összeomlás késleltették.
Azért, bár elkésve jelenik is meg, fogadják olva
sóink szívesen az Ösvénynek e négyes kötetét,
melyet teljesen a reformáció emlékének szen
teltünk. A kötet nagyobb része már 1918. év
őszén készen állt; befejezését az idén. 1920-ban
csatoltuk hozzá.
Az Ösvény, Luther-Társaságunk feléledésé
nek első jele, beköszönt tagtársainkhoz, de egyút
tal kér is. Kéri a támogatást, hogy áldásos mun
káját tovább folytathassa. A tagdíjak forrása
évek óta elapadt; tagtársaink jórészét elszakí
totta tőlünk a békének nevezett hatalmi erő
szak. Sokszorta inkább reászorulunk a megma
radtak hűségére és áldozataira. Bizalommal kér
jük tagtársainkat, hogy az 1918.. 1919. és 1920. évi
tagdíjakat (évenkint 10 koronájával számítva, a
postaköltségek betudásával) a mellékelt postai
befizetési lapon minél előbb megküldeni szíves-
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KÉPMELLÉKLET:
Luther végrendeletének zárósorai. (A Franklin-Társ. szivességéböL)

Luther nevelési eszményének
jelentősége/
A rendelkezésemre álló rövid idö nem engedi
meg azt, hogy Luther nevelési eszményéről és neve
zetesen arról, hogy ö az eszmény magaslatára mily
nehéz lelki küzdelmek árán emelkedett fel, közelebb
beszéljek. Dolgozatomnak inkább csakis befejezését,
amely ez eszmény jelentőségéről szól, olvasom fel.
Csak annS'it jegyzek meg, hogy Luther ezt a neve
lési eszményt nem találta meg az egyháznak sem
tudományában, sem annak cselekedetei labirintusában;
tehát a szellemnek sem elméleti, sem gyakorlati irá
nyában. Az egyetem hidegen, a zárda kétségbeesetten
bocsátotta el. Más úton — a misztika által támogatottan — szívével, tehát értékelő érzelmével a bibliába
mélyedve kereste s meg is találta az eszményt.
Nagyjelentőségű Luther nevelési eszményénél már
magábanvéve az, hogy ö ezt az eszményt a léleknek
sem elméleti, sem gyakorlati, hanem annak értékelő,
tehát érzelmi irányában találta. Nem elmélkedésben,
nem cselekvésben, hanem csak az érzelemben nyugod
hatunk meg. A lélek beható vagy értelmi és kiható
vagy akarási tevékenységének egyaránt nemcsak nyugvó,
hanem éltető központja az érzelem. Csak az iránt érdek
lődünk, amire értéket helyezünk; s kiható, akaró,
cselekvési tevékenységünk is csak íigy indulhat meg,
1 Felolvasás a pozsonyi Protestáns Esték 1917. évi jubileumi
sorozatában.
Ösvénv. 1917—1919.
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hogyha azt akár tudatosan, akár öatudatlanal érték,
tehát az érzelem mozgatja. Érték nélkül nincs érdek
lődés, nincs érvényesítés. A Schelling hatása alatt álló
Schleiermacher azért is helyesen tulajdonít az érze
lemnek ily központi helyet lelki életüakben; az érze
lem mélyéből differenciálás útján különülnek el a meta
fizikára, theológiára, az értelmi tevékenységre s más
részt a morálra, theológiára az akarási, érvényesítő
tevékenységre vezető lelki irányok.
Goethe is, amikor az emberi szellemnek a végte
lennel való kapcsolatát és annak végső alapját keresi
s megtalálva keresi ennek teljesen megfelelő nevét —
végre felkiált: „Gefülil ist alles". (Faust 12i8i). A psychológia terén is legyőzte az újabb időkben az intellektualisztikus herbarti elméletet: nevezetesen a Wtindt
nevével kapcsolatos voluntarisztikus elmélet, de már
maga Wundt is megengedi, hogy „egészben véve az
érzelem tekinthető épp úgy az akarati cselekvény kez
detének, mint viszont az akarás egy összetett érzelmi
folyamatnak" (Grundriss der Psychologie 221) „úgy
hogy az érzelem és az akarás egy és ugyanazon folya
matnak részleges tüneménye". Rehmke. az érzelemben
látja a tudat eredeti állapotát (Alig. Psych. 149. 295).
Jerusalem az érzelmet nevezi a lelki élet kezdetének
s alapjának (Lehrbuch der Psych. 1481). Horivits pedig,
aki psychológiai tanulmányaiban a biológiai szempon
tot erősen hangsúlyozza — az érzelmet azokkal az
elemi psychológiai funkciókkal asonosítja, amelyek
komplikációiból és fokozataiból a tudat közelebbi tar
talma kialakul. Hazánkban Posch Jenő nagytudományú
munkájában viselkedésünk legprimitívebb alakját a tet
szés- és nemtetszésben, tehát az érzelem e két sarkpontjá
ban látja (960). Ennek objektív világjellemvonást tulaj
donít (881, cf. 838. 841, 979). Az érzelemből vezeti
le épp úgy az értelmi (1097/8), mint az akarati fankciókat (985, 1098), úgy hogy végre értjük Posch
exklamációját: „Mindent a világon az érzelem hozott
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létre s magát az érzelmet létrehozta a világ, vagyis
az organizmusra ható adatösszeg (109y. 1-.)". Ha pedig
a lelki irányokban csakis a közösét nézzük és eltekin
tünk az azokban mégis érvényesülő különbségektől:
akkor tán nem lep meg Posch egyenletbe foglalt e
tétele: ,,az érzelemhez (vagyis a viselkedéshez) a másik
kettő: a gondolkozás s az akarás úgy viszonylik,
mint két fékeértés az igazsághoz" (1102), s így értjük
az ő álláspontján azt a vállalkozását, amellyel ö az
eddigi triumvirátus helyébe felajánlja az érzelemnek az
egyeduralom trónusát (1104). Ebbe helyezi az érzelmet
Fr. Bittér von Feldeck, midőn Schopenhauerből kiin
dulva a . voliintarisztikus alapot mélyíteni • kívánja s
eljut amaz elméletéhez, mely az embernek azt az ősfunkcióját, mely öt a világegyetemmel realiter egybe
kapcsolja, az érzelembe helyezi s ez alapon építi fel
magát a világrendet (Das Gefühl als Fnndament der
Weltordnung, 1890), megvalósítva ezzel azt, amiről
már Herder, az ember és emberiség legmélyebb, az
eredet és keletkezés kérdéseiben kutató tudós álmodo
zott akkor, midőn az érzelem filozófiáját kívánta
megírni.
Ezt írja meg alapjában Bergson is mai nap
Franciaországban és Angliában annyira hódító művei
ben, amelyekben alapvető misztikái intuíciója mély
rokonságot mutat az érzelemnek teremtő és terméke
nyítő fankciójával, mint aminőt Luther éppen az érze
lemnek, a szívnek tulajdonít.
Az a tény tehát, amely szerint szellemi életünk
éltető központját Luther az értékelő érzelembe, a szívbe
helyezte: már a lelki jelenségek mai tudományos kuta
tása szempontjából is nagyjelentőségíi.
Nagyjeientöségü azonban, különösen nevelési szem
pontból. Ha a szív, az érzelem lelki életünk kialaku
lása szempontjából ily alapvető fontosságú, úgy termé
szetes, hogy az igazi nevelő nem a kalkulusba szed
hető ismeretek befogadására és a könnyen minősíthető
1*
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külső viselkedésre, tehát a növendék cselekedeteire
fekteti a nevelésnél a fősúlyt, hanem arra, hogy minő
az ö növendékének ssíve, annak érzülete, hogy miért
tanul, cselekszik így ; mi mindkettőnek motívuma.
A nevelésnek nem az a feladata, hogy a fiú fejét
ismereti any^aggal megtöltsük, nem az, hogy civilis
szempontból kifogástalan magaviseletet tanúsítson, ha
nem az, hogy szíve szerint jó legyen. Ha jó a szív,,
ha jó a fa, úgy annak gyümölcsei is jók lesznek.
Önzés, hiúság, ambíció lehet a jó tanulásnak rugója
s dicséret a jó viselkedésnek motívuma s mindemellett
sivár, erkölcstelen^ romlott lehet az ifjúnak lelke, tel
jesen elhibázott annak nevelése.
De miben áll a szívnek, az érzületnek a jósága?!
Luther szerint a hitben,
mivel az ember a hit alap
ján jut Istenhez normális állapotba s így lesz a bíinös
jóváj (of/.a'.oc). A hit azonban Luthernél is épp úgy
alapja, tartalma, mint következménye szerint egyazonos a szeretettel. A haragos, bűnt megtorló Isten Luther
lelkében csak a félelem, rettegés, sőt az istengyűlölet
érzelmeit, de nem a bizalmat, a hitet Istenben váltotta
ki. Az Isten szelleme érinti Luther szívét, úgy hogy^
már most láthatja Istent, mint a végtelen szeretetet, azt
az Istent, ki annyira szereti azt a bűnös világot, hogy
annak megváltásáért még egyszülött fiát is odaadta.
Ez Isten felé az ember csak feltétlen bizalommal, hit
tel emelkedhetik fel, hogy hozzá áthasonulva teljék
meg az isteni szeretettel és a szeretettel szálljon le
embertársaihoz. A hitnek alapja Istennek szeretete:
tartalma az isteni szeretet, követkemiénye ez isteni
szeretet erejében a világnak szolgálása. — a feltétlen
érték, a feltétlen jó, mely a hitet alapozza, annak
tartalmát alkotja s hatásossá, építő erejűvé teszi a

szeretet.
Az abszolút jő: a szeretet.
Ez, mint ige, mint evangélium, benne van a szent
írásban : ezt személyesíti meg Krisztus. A szentírást
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ezért is az ige szempontjából kell olvasni, kell Krisz
tusban és Krisztus által áthasonulni, újjá kell születni,
az isteni szeretet erejében hatékony életre !
Mégis értjük azt, hogy Luther épp úgy, mint
Pál apostol, a hitet tolja előtérbe. A hivő szempontjá
ból ugyanis a szeretetnek e kölcsönható élete két irány
ban folyik le: egyik a szerető Isten felé, a másik az
isteni szeretet erejében az ember felé vezet, az egyik
az ember vallási vonatkozásában, a másik ugyanazt
erkölcsi vonatkozásban tünteti fel, éspedig mind a kettő
egy és ugyanazon szeretet alapján, ugyanazon szere
tet tartalmával, ugyanazon szeretet erejével, tehát meg
nyilatkozásában, lefolyásában egyenlőképen, tehát jellemszerüen meghatároztatva.
így eljutottunk Luthernek nevelési eszményéhez:
a szeretetben gyökerező, a szeretetet tartalmazó és
szeretet erejében ténykedő valláserkölcsi jellemhez.
Valláserkölcsi jellemmé válni: ez az ember
nek feladata és éppen ezért ez a nevelésnek fel
adata.
Luther e nevelési eszményének nagy jelentősége
az. hogy ma sem tűzhetünk ki magasabb feladatot,
célt a nevelés elé, mint azt, hogy növendékeink val
láserkölcsi jellemekké váljanak. Lutherrel együtt mi
is a jellemnek vallási tényezőjét erősen hangsú
lyozzuk.
A Luther által hirdetett és követelt e vallás lénye
gileg eltér attól, amelyet Luther az ö korában talált
és amellyel még mi is a mai köztudatban találkozunk.
A vallásos ember közönséges felfogása szerint a bűn
és bűn súlya által elnyomott, lesütött szemmel járó,
bús arckifejezésű, szomorú, alázatoskodó alak: nem
ilyen Lutheré. Az ily alak Luther szerint nem az
evangélium, hanem a törvény, nem az újtestamentum,
hanem az ótestamentum fokozatán áll. A törvény,
igenis, ez kelti fel a tehetetlenség tudatát, érezteti
velünk a bűnnek súlyát s földig, porig aláz a szent.
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az ítélkező Istennel szemben. A félelem, a rettegés
csak az ótestamentomi törvény vallásának emberi
kifejezője.
Egészen más a vallás az evangélium, az újtesta
mentum fokozatán. Luther szerint az Isten szelleme
megragadja az embert szívében, iigy hogy most már
feltekintve a szeretet istenét látja, ki szeretetében leha
jol őhozzá, hogy kebléhez szorítsa, hogy mint Isten
gyermeke, megteljen az atyai szeretetnek szellemével
s így egyesüljön istenével. A bűn és halál, s így a
félelemnek és a rettegésnek szelleme, úgymint a sötét
ség, elmenekülnek a jóság, a világosságnak e bűnös
köréből s az ember Istenben és Isten által felszaba
dultan. Istennel szövetkezve Istent dicséri, s Isten ere
jében bátran tekint maga körül. Isten az ő vára, az
ö ereje; nincs földi tekintély, mely néki imponálna,
nincs földi hatalom, mely öt megrettenthetné. 0 sza
bad ! s így Istenben ura mindennek! (Freiheit des
Christenmenschen.)
Ilyen a vallásos a mi Lutherünk szellemében;
ilyen a vallásos az evangélium, az U. T. álláspontján !
S mindez nem frázis! hanem a reformátori Luther
életében teljes valóság. 0, az egyszerű barát szembe
száll a két nagy világhatalom képviselőjével, a pápá
val és császárral; nincs szüksége semmi biztatóra. A
szívében mellette tanúskodó isteni szellem, e konszciencia őt biztossá teszi igazában, s mint Istennek meg
bízottja, nincs mit félnie. Hiába hivatkoznak ellenei a
zsinatok határozataira, a pápának parancsszavára, az
egyház tekintélyeire: „Mi közöm ahhoz, — így felel
Luther, hogy ezt szent Ágoston, vagy Jeromos, szent
Péter, vagy szent Pál — sőt ami még ennél is több:
az égből leszálló Gábor arkangyal mondja: „Mindez
meddő". Kell, hogy Istennek igéjét bírjam; azt aka
rom hallani, amit Isten mond. Az igét hirdethetik
nekem ugyan: de azt a szívembe csak Isten adhatja.
Kell, hogy ő beszéljen szívemben, mert különben mi
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sem történt; mert ha ö hallgat, úgy nem szólt senki"
(Predigt über Mt. .7.15—23, 1522-böl; Rade: Luther
207/8.). A reformátor] Luther szellemében hívő, vallá
sos még a szentírást sem fogadja el tekintélyül, ha
nem egyedül Isten igéjét, mely a szentírásban is van.
A hivő ezért is a szentírás fölött áll, fölötte ítélkezik,
hogy mi benne az ige. mi benne csak emberi mii.
Luther a szentléleknek megrövidülését és fogyatkozá
sát látja annak írásbafoglalásában (Erlang kiad. 102,
388). Az 0. T. és U. T. közti különbséget éppen
abban látja az 0. T. az előre hirdetett evangéliumot
az írásba, és pedig csakis az írásba foglalta; miért
is arra, mint 'betűre, mint írásra hivatkoznak: „az
evangélium vagy az U. T. ellenben tulajdonképen ne
legyen írott, hanem legyen élőszó, mely hangzik, hogy
hallható legyen az egész világon; fölöslegként történt
az, hogy le is Íratott" (Die erste Ep. S. Petri Eri.
kiad. 52,29.).

Veszély rejlik Luther szerint az evangéliumnak
írásba való leszögezésében; az a veszély, hogy könynyen lesz Krisztusból Mózes, az evangéliumból törvény
és tankönyv (Vorrede anf das neue Testament 1545
Eri. kiad. 63,112/3.).

Mivel pedig élő az evangélium, azért nemcsak
harsogva kell világszéltében hirdetni, hanem kell hogy
éljen minden időben is. A szent szellem minden idő
ben megszállja az embereket. Luther is érzi, hogy
ugyanaz a szellem, mely^ az apostolokban és a prófé
tákban működött, őbenne is hatásos. Mivel azonban
mi e szellemet nem bírjuk oly bőségesen és hatal
masan, mint az apostolok: ezért kénytelenek vagyunk
tőlük tanulni és ÍÍZ Ő forrásukból meríteni (Eine andere
Predigt über das Evgl. ani Ostermontag. Eri. kiad.
112, 273.).
A reformátori Luthernek eszményi nagysága a
vallás és lelkiismereti szabadság e hirdetésénél még
csak akkor tűnik fel előttünk teljes fényében, hogyha
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a protestáns egytázakaak mai tényleges állapotait
Luther e követelményeihez mérjük. Már Luther életé
ben megkezdődött az egyházi élet rendje és az egy
ház elismertetése érdekében a dogmák és a törvény
egyházának kialakulása. Szimbolikas könyvek nehe
zedtek a hivők lelkére, holott e lelkeket Luther semmi
féle dogmákkal nem akarta megkötni, sőt a. fölöttük
való ítélkezés szabadságát a hivők számára biztosította.
Még a mai zsinatunk is a XVI—-XVÍI. század theologiáját, e folytonos fejlődésnek alávetett theológiát
megjegecesítő szimbolikus könyvekre kötelezi tisztvise
lőit, papjait, holott még az aránylag leginkább szabadelvíí augusztana konfesszióval mint Leisetreterin-nel
Luther sem volt megelégedve. Németországban meg
éltük pedig azt, hogy a gyülekezete, de a másfelekezetííek által is rajongva szeretett és folytonos építő
munkában faradhatatlan Jathó papot az eg3^házi ható
ság elmozdította. Mintha Lutherünk nem kötötte volna
lelkünkre a következőket: „Pál apostol L Thess. 5 azt
írja: „Vizsgáljatok meg mindeneket, s tartsátok meg
azt, ami jó". íme ezzel azt akarja, hogy egyetlen tant
vagy tételt se fogadjatok el magában, hanem csak
akkor, ha azt a gyülekezet, amely hallja, meg is vizs
gálta és jónak találta. Ez a vizsgálás ugyanis nem a
tanító dolga; a tanítók előbb azt elmondják, ami meg
vizsgálandó. Így tehát a biblia e helye is az ítélkezést
a tanítóktól elveszi, s a keresztények közt a tanítvá
nyokra bízza, úgy hogy egészen másképpen áll a
dolog a keresztyéneknél, mint a világban. A világban
az Orak kéayök-kedvök szerint parancsolnak s az
alattvalók azt beveszik. Krisztus szava szerint ez
köztetek ne így legyen. Ellenkezőleg a keresztyének
között ki-ki a másnak megítélöje s viszont a másnak
alárendeltje. Tanítani hatalma van a püspöknek, a
pápának, a tudósnak és mindenkinek; de a juJwk
ítélkezzenek, hogy Krisztusé, vagy idegené a hang (Ján.
1 0 , 5, 27.).
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„Oly ügyekben, mint aminők: tanok megítélése,
tanítók vagy lelkészek beállítása vagy eltávolítása,
nem kell törődni emberi törvényekkel, a joggal, a régi
gyakorlattal, a szokással stb. —megállapítottalegyen
azt akár a pápa, akár a császár, akár a fejedelem,
akár a püspök; nem azzal, hogy ragaszkodott-e ablioz
a fél, vagy az egész világ; s tartott legyen-e e ra
gaszkodás egy vagy ezer esztendeig. Mert az ember
lelke örök értékíi, fölötte áll az minden végesnek.
Ezért is csak az örök ige uralkodik fölötte s tarthatja
ezt fogva. Meggyalázó ugyanis az, hogy Isten színe
előtt a lelkiismeret fölött emberi jog és hosszií gya
korlat alapján uralkodjék valaki" (Das eine christl.
Versammlung od. gemeine Recht und Macht habé allé
Lehre za erteilen stb. 1523. Eri. Ausg. XXIL 143/4.).
2Iég a mai egyházunk sem nyitotta fel kapuit azok
számára, akik Luther szerint az igaz egyháznak tag
jai, kik a bennünk: működő szent szellem erejénél
fogva Istenben a szeretet atyját látják s vele egyesülve
az ő szellemének erejében, a szentírásban is csak a
Krisztust, Istennek visszképét látják és keresik, a
többivel azonban, mint korhoz, időhöz kötött emberivel
mit sem törődik. E hívek nélkül a protestáns egyház
is a stagnációnak, a maradiságnak lesz otthonává.
Luther éppen ezen hívőknek lelki közösségében látta
az igazi egyházat: a láthatatlan egyházat. Cél az,
melyet a végtelen fejlődés útján kell megközelítenünk.
A látható egyházak csak annyiban értékesek, amenynyiben a láthatlant szemük előtt tartják. Amint az
egyházak öncélúak, vége a fejlődésnek, megmerevül
nek, dogmákban megkövülnek, s élettik cselekedetek
ben mechanizálódik. Protestáns egyházak csak addig
bírnak a reformátori Luther szellemében létjogosult
sággal, míg a láthatatlan egyházat, ez eszményi egy
házat tekintik igaz egyházuknak és ezt a láthatót
essköziiek, a láthatatlannak fokonkénti megvalósulására.
A folyonos haladásnak elve eszerint életelve a protestayi-
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tizmusnak, mely még a kegyelet s így a konzervatizmus alkotmányát, az egyházat is folytonosan mozgatja,
új meg új tevékenységre buzdítja.
Luthernek vallási eszménye a nevelésre, a mai
nevelésre nézve még ma is aktuális jelentőségű. Ez
eszmény kívánja azt, hogy mi is minden egyes, növen
dékben egy feltétlen értékű lényt lássunk, amely fel
tétlen érték kinek-kinek jobb Énjével adva van. Kívánja
azt, hogy e jobb Énjével kapcsoljuk össze öt a min
deneket teremtő, mindeneket átható és fejlesztő örök
szeretet szellemével s ez alapon neveljük őt Istenben
gyökerező, Istenben boldog, de Isten által hatalmas
gerinces lénnyé, meXj nem hajlik meg semmiféle te
kintély és külső hatalom előtt, ha csak nem képviseli
ez is a szeretet Istenében gyökerező, általa épített, a
közt éltető munkásságot. Ha valamikor, úgy ma ezt
kell nevelési munkánkban hangsúh^oznunk: ma, midőn
azt látjuk, hogy egyesek önző szövetkezete azt a sú
lyos időt, mely mindenkit egyenlőképpen áldozat hozutalcíra és csakis áldozathozatalra kötelezi, — arra
használjuk fel, hogy a nemzet bajából, szerencsétlen
ségéből önző módon hasznot húzzunk s ezzel rövidsé
get szenvedjen, újabb kárt valljon az önzetlenül áldozó
egyesek sokasága.
Ez üzérkedő lelketlen munkát, a hatóságoknak
ezzel szemben tanúsított közönyét és tehetetlenségét,
mely nemzetünk létét és fejlődését veszéllyel fenyegeti,
csakis egy új nemzedék háríthatja el, mely az Isten
ben gyökerezőleg az isteni szeretet erejében nemze
tünkből is az önzés szellemét elűzi és jobb Énjével öröm
mel résztvesz a nemzetet újjászervező nagy munkában.
Hogy miben áll e munka: erre felel a reformátori Luther az ö eszményének erkölcsi irányú kifejté
sében. Luther idejében az erkölcstan lényegileg Aristoteles hatása alatt állott, úgy hogy annak főtárgyát az
erénytan alkotta. Aristoteles erénytanánál abban -az
időben teljesen megfeledkeztek Aristoteles dianoetikai
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erényéről, amely nem megalkuváson alapult, hanem
feltétlen volt. A tudomány és művészetekben érvénye
sültek eme dianoetikai erények. A többi — úgyneve
zett közönséges — erények: a mértékletesség, a bá
torság, a bölcsesség és az igazságosság erényei a vég
letek kizárásával, mintegy a középarányosban állapod
tak meg, tehát a megfontoló, a mérlegelő értelmi a
végesség korlátain belül mozgó munkálatnak voltak
eredményei. Már mindezek alapján az erények az
ember produktumai és így azok birtoka az ember
érdeme volt. Az erény azért is azok birtokosait öneltöltöttekké, büszkékké, másokkal szemben kimértekké,
folytonosan reflektálókká tették. Istenről, Isten kegyel
méről Aristoteles ez erkölcstanában nincsen szó. Ert
jük Luthernek heves kitöréseit Aristoteles ellen: „Tel
jes szívemből fájlalom, hogy ez a fenhéjázó, csalárd
pogány, hamis szavaival a keresztények legjavából ily
sokat megtévesztett és elbolondított" . . . „ha ember
nem lett volna, — a személyes ördögnek tartanám".
Melanchton is békülékeny természetéből kikelve szidja
Aristotelest. Igaz ugyan, hogy Luther idejében is,
valamint az egész középkorban, de ezután is az aristotelesi közönséges, filozófiai erények fölé helyezték a
theologiai erények címén a hit, remény és szeretet
erényeit; de igaz az is, hogy ez erén}'eket szervi
kapcsolatba az előbbiekkel nem hozták,
Luther épp úgy mint Pál apostol, általában,
magáról az erényről mit sem akart tudni. Nincs az
embernek érdeme, ezért nincs is erénye. A magára
hagyott ember a törvény alatt áll és ezzel a bűn és
bűnsúly alá esik, magában tehetetlen, mert a törvény
csak parancsol és követel: de erőt nem nyújt. Nem
törvényre, hanem ej'öre van az embernek szüksége, és
pedig egy olyan erőre, mely feltétlen értékű és érvé
nyű, mely a végetlen bűn és bajjal meg tud küzdeni.
Csak Isten adhatja ezt az embernek, az ö kegyelmé
ben. S ez erőt adja is az Isten és pedig az ö sajátos
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természete, a szeretet természete alapján a szeretetben,
úgj hogy ez adományában odaadja Isten önönmagát,
egyetlen fiát az embernek, — a világnak. A világ
nincs Isten nélkül, sőt Isten teremtő és fenntartó
lényére viszi vissza Luther, hogy Isten mindenütt jelen
van, hogy minden teremtmény az ö szellemének egyegy megnyilatkozása. (Rade, Luther, 26-5/6. 1.) Min
den egyesben az isteni differenciálódik. Ezt az isteni
•célgondolatot, mely az ember egyéniségében el van
rejtve, kell megtalálni, az egyéniség központjába he
lyezni, úgy hogy e célgondolat alapján az egyéniség
appercipiálódik és így újra születik annak az Istennek
indítására és segélyével, aki maga a szeretet. E célo-ondolat alapján betaglalódik most az egyéniség a
szeretet országába. Isten országába és a szeretettől
áthatottan igyekszik a maga sajátosság'át az egésznek
szolgálatába helyezni azzal, hogy azt kifejti, érvénye
síti ,s ezzel oly szolgálatot teljesít az egésznek, mint
íimelyet senki más így, mint ö, az ő sajátossága alap
ján nem végezhet.
Minden más azonban épp úgy szintén egy-egy
célgondolatot képvisel. Ezért is az isteni szeretet ere
jében felebarátainak egyéniségében is ugyancsak az
isteni célgondolatot felkeresi, elismeri s a maga részé
ről is elkövet mindent, hogy ez legyen felebarátja egyé
niségének vezető energiája s alkalmat ad arra, hogy
€z környezetében, hivatásában lehetőleg akadálytalanul
érvényesüljön is. A szeretet ez isteni szemével nézi a
történeti egyéniségeket, a családot, a községet, a nem
zetiségeket, a nemzetet, az államot, az államok res
publikáját, az emberiséget; s minél többen nézik ezt
így, annál inkább váltja fel az irigység, a kíméletlen
leszólás és kérlelhetetlen egymás elleni küzdelmet, a
kölcsönös elismerés, a nemes verseny és a békességnek
a hangulata és építő munkája.
Mindezt látta maga előtt Luther, midőn az mdi•víiuális etika terén követelte a szeretet isteni szelle-
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métöl áthatott és ezzel újjászült egyéniséget, vagy egy
szóval a személyiséget, mely belső szükségszerűséggel
csak sajátos természetét érvényesíti, midőn embertársait is
örömmel szolgálja, s így ez önérvényesítésben és szol
gálatban tanúsítja mindazt, amit mi erénynek nevezünk.
Luther erényről nem beszél, mert erény csak ott van,aliol érdem van. Luther erkölcstanában érdemnek nincs
helye, mert azt, amit a hívő végez, azt az isteni sze
retet szellemének erényében végzi s így a végzettért
nem önmagát dicséri, hanem Istent dicsőíti.
Luther individuális etikája ezért is erénytanról
nem beszélhet, hanem csakis a szeretetnek különböző
helyzetekben, viszonyok közt való, az egyéniség által
módosult érvényesüléséről. A jó fának csak jó gyü-^
mölcse lehet, a rossznak csak rossz. Úgy mint Pál
apostolnál, úgy Luthernél is e mondatba lehet össze
foglalni egész individuál etikáját: Legyünk jó fák,
s mi nevelök neveljünk jó fákat, s ezzel megoldottuk
feladatunkat. Ma sem fejezhetjük ki rövidebben s talá
lóbban a nevelő feladatait!
Éppen ily nagv^jelentőségü Luthernek szociáletikai
felfogása.
Az egyház a coelibátussal degradálta társa
dalmi életünk őssejtjét, a házaséletet, mint kevésbé
szentet, mely nem az erősek, hanem csak a gyöngék
számára való; •— az államban annak fejében pedig
csak az egyházban levő morális értékek és követel
mények végrehajtóját, az egyház szolgáját látta. Igazi
önértéke, isteni jellege e világi institúcióknak az egy
házi felfogás szerint nem volt. Luther ezzel szemben
a házasságszerzésre büszke, azt sem Rómában, sem
Babylonban, hanem a paradicsomban szerezték; annak
megkötője, megáldója pedig maga az Isten volt.
A coelibáíus ellenben emberi intézmény, és pedig
rideg hierarchikus célzatú, mely nem törődik a termé
szet szavával, Isten rendeletével. „Nincs e földön e
világnak kedvesebb kincse — Isten igéje szerint —_..
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mint a szent házasság." Házaséletével Luther e sza
vait be is igazolta s ezzel megvetette az igazi paplak
alapját, azét, amely a papcsalád gyermekei útján hivatv^a van arra, hogy ez otthonban uralkodó bizalom
nak, szeretetnek, tiszta erkölcsnek és emelkedettségnek
szellemével, az élő példa varázsával a család fejének
lelkészi hivatásában is részt vegyen. így lesz a papnak
házas, családi élete a környezetre, az egész tár
sadalomra, a nemzetre nézve is gazdag áldás for
rásává.
S az állam az ö hatóságaival, világi intézményei
vel Luther szerint nem az egyháznak a szolgája.
Isteni rendeleten alapul ez is, s ezért önértéke is van,
mely jogrendjével biztosítja épp úgy az egyénnek,
mint a társadalomnak szabad érvényesülését a közjó
érdekében. E modern törekvésben támogatta Luther
hazafiúi, nemzeti érzése, mely fellázad a pápás romanizmus ellen, amely a németet megvetette, szidta és
•önzőén kiszipolyozta. Nemzeti hőssé lett ezáltal Luther,
aki előtt Nagy Frigyes is hódolattal meghajol e sza
vakban: „Ha Luther tényleg egyebet nem tett volna,
mint azt, hogy a fejedelmeket és népeket ama szolgai
rabságból kiszabadította, amelybea a római pápák
uralma azokat fogva tartá: úgy megérdemelte volna,
hogy néki oltárokat emeljünk, mint a haza felszabadí
tójának".
Luther individuális és szociális etikai meggyőző
désének természetes követelménye az, hogy mivel
•egyedüli értéke a szeretetben alapuló és ugyancsak a
szeretetben érvényesülő hit, mindenki, minden rangtól
és állástól teljesen eltekintve, egyenlőképpen lehet Isten
kegyelméből a papi, a királyi nemzetségnek tagja.
Nincsenek e tekintetben előjogok, Luther^szerint előnj^ben vannak e tekintetben a szegények. Ok sokat szen
vedve, a porból dolgozzák föl magákat. S mivel nincs
semmijük, amivel büszkélkedhetnének, s mire hival
kodva hivatkozhatnának, megtanulnak hízni Istenben,
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alkalmazkodnak és hallgataak. A szegények Istent
félik, azért is Isten jó elmét ád nékik, úgy hogy jól
tanulnak, tanulmányoznak és okosodnak s így fejedel
meket, királyokat és császárokat bölcsességük alapján
taiiítliatnak (Post. Berger, I. 11.).
A demokrácia elvét, amely szerint minden rang és
állástól eltekintve, mindenki egyenlőképpen van hivatva
arra, hogy a köz érdekében érvényesítse sajátos tehet
ségét, Luther ezzel proklamálja. Ennek alapján pedig
követeli, hogy mindenkinek — a nőnek is — alkalma
uyíljék tanulni s nevezetesen a szentírás olvasása útján
Isten igéjét, az élő Krisztust megismerni. ,,A hatóság
pedig — Luther szerint — kötelezve van arra, hogy
kényszerítse alattvalóit arra, hogy gyermekeiket az
iskolába küldje. Ha alattvalóit arra kényszeríti, hogy
az erre alkalmasak dárdát, puskát viseljenek, várfala
kon futkározva őrködjenek és a háború esetén mást
is müveijenek: úgy annál is inkább kell, hogy kény
szerítse alattvalóit arra, hogy gyermekeik az iskolába
járjanak. (Sermon, dass man soUe die Kinder zur
Schule haltén, 1530.)
Ez nemcsak kötelesség, hanem nevezetesen a vá
rosoknak és szülőknek érdeke is. ,,A városok virág
zása ugyanis nem annyira az abban felgyülemlett nagy
kincsektől, erős várfalai, szép házai építésétől, sok
lőfegyverei és vértjei gyártásától függ; sőt a város
legjobb, leggazdagabb virágzása, üdve és ereje, mű
velt, tudós, értelmes, becsületes, jól felnevelt polgárai
nak számától függ."
An die Bürgermeister, 1-524. Csak iskolák útján
nyerhetők a fölvirágzás e föltételei.
A szülök pedig nem lehetnek Isten országának,
az egész világnak, a keresztyénségnek, önmaguknak
és gyermekeiknek nagyobb hasznára, mintha gyer
mekeiket jól nevelik. E nevelési munkájuk az ég
felé vezető legbiztosabb út! (Sermon vom ehel. Stand,
1519.)
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A tanítók, a nevelök ezért is még tán a papnál
is inkább meghecsüleíidök. „Nehéz ugyanis vén kutyá
kat niegfékezni, s vén kopókat kegyességre vezetni,
amiben a papi hivatal munkálkodik és pedig gyakran
hiába; ellenben az ifjú fákat jobban hajlíthatjuk s
nevelhetjük, bár ezek közül is nem egy eközben el
törik." (Sermon, dass man solle die Kinder zur Schule
haltén, 1530.)
A tanítók e megkövetelt nagy megbecsültetésük
végre azt is kívánja, hogy a szorgalmas kegyes iskola
mestert vagy majsztert, vagy azt, aki a fiút hűségesen
neveli és tanítja, — kellő jutalomban is részesítsük.
Luther szerint ezt a munkát nékik eléggé meghálálni,
bármily nagy összeggel megfizetni nem is lehet. Pedigpedig nálunk e munka még oly gyalázatos módon
megvetett munka, mintha az mitsem érne és mi mind
ennek dacára mégis keresztyének akarunk lenni."
(Sermon, dass man solle die Kinder zur Schule hal
tén, 1530.)
Úgy érzem, hogy mindezekre nincs mit megje
gyeznem. Rég nem érezték a tanító állásának súlyos
és anyagilag véve mostoha voltát annyira, mint a je
lenben. Jelentöségesek Luther szavai.
Az iskolák egyes tantárgyait illetőleg természetes
az, hogy Luther a legnagyobb súlyt a szentírásnak s
ennek kompendiumának, a káté olvasására fektette.
A szentírásioan van az ige, s az ige az, amely a szent
lélek által megnyílt szív elé a szeretet istenét állítja s
így az élő hitet bennünk felkelti.
Emellett súlyt fektet a történet tanítására, mint
amelyek történeti oJculásunkra szolgálnak.
Szeretett tantárgya, amelynek művelését minden
iskolától megkövetelte: a zene, — melynek -moteitszerű művelésében, a küzdő, egymásba forradó, de
végre is a harmóniában, Istenben megnyugvó életnek
képét látja, melyben annyiszor nyert bús óráiban vigaszt
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és örömöt, s mely éppen e hatása miatt leginkább
rokon a theologiával.
Luthernek a tudomány reformjára és nevezetesen
a tudományegyetem reformálására vonatkozó gondolatai
közül vannak mélyrehatók. így nevezetesen, midőn a
theologia számára, mint alapvető tudományt, a szent
írás magyarázatát és tannlmányozását helyezte elő
térbe a^ Luther által igen hevessé becsült Sententiákkal szemben. Ez utóbbiak grasszálnak, ezekből
teszik a doktorátust, amelyet pompájával el kellene
törülni.
Csak maga a szent szellem avathat Doctor theologiae-vé, mely avatás nin(^ kötve sem nemhez, sem kor
hoz, sem egyetemi stúdiumhoz, hanem csak a szent
szellem által megvilágított és ezzel az írásba elmerülő
szabad stúdiumhoz.
A filozófiai fakultás lényegileg a papok kiképzé
sének szempontja alá esik, a, természetbölcseletet,
Aristotelest majd egészben elejti és egészen és gorom
bán elítéli.
A jogi fakultás keretéből a kánoni jogot, de kü
lönösen a dekrétáliakat kiveti: ellenben igen jellem
zően a német nemzeti szokásjogot, a városi jogot
alapvetőnek tekinti.
Az orvosi fakultásra nézve nincsenek optatumai,
mert e téren nem tájélíozott. Másokra bízza annak
reformját.
Értékes reformgondolat csak az, hogy az egyetemi
tanulmányozásoknál a forrásokra kell visszamenni : a
theol. stúdiumnál a szentírásra, a joginál nemzeti jog
forrásokra !
E gondolatokat is elejtette a lutheri ortodoxia
hatása alatt álló egyház. Jénában Calovius idejében
éveken át nem volt exegetikai előadás: a nemzeti jog
forrásokról is megfeledkeztek; s csak a nagyon
heterodox Thomasius volt Luther szellemének örököse.
ösvény 1817—1919.
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Általában épp úgy a tanulmányozás, mint az er
kölcsi élet szempontjából még Luther életében nagy
volt a hanyatlás.
Meianchthon a tudomány iránti érdeklődés hiánya
miatt desperált, Luther pedig azzal a gondolattal fog
lalkozott, hogy az erkölcseiben elvadult Wittenbergből
elköltözik. Lather halála után. nevezetesen a XVII.
században, egy szűk látókörű protestáns scholastika
nehezedett a német egyetemekre, mely szimbolikus
csalhatlan könyveivel és a szentírás betűivel a reformátori Luthert nem tűrte volna katedráján.
Ma sem vétek a kegyelet szelleme ellen, hogyha
megengedem azt, hogy e dekadenciának okát nem
alaptalanul keresik nemcsak katholikus tudósok Lu
therben.
Luther ugyanis lelki küzdelmei közben a szent
szellem hatása alatt álló szíve útján feltalálta ugyan
a szeretetben a legfőbb, az abszolút értéket s e szere
tetet mint elvet alkalmazta is az individuál- és szociáletikában is : de a szeretet elvét a szeretet természe
tével ellenkezően határok közé szorította. Isten, ha
lényege szerint a szeretet, akkor e szeretet megnyilat
kozását, lényegének kijelentését nem szoríthatta csakis
a szentírásra, hanem kénytelen lett volna ezt a niindenségre, de nevezetesen az ember egész történetére
alkalmazni. E megszorítással természetesen eljutunk a
pogány és keresztyén ellentéteire, mely ellentét sem
vallási, sem etikai szempontból fenn nem tartható,
így azonban minden, ami a szentírással ellenkezett,
eo ipso mint az abszolút értékekkel ellenkező a stú
dium köréből kizáródott s amennyiben ez mégis felvevődött, kénytelen volt alkalmazkodni a szentíráshoz.
Luther disputációinál, e tisztán refiexionális művele
teknél, minthogy a történeti kontinuitást egyenesen
megszakította, teljesen elejtve a pápák és zsinatok
tekintélyét, mindinkább kénytelen volt magát
mögé elsáncolni. Minél gyakrabban volt ez az eset, an-
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nál inkább materializálódott az ige. Az ige az evan
gélium, Krisztus most már a szentírássá, végre annak
betűjévé vált. Hisz magában véve is kényes a szentírás
és ige közti különbség tétele. Luther igyekezett ugyan
még kritériumokat is felállítani a különbségtételre
nézve: de minél élesebb volt ellenfeleivel való küzdelme,
annál kevésbé jöttek tekintetbe a szubtilitások s annál
kényelmesebb volt visszahúzódni nem annyira az ellenség
által nem látható ige, hanem az általa is látható szent
írás betűje mögé. Maga Luther is, minél tovább, annál in
kább behódolt a szentírásnak, mely e küzdelemben annyira
segítségére volt. S most még hozzájárultak az állami
elisioertetés alapjául szolgáló szimbolikus iratok. Luther
Coburg váráról nagy izgalommal, nem egyszer felhá
borodással kíséri Melanehton mesterkedéseit s végre
sok alkuvás után elkészült: ,.Die Leisetreterin", a
confessio augustana. Az a körülmény, hogy az evang.
egyház éppen szimbolikus iratai alapján ismertetett el
államilag: e szimbolikus könyvek értékét emelte ; s
minél inkább lépett a jogi szempont az előtérbe, an
nál inkább váltak döntő erejűekké a szimbolikus köny
vek, így már most a szimbolikus könyvek szerint
kellett a szentírást is magyarázni: úgy hogy a. szent
szellem helyébe léptek a szimbolikus könyvek, azok a
könyvek, amelyek nagyon is emberiek, a katholikusok
és protestánsok közti alkudozások eredményei s így
még a zsinati határozatokhoz sem mérhetők az immu
nitás tekintetében. Mindinkább emberi határozatok
döntettek az írás fölött, holott a reformátori Luther
az írás alapján ejtette el emberi módon létesült zsinati
határozatok tekintélyét.
így mindinkább szűkült az a nagyszerű perspek
tíva, amelyet a reformátori Luther a szeretet elvével
nyitott; holott az isteni szeretetnek elve azt kívánta
volna, hogy mi is, a tudósok is mindent sub specie
aeternitatis helyezzünk, tehát mindent az isteni szere
tet alapján, a minden egyesben ténykedő és mindent

20

SCHNELliER ISTVÁN

a nagy világharmóniába vezető isteni célgondolat
szempontja alá. Ez az isteni szeretet szelleme elvezette
volna a tudóst is arra, hogy mindent, a' legnagyobbat
épp úgy mint a legkisebbet, a legmélyebbet épp úgy
mint a legfenségesebbet, sajátos lényege szerint, tehát
keletkezése és a környezettel való kölcsönhatása sze
rint igyekezzünk felfogni és megérteni.
E teljesen másban élő s mivel a másban az
isteni célgondolatot kereső, azért áhítattal és öröm
mel végzett munka csak az odaadó szeretet erejében
végezhető. Csak a szeretet nyitja meg a dolgok lénye
gét, mert a szeretet volt annak tételezője! A szeretet
azért is a reformátori Luther szellemében reformálandó
egy^etemeknek, főiskoláknak, főiskolai tanulmányozás
nak szervező elve. Akik önző cél, hiúság, ambíció által
vezettetve közelednek az egyetem^ a főiskola felé :
azoknak szól az „Odi profanum vulgus!" Minden
istenáldotta munkának, tehát minden tanulmányozás
nak, minden nevelői munkásságnak is egyedüli szer
vező, építő elve: a szeretet! A reformátori Luther
elvéből vont e következményével immár most egysé
gesen áll előttünk Luther nevelési eszménvének na^-v
jelentősége!
Szívével, az értékelő érzelemmel kereste azt; az
isteni szellem erejében megnyíltak szemei s Istenben,
a szeretet szellemében megtalálta azt. Ehhez emelke
dett fel vallási lelke, ezzel telt meg szíve s így belső
szükségszerűséggel nem művelhetett az etika terén
mást, mint jót; s nem láthatott a világon, ^ annak
lényege szerint mást, mint istenit, mint jót. így ön
állósult az egyes épp úgy, mint a világ, az állam a
hierarchikus egyházzal szemben. E szeretet erejében
megújul az egyes s vele és általa Isten kegyelméből
megújul a világ, s e megújult emberek által e meg
újult világban reformálódik a nevelés ügye.
Hogy Luther reformátori munkásságának az elve
tulajdonképen nem más, mint az, amelyet Jézus Krisz-
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tus személyiségében megtestesített: ezt Luther a leg
határozottabban vallotta, midőn e szavakkal fordul
hímhez: „Arra kérlek benneteket, hogy nevemet ne
említsétek, ne nevezzétek magatokat lutheránusoknak,
hanem keresztyéneknek. Az általam hirdetett tan nem
az enyém, amint engem nem is feszítettek senkiért
keresztre. Pál apostol nem akarta tűrni azt, hogy a
keresztyének páliaknak vagy péterieknek nevezzék
magukat, hanem egyszerűen csak keresztényeknek.
Miként jutnék én, szegény rothadó féregzsák, ahhoz,
hogy a keresztények az én szerencsétlen (heillos) ne
vem után neveztessenek el? Nem így, kedves barátaim!
Törüljük el a pártneveket, s neveztessünk keresztyé
neknek. Krisztus híveinek, akinek tanát valljuk!"
(Treue Vermahnung an allé Christen. 1521/2.)
E szavakban dicsőül meg Luther eszményének
jelentősége.
Most, midőn Luther reformátori fellépésének négy
százados jubileumát üljük s kegyeletesen a múltba
elmélyedtünk: azzal a kívánattal fejezem be előadáso
mat, hogy Luther e szavaiból kisugárzó fényoszlop
kísérje a mi egyházunkat is a következő század jubi
leuma felé, s érjék meg unokáink, dédunokáink azt a
kort. amidőn a pártosko
felekezetieskedés meffszünik s ki-ki elismerve kölcsönösen egymásnak érté
két, dicsérjék a szeretet erejében megiíjult világban a
szeretetben versenyző áldásos munka útján a szeretet
Istenét.
Kolozsvárt, 1917 október 25.
Schneller István.

Luther alakja a drámai költészetben.
Aligha van érdekesebb korszaka az újabb világ
történelemnek, mint a reneszánsz és a reformáció. Mintha
hosszú álomból ocsúdott volna fel az emberiség és
szemeit dörzsölve pillantott volna szét az öt körülvevő
világ'ban. Áz emberi szellem magára eszmél, vissza
nyeri erélyét és szabadságát és felismeri az eladdig
elnyomott egyéniség jogait. Xem akarjuk ezzel a közép
kort leszólni. Kétségkívül annak is voltak oly vonásai,,
melyeket ma is bizonyos irigykedéssel néztink. Mély
aszkétikus vallásossága, nagyszerű művészeti alkotásai,,
a költőiség zománcával bevont lovagvilága ma sem
téveszti el hatását az emberre. Szemben az új korral
azonban főleg egy dolog jellemzi a középkort és ez,
a tekintély elvének az uralkodása és vele együtt az
egyén eltörpülése, sőt megsemmisülése a közösségek,.
az egész, az egyetemes előtt. Az egyesek zárt osztá
lyokba, céhekbe tömörülnek és az egyes a korporáció
mellett háttérbe szorul. A művészetben és tudomány
ban is hiába keresünk egyéniségeket, iskolaszerűén
müvelik mind a kettőt. De legerősebben az egyház, a
vallás terén látjuk az egyesnek ezen lekötöttségét, leg
feljebb az ú. n. misztikus közösségekben nyilvánnl a
személyes vallásosság lehelete.
Ezzel szemben a reneszánsz és a reformáció épp
az egyéniség érvényesülésének, az individualizmusnak a.
^ Felolvasás a pozsonyi Prot. esték 1917. évi jubileumi sorozatában.
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kora, még pedig amaz a művészet és tudománj', a
reformáció pedig" főleg a vallás terén.^ Ha a közép
korban, leszámítva a rangjuknál fogva kiváló egyéne
ket, csak kivételesen történik, hogy a nagy^ tömegből
egy egyén kiválóságánál fogva kiemelkedett, most
viszont tömegesen lépnek fel oly egyének, kik erős
sajátosságaiknál fogva kiválnak a mindennapi emberek
sorából. És már most érteni fogjuk, bogy míg a közép
kort inkább az epikai írók keresik fel, addig a dráma
írók előszeretettel a reneszánsz és reformációhoz for
dulnak tárgyakért. Míg az epikai hősök mint az egye
temes képviselői és megbízottjai lépnek fel és engedelmességökért, odaadásukért el is veszik mennyei jutal
mukat, addig a drámában oly hősök alkotása a feladat,
akik nem eszközök egy felsőbb hatalom kezében, hanem
akik maguk tűznek ki célokat és ezeket megvalósít
ják minden útjokban álló akadály ellenére. A dráma
tehát a szabad egyéni akaratot ábrázolja, mely fellá
zad a tekintél}', a tradíció ellen, miért is a fennálló
rend ellen fordul. Igy^ megindul a küzdelem akarat és
akarat között, míg csak az egyik vagy másik meg
nem törik. Ha pedig az egyén nem éri el a célját,
hanem törekvése folytán megbukik, nemcsak úgy, hogy"
íizikai halált szenved, hanem iigy is, hogy életben
marad, de belsőleg megsemmisül (amihez azonban nem
szükséges, hogy bűnbe essék, mint ahogy a tragikai
vétség elavult elmélete hirdette) — akkor a drámából
tragédia Jesz és előáll a tragikum. Tragikus egy vonzó,
értékes egyénnek saját törekvése által felidézett szen
vedése és bukáí^a. Tragikus épp úgy egy új eszmének,
új igazságnak a hirdetője, mint egy múló világ utolsó
hőse, aki az újnak elél3e áll. Tragikus épp úgy Huss
Jánosnak, Giordano Brúnónak a sorsa, mint Julianus
imperátoré, aki a haldokló pogányság nevében a keresz
tyének ellen fordult, vagy II. József császár, midőn a
1 Félreértések kikerülése végett kijelentjük, liogy a vallásos indivi
dualizmus óppenségg'cl nem meríti ki a protestantizmus lényegét.
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felvilágosodás eszméitől áthatva hadat üzent az állami
élet történetileg kifejlett formáinak — és erősen tra
gikus vonás rejlik TI. Vilmos német császárban is,
akinek az volt a titkos vágya, hogv a történelem
majdan mint keresztyén békecsászárt emlegesse, ellengi^ges fondorlatok pedig oda vitték a dolgot, hogy épp
az ő uralkodásához fűződik a legszörnyűbb világháború
kitörése.
Az emberi élet, de főleg az újkor története tele
van ilyen drámai, tragikai összeütközésekkel és egyik
leghatalmasabb összeütközés éppen az, mely a refor
máció neve alatt ismeretes, midőn egy vakmerő barát
feltámadt a századok által megszentelt pápai tekintély
ellen, kétségbevonja létjogosultságát, gyökerét és vele
szemben az egyetlen igaz fejedelemre, Jézus Krisztusra
hivatkozik. A kihívott tekintély természetesen nem
hagyja magát és megindal a küzielem, melynek folya
mán a hős Luther életv^eszélyes bonyodalmakba besod
ródik, az egész világ két táborra oszlik és végre Luther
elvileg győzelmet arat.
Bizonyos, hogy Luther élete igen gazdag drámai
mozzanatokban és ezért csak természetes, hogy azokat
annyiszor drámailag feldolgozták. Az a Luther, aki
95 tételével hadat üzen a pápaságnak, aki a pápai
bullát a wittenbergi Elsterkapnnál elégeti, aki Wormsban az egész világgal szembeszáll, valóban drámai hős
a javából; de drámai hős az a Luther is, aki lelkileg
vívódik az erfurti majd pedig a wittenbergi fekete kolos
torban (hiszen drámai nemcsak a külső cselekvény,
hanem minden olyan erős belső lélekmozgalom, mely
az akaratot tettre serkenti —), drámai a wartbnrgi
magánjában szemlélődő Lu^ther és az a Luther is. ki
körülbelül 1522-töl kezdve heves küzdelmet kénytelen
folytatni barátjai, hívei és a tanából élősködő túlzók
ellen, hogy müvét meg ne hamisítsák.
De miért csak drámai és nem egyúttal tragikai
hős is Luther? Ezt a kérdést azért vetjük föl, mert
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általában kiválóbbnak tartják a tragikai hőst a drámai
kősnél, amennj^iben sokkal megrázóbb, fenségesebb és
felemelőbb a tragédia vége, mely a hős sorsában egy
darab emberi szenvedést szemléltet, mint a drámáé, hol
a végső szó általában megalkuvás, kibékülés. így pl.
Rákosi Jenő ezt írja: „Egy érdekes történeti tragédia
hőse kerülte el a tragikai bukást, Luther Márton, a
hitújító.. Nekem a tény viaga biz.onyítja azt, hogy
Luther nem volt tragikus természet, más szóval Mja
volt a nagyságának. 0 állása körében és fegyvereivel
az erkölcsi rend keretén belül hivatása teljesítésében
akart célokat elérni, melyeket kívánatosnak tartott.
Csak az ellentúllás, melyre talált, vitte őt lépésről lépésre
tovább. Csakhamar veszedelmessé is vált rá nézve a
helyzet és ha akkor ahelyett hogy biztos helyre
menekül, imádkozni megy az olajfák hegyére mint
Krisztus, és ellenfelei kezébe kerül: akkor elejbe állít
tatott volna nagysága próbájának, melyet esetleg meg
pecsételhetett volna halálával is. De ö menekült s kora
erkölcsi világrendje csakhamar tartományokat, orszá
gokat, hadseregeket és hősöket bocsájtott rendelkezé
sére s művelt nagyot . . . de a küzdelem hőse se nem
Luther, se nem a pápa volt: egyiknek is a nagysága
megfelelő próbára nem tétetett, jogaiban meg nem csorbíttatott, csak csatákat nyert és vesztett zászlajuk fel
váltva. A hősök voltak tán oly nagyok, mint az idők,
de nem voltak nagyobbak és a szerencse kedv^ezett is
nagyságuknak annyiban, hogy elkerülhették nagyságuk
személyes próbáját. Ezért maradt az a kor egy véres
és küzdelmes történeti dráma és nem lett Luther tra
gédiája." — (Rákosi Jenő: A tragikum. Budapest 1886.
92. s. k. 1.). Vájjon árt-e csakugyan a mi Lutherünk
nagyságának az, hogy nem lett vértanúvá, nem lehe
tett tragikai hőssé? Ez bizony legfeljebb esztétikailag
véve hiba, de erkölcsi szempontból éppen nem. Ha a
történelem minden fejezete tragédia volna, akkor az
emberiség sohasem mehetett volna előre, mert ez
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^ annyit jelentene, hogy minden új, igaz eszme hívének,
buknia kellene. Igaz ugyan, hogy ez sokszor így is
van, csakhogy a hős bukásával eszméje nem vész el,
hanem diadalmaskodik. De bizonyos, hogy szükség van
olyan történeti hősökre is, amilyen Luther volt, aki kike
rüli a katasztrófát, aki nemcsak hogy megkezdi, de
végre is hajtja a rábízott feladatot. Az sem áll, mintha
minden tragikus hősnek nagyobbnak kellene, lenni a
koránál és hogy azért fordul ellene a kora. A hős
nagyságával sokszor meghódítja korát és a nagy közös
ség melléje áll és győzelemre segíti. Ez a Luther
esete. Luther nagysága pedig bizony sokszor állotta
ki a tűzpróbát, megalkuvásról pedig nála szó sincs.
Hatalmas bátorságát mutatja épp úgy kitámadása a
világ legnagyobb szellemi hatalma ellen, mint wormsi
, útja, a Wartburgból Wittenbergben történt hirtelen
megjelenése, a parasztlázadással szemben való állás
foglalása, de egyáltalán életének minden egyéb moz
zanata. Hányszor nézett szembe a halállal pestisbetegek
ápolása közben (amit pl. Kálvin nem akart megtenni)
és a birodalmi átok következtében különben is élete
minden percben kockán forgott. Sok esetben Luthert
igazán csak erőszakkal lehetett visszatartani, hogy a
biztos halálba ne menjen. Bizony, bizony „az idők tel
jessége" kívánta, hogy ez a nagy ember életben marad
jon, hogy jöjjön, lásson és győzzön 1
Luther tehát mindenkép hatalmas drámai hérosz,
aki azért győz, mert mellette van az igazság. Hogy
vértanúvá nem lett, az semmit sem von le lelki nagy
ságából, annál kevésbé, mert lelke tele van tragikus
vonásokkal is, úgy hogy szinte tragikus hősnek is
beillik, csakhogy a tragikuma az ú. n. „elhajló" tra
gikum formájához tartozik. Már maga az, hogy el kel
lett szakadni attól az egyháztól, melyhez szíve minden
szálával odanőtt, hogy az első fényes diadalok után
látnia kellett, mint értik félre müvét, hogy később fájó
szívvel saját vérei, a parasztok ellen kell fordulnia és
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végül hogy ö, akit eleintén körülrajongtak minden
oldalról, élete végén lelkileg szinte magára volt hagyatva
megannyi tragikus elem. Egyszóval Luther igazi drámai
hős, erős tragikai vonásokkal.
., Mindezek után csak természetes, hogy Luther éle
tének és reformáló művének drámaisága minden idő
ben vonzotta a drámaírókat. Ezért szinte beláthatat
lan azoknak a drámai műveknek a száma, melyek a
nagy reformátorral foglalkoznak. Természetes, hogy
nem mind egyforma értékű, sőt van köztük értéktelen
is, de olyan mégis ahg van, mely legalább néhány
hatásos jelenetet ne tudna felmutatni. Tudjuk azt is,
hogy a német reformáció Luther mellett egyéb drámai
alakokat is felmutat, amilyenek Sickingen Ferenc lovag
a zsoldoscsapatvezér, Hutten L^lrik, a jeles humanista
és német hazafi, Geyer Flórián, a nemesemberböl paraszt
vezérré lett hős és mások — míg a jóságos, éleseszű
és nagytudású, de határozatlan, ingatag és örökösen
egyezkedő Melanchthon minden egyéb, csak drámai
hős nem.
Azonban a Lutlier drámai feldolgozásának egy
nagy nehézsége van. Korunknak annyira erős a tör
téneti érzéke, hogy a történeti tényekkel való önkényes
elbánást nem igen tűri meg. Ez okból már Lessing
azt ajánlotta, hogy ne a történelem főhősét állítsuk a
cselekvény középpontjába, hanem inkább a melléksze
replöket, mert velők szemben inkább alkalmazható a
képzelet alakító működése. A történeti hűség azonban
természetesen nem jelenti azt, hogy a költőnek szolgailag kell a történeti eseményekhez ragaszkodnia.
Nem, mert a történeti tragédiának szabad helyzeteket
és jellemeket kitalálnia, csakhogy azoknak bele keli
illeszkedniök a történeti keretbe. Azonban a történeti
hősök kezelése más tekintetben sem köti meg teljesen
a költő kezét. Hiszen a történet tulaj donképen csak a
külső eseményeket tárja fel, a szereplő alakok indító
okait, lelki küzdelmeit pedig a történetírónak és költőnek.
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kell velünk megértetni. A dolog tehát iigy áll, hogy a
költőnek csak egészen biztos, a köztudatban élő tényeket
nem szabad önkényesen megváltoztatnia, amilyen pl.
volna az, ha Luthert vérpadra vinné, de az ilyenektől
eltekintve egészen szabadon mozoghat, amint ez további
tárgyalásunk folyamán többször ki fog tűnni.
Tudjuk, hogy a reformáció a drámát a maga küz
delmeihez is felhasználta amint már Luther előtt is
ebben a formában kezdték meg a hivatalos egyház
kinövéseinek kipellengérezését. Az első Luther-drámák
is ilyen irányúak, tékát költői tekintetben nem sokat
várhatunk tölök.
A legnevezetesebb közülök Rinckhart Márton a
„Nan danket allé Gott" költőjének (1.586 — 1649.) Der
Eislebische ChristUche Eitter c. ünnepi játéka 1613-ból.Meséje, mely jellemzően tükrözi kora vallásos felfogá
sát, röviden ez. Egy apának három íia volt: Péter,
Márton és János. Mindhárom fiú távol volt, mikor apjiik
meghalt, még pedig Péter Olaszországban, Márton Eislebenben, János Svájcban tartózkodott. Elsőnek Péter
tér haza (a színdarab Pseudo-Petrusnak nevezi!), aki
nem törő íve az apjától meghonosított renddel, fejére
teszi a koronát és kemény uralmat tart fenn. Majd
hazajön Márton, fájdalmasan látja, hogy milyen mél
tatlanul viseli bátyja apja örökét és azért felszólal a
visszaélések ellen, figyelmeztetvén bátyját az apjuk vég
rendeletére. Mikor jó szóval nem boldogul, párviadalra
hívja és meg is sebezi bátyját és minden fenyegetés
ellenére tovább is ragaszkodik az apa végrendeletéhez.
Ekkor megjelenik János, akiről az apa nem emléke
zett meg végrendeletében, de aki mégis annak értelmét
a maga javára akarja elcsavarni, mikor pedig Márton
ez ellen tiltakozik, azt javasolja, hogy löjjenek apjuk
holttestére és aki szíven találja, az legyen közülök
' Neudrucke deutsohe Litteratm-werke. Xr. 53—54. Halle, 1884.
A s első Luther-dránia egyébként Rivandertöl való : Lutherug redivivus
1592, Hasé. Das g-eistlioie Schauspiel. Leipzig, 1858. 100 lap.
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király. Péter rá is áll, de Márton felMborodva vissza
utasítja e kegyeletsértést, melyet még egy török és
zsidó ember is elítél. Márton nemsokára rá raegkal, de
két testvére most összefog hívei ellen és nagyon szo
rongatják őket. Ekkor megjelenik az apa, elűzi Már
ton ellenségeit, megbünteti két megátalkodott íiát és
Mártont teszi meg uralkodónak. Úgy liisszük, kogy az
allegorikus cselek vény értelme nagyon átlátszó. Rinckhart bemutatja Luther küzdelmét a pápával és Kálvin
nal. Az apa: Jézns-Krisztus, végrendelete a biblia, az
apa utolsó megjelenése pedig az utolsó ítéletet ábrá
zolja. E dráma tehát jellemző képet ad a kor vallásos
felfogásáról. Az ortodoxia kora ez, tékát ki vannak
élezve a felekezeti ellentétek és a buzgó lutheránus
lelkésztől nem lehet rossz néven venni, hogy a kál
vinistákat a római katholikusokkal egy sorba helyeyi
és mindenben Lutkernek juttatja a pálmát. Meleg lel
kesedése a nagy reformátorért, kedélyének őszintesége
ma is jólesik a drámában, mely prólogok, énekek
által és azáltal, hogy egész pártokat egyes személyek
kel képviseltet a reformáció legfőbb eseményeit véste
a hallgatók vagv olvasók emlékezetébe. Egyébként az
ortodoxia épp a hajthatatlanságot szerette Lutherben,
aminthogy ez a vonás hozzá is tartozik jellemképékez.
Mintegy két századot ugrunk át, hogy a Rinckkart célzatos művétől teljesen elütő és elsősorban köl
tői hatásra törekvő drámát ismertessünk meg és ez
Werner ZaJiariástól való (1807). Címe kettős: Mariin
Lutlier oder die Weilie der Kraft. A cselekvény azzal
a kírrel kezdődik, kogy a pápa Lutker ellen kiadta a
kiátkozó bullát, mire egy pompás jelenetben értesü
lünk a bányászok különböző állásfoglalásáról. Majd
Wittenbergbe megyünk, hol Bölcs Frigyes viszonzásul
feloszlatja az apácakolostort. A fiatal apácák ezt a
tényt örömmel, az idősebbek azonban mélabúsan fogad
ják, a makacs Bora Katalin pedig elhatározza, hogy
á parancs ellenére sem tágít a kolostorból. Ebben
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nem ingatja meg fiatalkori barátjának, Wildenecknek
megjelenése sem, akinek szerelmét most is visszauta
sítja, mert szívében egy másik ideál, egy tényleges
megváltónak a képe él. Ezt az ideált nemsokára rá
felösmeri Lutherben, midőn az a pápai bullát el akarja
égetni. Katalin az első percben elleneszegül, fel akarja
ellene lázítani a diákokat és polgárokat, de mikor a
reformátor rápillant, egyszerre legyőzöttnek érzi magát.
A második felvonásban a multat ismerjük meg. Meg
jelennek a reformátor szülei, akik fiúkat 20 évig nem
látták és most is csak nehezen jutnak be hozzá, mert
étlen-szomjan 3 napra bezárkózott, hogy azsoltárokat
fordíthassa. Magához térve kedves közvetlenséggel
magyarázza meg szüleinek, hogy miért kellett a pápát
megtámadnia és azt is tudtul adja nekik, hogy Wormsba
hittak számadásra. Odamegy famulusával, Theobalddal, de elkíséri Ferenc is, aki időközben hívévé lesz
€S követi Bora Katalin is. A Ill-ik felvonásban elénk
tárul a wormsi gyíílés és az azon szereplő személyek
életteljes jellemképe. Először megtudjuk a német feje
delmek viszonyát a császárhoz és az egyházhoz, azután
V. Károly császárt ismerjük meg az udvari bohócával,
DaBossuval folytatott beszélgetésből. Majd fellép Luther,
akit saját pártfogója. Bölcs Frigyes rá akar bírni, hogy
csak ez egyszer vonja vissza tanait, de Luther hajthatatlan marad és társaival és az összesereglett nép
pel énekelve az ,,Erös várunkat" — vonul a gyűlés
terembe. A következő (IV.) felvonás legelején Luther
befejezi híres beszédét, melyet folytonos közbeszólások
zavarnak. Ellenfele Erich herceg egy korsó sört adat
neki, ekkor Luther híveit elfogja a félelem, hogy a
sör meg van mérgezve, de Luther minden gyanakodás
nélkül kiüríti. Hatásos jelenet a fejedelmek szavazása,
melynek eredménye, hogy csak a császár kettős szava>:ata menti meg a reformátort a tüzhaláltól. Eköz
ben Aleander bíboros titokban gyilkosokat bérel Luther
ellen, de magáról a merényletről nincs többé szó, ellen-
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ben tanúi vagyunk Luther elfogatásának. Az utolsó
(V.) felvonás elején ismét Wittenbergben vagyunk, hol
Katalin társnőjét, az elhalt Terézt beszentelik. Innen
a Wartburgba vezet a költő, hol Luthernek álmában
megjelenik Cottáné asszony és Teréz. Majd újra Wit
tenbergbe megyünk, hol a Lutherre féltékeny Wildeneck Ferenc a képrombolók élére állt. A mozgalom
mind fenyegetőbb alakot ölt úgy, hogy maguk a temp
lomba szorult fejedelmek is halálos veszedelemben
forognak. Ekkor megjelenik Luther, megfenyegeti az
őrjöngőket Isten haragjával és a következő pereben
vakitó villám letérdelteti az ellenfeleket. Csak Ferenc
nem tágít, le akarja szúrni a reformátort, de kardja
élét Theobald fogja fel. Erre Luther önkívületi álla
potba esik, kétségeskedik hivatásán és a sivatagba
akar vonulni, hogy bűneit levezekelje. De előlép Kata
lin, magához téríti őt és oldala mellé áll, hogy tovább
folytathassa a nagy harcot.
Werner drámája különböző megítélésben részesült.
A mi nézetünk szerint igen jelentős drámai alkotás,
bárha nagy hibákkal. Alig van német Luther-dráma,
melyben annyi volna a hatásos jelenet, mint az övé
ben. Mindjárt az I. felvonásban a cselekvény különböző
szálainak egy helyre koncentrálása igen jól sikerült,
mert az lényegtelen, hogy Bora Katalin klastroma nem
Wittenbergben volt, hanem Nimpschenben Grimma mel
lett. A történettel meg nem egyező, de szintén igen
hatásos a fejedelmek szavaztatása. Épp oly hatást tesz
nek a nagy népjelenetek Wormsban és Wittenbergben.
A cselekvény fölépítése tehát elsőrangú drámai tehet
ségre vall. sajnos, hogy már nem mondhatjuk ugyan
azt a jellemrajzról. így magának Luthernek a jelleme
alapjában el van hibázva. Nem mintha itt-ott elő nem
tűnnék az igazi Luther, de egészben véve Luther a
középkor szellemének megfelelőleg rajongónak, áluiodozónak, csodatevőnek van feltüntetve, itt Wernert roman
tikus hajlamba teljességgel hamis útra terelte. Luther

32

•

DE. SZELÉNYI ÖDÖN

szerinte az erő, mely megszentelésre szorul. Ennek
szolgálatában állanak a költőtől kigondolt szimbolikus
alakok: Luther famulusa Theobald a művészet, Kata
lin társnője, Teréz a Mt megtestesítője és hozzájuk
járul Cottáné, Luther eisenachi jótevője, mint a tisz
taság jelképe. E három nemtő helyébe lép később
Katalin, a szerető nő, aki magában egyesífi e három
tulajdonságot és így a reformátort diadalhoz segíti.
Ez a mellékcselekvény nagy ártalmára van a darabnak,
nemkülönben Katalin szereplése is, akinek az alakja a
legkevésbé sikerült a drámában, amennyiben teljes
ellentétben áll a történetből ismert józaneszű, egyszerű,
reális gondolkodású Bora Katalinnal. És épp il}en min
den romantikától ment volt Luther házassága is. A szín
darab azonban minden hibája mellett sokszor került
színre és kivált Ifflaud játéka által vált híressé. Az áll
hatatlan Werner 1810-ben katholizált és első Luther
drámája ellenében írta „AVeihe der ünkraft" c. művét,
mely az alázatosságnak volna az apoteózisa, de iga
zában a költő erőtlenségének a tanúbizonysága.
A legnagyobb ellentétet Werner költői szellemű
darabjához képezi Mastropasqua Ignác olasz író mun
kája. A német nemzethez intézett ajánlása a reformá
torért való nagy lelkesedéséről tanúskodik, de drámája
a hozzáfűzött várakozásokat egyáltalában nem válfja
be. A legegyszerűbb, legrealisztikusabb valamennyi
Luther-dráma között, de a nagy idők küzdelméből, a
két világnézet összecsapásáról alig érzünk valamit.
Inkább családi drámát kapunk, melynek középpontja
Luther és Bora Katalin szerelme. Luther itt főleg azért
lép föl, hogy a szerzetesrendek erkölcseit megjavítsa,
ugyanezért lép Katalin a zárdába, de mikor célt nem
ér, elmenekül a kolostorból, ami különben történeti
tény. A cselekvény további folyamán a valósággal meg
nem egyezően a választófejedelem a császáii ediktum
és a pápai bulla hatása alatt el akarja ejteni Luthert,
de az hatalmas szónoklatával újra megnyeri magának.
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A nag-y jelenetek (pl. a bulla elégetése, a wormsi biro
dalmi gyűlés) itt mind a színpad mögött folynak le,
viszont az író több leleményt viíz bele a cselekvénybe,
melyek azonban a dráma színvonalát éppenséggel nem
igen emelik, így Luthernek Aleander bíborossal foly
tatott beszélgetése a reformátort kétszínűnek tünteti
fel, aki látszólag megbánta, amit tett és aki kételyei
ben a bíborostól várja a felvilágosítást, csak amikor
meg nem kapja, akkor jelenti ki, kogy azért sem von
vissza semmit. A wormsi birodalmi gyűlés után egy
titkos ajtón át menekül Katalinnal együtt, aki a kolos
torból való szökése miatt szintén veszedelemben forog.
Az utolsó felvonás már valóságos szerelmi dráma. Luther
és Katalin egymásba szerettek, de mivel a reformátor
barátai, különösen Melanchton, helytelenítik házasság
kötési szándékát, Luther nagy lelki tusa után lemond
Katalinról Baumgarten lovag javára. Ekkor Erasmus,
a híres humanista jön Wittenbergbe és terjeszti a
Luther ellenségétől, Emser vikáriustól kapott azon hírt,
hogy Luther szerelmi viszonyt folytatott Katalinnal.
A dolog a választófejedelem elé kerül és csakhamar
kiderül, hogy egész rút rágalom, melyet az Emsertöl
megvesztegetett wartburgi várnagy eresztett szélnek.
Most Luther mégis elveszi Katalint, nem törődve azzal,
hogy ellenfelei azt fogják híresztelni, hogy kizárólag
szerelme volt az általa megindított forradalomnak a
rugója. Az olasz szerző nagyot akart, de nem volt ereje
egy nagy történeti dráma megalkotásához. Olykor-oly
kor nekilendül, hogy Luthert nemzeti hősflek tüntesse
fel. aki a népre támaszkodva akarja művét végrehaj
tani, de ez a gondolat később elhomályosul és helyet
ad egy szerelmi történetnek, hol az intrikának, ember
szólásnaknevezetes szerep jut. Természetes, hogy ennek
elsősorban Luther nagysága esik áldozatul, akihez
sehogy sem illik a szerelmi ömlengés és sopánkodás,
amely azonfelül nem is igaz. Hasonlókép a többi sze
mély erkölcsi színvonala is le van szállítva.
ösvény 1917—1919.
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Az 1883-ik évi Luther-jubileum egész csomó Luther
drámát hívott életre (Trümpehnaun Herrig, Henzen),
melyek közül kiválik Devrient Ottó ünnepi játéka.
Nagy népies dráma ez, melyet Jena lakosai adtak elő
Luther születésének négyszázados fordulója alkalmá
ból. Bizonyára igen helyes gondolat volt a reformáció
lelkét drámai úton feleleveníteni és ezáltal közelebb
vinni a nép szívéhez. A „történeti jellemkép"-nek minő
sített színdarab természetesen nem szabályos dráma,
nem is elsőrangú költői alakítás, de felette sikerült
ünnepi játék, hatásos drámai jelenetekkel. Devrientnek
kétségkívül sikerült Luthert világtörténeti jelentősége
szerint drámai keretbe foglalni és az egyes jelenetek
ben a reformáció lényeges erkölcsi és szellemi tartal
mát szemléltetően kifejezésre juttatni. Nevezetes dolog,
hogy még a mű nyelve és versformája is lehetőleg a
XVI. századot tükrözteti. Végül a leggazdagabb vala
mennyi Luther-dráma között, amennyiben cselekménye
az erfurti tartózkodással indul meg és Luther utolsó
karácsonyáig terjed. Először a környezete, a barátai
jellemzik Luthert, aki felette komoly ember, de némely
kor kitör belőle a jókedv és akkor még tréfál és ver
seket is farag. Majd a kolostorban találkozunk vele,
ahol a kétségbeesetten tépelödöt Staiipitz fölemeli Pál
apostol e mondásával: ,,Az igaz ember hitből él.'Különben elhatározott dolog, hogy Luthert a witten
bergi egyetemre küldik. A ií. résztől kezdve a törté
nelemből ismeretes események peregnek le előttünk,
renareteg személv igénvbevételével: tehát a 95 tétel
kifüggesztése, a wormsi biradalmi gyűlés, hol igen
hatásos Eck és Luther szóbeli viaskodása (csakhogy
itt nem Luther ismert ellenfeléről van szó, hanem a
trieri püspök ofíiciálisáról), majd a wartburgi jelenet,
hol Luther víziójának az értelmezése, hogy karddal
vagy szóval csináljon-e rendet Németországban — és
ő természetesen az igét választja. Csak ezután lép föl
Katalin, kinek lába alatt ég a föld a nimtscheni zár-
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dában, ezért levelet írt Luthernek, aki így lehetővé
teszi Katalinnak és társnőinek a szökését, mely úgy
történt, hogy egy torgaui polgár hordókba rejtve szál
lította el saját szekerén. Glatz, aki itt mint az apácák
gyóntatója szerepelt, Bórának szerelmi vallomást tesz,
ezzel magyarázza meg a szerző, hogy miért nem akart
később Bóra Katalin hallani arról, hogy Glatz felesége
legyen, de egyben jelképezi ez az alak a reformáció
sok fénye mellé odalopózó árnyat, hogy nem mindenki
hagyta el tiszta indokból a régi egyházat. Viszont
azok a jelenetek, melyek Luthernek Bora Katalinhoz
való viszonyát festik, az eddigi leírások közt a legter
mészetesebbek és legigazabbak. Szerencsésen csopor
tosítja az eseményeket az utolsó rész is: Luther utolsó
karácsonya. Először magunk előtt látjuk Luther bib
lia-fordító társait; észrevesszük, hogy Luthert sem
értik meg mind, némelyek tanításának betűjén rágód
nak, holott ö maga a szabad kutatást sürgeti; látjuk
szemben állva Luthert és Melanchtont és érezzük, hogy
kettejük között nagy lelki ellentét van, de megbecsü
lik egymást. Melanchton a svájciakkal való megegye
zést keresi, de itt Luther nem engedhet: megismer
kedünk továbbá Luther bőkezűségével, aki a feleségé
nek szánt karácsonyi ajándékot odaadja egy szegény
asszonynak. Végre egy szívhezszóió jelenet a Luther
család karácsony estéje, tele bensőséggel. Főrésze a
jászol, a kis Márton angyalnak való felöltöztetése és
a karácsonyi énekek. Majd Luther megemlíti az új
évben Eislebenbe teendő útját, melyről sejteti, hogy
utolsó útja lesz, de nyugodt lelkiismerettel teszi:
Harag s irigység nélkül távozom.
A reformáció, e szent művem,
Az nem enyészhetik el énvelem,
Tovább hat s alkot az, s ha távozom.
Örökül német népenire hagyom.
3*
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Csak ismételhetjük, hogy Devrient munkája jóval
felülhaladj
alkalmi munkák színvonalát, szeren
csés felépítése, a drámai mozzanatok hatásos kiakná
zására lépten-nyomon elárulja a tapasztalt dramaturgust és elképzelhetjük, hogy előadva milyen felejthe
tetlen benyomásokat hagyott hátra a nézőkben, mikor
már az olvasó is feszült figyelemmel halad rajta végig.
A legújabb német irodalom legnagyobbszabású
Luther-drámája azonban kétségkívül Bartels Adolf- drá
mai trilógiája. Ő végezte a legalaposabb történeti ta
nulmányokat és így bátran azt is lehetne mondani,
hogy Luthert a legújabb kutatások tükrében mutatja
be. De a szerző még ennél is többre törekedett, sem
köny^vdrámát, sem ünnepi játékot nem akart nyújtani,
hanem, mint maga mondja, igazi, zárt, jól motivált
cselekvényt és következetes jellemfejlődést. Három része:
I. Az ifjú Luther. II. A wormsi birodalmi gyűlés.
III. A reformátor. Már eleve kimondjuk, hogy az első
rész, mel}^ maga is egy ötfelvonásos dráma, a legsike
rültebb. Az eddigi íróktól alig érintett fiatalkort mutatja
be újabb ismereteink alapján, több költői leleménynyel
földíszítve és hozzá még gazdag kultúrképet kapunk a
a kor humanista mozgalmairól.
Legelőször apja társaságában lép elénk Márton.
Hans Luther büszke a fiára és sokat vár tőle a jogi
pályán, de mi csakhamar észrevesszük, hogy a fiatal
embert elsősorban vallásos kérdések érdeklik. Mikor
Luther társaival a vendéglőben időzik, belép egy szép,
de züllött nő: Regine Müller, akit villámcsapásként ér
Luthernek az a mondása, melyet Cottánétól hallott:
..Nichts Lieberes auf Érden, als edler Frauenlieb', wem
sie mag werden!" 0 tőle, aki még hisz a tiszta nőiségben, várja és reméli, hogy fel fogja emelni a sár
ból, melybe szenvedelme lesodorta. Ezért fölkeresi Lu^ Martin Luther. Eine draraatische Trilogie. München, 1903.
Callwev.
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thert a lakásán és segítségét kéri, hogy a jó útra lép
tessen, de itt kitűnik, hogy Luthernek még nincsen
élettapasztalata, Istenben még csak a kegyetlen bírót
látja, de nem a kegyelmes atyát és ezért ridegen eluta
sítja Reginát. Azonban később oly tapasztalat, mely
közelről éri, megnyitja a szemét. Midőn házigazdája,
Trillhase a ki,a polgármester ellen lázongott, börtönbe
kerül, ennek leányát pedig épp Luther legjobb barátja,
Alexis elcsábítja és akkor senki sincs, aki Reginán
kívül megkönyörülne a szegény leányon, Luther kény
telen belátni, hogy az általa megvetett nőnek is van
szíve és lelki méltósága. 0 maga pedig nagy haragra
gerjedve párbajra hívja ki legjobb barátját, de közvet
lenül a párbaj megkezdése előtt lesújt egy villám az
égből és Alesis szörnyethal. íme a fiatal Luther csa
lódásai! Megcsalatkozik legjobb barátjában, megcsalat
kozik a leányban, akit testvéri szeretettel szeretett,
nem talál megnyugvást a humanisták körében, akik
látják az egyház kiáltó sebeit, de kényelmes életökről
és tudomány'os kedvteléseikről mégsem akarnak lemon
dani. Vallásos kételyek is gyötrik. Regina elhagyott
szeretője, papi áldás nélkül halt meg, mire a meg
jelent szerzetes kimondotta azt a sententiát, hogy
bűnbánat nélkül halván meg örökre el van kárhozva.
Mindezekre a kérdésekre környezetétől nem kap meg
nyugtató feleletet, ezért lép kolostorba.
íme a későbbi Luther számos jellemvonása csirá
jában már feltűnik: bűnösségének tudata és ebből eredő
nyughatatlansága, hivatottságának az érzése, őszinte
vallásossága, nagy igazságszeretete, látszólagos rideg
sége, pedig alapjában szívén viseli minden felebarátja
sorsát. Ismételjük, ez a rész Luther lelkének sokoldalú
bemutatásával, a korviszonyok élénk rajzával a leg
sikerültebb az egész műben. A II. rész egy álomkép
pel kezdődik, amelyet Luther wormsi szállásán lát.
A sátán, híveitől körülvéve bevezetteti Borgia Sándor
és II. Gyula pápákat, kiknek veszekedésében teli szív-
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vei gyönyörködik, ügy látja, hogy a pápaság teszi
neki a legnagyobb szolgálatokat és nincs messze az
idő, midőn Isten helyett neki fognak hódolni. Hirtelen
azonban kalapácsütéseket hallanak és egy szibilla meg
mondja, hogy Luther az, aki megkezdette a küzdelmet
a pápaság ellen és nagy pártolásra talált. A sátánnak
tehát újra oka van félteni a trónját és ezért elhatá
rozza, hogy mivel Lutherrel nem bír, tanából fog neki
ellenséget támasztani. Hadd szabaduljanak fel a lelkek,
de ha szét lesz törve minden bilincs, nem lesz meg
állás sehol! így akar bennünket a szerző az utolsó rész
küzdelmeire előkészíteni.
Luther fölébred, de álmából csak a bukott angyal,
Adramelech szavait jegyezte meg, azt hogy Krisztus
újra mosolj^ogni fog az emberiségre. A gyűlés előtt
még megjelenik Cochlaus, aki fényes Ígéretekkel (per
jelséggel kínálja meg) kísérletet tesz Luther megtérí
tésére, de eredmény nélkül. Végre a wormsi jelenet
következik, mely drámai erő tekintetében sem Werner,
sem Devrient darabjával nem állja ki a versenyt.
Annál terjedelmesebb a Ilí-ik rész, mely ismét 5
felvonásból áll, de közelről sem éri utói az első részt.
A szerző itt igen sok történeti anyagot szorított
össze a cselekmény egységének a rovására. Az egyes
események itt nem egymásból folynak, mint az 1,. rész
ben, hanem egymás után következnek, csak Luther sze
mélye tartja össze.
A Wartburgból csak imént hazatért reformátornak
állást kell foglalnia tanának a meghamisítói ellen.
Egymás után fellépnek a zvickaui próféták, akik a
bibliát is elvetik, mert saját leikök szavának, a belső
megvilágosodásnak hisznek. Carlstadt, aki túlzásaival
a reformációnak csak ártott, midőn a képeket kihányatta
a templomból és az iskolákat bezáratta, mivel szerinte
az Úr szelleme közvetlenül megvilágosítja a fogékony
lelkeket. Majd fellép Regina, kit már az L részből isme
rünk és felszólítja Luthert, hogy álljon a nép élére és
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vezesse diadalra igazságos ügyét, Luther azonban, aki
távol áll minden erőszaktól, visszautasítja. Végre fel
lép Miinzer Tamás is, aki politikai forradalmat akar.
Luther elkeseredik ezeken a zavargásokon, melyek
tiszta művét bemocskolják és az ördög kezét látja
bennök. De nem esik kétségbe, hanem elhatározza,
hogy művének még oly fundamentumot kell vetnie,
mely az életből van véve: vagyis a házasságot és cél
ját keresztül is viszi. Közben a parasztmozgalom lángba
borítja a fél országot és most Luther, ki eddig köz
vetíteni igyekezett parasztok és nemesek között, hatá
rozottan ellenök fordul. Megható a haldokló választó
fejedelemmel való jelenet, aki feltétlenül bízik Luther
ben, mert tudja, hogy az nem riad meg semmitől, ha
az igazságot ki kell küzdeni, de ha valamit el akar
nak hamarkodni, annak azonnal elébe áll.
A parasztlázadás vérbe van fojtva, Luther ellen
felei megalázva, csak Regina átkozza meg őt, akit a
nagy szerencsétlenségért okol. Azonban Luther bár
mennyire sajog a szíve a sok kiontott embervérért,
úgy érzi, hogy ezt Isten akarta most igy. Lesz még
idő, mikor máskép lesz.
Mi meg. barátaim, dolgozni akarunk,
Ha nem is bíztat a remény, liogy mi magunk
Legyünk az aratók s bár szűkös a keret,
Melyben lelkes erővel dolgoznunk lehet.
Bevisszük majd az életbe a szent Igét,
A saját otthonunkban vegye kezdetét
Serény munkánk s legyen erős, szilárd alapja,
Az áldott aratást, azt majd az Isten adja.

Mint láttuk, a harmadik rész igen mozgalmas, de
igazi drámai energia nincsen benne. Inkább dramati
zált történeti képekből áll, melyek sokszor a részle
tekbe vesznek. Sok érdekes jelenetben bővelkedik, de
hián\^zik a cselekmény egysége, túlsók az esemény,
melyeknek Luther nem ura. A jellemrajz jobban sike
rült. Szerencsésen van jellemezve Bölcs Frigyes, a
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maga mély emberismeretével és a reformáció ügye
iránti feltétlen bizalmával, Münzer, a maga alattomos
ságával és féktelenségével_, Bora Katalin jf'zan eszével
és házias kedélyével stb. Sajnos, hogy a főhősről ezt
nem mondhatjuk. Az író ugyan igyekszik a lelki kap
csolatot az I. rész Lutherjével fenntartani, de ez kevéssé
sikerül neki és végtére a reformátor, bármennyire van
is hangsúlyozva a nagysága, mégis úgy tűnik fel, mint
aki csak felélesztette a tüzet, de nem tudja eloltani.
Leggyengébb azonban a II. rész, hol Luther álomlátása
semmikép sincsen indokolva és amely résznek terje
delmesebbnek is kellett volna lennie, hogy a III. részre
előkészítsen. Általában az egész trilógia azt a benyo
mást hagyja hátra, hogy szerzője inkább tanult fő,
mint erős költői talentum. Nagyszerű célt tűzött maga
elé, azt, hogy a Luther igaz lelkét megjelenítse, de
alkotóereje — sajnos — nem állott arányban nemes
igyekezetével.
Tudatosan nem szabályos drámát alkotott Luther
ről, hanem történeti képeket a napjainkban sokat olva
sott svéd író: Strindberg Ágost} Öt felvonás és egy
előjátékban 14 erősen realisztikus jelenet vonul el
szemünk előtt, melyek Luther fejlődését ábrázolják
1482—1522-ig. Az első képben a gyermek Luther
javíthatatlan makacsnak van feltüntetve, aki a hic-haechoc genitivusát hejus-nak mondja, mert az is, ea, id
genitivusa is ejus. A gyermek hol király, hol meg
rabló akar lenni, hogy bosszút állhasson kegyetlen
tanítóján, de még jobban ütlegelik saját szülei. Meg
jelenik Faust, aki nagy újságokat mesél, Savanarola
kivégzését, Amerika felfedezését, de eltávozása előtt a
gyermekeket (Mártont és testvérét) hallgatásra kötelezi.
Ez a beköszöntő. Nevezetes, hogy Faust ezután is gyak
ran megjelenik és Luthert mintegy irányítja, vezeti.
" Die Nachtigall von Wittenberg. Berlin—Leipzig,
Seemann.

1903.
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így ő adja kezébe a bibliát és Luther azt rémes líönyvneli mondja, mert az embert minden vígságától meg
fosztja. Lnther itt Alexius barátjánali eltévelyedése
miatt, mellyel önmagát vádolja, megy a kolostorba.
Meg kell említenünk továbbá, hogy Luther mellett szá
mos kortársa is fellép: Tetzel, Sickingen, Hutten, Peutinger, Stanpitz, Hans Sachs, Cranaeh sokszor Luther
nélkül, de különösen Faust doktor. Strindberg egyéb
ként az eddigiekkel ellentétben kerüli a tömegjelene
teket, inkább egyes egyéneket állít szembe, hogy azok
jelleme jobban kidomborodjék. így a wormsi jelenet is
Luther és védője SchurfP, majd Luther és Aleander
párbeszédéből áll, a gyűlés maga pedig elmarad.
Az utolsóelőtti jelenetben Luther szüleivel van
szembeállítva, az utolsó pedig Wartburgban játszik,
ahol a fentvirrasztó Lutherhez eljön Faust és el
mondja neki a távozása óta történteket, Luther pedig
beismeri, hogy ő döntőleg belenyúlt élete folyásába.
Faust ezen gyakori szerepeltetése — ellentétben
a történelemmel — igen jellemző Strindbergre. Az ő
hőse igazában ez a bolygó kalandor, szemfényvesztő,
bűvész, aki Euther kortársa volt, de vele személyesen
sohasem találkozott. Strindberg Lutherje ellenben,
ez az ellenszenves, mogorva, szeretet- és kedélynél
küli alak, nem az igazi Luther, legfeljebb annyi
mondható, hogy Luthernek néhány kevésbé előnyös
vonása (makacssága, nyersesége, vitatkozó hajlama
stb.) hatványozva van nála. Az egész színdarab csak
arra jó, hogy Strindberg történetfilozófiai elméletét iga
zolja, mely szerint az emberek csak vak eszközök
egy tudatos akarat kezében. Az egyesek nem tudják,
hogy mit akarnak és mintegy lepecsételt parancsokkal
küldetnek szét.^ Ezzel persze Luther történeti nagy^ Lásd bővebben Strindberg: Der bewusste Wille in der
Weltgesehichte, 1903. Ott ezt mondja Lutherről: Ein Mann der
Vorsehung ein Sóidat im Glied, der blind darauf losgehc, ohne
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ságából alig maradna meg valami. Azonban megnyug
tathat az, hogy Strindberg igen távol áll attól, hogy
Luther igazi jelentőségébe hatoljon. Sötét világnézete,
meghasonlott lelke csak az emberek gyöngéit látja, eze
ket túlozza Lutherben is, míg annak fényes jellem
tulajdonságai eltűnnek. Igaza van annyiban, hogy^
minden nagy történeti egyéniség Isten eszköze a világ
történelem irányításában, de azért azoknak a szereplő
hősöknek nem kell olyan akaratlan báboknak lenniök,
minőkre Strindberg gondol. Luther legalább semmikép
sem volt az, ha fellépésének óriási horderejét, összes
következményeit nem is pillanthatta át. Hogy meny
nyire tisztában volt Luther főcéljával, legjobban bizon^atja a túlzókkal szemben íanasított határozott maga
tartása.
És most lássuk a jubileumra megjelent Lutherjátékokat is; egy németet és egy magyart mutatunk
be. A német mű szerzője Davicl Koch. Címe: Luther
ein deutsches Schauspiel in 5 Aktén. (Stuttgart, Kenzel.) A „német" jelző már sejteti a mű tendenciáját,
Lutherben a német embert, a német nemzet megszabadítóját akarja elénk állítani. A cselekvény az
1517—1525-ig terjedő időköz eseményeit foglalja
magában és Luther házasságkötésével, illetve a speieri
gyűlés bejelentésével végződik. ]\íásik vonása a szer
zőnek, hogy népdrámát akar adni. Furcsa, szokatlan
a drázna íechnikájn. Az I. aktus rendes, a 11. aktus
egy előjátékból és a rendes felvonásból áll (külön
jelenetezéssel), a III. aktus már ezeket tartalmazza : elő
játék, I. felvonás, II. felvonás, színhely mindenütt
Wartburg vára, IV. aktus I. felvonás Jénában, ÍI.
felvonás Wittenbei'gben, V. aktus I. felvonás Cranach
die Absiohten des Heerführers zu kennen, ein grosses Werkzeug,
ein Zeichen des Wiedersprachs und eine Klippé des ilrgers, ein
Mensch voller Hoohniuth nnd voüer Demut von richtigen Gedenken und unkiaren Zielen — das war Luther, (i. m. 40.)
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műhelye, 11. felvonás Luther Erfurtban, III. felvonás
Witíenberg'beü. Ez a mesterkéltség nem válik a cse
lekmény javára, mely túlságosan felaprózódik.
Hasonló mesterkéltség jellemzi a nyelvet, mely
az ósdiságot utánozza, de nem sok szerencsével.
Végül az is jellemzi a szerzőt, hogy nagyon szabadon
bánik el a történelemmel és a poetica licentia hatá
rait sokszor átlépi. így pl. Faustot Luther tanítványá
nak teszi meg, ki később ellene fordul. Egy csomó
új alakot költ, de ezekkel sincs sok szerencséje, úgy
látszik csak arra valók, hogy Luther egy-egy új jellem.vonása szembetűnjék. így pl. fellép egy zsoldos
özvegye vak fiával, kit Luther megáld, m.ire visszatér
a bizalom a szívökbe, egy másik költött alak Erzsébet
fejedelemasszon}, kivel szemben Luther a nőről és
házaséletről, való magasztos felfogását juttatja kifeje
zésre. Elég nagy ügyességet árul el a szerző a nagy
jelenetek előkészítésében, több szín előzi meg őket,
melyekben minden az elkövetkezendőre utal, de a nagy
esemény nem igazolja a várakozást, sem a tételek ki
függesztése, sem a vvormsi gyűlés nem mutat igazi
emelkedett felfogást. A költő itt sokszor egy furcsa
sággal maga elrontja a hatást. így pl. Luther, miután
a tételeket feiszögezte, megijed és elfödi a szemét.
Majd bátran kifejti nézetét a fejedelem, Erzsébet
asszony, az odasereglö dom^onkosok előtt. Különösen
hat, hogy a felvonás végéig hadonászik a kalapáccsal
a kezében! Majd még egyszer megvizsgálja, hogy jól
erősítette-e meg a szögeket és még egyszer beveri!!
Monológjában pedig újra búskomor hangulatba esik.
Es ilyen Luther végig, bizony csak árnyéka az
igazi hősnek, sokat beszél, morfondíroz, egyik hangu
latból a másikba esik, de nem határozott drámai
jellem, sőt még rokonszenvünket sem igen nyeri meg.
Még aránylag legjobban sikerült a Jénában lefolyó
jelenet. Bizony ez a színjáték sehogysem méltó a
jubileumhoz!
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A magyar költőket a legnagyobb reformátor alig
serkentette nagyobb alkotásokra, Néiiány sikerültebb
alkalmi és elbeszélő költemény majdnem minden, amit
e téren felmutathatunk. Nagyon figyelemreméltó azon
ban Luther alakja Madách hatalmas tragédiájában.
Legalább egy jellemvonását a kathölikus Madách jól
elleste.'
De lássuk végre a mi jubileumi drámánkat,
Wolf József nagy sikert ért ünnepi játékát, 0 az első
magyar író, aki e nagy tárgyhoz hozzá mert nyúlni
és már azért is megérdemli őszinte hálánkat és elis
merésünket. Határozott költői talentum, aki eddig
ugyan inkább a líra és elbeszélő költészet terén pró
bálkozott, de ki veheti rossz néven tőle, hogy végre
is a legfőbb költői műfajban is tett kísérletet. Persze
itt még sok minden eláa'ulja a kezdőt, A színpadi és
technikai hatás titkait nem igen ismeri, épp a Luther
életében drámai jellegű jeleneteket nem aknázza ki
eléggé, hanem ezek helyet másokat költ, [gaz, hogy
színdarabját szerényen „játéknak" nevezi, tehát előre
jelzi, hogy túlságos magas mértékkel nem szabad
mérni, de mégis jobb szerettük volna, ha jobban
alkalmazkodik a dráma kellékeihez, minthogy képeket
sorakoztasson egymás mellé kellő összefüggés nélkül,
A prológusokat is legszívesebben elengedtük volna,
mert rontják az összbenyomást.
Ezekkel valószínűleg a régi drámák nyomán
akart járni, csakhogy azok következetesebbek, mert
minden felvonás elé biggyesztenek egy prológot vagy
argumentumot, mely a következendőknek rövid kivo
natát adja. Wolf még azt a hibát is elköveti, hogy a
prológot megszemélyesíti, majd átváltoztatja bábává,
ki Luther születésénél segédkezik. Igaz, hogy e jele
netben aztán ügyesen szembeállítja az alacsony sors^ Lásd szerző „Luthei' és Madách" című cikkét. Protestáns
Szemle. 1906,
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ból származott, de nagyra hivatott Luther Mártont a
mansfeldi gróf elkényeztetett fiával. Egyébként a pro
lógusokon kívül 9 képet kapunk, melyek a következők:
1. Az eisenachi utcán. 2. Búcsú az ifjúságtó!. 3 A
kolostorban. 4. A bűnbocsátó cédulák. 5. Luther ki
szögezi a 95 tételt. 6. A kiliallgatás. 7. A v^'urmsi
birodalmi gyűlés előtt. 8. Luther Wartburgban. 9.
Karácson}'este.
Az első kép egészen újszerű és kedves. Hogy
kiválik a kis Márton diák társai közül! Éneklő tár
sainak a fő a jutalmul kapott sonka és kenyér, Már
ton ellenben belemerülve az éneklésbe, észre sem veszi
a Cottánétól küldött adományokat, de az asszony épp
így lesz figyelmessé rá és magához fogadja. A bú
csúzó-jelenetben jól foglalja Luther lelki vívódásait e
gyötrő kérdésbe: „mit viszek én a jó Isten elé?", de
baj, hogy nem igyekszik kapcsolatot teremteni a másik
motívummal, az égiháború alkalmával tett fogadalom
mal, így az egyik némileg gyengíti a másikat. A ko
lostori jelenetben nélkülözzük Staupitz ismert alakját.
Páter Timoteus és Noé Fráter pótolják, pedig az ilyen
alkalmi drámák elsősorban arra valók, hogy a törté
net hatalmas eseményeit lelkünkbe véssék. A követ
kező színben élénk Tet/el
két wdttenbergi diák
összeszólalkozása. Ellenben túlrövid az 5-ik kép, mely
a 9-5 tétel kiszögezését ábrázolja. A 6-ik képben ismét
kerüli a históriából jól ismert Miltitzet és Cajetant és
helyettesíti őket egy bíborossal és kamarással. Ellen
ben nagyon helyesen járt el szerzőnk, hogy ahol
szerét tehette, beleszőtte a magyar vonatkozásokat,
így mindjárt a következő 7-ik képben igen Jó ötlet,
hogy a magyar követ jellemzően kijelenti:
Végezzünk kurtán e botor baráttal,
Hogy megbeszélni maradjon időnk,
Miként nyújtsunk Magyarlionnak segélyt.
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Luther nagy beszéde a g-jűlésen is szerencsés
kézzel van megírva. A wartbargi jelenet Zichy
képe nyomán van magalkotva. Kedves és hatásos a
legutolsó jelenet: Luther Karácsonyestéje családi köré
ben, mikor alkalma nyílik neki egy magyar diákkal,
Dévay Bíró Mátyással jót tenni. Az utójátékban Luther
már nem látható,, csak a színpadon jövő-menőktől
halljuk, hogy a nagy reformátor haldoklik, majd hogy
zneghalt. A siránkozó embereket a prológus vigasz
talja meg :
Oh. csüggedő, kishitű emberek.
Míg ti itt sírtok, félték a jövőtől,
Oyötrő kérdéstekre a nép felel
Halljátok, ajkán győzedelmesen
Zendül: Erős vár a mi Istenünk.
Kiben bíznátok másban, mint az Ürban"?
Az Ui küldötte volt. Az Ür_ ügyét ne féltse gyarló ember.
Az a lélek, mely most az Crhoz tért, majd visszaszáll. . .
Újólag, ha jönnének bús idők, szükség lesz tanuságtevőkre !
Luther nem halt meg. Bízzatok, s az élőt ne keressétek a
holtak közt.

Talán sok kifogást tettünk, de tettük azért, mert
fiatal, becsvágyó, fényes tehetségű írónkat sokra becsül
jük és tőle még sok jót várunk. Alkalmi darabjának
legnagyobb fogyatkozása bizonyos technikai gyakor
latlanság, melyen könnyű segíteni, továbbá helyenként
a drámai, illetve történeti jellemzés ós a lélektani
elmélyedés hiánya. Ha e tekintetben is izmosodni fog,
meg fogja még írni azt a Luther-drámát, melyet
annyira várunk. De még ezen fogyatékai mellett is
egy figyelemreméltó költői tehetség rokonszenves mani
fesztációja, mely mint ilyen megérdemli, hogy minden
magyar lutheránus elolvassa!
Ezzel beszámoltunk volna az érdekesebb, nagyobb
igénnyel fellépő teljes Luther-drámákról, de pár szóval
megemlékezünk az olyan színdarabokról is, melyek
csak egy-egy mozzanatot ragadnak ki e hatalmas
életképből.
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így Nithacli-Stahn lelkész egy egyfelvonásos tör
téneti drámában' a Wormsba induló Luthert mutatja
be, támaszkodva arra a feltevésre, hogy Luther az
,, rjTos var unk"-at nem Kóburg várában az augsburgi
birodalmi gyűlés alatt írta meg (1530), hanem jóval
előbb, a wormsi birodalmi gyűlést megelőző éjjelen:
1521 április 21-én Oppenheimban.
A színmű elején épp az oppenheimi fogadóba
várják Luthert és kíséretét, mert Sturm vendéglős fia
a birodalom heroldja. Közben a hesseni és pfalzi
lovagok közti ellentétből látjuk, hogy Luther fellépése
máris két pártra szakította az embereket. Majd fellép
Sickingen Ferenc lovag, aki Luthert meg akarja
nyerni politikai céljainak. -Majd belép a herold, a
fiatal Sturm, akit Luther közös utazásuk alatt teljesen
meghódított. Végre megjelenik a főhős, maga Luther,
aki nyughatatlan és bár hajnal felé jár az idő, nem
tud aludni. Lantját kéri, mert valami dallam jár a
fülében. Csakhamar megzavarják azonban Spalatin, a
szász választófejedelem titkára és Sickingen, akik
lebeszélik arról, hogy Wormsba menjen és Sickingen
készségesen felajánlja az erős Ebernburgot. Ekkor tör
ki Lutherből, mintegy válaszul a tartóztatásokra, tehát
akkori érzelmeinek hatalmas kifejezője gyanánt az ő
legfenségesebb éneke: „Ein feste Burg ist unser
Gott . . .", mely tehát alkalmi költemény a szó leg
nemesebb értelmében; egyfelől az, hogy Sickingen erős
várát ajánlotta föl neki, másfelől még inkább az Oppenheim fölött emelkedő birodalmi vár szemlélete juttatta
eszébe, hogy mily gyarló és elégtelen az a védelem,
melyet földi vár nyújthat neki az Úr Isten megvehetetlen erejéhez képest.
Az ének magával ragadja a jelenlevőket és Luther
'- Luther in Oppenheim. Halle a. S. Fricke. — V. ö. dr.
Gi'össler : Wann und wo entstand das Lutherlied : Ein feste Burg-. , .
Magdeburg, 1904.
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hatása alatt elhatározza, hogy eg-y percig sem marad
tovább Oppenheimban, hanem azonnal folytatja útját
Worms felé. Tulajdonképen egy jelenet az egész, de
a szerző mégis elérte a célját, nagy hatást ér el vele
és ez az egy jelenet is, amint villanó fényt vet a meg
előző eseményekre, úgy előre láttatja a közvetlen
jövőt, Lnther wormsi erkölcsi diadalát is.
3Iindig hálás tárgy volt Luther wartburgi idözése
is, és ezért érthető, hogy a teljes drámák szerzői
mind felhasználták. De nemrégiben született meg egy
Wartburg-trilógia, melynek a lutheri jelenet a 3-ik
része. Első része a wartburgi dalnokversennyel, máso
dik része pedig Szent Erzsébettel foglalkozik. Szerzője
a szép, poétikus trilógiának Lwnhard Frigyes.^ A há
rom különböző időből származó színjáték között nehé;í
a belső összefüggést megtaláini, de a szerző mégis
keresett és talált bizonyos eszmei kapcsolatot, mely
mind a három részt a Wartburghoz fűzi és ez a sze
retet mindenható törvénye. Az I. részben a híres
wartburgi dalnokverseny alkalmából a vad és mogorva
Heinrich von Ofíerdingen megsérti a türingiai grófot,
aki csak azon feltétel alatt bocsát meg neki, ha egy
év múlva oly költeménnyel áll elő, amilyen Wolfram
Parsivalja. És amikor eljött az ideje, Heinrich felol
vassa a Nibelung-éneket és magával ragadja az
egybegyűlteket. Az elérzékenyült költő és a landgróf
között pedig egy tiszta gyermek kérése hozza létre a
kibékülést. A 11. részben magyarországi Szent Erzsé
bet ismeretes élettörténete tárul elénk, mely maga a
könyörülő és megbocsátó szeretet. Bennünket azonban
csak a HL rész érdekel közelebbről, mely 5 felvonás
ból áll és történeti ideje 1521/22. Legelőször Ebernburg várába visz a költő, hol megtudjuk, hogy
""• Wartburg. Dramatisohe Dichtiing in 3 Teilen. I. Heinrich
von Ofterdingen. II. Die lieilige Etísabeth. III. Luther auf der
Wartburg. Stuttgart, 1903., 1904. és 1914.
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Hutten terve, Luther ellenségének, Aleander bíboros
nak az elfogatása nem sikerült, Sickingen pedig el
mondja terveit: először a francia király ellen akar
harcolni a császár seregében, azután pedig egyenként
a német kis fejedelmek ellen vonulni, mert ők a,lova
gok legnagyobb ellenségei. Majd hírül hozzák Luther
titokzatos elfogatását, de Sickingen azonnal kitalálja,
hogy ez a diplomata bölcs Frigyes parancsára történt.
Majd közeleblj, jutunk Lutherhez, még pedig
Eisenach városába, hol a Hellgraf-család egyes tag
jaival ismerkedünk meg és azt tapasztaljuk, hogy egy
családon belül is vannak Luthernek hívei és ellenei.
A Wartburgban időző Luthernek Hellgraf felesége,
Muhme Lene azt az üzenetet küldi: „Gescholten hat
er tapfer, nun soll er eben so tapfer s'ngen lernen'"
és Luther csakugyan megilletődve elhatározza, hogy
félreteszi a kardot és megkezdi csendben a munkát,
a családban és gyülekezetekben az evaufiélinmot fogja
nekik tolmácsolni költői ihlettel 1 Azonban a zwickaui
próféták Türingia csendjét is megzavarják, Wittenberg
is nagy zavarok színhelye és Luthernek mégis el kell
hagyma idillikus magányát, de még egyszer ellátogat
iluhme Lenéhez, hol a szeretet igéit hirdeti. De mikor
Hellgraf és a fia i'átámadnak, hogy nem könyvekre
és igékre, de tettekre volna az oi szagnak szüksége,
Luther hevesen kifakadva óvást emel az ellen, hogy
az ilyen törekvések az evangéliumra és ő rá hivatkoz
zanak. Hazatérve wartburgi szobájába, tovább szövi
ezeket a nyugtalanító gondolatokat, melyek végre is
egy vízióban, az öreg Hallgraf megjelenésében öltenek
testet. Mindent a szemére hány Luthernek: hogy alá
ásta a tekintélyt, hogy a bibliát, mit a kezökbe adott,
nem fogják megérteni, hogy egész fellépésének rugója
saját éniségének az előtérbe tolása és felszólítja, hogy
hagyja abba rossz útra került művét, vegye el Berlepsch várkapitány leányát, ki öt szereti, éljen ké
nyelmes életet és hányjon fittyet a világnak, hiszen ö
ÖsTény 1917—1019.
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a saját ura, istene. Erre Luther a tintásüveget hajítja
a rémkép felé. A következő percben pedig- jelentik
neki, hogy az öreg HeUgraf egy órával ezelőtt hirte
len elhunyt. De Luthernek szüksége volt erre a megkísértésre: lelki vívódásának az eredménye az a
belátás, hogy senkivei nem szövétkezhetik, sem Sickingennel, sem Huttennel, sem Münzerékkel, mert ö
egyedül az igével és tollal, az énekkei és imával
küzdhet, semmi mással. Ilyen szellemtől áthatva jelenik
meg Wittenbergben és legyőzi a zavargókat. Mikor
pedig a szegény eszelős Silvanus, ki neki a Wart
burgban lantot adott, itt olvasóval akarja megaján
dékozni, Luther ezt feleli: „A lant és az olvasó még
összekerülnek és lesz talán még egyszer egy akol
és egy pásztor."
íme Lienhard Lutherje, a hős erős eszményítése,
de egyúttal történeti szerepének elgyengítése, mert
Luther, miután mindent elkövetett, hogy békés úton
szüntesse meg az egyházba becsúszott visszaéléseket,
kénytelen volt a harc fegyveréhez nyúlni és többé
aztán nem engedhetett. De azért mégis rokonszenve
sen érint ez a Luther és rokonszenvesen hat az ő
békeszózata is. Ez a Luther épp ellentéte Strindberg
alakjának: csupa szelídség, bensöség, nem annyira a
nagy hérosz áll előttünk, hanem a szeretet és béke
apostola. És rokonszenvesen érint a Lienhard béke
szózata is, mely szinte időszeríí is, mikor a túlnyomólag protestáns Németország és a túlnyomólag katholikus Ausztria és Magyarország valóságos vérszer
ződést kötöttek a mostani világháborúban. Nem jelenti
e tény a kath. és prot. jelentékeny közeledését?
Persze Lienhard drámájának is vannak technikai fo
gyatkozásai : az egyes jelenetek összefüggése Jaza, a
Hellgraf-lelemény megalkotása sincs szerencsés kézzel
megalkotva, a költő túlsók anyagot ölel fel, úgy
hogy egyes szálak elenyésznek. De így is kimagaslik
a kisebb drámák közül.
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íg-j" pl. igazán csak dramatizált történeti képeket
nyújt Arminms Vilmos egyfelvonásosa.^ Az aagsburgi
birodalmi gyűlésen Luthernek nem volt szabad meg
jelenni és ezért Kóburg várában húzódik meg. Az egy
más után érkező riasztó hírek hatása alatt épp le akar
menni a gyűlés színhelyére, mikor miegjelenik János
Frigyes fejedelem és elmondja a gyűlés lefolyását.
Luther örömmel hallja a protestáns rendek bátor fellépését,
de amikor öt akarják magasztalni, elhárít magától
minden dicséretet, mert csak az Istené a dicsőség.
Szóba kerül még Luther címere és János fiához írt
levele, de mindez nagyobb költői lendület és drámai
hatás nélkül. Az ilyenféle alkalmi darabok tehát leg
feljebb történeti ismeretek felelevenítésére valók.
Magasabban áll Aug. Heinr. Brasch jenai szuper
intendens munkája: Luther im Bárért zu Jena, 1522.
(Jena, Diederichs, 1913.) A Wartburgból hazasiető
Luther a medvéhez címzett vendéglőben szállt meg,
hol két svájci diákkal és két kereskedővel élénk
beszélgetésbe ereszkedik. Nem akarja levetni inkognitóját, de végre mégis felismerik és nagy az öröm
és boldogság, hogy a híres emiberrel lehettek együtt.
A kedves jelenetet az egyik diák, Joh. Kessler
krónikája őrizte meg. Brasch ennek a nyomán haladt.
L'tolsónak említjük a Luther-drámák sorában
Wildenhrucli Erasmus leánya című művét, mely lát
szólag nem is Luther-dráma, hiszen Luther nem is
szerepel benne, és mégis az, mert tulajdonképen
Luther a hőse, ö mozgatja az egész cselekményt.
A korrajz fényesen sikerült, a cselekmény tengelye
tulajdonképen Luther és Erasmus, azaz a reformáció
és a humanizmus harca, mely a reformáció diadaláéval
végződik. A színdarab elején mindenki Erasmust, a
legnagyobb humanistát ünnepli, a végén ellenben
egészen magára marad, mert nem értette meg* a
^ Luther auf der Cobiirg. Halle a. S. Mühlmann. 1910.
4*
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reformációt. Elhagyta legszenvedélyesebb híve, Hutten
és öt követte Erasmus leáuya, Mária is (különben a
kölíö alkotása). Erasmiisnak erős a tragikuma, nem
értette meg az új kor hívó szavát és elvesztett min
dent. A színdarabot nem szabad iránydrámának tekin
teni, mert a dráma jellemző vonása, hogy az indi
viduális^ küzdelmek eszmei tartalommal vannak te
lítve. Érdekes, hogy a költő — merész költői sza
badsággal élve — Loyolát és Álba herceget is szere
pelteti, mint a császár spanyol kíséretének a tisztjeit.
Azonban legnagyobb lelkesedéssel a költő mégis
Luther alakját ragadta meg. „Luther alakja költőnk
lelke előtt oly nagy, oly fenkölt, hogy őt magát nem
is szerepelteti és mégis minden érte van, érte törté
nik, őt magasiitalja és dicsőíti." De nem ismertetem
tovább e szép alkotást, mert épp e helyről hivatott
toll néhány évvel ezelőtt beható méltatásban része
sítette.^
Elvonultak előttünk a Luther-drámák és meg
győződtünk róla, hogy majd mindenikben akadt egyegy új vonás a nagy reformátor jellemképéhez. De a
teljes Luther egyetlenegyszer sem lépett elénk és ez
csak természetes, mert alakjának hatalmas arányai
túlhaladják az átlagot és így ha az egyes letűnt szá
zadok történetírói is tulajdonképen mindig más Lut
hert, vagy Luther jellemének más oldalait tüntették fel,
akkor ez még inkább mondható a drámáról, mely
tömören és erős vonásokkal fest, tehát nem merítheti
ki egy Luthernek nagyszabású személyiségét. De
akármilyen volt az írók felfogása, akár leszállították
arról a piedesztálról, melyen Luther a protestáns köz
tudatban él, akár eszményítették egyik-másik irányban,
mindig az volt a benyomásunk, hogy nem egy közön
séges drámai hőssel, hanem egy providenciális egijéniséggel állunk szemben. Ö maga azt mondotta magáról:
•^ Stromp László felolvesása, megjelent a Budapesti Szemlében.
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„Meine Person taste an, wer da will. Icli geb mich
für keineii Heiligen.'' Tehát ö maga megengedi ne
künk, kogy elfogulatlanul^ foglalkozzunk vele és szi
gorúan ítéljünk fölötte. És hogy neki nincs is miért
félnie ettől az ítélettől, azt a legújabb kutatások
fényesen beigazolták. Aki belemélyed az ő legfőbb
műveibe, beszédeibe, leveleibe, egyházi énekeibe, meg
ismeri tiszta jellemét, nagy tudását, mély hitét, arany
szívét, derült kedélyét, pompás humorát, az megfogja
bocsátani mocskolódó röpiratait és jellemének kisebb
emberi gyarlóságait, melyek elenyésznek e személyiség
ragyogó gazdagsága és erkölcsi tisztasága mellett és
bizony nem egy sokat gáncsolt hibája nem is csak
az övé, hanem az egész koráé, mely az ú. n. grobianizmusnak a kora volt.
Csodálatos esemény, hogy épp e nagy évforduló
idején a túlnyomólag protestáns Németország és a
túlnyomólag katholikus Ausztria-Magyarország küzde
nek az ellenség egész tömege ellen. Nem jelenti-e
maga ez a tény a katholicizmus és protestantizmus
jelentékeny közeledését? És én nem i-; látom be,
miért kellene a protestánsnak mindig kardját csörget
nie, ha a katholicizmust emlegeti? Nem állunk-e
közös alapon, nincsen-e sok közös célunk és azok
elérésére szolgáló sok közös eszközünk ? Az ultramontanizmus, mely politikai világuralomra törekszik, mindig
szembe fogja magát találni a prot.-tal, de az Isten
országát a maga módján munkáló katholicizmus azért
munkatársunk lehet. Azonban a protestantizmus és
katholicizmus kölcsönös jobb megértésének és jövőbeli
kooperációjának egyik feltétele Luther személyének
igazságosabb értékelése. Sajnos, hogy e tekintetben még
igen nagyon hátra vagyunk. A katholikus egyháztörté
nészek, még ha el is ismerik a reformáció jogosult
voltát, Lutherről legtöbbször efiryoldalú jellemképet,
sőt sok szór torzképet alkotnak, amit mi aztán sokszor
oly éles kritikával viszonoztunk, hogy a középkori
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katholicizmiison eg-y csepp jó sem marad. Tehát
hasonló hibába esünk és akkor hol marad a sokat
emlegetett protestáns tárgyilagosság? A kölcsönös
megértésnek leghelyesebb útja. ha ebben mi igyek
szünk vezetni, ha igyekszünk jobban megérteni a
középkori egyházat és párhuzamoknál nem állítjuk a
protestáns ideált a tényleges katholikus állapotokkal
szembe, hanem az ideált ideáihoz mérjük és nem
elhallgatni, hanem inkább megjavítani iparkodunk a
protestantizmus gyenge oldalait. Csak akkor várhat
juk, hogy bennünket is igazságosabban fognak meg
ítélni. A német Harnack és Troeltsch példaadó, objek
tív munkái ugyan katholikus egyházi részen még alig
találtak visszhangra, de azért mégsem szabad két
ségbe esnünk a jövő miatt. Nem egy róm. kath. val
lású világi történetíró máris kezdi méltányolni Luther
történeti jelentőségét. Hadd idézzük legalább a magyar
Márlii Sándort, aki így jellemzi Luthert:^ „A világ
történelem fejlettebb, hatalmasabb egyéniséget alig,
talán nem^ is ismer az övénél, sem olyat, ki több jog
gal és képességgel állhatott volna egy nemzeti moz
galom élére és a szabad vizsgálódásnak legsikamlósabb terére, a hitoktatás mezejére több bátorsággal
lépett volna."
Vajha a világháború, melyben annyira elöl jár
épp Luther nemzete, több ösztönzést adna a reformá
ció és nagy vezéreinek gondosabb és elfogulatlanabb
tanulmányozására, akkor az ilyenféle ítéletek katho
likus részen nem mennének kivételszámba!
A reformáció drámai megjelenítésének a kísérle
tei, a felsorolt Luther drámák is arról -győznek meg,
hogy Luther az emberi szellemvilág legnagyobbjai
közül való volt, akire, mint egyik nagy vezérünkre, a
protestantizmus jövő századaiban is szükségünk lesz.
Vele menni sohasem jelenthet retrográd irányzatot,
^ Műveltség könyvtára : Új kor, 68. lap.
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hanem szellemi, vallási, erkölcsi haladást az evangéliuni örök elvei alapján. Nem szentek kultuszát űzzük,
ha ezt a mai estén újra emlékezetünkbe véssük.
Nagy idők nagy emlékei elevenednek meg e
napokban, hatalmas hősök szállanak ki a sírjaikból,
velők foglalkozva lelkünknek szárnyai nőnek, melyek
a mindennapiság fölé emelnek és visznek följebb,
mindig följebb a Végtelenhez. Ha ez az igénytelen
vázlat csak némileg is hozzájárul ahhoz, hogy a távoli
nagy idők szent komolyságába mélyedjünk és a vezető
hősök iránti szeretetre gerjedjünk, akkor szerzője tel
jesen megjutalmazottnak érzi magát. ^
Dr. Szelényi Ödön.
^ E dolgozatot mintegy kiegészíti szerzőnek „Luther a köl
tészetben" oimü cikke (Prot. új képes naptár 1918-ik évre.
Szerk. Szász Károly).

Reformáció és államélet.'
Az áilam az emberi társadalomnak külső liatalmi
szervezete, uiégis attól az erkölcsi felfogástól és e fel
fogás alapjául szolgáló belső lelki érzülettől, a vallástól,
mely tagjait és irányítóit áthatja, sohasem független.
A reformáció megindításának négyszázados fordulója
alkalmából tehát szinte magától vetődik fel a kérdés,
vájjon a társadalom külső hatalmi szer\-ezetére, az
államra, mel}^ egyrészt elmenve néha igen messze az
egyén legkisebb érdekeinek védelmében, másrészt az
egyéntől esetleg a legteljesebb odaadást, vagyoni és
testi önfeláldozást kíván, az egyéni életet csak oly
közelről érinti, mint a vallás, milyen hatással volt a
reformáció, mely elsősorban a vallásos élet bensőségének emelésére és az egyházi élet megtisztítására
irányuló njozgalomként lépett fel, de mint ilyen nem
csak a hitélet megszilárdítására, a vallásos érzület
kimélyítésére és az egyházi élet megtisztítására volt
hatással, hanem a társadalmi életnek jóformán összes
viszonylataira messzemenő következményekkel járt.
A reformációnak az államéletre való hatása első
sorban abban a befolyásban nyilvánult, melyet azoknak
az erkölcsi felfogására gyakorolt, akik a társadalom
hatalmi szervezetét kezelték; mint annak tényezői az
állami hatalom kifejtésében résztvettek. Hálás feladat
volna e hatásokat nyomon követni és kimutatni, hogy
mikor és mily mértékben érvényesültek; mikor és mily
mértékben váltották fel mások ; mikor és mily mérték
ben homályosultak el egészen, de e nyomoknak fei' Felolvasás a Prot. Esték 1917. évi Jubileumi sorozatában.
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kutatása és vizsgálata igen messze vezetne s ezért
meg kell elégednem azoknak a külső, az állami '\iszonyok és intézmények átalakulásában és módosulá
sában nyilvánuló eredményeknek megállapítása', al, me
lyek a reformációnak az államéletben érvényesült leg
főbb hatásaiul tekinthetők.
E tekintetben mindenekelőtt az állam és egyház
egymáshoz való viszonya érdekelhet bennünket.
A keresztyén egyház azon az 1500 éven át. amely
keletkezésétől kezdve a reformációig lefolvt, a társa
dalom hatalmi szervezetével, az állammal szoros kap
csolatba jutott. x4zóta, hogy a keresztyénség Nagy
Konstantin és Theodosius császárok intézkedései kö
vetkeztében a IV. században a római birodalom állam
vallásává lett, ezt a kapcsolatot akkor is fenntartotta,
mikor kettéválva, a nyugati keresztyénség a 800. év
ben a Nagy Károly által fictió útján megconstruált
frank-római, majd később német-római birodalomban,
illetve ennek fejében, a római császárságban tervezett
és talált világi támasztékot. De a világi hatalommal
való kapcsolat nemcsak a római császársággal volt
meg, mely határ az egész keresztyénségre kiterjedő
tekintélyt és hatalmat igényelt, azt mégsem érte el,
hanem a megvolt birodalmon kívül keletkezett álla
mokkal is, amelyekben a keresztyénség jóformán mindjárt
elterjedése alkalmával abba a viszonyba jutott, ami
lyenbe a római birofialomban csak Nagy Konstantin
idejében lépett.
A keresztyén egyház szervezetének az egyete
mességre igényt tartó, de azt tényleg el' nem érő
császárhatalmi szervezettel, valamint a császárságtól
tényleg függetlenül érvényesülő többi világi hatalmi
szervezetekkel való szoros kapcsolata mellett is az egy
házi és világi szervezet folytonos küzdelemben állott
egymással, amely küzdelem a másik felett való fele
lősség elérésére irányult. Az eredeti állapot, amelyből
a küzdelem kiindult, a vilácri hatalmi szervezet felsőbb-
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sége volt. de e küzdelem további folyamán az egyházi
szein-ezetiiek sikerült hosszabb időre a császárságés a többi világi hatalmak felett való tényleges
felsőbbséget elérni, mig végül ismét a világi hatalom
kerekedett felül. Ez elsősorban nem ott következett be,
ahol leginkább várni lehetett, t. i. az egész keresztyénségre kiterjedő állást igénylő német-római biroda
lom hatalmi szervezete a császárság tekintetében,
hanem a birodalmon kivül álló és attól tényleg függet
lenül érvényesülő francia államhatalmi szervezet tekin
tetében. De ez a jelenség természetes, mert hiszen a
császárság a reális, egységes alapot nélkülöző állami
szervezet volt, mely így elmulasztotta a reális alapo
kat erősíteni és azon építve egészséges és természetes
államalakulatot létesíteni.
Ily természetes alapok nélkül az egyházi szer
vezettel szemben sem lehetett oly ereje, mint a francia
államhatalmi szervezetnek, amely természetes, reális
alapjait is megtalálta és azon épült fel.
Az állam és az egyház nagyjában ebben a vonat
kozásban állottak egymással, midőn a reformáció meg
indult. Ennek célja tisztán vallási volt, anélkül, hogy
a társadalmi és állami rendbe be akart volna nyiílni.
Elsősorban az egyházat kiválás nélkül akarta a maga
egészében reformálni, fenntartva az egyház külön szer
vezetét, de egyúttal e szervezetnek az állami szerve
zettel való kapcsolatát is. De ezt a célt nem sikerült
elérni, mert az egyház akkori hierarchikus szervezete
az egyháznak ily értelmű reformálását nem fogadta el
s mint alapelvével ellenkezőt, nem is fogadhatta el.
Ennek következtében a vallásos reformáció hívei kény
telenek voltak az eddigi egyházi szervezetből kiválni
és külön utakat keresni. E külön utak az egyéni
meggyőződésből kiválók összességét a külön önálló
szervezkedésre vezették épp úgy, amint ezeken az utakon
jártak az őskeresztyének. De a fennforgó körülmények
hatása folvtán a vallási reformáció hívei is keresték
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és meg is találták a hatalmi szervezettel való kapcso
latot, annak támogatását. Különösen Xémetországban,
ahol ez a törekvés találkozott a pohtikai téren érvé
nyesülő oly törekvéssel, amelynek amaz hasznára vál
hatott. Németországban az egész keresztyénségre ki
terjedni kívánó központi hatalmi szervezettel szemben,
mely túlságos messze akarván terjedni, a kisebb körnek
magának Németországnak egységes hatalmi szerveze
tét fenntartani nem bírta, Németország egyes részein
partikuláris hatalmi szervezetek, az egyes tartományok
fejedelemségei keletkeztek, melyek oly mértékben erő
södtek, amint az egésznek hatalmi szervezete gyengült.
E partiknláris hatalmi szervezetekhez kapcsolódott a
reformáció is és ami a császárság hatalmi szerveze
tével támogatott egész keresztyén egyházra nézve nem
sikerült, az sikerült, legalább bizonyos mértékig, az
egész keresztyén egyház egyes részeire nézve, azokra
t. i., am.e!yek e világi partikuláris hatalmi szerveze
tekhez kapcsolódtak. E világi partikuláris hatalmak
némelyike pártfogásába vévén a reformációt és annak
hívéül szegődvén, megadta a lehetőségét annak, hogy
a hatalmi körében lévő addigi egyházi szervezetek az
ő oltalma és támogatása alatt bizonyos módosulásokkal
— milyenek p. o. az ú. n. episkopalismus megszűnése
— csatlakozzanak a reformációhoz, aminek önként
előálló következménye volt, hogy a reformáció hívei
átvévén, legalább részben előbbi egyházi szervezetüket,
az őket támogató és oltalmazó világi szervezettel lép
tek valami hasonló kapcsolatba, amilyenben volt azelőtt
a római birodalom egyházával annak világi hatalmi
szervezete: a császárság.
Különbség a kétféle viszony között természetesen
volt. E különbség legfontosabbja, hogy a reformáció
az állam felsőbbségét világi ügyekben feltétlenül elis
merte s hogy így kiküszöbölte annak a küzdelemnek
csíráit, mely azelőtt a keresztyén világi s egyházi ha
talmak között oly sokáig változatos sikerrel folyt és
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hogy az áUamot úg-yszólván felszabadította azoktól a
béklyóktól, melyekben azelőtt az egyház világi ügyek
ben az áliamot tartotta, vagy tartani akarta.
De az áJIami szervezettel való kapcsolódás nem
csak Németországban és nemcsak a lutheri egyháznál
merült fel, hanem Németországon kívül is, így a
lutheri egyház tekintetében különösen a skandináv
államokban és a többi reformátorok híveivel is. Ügy
Zwingli mint Calvin követőinél megtaláljuk ezt a
törekvést az állami szervezettel való kapcsolatra, sőt
miután e két reformátornál több volt a politikai célzat,
mint Luthernél, kinél az öntudatos politikai cékat
egészen hiányzott, ők és az ő híveik az állami szer
vezettel való kapcsolatot sokkal hatái'ozottabban és
tudatosabban keresték.
Az állami szervezettel való összeforradás azonban
nem létesült az összes országokban, amelyekben a re
formáció elterjedt. Azokban is továbbá, melyekben a
protestáns egyházaknak egyike vagy másika mintegy
államvallássá lett, ez a helyzet megváltozótr, vagy
azáltal, hogy, mint Poroszországban, eredetileg csak
protestáns területekből álló államba egyes területek
kerültek, melyeknek lakossága egészben vagy túlnyomó
részében a régi vallás híveiből állott, vagy azáltal,
hogy a protestáns államvallással szemben, ugyancsak
a reformáció alapján független szervezetű egyházak
keletkeztek mint Angliában, a dissenterekneve alá fog
lalt különféle felekezetek. Az állam és egyház közötti
viszony szempontjából így új módozatok keletkeztek, me
lyek addig úgyszólván ismeretlenek voltak. A keresz
tyénség keletkezése korszakában annak egyházi szer
vezete teljesen független, az állami befolyástól mentes,
sőt üldözött; később a régi vallások és egyházak
válnak meg nem türtekké és üldözöttekké s a keresz
tyén egyház lesz államegyházzá. A reformáció után
az állami szervezettel kapcsolatos keresztyén egyházak
egy része reformált egyházzá válik, de marad az állam-
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mai kapcsolatos szervezetben ; az ily állásban maradó
új egyházak mellett a régi egyház egészen háttérbe
szorul, vagy megszűnik. Ott azonban, ahol a reformált
egyház nem válik valamely ország kizárólagos val
lásává, a többféle keresztyén vallások és egyházi szer
vezetek rendszere keletkezik, melyek közül egy több
nyire az állami szervezettel kapcsolatos, míg a többi
eleinte elnyomás és üldözés tárgya, később eltűrtté
és elismertté válik s idővel az állam oltalmában és
támogatásában is részesül, míg végül a vallásfeleke
zetek elvi egyenjogúsítása következik be, amely álla
potnak következménye az addig államegyházként sze
replő egyház eme jellegének megszűnése. Ez azonban
nem jelenti az állami szervezettel való mindennemű
kapcsolatnak megszűnését, sőt amily mértékben válnak
a többi egyházak is elismertekké, oltalmazottakká,
egyenjogúsítottakká, oly mértékben kerülnek mind
inkább az állami szervezet befolyása alá, lépnek azzal
szintén bizonyos kapcsolatba. A különböző keresztyén
egyházak egyenjogúsítása, paritása nemcsak az állam
mal szemben való jogoknak, hanem :az állammal
szemben való kötöttségnek és függőségnek egyformaságát is jelenti. A mi 1848. évi XX. t.-c.-ünk e tekintet
ben íipikns példa. Miután kimondja a Magyarországon
bevett vallásfelekezetek egyenjogúságát és az egyen
jogúság következményeként azt az elvet, hogy minden
bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei
közálladalmi köllségek által fedeztessenek, egyúttal az
igen nagymértékű állami befolyás és beavatkozás
alapjait rakja le, mert hiszen nem képzelhető, hogy
az állam ilyen messzemenő befolyást ne tartana fenn
magának oly egyházzal szemben, amelynek minden
költségét ö viseli. A római katholikus egyházban gya
korolt úgynevezett főkegyúri jognak is. mint államha
talmi beavatkozásnak, melynek folytán az egyház leg
főbb szerveit államhatalmi actus hozza létre, alapja
abban rejlik, hogy az egyház szükségleteinek kielégí-
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tésére szolgáló vagyonnak forrása államliatalmi ado
mányozás.
Az állam és eg-yház közötti viszony szempontjá
ból tehát a reformáció hatásaként két eredményt álla
píthatunk meg. Az egyik mintegy pozitív irányú és áll
az állam felsőbbségének elismerésében világi vonat
kozású ügyekben. Ezt mint az állam felszabadítását
jelezhetjük. A másik inkább negatív irányú és jelenti
azt, hogy a reformáció az előbb jelzett hatás mellett
is nem eredményezte az állam és egyház közötti sza
kítást, azt az állapotot, melyben az állam az egyhá
zakkal nem törődik, azokat teljesen szabadjára hagyja,
de nem is támogatja és oltalmazza őket. Ellenkezőleg,
az állam és egyházak közötti teljes szakítást Európá
ban először majdnem teljesen katholikus álJaniban:
Olaszországban proklamálták (Cavour, a képviselő
kamara 1861 március 25-iki ülésén) és ugyancsak
majdnem kizáróan katholikus államban : Franciaor
szágban vitték keresztül.
Igaz, hogy az északamerikai Egyesült-Államok
ban az állam és egyház szétválása sokkal hamarabb
következett be, mint Európában és az északamerikai
Egyesült-Államok túlnyomó részben protestánsok alapí
tásai. Itt azonban ez a helyzet éppennem a reformáció
hatásaként állott elő, hanem sokkal inkább az államok
•bölcsőjéül szolgáló gyarmatok alapításakor és később
ez államok függetlenségének megállapításakor ott ural
kodott természetjogi felfogás alkalmazásának a követ
kezménye, mely minden társadalmi alakulatot s így
az államot és az egyházat is az egyesek önkéntes
egyesülésén alapuló, szerződéssel létrejöttnek tekintette,
amely felfogás alapján és az Európában fennforgott
történelmi előzmények híján az állam és egyház egy
mástól természetesen függetlenül alakulván meg, egy
mástól teljesen elkülönítve állnak fenn és működnek.
A reformációknak az államéietre gyakorolt hatása a
jelzett körülményekkel nem merült ki. Nem maradt a
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reformáció hatástalanul az államok belső szervezetére
és alakulására sem.
Mindenekelőtt a Luther-féle reformációnak konkrét
ténye nagy mértékben érintette annak az államhatalmi
szervezetnek, melynek keretében felmerült, t. i. a német
római birodalomnak fejlődését. Bár ez a mesterségesen
megalkotott és elég hosszú ideig fenntartott alakulat soha
sem volt igazi állam és egyik fő okozójává vált annak,
hogy Németország és Olaszország a rendes állami vi
szonyoknak hosszú századokon keresztül teljesen híján
maradt, mégis államot imitáló, államszerű intézmény
nek kell minősítenünk. Luther erről a birodalomról,
mely szerinte Isten szemében is nagyon keveset ért s
melyet a németek német vérrel és német szabadsággal
túlságos drágán megfizettek, igen kicsinylő vélemén3^t
nyilvánított s a lényegben méltán. Ezt a düledező és
máris nehezen fenntartott építményt segített a refor
máció ledönteni s helyébe egészségesebb alakulatot
létrehozni. ^ A ledöntést előmozdította azáltal, hogy a
német területi partikuláris hatalmi szervezetét az egyes
fejedelemségek és a reformált egyházaknak kapcsolata,
az előbbieknek hatalmát a központi, császári hatalom
mal szemben növelte s e hatalmi növekvés azután a
többi fejedelemségnek a javára vált. De a tartományi
fejedelemségek hatalmának növekedése önmaga egész
ségesebb államalakulatot még nem hozott volna létre ;
mert az ezen hatalmak által létrejött alakulatok szin
tén mesterségesek voltak. E tartományi fejedelemségek
dinasztikus alapon keletkeztek; különféle össze nem tar
tozó területeket dinasztikus érdekből mesterségesenegye
sítettek, vagy összetartozókat mesterségesen szétszakí
tottak. A reformációnak, mely a mesterséges, német-római
birodalom helyébe életképes államalakulatot segített
létre hozni, ez a hatása nemcsak a jelzett hatalmi nö
vekedéssel állott elő,
A római katholikus egyház egyetemes egyház volt,
melynek szervezete egészen kiterjeszkedett külömbség
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nélkül mindenféle nemzetre. Irányzata tehát az univer
zalitás és ezen a köiön belül az egyesítés, melynek
egyik külső eszköze a latin->sítás volt. Ezzt-l szemben
a reformáció az indiviclnalitás eJvéu állott; célja volt a
külső cselekményekben nyilvánuló vallásgyakorlat he
lyébe az ember lelkéből, belső meggyőződéséből fakadó
vallásos érzületet tenni s ennélfogva az ember lelküle
tére, meggyőződésére kellett hatnia s olyan eszközöket
keresnie, melyek erre alkalmasak. E célból vallásgyahorlatának igen fontos részében, az ige hirdetésben
kezdettől fngva a római katholikiis egyház univerzális
jellegű latin nyelve helyett a nemzeti nyelvet használta
s ez által vallásgyakorlata nemzeti jellegűvé vált.
A bibliának különféle nyelveki'e való lefoidítása, ami
szintén a reformáció következménye, egyik leghatalma
sabb eszköze volt a nemzeti művelődési fejlődésének, a
nemzeti öntudat ébredésének. A netnzeti öntudat különben
is tapasztalható a reformátoroknál. Luthernek a német
nemzet keresztyén nemességéhez intézett iratából, mely
csak a római katholikus egyház kinövéseit támadó és
javító, vallásos jelleg'ű irat akart lenni, a németségnek
a római elnyomás m.iatti keserűsége is kiérzik.
A reformációnak a nemzeti öntudatot előmozdító
ez a hatása az államalakulat és nemzeti jellegük fel
ismerésére és kifejlesztésére hajtotta és jóformán kényteleuítette nemzetiekké válni és nemzeteik szolgálatába
állni azokat a fejedelmi családokat, ameh'ek híveikül
szegődtek és egyúttal hatalmi törekvéseikkel államokat
alkottak. Ezért vált igazi nemzeti dinasztiává Porosz
ország ura kodó háza, amely élére állva a német nem
zeti törekvéseknek, megalapította és addig el nem ért
hatalomra és tekintélyire emelte az új német birodal
mat, míg az az uralkodó ház, amelynek hosszú időn
keresztül egyik fő aspirációja volt a régi német-római
birodalom császári méltóságának birtoklása mindaddig
határozottan nemzeti jellegű állam központjává lenni
nem tudott.
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Az által mármost, hogy a létjogosultság-át elveszí
tett uémet-római birodalom által elfoglalt területen két
új nemzeti jelleg'ű államalakulat, az új német biro
dalom és az olasz királyság keletkezett és hogy az
ii| államalaknlatok csak úgy keletkezhettek, hogy az
előbbi univerzális jellegű, a nemzeti jelleget nélkülöző,
tiüajdonkép vallási alapon álló római birodalom felosz
lott és hogy az a hatalom, mely különféle néptörzsek
nek nemzeti jellegnélküli nagy egészszé való összeforrasztását tűzte ki céljául, habár nem is vallási, hanem
dinasztikus alapon mintegy univerzális jelleget igényelve
a régi római császárság utódjaként akadálya lehetett
volna a nemzeti jellegű új államalakulásnak, az új
államalakulatokból a reformációhoz szegődött hatalmak
egyikének vezetése mellett kiszorittatott, a reformációt
a mai államalakulatok közvetett okozói egyikének is
tekinthetjük.
A német-római birodalom lazítása mellett, ott, a
hol ennek köteléke már is elenyészett, a reformáció és
ennek az állami szervezettel való kapcsolódása előse
gítette a függő helyzetben levő állami alakulatoknak
az eddigi államalakulatokból való kiválását és függet.leuségük kivívását, mint az Németalfölddel történt. És
az a körülmény, hogy a függ-etlenségi törekvések a
reformációban erős tápot és támasztékot nyertek, az
oka annak is, hogy a protestantizmus ügye és a nem
zeti s függetlenségi törekvések Magyarországon hosszú
időn keresztül szoros kapcsolatban voltak, a minek
ellenképe az a tény% hogy Magyarország önálló állami
ságának és függetlenségének Ügye — II. József kivé
teles idejétől eltekintve — akkor állott legszomorúbban, mikor az ellenreformáció gyütuölcsei leginkább
megértek.
Mindez perszenem azt jelenti, hogy a nemzeti jel
legű államok kialakulásának egyedüli oka a reformáció,
mert hiszen olyan államok, a melyekben a reformáció ke
vésbé érvényesült, minők Spanyolország, Franciaország,
íSsvéuy 1 9 H _ i 9 l s .
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Olaszország, ?zintén nemzeti jellegűek, vagyis az állam
fősubstratumát alkotó nemzetek céljai és érdekei által
irányítottak és van közöttük olyan, amely ilyen jellegű
volt régebben, mintsem a nagy részében a protestáns
Németország. Fenti tételünk csupán azt jelenti, hogy
a reformáció az államok nemzeti individnalitásának fel
ismerésére és kifejlesztésére erősen hatván, egyéb kö
rülmények mellett, melyek szintén okozói voltak an
nak, hogy az egyes államok az az előtti nemzeti jel
legüket fel nem ismert s egyéb igen sokszor csak
dinasztikus célok szolgálatában álló államok nemzeti
jellegüket felismerve nemzeti célok és irányok által
verdéitekké váltak, a reformáció párhuzamosan ható
okként szintén közreműködött és hogy oly államokban,
minő Németország, egyike volt amaz okoknak, ame
lyek az állam nemzeti jellegének kialakulását hosszú
időn keresztül gátló akadályokat végre is ledöntötték.
A ' nemzetiség eszméjének érvényesítése mellett a
szabadság eszméje az, amelynek kifejlődése és érvé
nyesítése az állam életben szoros kapcsolatban van a
reformációval. E kapcsolat szinte természetes, hiszen a
reformáció elve az individualizmus és a gondolat sza
badság, a szabad kutatás. Minden egyesnek joga hi
tének alapjait szabadon megvizsgálni s e szabad vizs
gálat eredményeihez híven vallásos meggyőződését és
erkölcsi magatartásait megállapítani. Másoknak e tekin
tetben csak tanítani, a meggyőződésre hatni szabad,
de kötelező szabályt megállapítani nem. Ezek az elvek
szükségkép jelentik az államhatalom bizonyos irányú
korlátolását, tevékenységének szűkebb körre szorítá
sát, Első sorban csak egy téren, a vallási élet meze
jén, de természetes, hogy valamely elv egy téren érvé
nyesülvén és helyesnek ismertetvén fel, a más téren
való érvényesülésre is törekszik és hogy a reformáció
elvei az élet egyéb mezein is hovatovább alkalmazást
találtak. Mégis ez a hatása a reformációnak nem azon
nal állott be. hanem csak lassanként.
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Magok a reformátorok az állami hatalom korukbeli korlátlanságának alapján állnak. Az a felfogás,
bog}' az állam a magánosok életviszonyaiba közvetle
nül belenyúlliat, éppen abban a korban volt kialakuló
ban s az egyesek v'allásos hitének befolyásolását, az
igaz hitre \aló térítését és abban való megtartását a
keresztyénség államhatalmi terjesztésének ideje óta
állami feladatul tekintették. Az állami hatalom ily
irányú kiterjedésével a reformátorok is megbarátkoztak
s ott, ahol sikerült a világi hatalmat ügyük számára
megnyerniök s az államhatalmi szervezettel való kap
csolatot megtalálniok, mint p. o. egyes német tartomá
nyokban, Zürichben, Genfben, ott saját elveik számára,
mint amelyek az igazi keresztyén tanokat tartalmaz
zák, ezek helyessége feletti mély meggyőződésükben a
tiszta hitelvek, a jó erkölcsök érdekében elismerik az
állam jogosultságát a beavatkozásra, különösen annyi
ben, amennyiben nem a belső vallásos meggyőződés
ről, hanem annak külső gyakorlásáról van szó.
A reformátorok és különösen Luthernak emez
álláspontja felett nem szabad fennakadnunk, mert az
abból fakadt, hogy tanaikat kizárólag a szentírásra
alapították, mint amelyből Isten szava szól s amelyet
egészen világosnak és félremagyarázhatatlannak tar
tottak.
Természetes, hogy ezzel az elvvel szemben a má
sik oldalon, vagyis a régi vallás követőinél vannak a
vallásszabadság védelmezői s innen magyarázható, hogy
a XVI. század második felében élt ama politikai írók közt,
akiket „monarchomachoknak", monarcha-üldözőknek
neveznek s akiknek ama politikai elveik, hogy a szabad
ságot, különösen pedig a vallásszabadságot elnyomó
uralkodók uralmuktól meg is foszthatok, vallási háttérrel
bírnak, egyaránt találnak protestánsokat és katholikusokat. Kezdetben tehát a vallásszabadság védelmezését
a^ konkrét helyzethez képest, mind a két párton szük
ségesnek tartották, később e védelemre az ellenrefor-
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máció haladó érvényeslilésével mind inkább a protes
tánsok szorultak rá. Mindez végül támogatva a felvi
lágosodás korának törekvései által oda vezetett, hogy
a reformációnak ez az inhaerens. bennrejlő, de kezdet
ben mindjárt ki nem fejlett elve az igazságnak el nem
nyomható erejénél fogva diadalmaskodott és pedig nem
csak a lelkiismereti szabadságnak szűkebb mezején.
hanem minden irányban.
Az egyéni szabadság elvének eme győzedelme nem
egyszerre következett be mindenhol.
Legelőbb Angliában, ahol a protestantizmus való
ságos államvallássá vált: legkésőbb Xémetországban.
ahol a protestáns vallás szintén szoros kapcsolatba ke
rült az állammal. Közbe esik az az állam, amelyben a
protestantizmus elenyésző kisebbséget alkot. t. i. Fran
ciaország és amely e tekintetben megelőzi a túln}0móan evangélikus skandináv államokat.
Az egyéni szabadság eme terjedését szemlélve
sajátságosan tűnik szembe, liogy eltekintve Angliától,
azt látjuk, hogy az egyéni szabadságok elismerése
mintha ott késnék, ahol a protestáns vallás előkelő,
szinte uralkodó állást foglal el, míg ott követke
zett be előbb, ahol a protestantizm.us nem diadalmas
kodott.
Ez a sajátságos körülmény abban leli magyará
zatát, hogy a reformáció nem közvetlenül valósította
meg az egyéni szabadságot, csak felvette a lelkiisme
reti és gondolatszabadság kérdését, úgy, hogy a lel
kekben az az eszme megfoganva többé el nem múlt,
hanem a vallási kapcsolat nélkül is nőtt és terjedt. De
egyelőre a lelkiismereti és gondolatszabadságot ki kel
lett küzdeni és épen ott folyt e küzdelem, ahol maga
a reformáció kevésbé érvényesült, ahol tehát a fel
ébredt és mindinlvább erősebbé váló gondolat igyeke
zett láncaiból megszabadulni. E küzdelemben azután
segítségére jöttek, vagy épen átvették a vezetést tőle
azok az irányok, amelyek nemcsak vagy nem is
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annyira vallási téren törekedtek az egyéni szabadság
érvényesítésére, míg" hátráltatták az állami szervezke
désnél és berendezésnél érvényesülő egyébb mozzana
tok, úgy, hogy emez egyéb irányok és mozzanatok
közrehatásának mértékétől függött inkább az egyéni
szabadság tényleges megvalósulása, mintsem a protes
tantizmus elterjedésétől vagy hiányától.
Ami magát Angolországot illeti, itt szintén meg
található épen az imént jelzett körülményekben a ma
gyarázata annak, hogy ez az ország vált először a
lelkiismeret- és gondolatszabadság hazájává. Angolor
szágban az anglikán egyház megalaknlásának, amely,
mint már jeleztem, úgy szólván csak félprotestáns egy
ház, inkább külső alkalma volt a szárazföldön lefolyt
reformáció, mintsem oka. A reformációt ott a hatalmi
szervezet hozta létre ellentétben a szárazfölddel, ahol
mindenütt alulról nőtt ki s valódi célja ott nem is
vallási volt, hanem politikai. Ennek folyományaként
Angliában sikertüt az, amit a kontinens reformátorai
is tulajdonképen akartak, hogy t. i. ÍIZ állammal szo
ros kapcsolatban álló hivatalos egyház alakult át re
formált egyházzá, amelynek belső szervezete folytatása
volt a réginek és az az egyház a fejedelmi abszolutiz
musnak épp oly támogatójíi volt, mint a tekintély elvén
alapuló régi egyház legtöbb helyütt a szárazföldön.
Ezzel szemben ott is kelekeztek a kontinentális refor
máció hatása folytán egyházak, melyek mint ú. n.
„dissenter" egyházak az angol államegyházzal szemben
lényegileg olyan viszonyba jutottak, mint a kontinens
ama protestáns egyházai, amelyek nem váltak hivata
los egyházakká és az angol államegyház részéről ha
sonló elnyomásnak voltak kitéve, mint amazok. Ez
persze a dissentereknél ellenhatást szült és támogatva
egyrészt a politikai szabad intézmények felé Angliában
Qiár akkor nagy mértékben törekvő irányzattal, más
részt az uralkodó helyzetről leszorult katholikus egybáz híveinek törekvéseitől is végeredményben oda ve-
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zetett, liogy két forradalom árán a XVII. század vége
felé a lelkiismereti szabadság különösen és azután az
egyéni és politikai szabadság az európai államok kö
zül Angliában érvényesült a legkorábban.
Az egyéni szabadságnak, mint emberi jogoknak
elismerése Franciaországban a nagy francia forrada
lommal következett be. Xem a reformáció közvetlen
hatásaként; de a közvetett kapcsolatoknak a reformá
cióig nyúló láncolata itt is kimutatható. Az északame
rikai angol gyarmatok legnagyobb részét angol puri
tánok alapították a XVII. században és ezekben a
puritánok alapította gyarmatokban részben az önmaguk
alkotta települési szerződésekben, részben az angol
királyok adta szabadalmaikban a lelkiismereti szabad
ság határozottan biztosítva van. Ezeknek a gyarmati
alkotmányoknak alapján keletkeztek két angol író, t. i,
a bölcsész Locke és a közjogász Blackstone által kifej
tett tanoknak megfelelően 1770—1776, akkor, mikor
az angol északamerikai gyarmatok az anyaországtól
elszakadtak és független államokká váltak, az egyéni
jogok tárgyában tett amerikai nyilatkozatok, melyek
egymásután biztosították az életet, a szabadságot, a
tulajdont, de mindenekelőtt a lelkiismereti szabadsá
got. Az ember és a polgár jogainak Franciaországban
1789 aug. 26-án történt deklarációja nem más,_ mint
az északamerikai deklarációknak a recepciója. És így
ha Ranke joggal mondhatja, hogy az északamerikai
Unió gyökerei Genfben vannak, oly joggal mondhat
juk, hogy az egyéni szabadságok első alkotmányos
biztosítása, valamint az, hogy ennek nyomán ugyané
szabadságok rendszere Európaszerte elterjedt és meg
szilárdult, szintén a reformációhoz kapcsolódik, amely
nek Genf csak egyik állomása volt, de nem az első.
De nemcsak az egyéni szabadsággal, hanem a
politikai szabadsággal is kapcsolatba hozhatjuk a refor
mációt. A politikai szabadságnak a fejedelmi abszolu
tizmussal szemben való kivívására elsősorban más körül-
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menyek adtak lökést. De a társadalmi életnek jelen
ségei között az egyes változások mindig számos ok
közrehatásának eredményei és a politikai szabadság
elérésének közreműködő erői között megtaláljuk egy
részt az emberi egyenlőségnek a reformáció felfogásá
ban nyilvánuló elvét, másrészt a protestáns egyházak
nagy részének szervezetében érvényesült amaz elv ható
erejét, amely az egyházakat a hívek részvételén ala
puló szervezetekkel látta el. Ez egyházi szervezeteket
bizonyos mértékig az állami berendezkedéseknek is
követendő mintaképéül tekintették, úgy hogy azok a
politikai szabadság elérésének is tényezőivé váltak. Ezt
a tényt nemprotestánsok is elismerik. Kagy államböleselök: br. Eötvös József kiemelvén, hogy Luthernek
a világi hatalom felsőbbségéről szóló tana az állami
hatalom megerősítésének nagy mértékben kedvezett,
mégis arra a következtetésre jut, hogy . . . . . ha vizs
gáljuk: mily hatással volt mindkét hitfelekezet (t. i.
a katholikas és a protestáns) három század folytán az
állam intézményeire, nem tagadhatni, hogy azon álla
mok, melyekben akkor a reformáció munkája véghez
ment, többnyire nagyobb polgári szabadságra emelked
tek, míg majd minden katholikus népet, kevés kivé
tellel, korlátlan hatalmú fejedelmek kormánya alatt
találunk, s a világi hatalom, többeknél közülök. való
sággal még egyházi dolgokban is nagyobb befolyással
bír, mint a protestáns államokban. Ezt pedig csak az
fejti meg előttünk, ha meggondoljuk, hogy a protes
tantizmus által a szabad vizsgálódás.^ s a katholicizmus által — főleg miután amazzal meghasonlott — a
telimtély elve jutott uralomra, s éppen a fogalmak ezen
ellentéte okozta, hogy a protestáns és katholikus tar
tományok azóta ellenkező irányban haladtak."
A XIX. század államéietében — mint azt az
imént idézett br. Eötvös József Európaszerte ismert
művében kifejtette — főkép három uralkodóeszme
érvényesült: a szabadság, az egyenlőség és a nemze-
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tiség eszméje. Hog'y ezeket az eszméket mily értelem
ben kell felfogni, liogy általában divatos értelmükben
felfogva mennyire ellenkeznek és mennyire egyeznek
meg egymással, e kérdéseknek fejtegetése egyik főtartalma Eötvös munkájának; de e kérdésekkel termé
szetesen nem foglalkozhatunk. De megállapítkatjiik,
hogy e három uralkodó esz mének hatása alatt állunk
még ma is, annyira, hogy ez eszmékért folyik a küz
delem kint a harctereken és bent a harcban álló álla
mok keretein belül. Ez eszmék sokszor önző érdeke
ket takarnak, hiszen az önző érdekek érvényesülésükért
folytatott küzdelmükben rendszetint az eszmék jelsza
vát használják az önzés meztelenségét leplező takaróul,
de éppen ez mutatja, hogy az eszméknek megvan a
maguk erejük és hatásuk. Korunk eme még mindig
uralkodó eszméinek mindenike, amint láttuk, keletke
zésében és növekedésében erős tápot talált a reformá
cióban és azért egészen tárgyilagosan állíthatjuk, hogy
mindazok a magasabb, ideálisabb törekvések, melyek
félülemelkednek a tisztán anyagias haszonérdekek szem
pontjain és amelyek még ma is áthatják a társadalom
államalakító és államfejlesztő munkáját, igen nagy rész
ben a reformációnak hatásaiként jelentkeznek.
Dr, Folner Ödön.

A reformáció a nemzeti érdekek
védelmében/
Az elmúlt nyár július 7. Kálvin születése nap
ján s Luther fellépésének 400-clik évében leplezték
le csendben a genfi refonuációi monumentumot. A ha
talmas, kosszvonalban épített szoborcsoportozaton a
svájci reformáció négy föreformátora áll közbül,
három-liárom világi képviselője, a különböző refor
mátus egyházaknak pedig megfelelő reliefekkel két
oldalt foglal helyet. A reformáció egysége a többi
reformátorokról való megemlékezés útján jut kifeje
zésre a szobron, amelynek jobboldali részén Bocskay
István és az utolsó kassai gyűlés képviseli a magyar
református egyházat. Azonban téves dolog volna itt
valami református exkluzivitásnak tért engedni, mert
hiszen sem Bocskay, sem az ö utolsó kassai gyűlése
pusztán a református egyház számára le nem foglal
ható, méltán tart reájok igényt az egész magyar pro
testantizmus.
Midőn azért a ..Pozsonyi Prot. Irodalmi Kör"
megtisztelő meghívását vettem, hogy az általa rende
zett reformációi cikluson egy előadást tartsak, ered
ményként az az elhatározás alakult ki lelkemben, hogy
annak tárgyául Bocskay korát választom. Egyfelől
illőnek tartom, hogy ha a tudós világ s intéző körök
""" Felolvasás a pozsonyi Protestáns Esték 1917. évi jubi
leumi sorozatában.
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ilyen képviseletben állapodtak meg azon az internacio
nális monumentumon, bizonyos fokig nagyközönségünk
kel is megismertessük az elhatározás indokait; más
felöl talán éppen ezzel a tárgygyal kapcsolatban lesz
alkalmam annak a protestáns együttműködésnek fon
tosságára rámutatni, mely soha történelmünkben ilyen
tisztán, mint e korban, nem mutatkozott. Ezen testvéri
összetartás megújításának meleg óhajáTal hozom „Deb
receni Prot. írod. Körünk" üdvözletét is.
Ha a reformációban képviselt kulturális értékeket
a maguk teljes kifejlődésében óhajtjuk figyelembe
venni, különben is szükséges Magyarországon a XVI.
század végéig lejönni. Rendes tünete a meginduló
küzdelmeknek, melyek nagy elvi igazságok tisztázását
tűzik ki célul, hogy ezek az igazságok nem állanak
mindjárt kezdetben tisztán a küzdő felek előtt, hanem
lassú kin és gyötrelemteljes vajúdás közben születnek
azok megfogamzásuk után, mint az emberi szenvedés
gyermekei. így volt ez a reformációval is. Amily mér
tékben küzdöttek a protestáns felekezetek hazánkban
a XVI. század folyamán a régi hitfelfogás ellen, épp
oly, sőt sokszor hevesebb ellentétben állottak egymás
sal. A reformáció csak a század végén lett valami a
régivel teljesen ellentétes életelvvé; a világnézeti kü
lönbség akkorra hatotta át társadalmi és állami életünk
minden rétegét s élezte ki az ellentétet úgy, hogy a
küzdelem a már akkor teljesen alólmaradt katholicizmus létjogosultságról való lemondása nélkül elkerül
hetetlenné vált. Persze, hogy a megindult küzdelem
egyesítette aztán a különböző táborban lévő protes
tánsokat.
Történelmi eseményeket az illeti", kor szemüvegén
nézve kell megbírálni. A katholicizmns támadásának
önvédelmi jellege semmi esetre sem tagadható, hiszen a
XII. óra elérkezett. Az egykorú krónikás pápához in
tézett emlékirata szerint „egész Magyar-Horvát-Tót
országban és Erdélyben 14 érsekség és püspökség
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területén 300 volt a bármi néven nevezett katliolikus
lelkészjellegü egj'ének száma és a laikusok között egy
katkolikusra 1000 eretnek jutott". Csoda-e hát, lia az
Ausztriában éppen szerencsésen bevégzett ellenrefor
máció liasonlóra ösztönözte nálunk is VIII. Kelemen,
majd V. Pál megrémült udvarát. A célt itt is a leg
hatalmasabb katholikus uralkodóházzal, a Habsburg
házzal lehetett elérni, t. i. a világi hatalom segélyével
kénj'szeriteni a más meggyőzödésüeket az elhagyott
egyházba való visszatérésre. Jogot adott erre a katho
likus tekintélyhit, melynek ilyen értelmezése akkor
sokak előtt megdönthetetlen igazság volt. Ezért hir
dették aztán, hogy minden állami rend, király iránti
hűség egyedüli alapja a katholikus hit, a hitszabadság
pedig nem egyéb, mint lázadás, anarchia, minden tár
sadalmi rend felbontása. Sőt a trón és oltár közötti
kapocs még szorosabbá tételére viszont a szentszék
képviselői: nunciaturák és főpapság magukévá tették
az udvarnak kedvenc vesszőparipáját, a bekebelezési
politikát. Hazafias oldala persze a szentszék előtt nem
volt a dolognak, viszont a főpapok legtöbb esetben
kritikanélküli követői voltak a nunciaturák által
inaugurált politikának.
Első botránykő volt itt az önálló Erdély. A három
nemzet és négy vallás országa méltán képviselhette a
tekintélyhittel ellentétben álló lelkiismereti szabadságot,
melynek letörése csak a katholicizmus egyedülállását
biztosító császári hatalom fényét emelhette. Amily mér
tékben protestáns érdek volt Erdély önállóságának
megmaradása, éppoly mértékben kívánta a katholiciz
mus talpraállítása annak Habsburg főhatóság alá
jutását. Belátta ezt később Bocskay is, egyelőre azon
ban ő is a pápai sugalmazásból működő jezsuita po
litika hálójába került. Báthory Zsigmond jezsuita
nevelője, Carilló lépett fel ugyanis a török elleni
alliánsz-tervével, mely azonban csak örv volt Erdély
Rudolf kezébe játszására s a legszebb keresztyén jel-
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szavak alatt az összbirodalom és egységes Mt céljaiT
szolgálta. A liülye, zsarnok Zsigmond által végleg
legyöngített Erdély zsákmánya lett a legkalandosabb
politikának. Az előbb a lécfalvi gyűlésen száműzött,
majd Rudolf által erdélyi püspökké kinevezett s így
tehát bosszútól is hajtott Náprágyi Demeter dolgozott
ki memorandumot Erdély fokozatos rekatholizálására
vonatkozólag s az udvar kapott rajta. Hiszen a katholizálással lépést tartott volna Erdély tartományi beke
belezése. Midőn pedig a kiküldött kommisszáriusok
munkájának meghiúsítására még egy utolsó, kétségbe
esett kísérlet történt Székely Mózes felkelésében,
akkor a hivatalos törekvéseknek minden álarca leesett.
A győztes Rudolf azon indokolással kér a magyar
főpapoktól német és magyar nyelven beszélő katholikus
papokat Erdélybe, hogy az eretnekséget kiirtsa s a
tartományt német közigazgatás alá vegye.
Ha ennek a politikának eleinte protestánsok is
voltak hívei, arra nézve meg kell jegyeznünk, hogy
abban a korban, amikor a hitetlen török és a buzgóságáról ismert uralkodóház közötti választás állott a
kortársak előtt, korántsem kell a haza boldogulására
vezető utat és módot még oly tisztázottnak vennünk,
mint ma látjuk. A nézetek tisztázására szolgált éppen
a katholicizmus és protestantizmus közötti ellentét.
Mint két különböző világnézet állanak ezek egymással
szemben, amelynek megfelelőleg egymással ellentétben
akarják kifejleszteni a nekik megfelelő államelvet is.
A katholikus feltétlen tekintélyelvuek az állami élet
terén akkor az abszolút uralkodói jog felelt meg.
Ennek a kettős elvnek éppen a protestantizmussal
szemben erőszakolt érvényre juttatni akarása, melynek
hátterében a magyar érdekeket nem ismerő internacio
nalizmus állott, lett az ütközőpont okává Magyar
országon is.
A török ellen Kassára menekült gőgös Szuhay
egri püspök parancsot eszközölt ki az evangélikusok
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által használt dómnak átadása iránt. Rndolf 1603 őszén
megjelent rendelete világot vet a felfogásra: „a ke
gyességgel össze nem egyeztetketö, megengedhetetlen
dolognak mondja, hogy az ősei által katholikus
célokból épített templom továbbra is beszennyezve,
gyászos állapotban maradjon és hogy a katholikns
keresztyének, kik egy zughely használatára kénysze
rültek, ennek látogatásától távol tartassanak . . , úgy,
hogy ö ezt a szent katholikns vallás megsértése nél
kül tovább nem tűrheti". Szuhayék a katholikus egy
ház birtokjogát nem törvényes úton döntették el. lehet
hogy itt érezték is gyöngeségüket, hanem abszolú
királyi jog alapján s a katholikus egyház megsérté
sének tartják az evangélikusok templomhasználatát
mint amelyhez egyedülállásánál fogva előbbinek van
joga. Arra a magyarázatukra, hogy hiszen háromszor
építették már újra a templomot és hogy egyházi
javaik soha katholikus egyházi birtokokat nem képeztek,,
azt a feleletet nyerték a protestánsok, hogy Kassa,
mint sz. kir. város, királyi tulajdon : midőn még tovább
kereskedtek s a városok koronához tartozó voltát
(peculinm coronae) bizonyítgatták, hát akkor megkap
ták, az országgyűlés teljes mellőzésével, királyi önkény
alapján létrejött XXII. artieulust, a legpregnánsabb
kifejezését a ..non licet esse vos": ..tinektek nem
szabad létezni" elvnek. Itt többé nem Kassáról volt
szó, aminthogy hasonló sors volt szánva egész FelsőMagyarországnak, hanem egyetemes döntés történt a
protestánsokról. Ha eddig hivatkozhattak a törvénynek
számukra biztosított védelmére, aminthogy a kassaiak
kérvénye is törvényes jogon követeli templomaiknak s
egyházi javaiknak visszaadását, törvényes jogon az
1548-l)an és aztán több' ízben jóváhagyott confessió
alapján az ágostai hitvallástétel szabadgyakorlatát,,
most a XXII. artikulns a vallást oly magánügynek
nyilvánítja, melyet országgyülésileg panasz tárgyává
sem lehet tenni, sőt a többiek kiirtása mellett egyetlen
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vallás elterjedését liangsúlyozza, felújítván e célból a
protestánsok elleni minden korábbi törvényeket.
Az udvar az önkényes törvényalkotás példátlan
eljárását azért merte megkísérelni, mert a legmaga
sabb közjogi méltóságokat viselő főpapság támogatá
sára számíthatott és mert a törvénytelen rendeletek
egész sora nyerhetett már előzetesen elintézést. Hogy
csak párat említsek: a íiskálisprocesszusok, lUésházyé
és a többieké a legtöbb esetbea a személy- és vagyon
biztonság legflagránsabb megsértését képezték, szabad
ságlevelek, törvényadta előjogok semmi védelmet nem
nyújtottak az idegenérzelmíi s nemzetiségű tisztvise
lőkkel s velük együttérzö főpapsággal szemben, — sőt
mint mindeneknek végcéljáról, szó volt Magyarország
helytartóságokra osztásáról is.
Isten sorsintézö akarata hozta mindezt így s reve
lálta új oldalról a protestantizmust. Eddig egyes tekin
télyesebb egyének pártfogása mellett, pusztán igehir
detése útján hatott az, de megmaradt a közjogi keret
a katholikus klérus egész közjogi állásával s a tized
fizetésével egyben. Most azonban kényszerült államelvvé
lenni; az uralkodó hatalom azon felfogásával szemben,
mely létjogosultságát megtagadta, saját állameM néze
teit érvényre juttatni. Ezek között az elvek között
első volt a lelkiismereti szabadság, az államnak abszo
lút egyenlő elbánása a felekezetekkel szemben. Xegatíve erre az első lépés mindjárt az 1604. pozsonyi
országgyűlésen megtörtént. Örökre emlékezetes és tanul
ságos lesz az reánk protestánsokra nézve. Ekkor tör
tént ugyanis, hogy a túlnyomóan református megyék
s a lutheránus sz. kir, városok túltevén magukat a
közöttük meglevő ellentéteken, sőt a városok, bár nem
kis küzdelem árán, szakítva hagyományos lojalitásuk
kal, a kassaiak kérvényének tárgyalása közben szövet
ségre léptek, hitök megvédésére megalkották az első
protestáns uniót s midőn látták, hogy semmit sem
érhetnek el, tiltakozásukban minden vallásos téren tör-
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ténő erőszakosság ellen bejelentették ellenállásukat.
Hasonlóképen jelentette ki a nyár folyamán tartott gálszécsi gyűlés a XXII. artikulassal szemben, kogy azellen cum inculpata tutela védekezni fognak. Nemzeti
és protestáns érdek követelte továbbá Erdély függet
lenségét, melynek érdekében a török szultán nevében
az erdélyi menekültek Bocskayval tárgyalást folytattak.
Amint, nem lehetett a lelkiismereti szabadság biztosí
tásáról az önálló Erdély nélkül szó, úgy szolgált az
Magyarországon is nemzetellenes törekvések megkinsítására s a törvényes rend biztosítására. A fejedelmi
abszolutizmussal ellentétben a lelkiismereti szabadságon
alapuló újkori alkotmányos jogállam fejlődését ekként
készítette elő a viszonyok kényszere folytán a protes
tantizmus.
Idáig haladt a fejlődés, amikor a szikra kipat
tant. Visszariadni nem volt ok. A törökkel való szö
vetség a helyzet keserű kényszeréből folyt, különben
is lelkiismeretének elnyomóit nem nála, hanem keresz
tyén főpapoknál látta a protestantizmus; az uralkodó
elleni ellenszegülés szintén elvi megindokolást nyert a
reformátusok érvelésében: „Erőszak ellen az önvéde
lem a törvényes felsőséggel szemben is jogosult", mi
alatt a félénkebb lutheránusok álláspontja: ..a biblia
megtiltja a lázadást"', — lassanként háttérbe szoiult.
Az ilyen ellenvetésekkel szemben egész halmaza • a
figyelmet nagy érdekekre irányító lelkes felhívásoknak
lett közkeletűvé. Veszélyben a hit, veszélyben a magyar
nemzeti kultúra, melyet idegen szokásokkal, erkölcsök
kel akarnak pótolni, veszélyben az egész magyar álla
miság — mint vészkiáltás hangzottak e szavak, hogy
a protestantizmus zászlója alá gyűjtsék a kétségeskedöket. Különösen Bocskay erőteljes magyaros nyelve
ragadja magával a tömegeket.
A meggyötört lélek gyöngysorai azok, melyeket
a dunántúliakhoz intézett felhívás tartalmaz: „Ha az
szent Isten rajtunk ilyen kegyelmesen nem könyörült
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volna . . . az törökkel való liadakozásniik színe alatt . . .
várváu, liogy dolgunk erőtlenségre jusson és az erős
ségek oltalmának színe alatt teljességgel el akartak
bennünket fogyatni és talpok alá nyomni", . . . ..valaki
igaz keresztyén hitéért, hazája és nemzete szabadsá
gáért kötötte fel kardgyát, igaz oknak és kételen szük
ségesnek tartatott". Még határozottabb alakot ölt a
kemény vád a szerencsi meghívóban: ,,az a generá
lisra (Barbianóra) Ofölsége az mi vérünk kiontását
szabadságunknak és religiónknak utolsó romlásának
eseeutióját bízta volt", S ez ment át a köztudatba.
A szilaj hajdú kapitányok. Lippai és Xém.eti hirdetik:
„Tudom, hogy érti kegyelmetek minden dolgunkat és
igyekezetünket, hogy mi az egy élő Istennek tisztes
ségéért és a szegén megnyomorodott országunknak
szabadságáért az mi kegyelmes urunkkal az tekéntetes és nagyságos Bocskay Istvánnal fegyvert fogtunk".
És Rudolfnak egyetlen protestáns prágai tanácsosa..
Geizkofier szintén elég bátor és becsületes volt ennek
az igazságnak nyilt kimondására: „Ahol a vallás és
haza szabadsága forog kockán és ennek tudata a kö
zönséges embert is áthatotta, ott hiábavalók a felkelők
felett itt és ott kivívott győzelmek, mivel azok a moz
galmat nem fogják megakadályozai, hanem a kiontott
vérből csak új ellenállás ereje sarjad ki"'.
íme az elvek, melyeket a nép minden rétegébe
behatolva s ott élővé válva, a protestantizmus kép
viselt. Ezek egyesítették „egy hajóban az egész nem
zetet", bárhogyan tiltakoztak is magasabb egyházi
körök a katholikusoknak a mozgalomhoz csatlakozása
ellen. A tömegek egyöntetű megnyilatkozásával szem
ben persze teljesen elzárkózni nem. lehetett. Xeliéz küz
delem, hosszas alkudozás eredménye lehetett az pusz
tán, hogy. a klérus ellenzése dacára a protestáns elvek
államjogi alkalmazása megtörtént. Hogy milyen, az
ellentétes világnézetből folyó elveket kellett, hogy úgy
mondjam, áttörni a protestantizmusnak s milyen, az
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emberekben megcsontosodott nézetek ellen küzd^^^^;
arra szolgáljanak jellemzésiil az alábbiak. A lelkiisme
reti szabadságot V. Pál bullái a legválogatottabb ki
fejezésekkel nevezik „utálatosnak, kárbozatosnak _es
istentelennek". Ki van adva a nunciatúráknak Geizkofler aláaknázásáxa a jelszó: természetesen a pápai
érdekek megvédése céljából nem kímélendő a mag'jar
nemzet sem. „Nagyobb nem foroghat kockán, banfí'oztatja a prágai nuncius, az osztrák államokban (értsd
Magyarországot is) a katholicizmussal elesik a császár
ság is . . . Isten támasztotta a magyar zavarokat, nogy
a császárnak alkalmat adjon az eretnekség álf^l el
vesztett államok visszaszerzésére" Valóságos rendszer
e tekintetben Kleslnek, a híres bécsújhelyi püspöknek
véleménye: .,Amint Isten egy, lígy a vallásnak is ^§J'
nek kell lenni, minden többi istentelen és kárhoz^^^s.
Az eretnekség megengedése egyenlő a katholikus egy
ház teljes ruinálásával s a lázadással. Az a kii'^'y.amelyik ezt megengedi, szégyent liagy nevén s fele
lős Isten előtt. A magyar király törvény által is köte
lezve van a katolicizmus védelmére s az eretnekség
kiirtására. Vallási téren teendő engedményeknél ^^^^
világi, hanem egyházi főhatóságok kérdezendök ineg".
„Viszont az alattvalóknak nincs io guk ellenszegülni,
hanem szépségesen az országból' kiköltözni." Hogy
magyar főpapjaink mennyire magukévá tették ezeket
a nézeteket, arra nézve csak a Forgács Ferenc kan
cellár által szerkesztett s 5 más főpap által aláírt s
pápához küldött memorandum pár tételét kell idéznem.
Köi-ömszakadtig vitatták, hogy a XXII. artikulus meg
hozása jogos s az el nem törölhető, mint ame^^ ^^
eretnekség jogtalan grasszálásának véget vet. „^-Tert
eltörölni azt a törvényt, mely a keretikusok elleiii i'égi
törvényt megerősíti, egyenlő" a régi törvénvek eltöresevel." Ezzel ellentétben a klérus törvénvtől függet
lenséget vitatták. „Lelki borzadálv nélküf. — jnondjak — nejQ olvashatjuk, hogy a püspököket vüagi
ósvéiiy I;.i7-i9i9.
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székek — istentelenek, — ítéljék meg", nem állhat
fenn ilyen törvény, liogy egyes esetekben egykázi sze
mélyeket világiak kárlioztassanak." S kogy milyen mél
tatlanul gondolkoznak magáról a koronás királyról, bizo
nyítja, hogy őt az eretaekek üldözésére esküje által köte
lezettnek tartják, amennyiben azt nem tenné, esküszegésneknyilvánitj ák. Éppen azért, mivel Isten a szentséges Atyát
a birodalmak fölé azért helyezte, hogy kiforgasson, lerom
boljon, elvezessen, vagy csillapítson, építsen és plántáljon...
a rablók sokasága a hitetlenség ragálya által megmé
telyezett mágnások, nemesek és városok nagy száma
ellen reá bízzák magukat, adjon segélyt. Kérik Oszentségét jelöljön ki a következő országgyűlésre közéjük
egy apostoli nuntiust, aki a főherceg tanácsait irá
nyítsa, akihez az eretnekek törvényszékeitől védelemért
folyamodni lehet s aki Őszentsége nevében pártnl fogja
őket."
Tehát a magyar király tekintélyét sem sajnálták.
S midőn végre az udvari s pápai körök is engedni
voltak kénytelenek, a vad kétségbeesés hangján hall
szik a főpapok panasza. „Legmélyebb kárunkra s szé
gyenünkre köttetett meg a béke."' A király ugyan
tényleg megmaradt, azonban minden hatalom a magya
roknál van. Elvesztettük Magyarországot, elveszítjük
Ausztriát és tartományait is.
Mennyiben érvényesült már a létrejött békében a
katholicizmus és protestantizmus világnézeti ellenléte.
csak röviden kívánom érinteni. A kiegyenlítődés semmi
esetre sem történt meg, hanem évszázados, nehéz küz
delem következett el. ísem értek még meg az idők a
protestáns elvek államjogi érvényesülésre, csak mint
egy ki kellett azt kényszeríteni számunkra. A kikényszerített jogokat aztán igyekeztek később visszacsinálni
vagy kijátszani. Katholicizmus és protestantizmus még
sokáig úgy állanak egymással szemben, mint az ex
kluzív tekintélyhit s lelkiismereti szabadság, fejedelmi
ahszolutízmus s alkotmányos jogok, sőt demokratikus
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fejlődés, egy a nemzeti érdekeket semmibe vevő inter
nacionalizmus és magyar nemzeti ideálok megvalósítá
sára törekvő kultúra képviselői.
Pedig szinte rendíthetlen s csak az újabb korban
érvényesülő fundamentumokat rakott le ez a bécsi
béke. A teljes lelkiismereti szabadság diadala az, amely
nek alapján egyedül élhetnek békességben a vallások:
rendezetlen maradt s illetve önként érthetőnek tartatott
azonban a földesúri territoriális jogok kérdése a
templomokra vonatkozólag, meg a tized fizetése. Az is
a protestáns liberalizmus hibája volt. hogy a klérus
közjogi állását meghagyta, maga pedig elvei szerint
hasonlót nem kívánt, amit persze ügyesen kihasználtak
ellene, Semmi esetre sem lehetett azonban a katholicizmus egyedüli létjogosultságáról többé szó, felekezetté
lett ő is, habár tagadhatatlan preponderanciával, a pro
testantizmus pedig államjogi megszilárdulást nyert,
amelyre aztán a legsötétebb korszakban is his'atkozhattak az utódok. A protestáns elv hozta magával az
állam demokratikus irányban való fejlődését is. Erre
szolgált már a hajdúság tömeges kiváltságolása. A le
hető legdemokratikusabb módon jöttek létre a béke
pontok, jóváhagyva a törvényhozás és király által.
A súlypont mindinkább a törvényhozásra esett, jó ideig
a királyi méltóság is választás útján töltetett be. Az
abszolút fejedelmi elv helyére a törvények és jogrend
őre fogalma lépett. Különösen erős intézkedések tör
téntek a bekebelezési politika ellen, melynek hatása a
békepontokban több helyt megérzik. Ez történt egy
felől a magyar államiság mind erösebb kidomborításával, intézményes biztosításával, másfelöt a független
Erdély útján, mint Bocskay testamentumában mondja:
,.valameddig a magyar korona ott fenn nálunknál erö
sebb nemzetiségnél a németnél lészen . . , mindenkor
szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdély
ben fenntartani, mert sokak javukra, oltalmukra lészen".
Természetesen az elv ideális érvénvesülése, vagv az
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ellenkező abszolutizmus elv felé liajlás a következő
korszakokban az egymással ellenségeskedésben maradt
felek győzelme, vagy bnkása szerint változik. Végzetre
itt látjuk a nemzeti elvet, mint amelyet, legalább is
abban a korban, szintén a protestantizmus képvisel.
A bécsi békében közvetve az az idegen katonaság,
tisztviselők elleni állásfoglalással, közvetlenül pedig"
ezeknek a hivataloknak a magyar állampolgári jogok
hoz csatolásával történt, mint amely úton csak az
abszolutisztikus törekvéseknek vettetett git. De egyéb
ként is a nemzeti életnek minden téren való felpezsdiilése van kötve a protestantizmushoz. Iskolákban ma
gyarul tanítanak, szószéken magyarul szónokolnak,
gyűléseken magyarul vitatkoznak, törvényeket magya
rul hoznak; még az addig zárkózott városi polgárság
körébe is behatol a magyarság s ekként magyar nem
zeti államunk kiépítéséhez az első fundamentumokat
rakja le.
Hogy ezeket a nagy nemzeti érdekeket ma
napság is egyedül a protestantizmus képviselné,
eszünkben sincs állítani. Kétségtelen, hogy az évszá
zados küzdelem, az újabbkor szelleme az ellentétekből
nagyon sokat letört; manapság sok dolog általánosan
elismert igazsággá lett, ami akkor kárhozatosnak, köz
veszélyesnek tartatott. Az is bizonyos azonban, hogy
az akkori protestantizmus a maga nemzeti hivatásá
val elévülhetetlen érdemeket szerzett, mert hogy mi
lett volna protestantizmusunkból s mi lett volna ha
zánkból az ellentéteket tisztázó eme nagy küzdel
mek és diadalmak nélkül, arra lelkünk belső megremegése nélkül nem gondolhatunk. De éppen azért
jogunk van kívánni, hogy az állami életben a feleke
zetekre vonatkozólag a teljes egyenlőség és viszonos
ság megvalósuljon.
Egyúttal kötelességünk is van, t. i. elveink minél
tökéletesebb diadaláért küzdeni, mint amely úton hiszszűk hazánkat boldoggá tehetni. Éppen azért méltóz-
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lássanak megengedni, hogy nem elégszem meg eme
reformációi emlékünnepen a multak kegyeletes emlege
tésével, hanem annak tanulságát is hangsúlyozom. Mi
nekünk protestánsoknak össze kell tartanunk eljöhető
küzdelmekre és ha azok nem lennének, elveink diada
láért. A Boeskay kor nemcsak azért legméltóbb kép
viselője külföld előtt a magyar protestantizmusnak,
mert a nemzeti élet minden rétegében behatolva érez
teti hatását, hanem azért is, mert százados egységbe
forrasztotta azt össze. Elveink diadala is csak egységilnk megtartása mellett lehetséges. Itt, e nagy múltú
városban zajlottak le egj'kor az elvek nagy harcai, itt
lett megjavítva, törvénybe iktatva a bécsi béke is.
Protestáns szempontból ma is meg van régi jelentősége
e helynek, mint vezető egyháznak s az egyetemes
evangélikus theológiai fakultás székhelyének. Hazánk
ban megépített monumentumává kell azonban lenni a
magyar protestantizmusnak is, amelyet a külföldről fe
lénk tekintők leghamarabb megláthatnak. Legyen is
azzá, Boeskay korának bezárója azon kor szellemében
megindítandó új reformáció kezdőjévé.
Dr. Lenc.í Géza. '

A reformáció hatása a keresztyén
istentiszteletre/
Minden vallás, de kiváltképen a keresztyén val
lás, a legegyénibb dolog, ami csak egyáltalában el
képzelhető. S mégis ismét a vallás az, amely a leg
bensőbb, a legerősebb közösségeket alkotja, még erösebbeket, mint a nemzeti és faji érdekek.
Araint a vallásos egyéni élet az erkölcsi életben
(sittliche Lebensfülirnng), úgy a vallásos közösségi élet
az istentiszteletben nyeri legfőbb és legsajátosabb ki
fejezését. Az istentisztelet a vallás lényegét tükrözteti
vissza. Amilyen a vallás, olyan az ö istentisztelete.
Amint így a keresztyén vallás lényege szerint egé
szen más, mint a többi nenikeresztyén vallások, úgy
a keresztyén istentisztelet is lényegileg egészen más,
mint bármilyen vallás istentisztelete.
A nemkeresztyén vallások közös vonása, lényege
abban áll, hogy az ember viszonyát az istenséghez
alapvetöleg az ember saját cselekedetétől teszi függővé.
Az istenség kiengesztelése az ember dolga, az em
ber ténye, az ember érdeme, amelyet főleg az dldosaftal végez, illetőleg szerez. így a nemkeresztyén val
lások istentisztelete is az áldozatban, az áldozásban.
"• Felolvasás a pozsonyi Protestáns Esték 1917. évi jubi
leumi sorozatában.
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mint az istenségre való emberi hatásban bírja a maga
lényegét, sajátos középpontját. Sőt mondható, hogy a
vallásos élet magában az istentiszteleti acíusban, az
áldozat bemutatásában folyik le. Itt az istentisztelet a
szó sajátos értelméhen vett kultusz, istenszolgálat, amely
egyes pogány vallásokban egyenesen azon ferde fel
fogás szülöttje, hogy az istenek az emberek áldozatai
ból s imáiból élnek s mintegy éhen halnak, ha nincs
áldozat, nincs ima.
A keresztyén vallás elvileg mindezen vallásoknak
ellenlábasa. A keresztyénség, nevezetesen az evangéliom szerint nem az ember az ö saját cselekedeteivel
állapítja meg a maga viszonyát az Istenhez, nem ér
demli ki magának az üdvöt, hanem az üdv Isten in
gyen kegyelmi adománya. A kiengesztelést maga Isten
szerzi, azon erjy áldozatban, amely mint az ö helyet
tes elégtétele egyszersmindenkorra biztosítja az ember
rel szemben bűnbocsátó atyai szeretetét. Itt már csak
el- és befogadásról lehet szó, amint tényleg a keresz
tyén vallásos élet, a keresztyén kegyesség nem egyéb,
mint a legmélyebb bűntudatból fakadó hitbeli bizo
nyosság afelől, hogy az ember bűne dacára Isten ked
ves gyermeke.
S amint így a keresztyén vallás lényegére nézve
egészen más, így istentisztelete is egészen más, mint
a nemkeresztyén vallások kultusza. Egyáltalában nem
kultusz, azaz érdemszerzö cselekedet, vagy hatás az
Istenre, hanem csak újólagos közös befogadása, élve
zete az Isten bűnbocsátó kegyelmének. Áldozat a ke
resztyén istentiszteletben nincs. Az egyszersmindenkorra
bemutatott áldozat pedig csak annyiban érvényesül az
istentiszteletben, amennyiben a keresztyén ember egész
üdvbirtoka, gyermeki viszonya az Istenhez ezen áldo
zaton alapszik s amennyiben ezen áldozat az isteni
kegyelemnek s szeretetnek legfőbb ténye. Minthogy
pedig az ezen tényről való tanúskodás, vagyis a ke
gyelem nyújtása Isten részéről történik, még pedig
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általa rendezett eszközök, a kegyelmi eszközök által:
azért a keresztyéu istentisztelet eo-yszerűen az ezen
eszközökkel, az ige és szentséggel való közös élés.
Isten igéjét hirdetni és hallgatni, a szentségeket
nyújtani és élvezni: ez a keresztyén istentisztelet. Mint
cselekmény is egész lefolyása szerint lényegileg csak
ezeket foglalja magában, ahogyan azt történetileg az
ősidőtől, azaz az apostoli korszaktól fogva kimutatni
lehet. Az ének és ima, általában mindaz,, amivel a ke
resztyén istentisztelet bővült, csak arra szolgált, hogy
a kegyelmi eszközök élvezete mennél hatásosabb s
n\omatékosabb legyen.
Fontos a keresztyén istentisztelet kialakulásánál
azon sajátos tény, hogy a kegyelmi eszközök kétfélesége szerint "már kezdettől fogva két actiisra oszlott:
az igének actusa és a szentségek actusára. A jeru
zsálemi ősgyülekezetben a két aktus még külön-külön
helyiségben is folyt le. ami részben már abban találja
megokolását. hogy a szentség actusa az ú. n. szere
tetlakomával volt összekötve. Későbben a szeretetlako
mák eltűnésével, a két actus szerves egésszé forrt
össze, de mégis úgy, hogy mindegyik sajátságos jel
legét megőrizte.
Az istentiszteleti formák egyöntetűsége csak las
sanként fejlődött ki. A nyugati egyházban végre a
római liturgia majdnem egyedül itralkodóvá lett. S ezt
meg is érdemelte, mert kétségkívül fenséges monumen
tális alkotása a keresztyén szellemnek, még pedig nem
csak vallásos, hanem eg-vszersmind művészi szempont
ból is.
Hogy ennek ellenére mégis a keresztyén isten
tisztelet deformációjáról, sülyedéséről kell szólanunk,
az az egyház egész fejlődésével, a keresztyénség kö
zépkori elkorcsosodásával függ össze.
A keresztyénség nép-, vagy jobban mondva, tömeg
vallássá vált. Ez hozta magával, hogy a tömeg vallá
sos nézetei, nevezetesen az, hogy az üdv az ember
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részéről Jdérdemellietö, a keresztyénségben is érvényt
találtak. S így természetes, liogy ezen lényeges elté
rés az öskeresztyén alaptól, az istentiszteletre is vég
zetes hatással volt, illetőleg abban visszatükröződött.
A szentségi actusból egyenesen áldozatot csináltak:
a miseáldozatot, amely mint Krisztus újólagos vérnél
küli feláldozása a legérdemszerzöbb cselekedet és leg
főbb titok gyanánt lett tisztelve. Itt tehát megint a régi érte
lemben véve ,.kultusz "-ról leliet szó, amenynyiben az
istentiszteleti cselekvény mint ilyen az Istenre ..hat" s az
abban való részvét szintén érdemszerzö jelentőséggel bír.
Az a ránk, protestánsokra nézve olyan érthetetlen,
sőt visszariasztó külsőiesség, amely a mai róm. kath.
istentiszteletben is észlelhető, éppen a deformált keresz
tyénség, tehát az idegenszerű vallásos elv természetes,
önkénytelen folyománya. Úgyszintén a sokat emle
getett látványosság, amely a szimbolikus művészi elem
túlgazdag felhasználásából ered.
Hogy a művészet a keresztyén istentiszteletben
alkalmazásra talált, önmagában véve nem kár, sőt
előny. A művészet, mint a kifejezésre szolgáló eszköz
(die Kunst als Mittel des Ausdrucks) a kegyelmi esz
közök nyújtásánál nélkülözhetetlen. Az építészet, szob
rászat és festészet az istentiszteleti helyet célszerűvé,
illetőleg méltóvá, a szónoklat és mimika az ige nyúj
tását, valamint a szentség kiszolgáltatását nyomatéko
sabbá teszi, a költészet és zene pedig a gyülekezet
imádságát élénkíti. Amíg tehát a művészet a maga
szimbólumaival csak segédeszköz a kegyelmi eszközök
mennél hatásosabb nyújtására, addig a művészet alkal
mazása az istentiszteletben helyes és jó. Csak ha a
művészet, ferde vallásos eszme szolgálatában, túlten
gődik, akkor helytelen és káros.
Nem ecsetelhetjük bővebben a középkori egyház
istentiszteleti életét. Itt az elv a döntő. S hogy ez, épp
lígy, mint a keresztyénség önmagában véve reformá
cióra szorult, világos.
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Midőn Luther az eredeti tiszta Iveresztyénséget
az egj'liáznak visszaadta s ezzel azt reformálta, önkény
telenül az istentiszteleti életre is tisztítólag hatott.
Amint Luther egész fellépésében s egész művével
konzervatív finom történeti érzékét érvényesítette, úgy
itt is. Luther nem forradalmár, mint p. o. Zwingli.
Az ő főérdeke nem a történetileg keletkezett intézmé
nyek feldöntése s félredobása, hanem inkább azoknak
megőrzése s a tiszta keresztyénség, azaz az evangé
lium szolgálatára való felhasználása. Csak ami erre
teljesen alkalmatlan, az mellőzendő.
Luther ebbeli három úttörő s elvi jelentőségű mun
kája: ,,Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine"
(1Ő23), „Formula missae pro ecclesia Vittembergensi"
(1523) és „Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts,
zu Wittemberg fürgenommen"' {1526).
Az első műben Luther — bizonyára tekintettel a
wittembergi zavargásokra — világosan azt mondja: .,Valamint nem töröljük el a lelkitanítói hivatalt, hanem
inkább a maga igazi mivoltában helyre akarjuk állí
tani : azonképen távol van tőlünk még a gondolata
is, hogy az istentiszteletet megszüntessük; sőt inkább
azon vagyunk, hogy az megint úgy, ahogy kell,
igazán fellendüljön". Mert, s ez áll egész fejtege
tésének élén, az istentiszteletnek van,jó keresztyén
eredete — „Der Gottesdienst, der jetzt allenthalben
gehet, hat eine christliche feine Ankiinft". Csak a be
csúszott visszaélésektől kell az istentiszteletet meg
tisztítani.
Ilyen visszaélés Luther szerint három van : ^ Három
nagy visszaélés csúszott be az istentiszteletre. Az egyik
^ „Wie wir . . . das Predigtamt nicht abtun, sondern wieder
iu seinen rechten Stand begehren zu bringen, so ist auoh nicht
unsere Meinung, den Gottesdienst aufzuheben, sondern wieder in
rechten Schwang zu bringen."
^' Drei grosse Missbrauche sind in den Gottesdienst gefallen.
Der erste, dass tran Gottes Wort geschviegen hat . . . das ist
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az, hogy elnémították az Isten igéjét: . . . ez a leg
nagyobb visszaélés. A másik: hogy azalatt, míg az
Isten igéje elhallgatott, annyi istentelen mese és hazug
ság csúszott be . . ., még említeni is borzasztó ezt.
A harmadik pedig az, hogy ezt az istentiszteletet úgy
végezték, mintha ezzel a puszta cselekménynyel Isten
kegyelmét és az üdvösséget meg lehetne szerezni.
Ezen visszaélések eltörlésére Luther azt ajánlja,
hogy a naponkénti misék elmaradjanak s hogy min
den istentiszteleti összejövetelnél Isten igéjét hirdessék.
De tüzetesen megjegyzi:^ De ha valaki vasárnapon
kívül kívánna a szentséggel élni, akkor ám tartsanak
misét, amint az áhitat és az alkalom magával hozza;
mert ebben nem lehet törvényt vagy határt szabni.
A második műben adja Luther a vasárnapi misé
nek, azaz a vasárnapi főistentiszteletnek immár tisztí
tott formáját. Nyelve a latin, csak a prédikáció, amely
most az istentiszteleti folyamatfean megint helyét találja,
folyik németül, vagyis a nép nyelvén.
A népnyelv használatát az ecjész istentiszteletben
Luther csak közkívánatra hozta be. Nem akart ö e
tekintetben önhatalmúlag fellépni, avagy valamely tör
vényt szabni. Máshelyütt már korábban tartottak né
met istentiszteletet, Wittenbergben csak az 1527. évi
október hó 29-én. Luther harmadik liturgikus műve
nem egyéb, mint leszámolás ezen tettről. Kétségkívül
Luther ebbeli munkái közt a legértékesebb.
Az előszóban mindenekelőtt élesen hangsúlyozza,
hogy fejtegetéseivel s útmutatásaival semmiféle törder íirgste Missbraueh. Der andere, da Gottes Wort geschwiegen.
sind nebeneingekommen so viel unchristliche Fabeln und Lügen . . ,
das greulich ist zu sagen. Der dritte, dass man solchen Gottesdienst als ein Werk getan hat, damit Gottes Gnade und Seligkeit
zu erwerben . . ."
^ ,,Doch ob etliehe ansser dem Sonntag begehreten das Sakrament, so halté man Messe, wie das die Andacht und Zeit gibt,
denn hie kann man kein Gesetz und Ziel setzen."
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vényt nem akar szabni, legfeljebb az önkénynek akar
némi határt vetni. ^ „De ezzel távolról sem az a törek
vésem, riogy azok, akiknek már megvan a maguk
szép rendtartása, vagy akik Isten kegyelméből Jobbat
tudnak mint én: a maguk rendjét elhágj'ják és miliozzánk alkalmazkodjanak. Mert nem gondolunk arra,
kogy egész Németország a mi wittenbergi rendtartá
sunkat fogadja el." A német istentisztelet rendjét az
egyszerű nép javára állapította meg, de azért a latin
misét, főleg a tanulóifjúságra való tekintettel, még min
dig megőrzendőnek véli. Itt a ..Deatsche Messe"-ben
Luther arra is céloz, hogy a valóban keresztyén lel
kek, elkülönülten a tömegtől, amely legtöbbnyire csak
névleges vagy legfeljebb leendő keresztyénekből áll,
épülés céljából külön kisebb körökbe volnának összefoglalandók.- ..Itt nem is volna szükség sok és hangos
éneklésre — mondja Luther. Ha megvolnának az
alkalmas emberek és személyek, akik valóban keresz
tyének akarnak lenni, akkor a rend és a formák csak
hamar elkészülnének. Azonban én még nem tudom és
nem merem magam rászánni ilyen gyülekezet szer
vezésére és alapítására. Mert még nincsenek hozzávaló
emberek és személyek . . . Azért inkább beérem a
mondott két formával.... míg majd azok a keresz^ „Doch Avill ich liiemit iiicht begebren, class diejenigen, so
béreit ihre gute Ordnung habén oder diirch Gottes Gnade besser
machen können, derselbigen fahren lasseii und nns weichen. Denn
«s iiicht meine Meinung ist, das ganze Deutschland soeben inüsste
unsre Wittenbergisclie Ordnung annehmen . . . '
- „Hie dürfts nicht viel und gross Gesiinges. Wenn
man die Leute und Personen hatte, die mit Ernst Ctiristen
zu sein begehrten — die Ordnungen und Weisen wliren balde
gemaclit. Aber ich kann und mag noch nicht ein solche Gemeine
oder Versammlung ordnen oder anrichten. Denn ich habé noch
nicht Leute und Personen dazu . . . Indes will ichs bei den gesagten
-zwo Weisen lassen bleiben . . ., bia dass die Christen, so mit
Ernst das Wort meinen, sich selbst finden und anhalten, auf dass
nicht eine Rotterei drans werde . . . "
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tyének, akik az Isten igéjét komolyan veszik, maguk
megtalálják és buzdítják egymást, — nehogy szaka
dás legyen belőle." Rátérve az istentisztelet rendjére,
mindenekelőtt az eddig használatban volt szentírási
szakaszok vagy perikopák megtartását, úgyszintén az
egyházi öltözetek, oltárok, gyertyák megőrzését ajánlja.
A rend maga a következő:
aj közének, vagy német zsoltár, ,
b) háromszoros kyrie,
-',
cj coUecta, vagy rövid ima,
,.
'
d) epistolai szent ige,
e) közének,
f) evangéliumi szent ige,
gj hitvallás közének alakjában,
kJ szentbeszéd,
i) a miatyánk parafrázisa,
j) úrvacsorai szereztetési igék,
kJ elevatio, vagyis az úrvacsorai elemek felemelése,
l) a szentség kiosztása, amely alatt a Sanctus
német közének alakjában énekelendő,
mj collecta,
n) ároni áldás.
Alapjában véve Luther itt is a régi föistentiszteleti formát, vagyis a misét alkalmazza, csakhogy, ki
váltképen a szentség actusában, még sokkal egysze
rűbb, összevontabb alakban, mint a formula missaeben.
A szó szorosabb értelmében vett liturgikus részletek a
pap részéről eléneklendök s Luther ezek dallamait
mindjárt közli is. Sőt utasításokat nyiíjt az énekes
részletek kivitele tekintetében. Egészen új, hogy a
gyülekezet közéneke az istentisztelet falyamatába bele
tartozik s hogy így az istentiszteleti cselekvényben a
gyülekezet is tevékeny résztvesz.
Ámbár Luther, amint láttuk, ezen művével semmi
féle törvényt nem akart szabni, mégis a dolog termé
szetében feküdt, hogy a „Deutsche Messe" általános

Wiaw

94

D. SCHMIDT KÁEOLY JENŐ

korszakalkotó hatással volt a reformáció egyliázának
istentiszteleti életére, annak további fejlődésére és ki
alakulására. Midőn 1526, illetőleg 1530 után Német
ország egyes fejedelemségeiben s szabad birodalmi
városaiban evangélikus tartományi egyházak (Landeskirchen) szervezkedtek s azok számára az ú. n. egy
házi rendtartások vagy agendák készültek: Luther
elvei majdnem kivétel nélkül érvényesültek. S bár tel
jes egyöntetűségről természetesen szó sem lehetett,
mégis alapjában véve az evangélikus istentisztelet a
következő állandó részleteket mutatta:
a) bevezető ének, vagy párbeszédes (zsoltár-) ének
vagy közének alakjában^
hj háromszoros kyrie bünvallással vagy anélkül,
cj Glória, s^agy párbeszédes ének vagy közének
alakjában,
d) salutatio (üdvözlet).
ej coUecta,
f) írásolvasás, még pedig vagy az epistola és
evangélium, vagy csak erjy részlet felolvasása, esetleg
közbeszúrt közénekkel (Gradual),
g) Credo, többnyire mint közének,
hJ prédikáció,
ij közima,
j) offertórium mint közének.
íc) praefatio a sanctussal,
l) úrvacsorai intés,
m) ima miatyánkkah
7iJ szereztetési igék,
oj Agnus Dei,
pj szétosztás.
q) collecta,
rj ároni áldás.
Amint látszik, az igének és a szentségnek actusa
egy folyamatba összefoglalva, valóban lélekemelő mó
don valósítja meg a keresztyén istentisztelet azon lénye-

A EEFÖBMACIO

HATÁSA

9e

ges sajátságát és rendeltetését, hogy a kegyelmi esz
közök közös élvezete legyen. Csak egynéhány dél
nyugati német tartomány - egyházban, ahol a svájci
reformáció hatása érezhető volt, ott tértek el ezen
szép, teljes evangélikus istentisztelettől.
Ha jellemző vonásait kiemeljük, bízvást mondhat
juk : amíg a keresztyén vallás népegyházak alakjában
létezni fog, ez az ideális keresztyén istentisztelet. A tör
ténetileg lett, a hitélet tapasztalataiból és szükségle
teiből kialakult formákat, amennyiben a kegyelmi esz
közök hatásos nyújtására, azaz az épülésre alkalmasak,
gondosan megőrzi. De, mert a lényegest a lényeg
telentől józanul megkülönbözteti, üres, holt formát,
merő külsőiességet nem ismer, nem tűr. Áldozati, köz
benjáró, érdemszerző jelleggel nem bír. Csak Krisztus
kegyelmét akarja a lelkekkel közölni, — meggyőzően,
hatásosan. Azért használja a népnyelvet s azért veszi
szolgálatába a művészetet. Megtartja a templomokban
a képeket és szobrokat, az oltárokat ruháival, feszü
leteivel és gyertyáival, a papi öltözetet, orgonát, haran
got, sőt helyenként még a tömjént is. Főleg pedig a
költészetet és a zenét alkalmazza, azokkal új keresz
tyén műfajt teremt: az evangélikus egyházi közéneket,
a helytelenül úgy nevezett korált, anélkül, hogy a régi
fenséges gregoriánus éneket kiküszöbölte volna. Meg
kívánja így a gyülekezet tevékeny részvétét, közremű
ködését.
Az istentisztelét többé nemcsak a pap,, az
áldozár ténykedése: a keresztyén nép szent cselekvénve. s azért érvénvesül benne a nemzeti és faii különbség. Rideg uniformitást nem ismer. Mindenekelőtt
pedig megnyilatkozik benne a keresztyén lelkiélet mély
séges logikája a bűntudattól kezdve az üdvbizonyos
ság legfőbb tapasztalatáig, amely az úrvacsorában élve
zett testi-lelki egyesülésben a Krisztussal e földön
egyáltalában elérhető. De leglényegesebb és legfőbb
értéke mégis abban áll. hogy a tiszta keresztyénség
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szolgálatában áll, tisztán akarja nékünk uyiijtani a
kegyelem eszközeit, az igét és a szentségeket.
Sajnálni való, hogy a későbbi századokban, kivált
képen a XVUI. században az ú. n. racionalizmus katása
következtében az evangélikus istentiszteletet reformátori szépségéből, fenségéből kivetkőzött és sivár, tlres
szónoklattá fajult. „Még ma is", mondja az evangé
likus liturgika egyik kiváló szakembere, Herold Miksa,
,,niég ma is sok ferde, visszás nézetben, az istentisz
teletről alkotott szegényes felfogásban és egyoldalú
megszokásban érzékenyen szenvedünk a racionalizmus
utóhatása alatt. Gyakran protestánsnak nevezik azt,
ami csak racionalizmus és az egészséges, hivő, igazi
protestantizmustól nagyon is távol áll. S jogtalanul a
protestantizmusra, illetőleg a reformációra viszik vissza
azt. amit csak a XVill. század hitetlenséffe semmisí
tett meg."
Magasztos reformációi juhüeumi alkotás volna az.
lia sikerülne istentiszteleti életünket a régi jó luthe
ránus elvek szerint megújítani, meggazdagítani. Min
denesetre ilyen irányban céltudatosan Jiell törekednünk.
De bár ezen törekvésnek eredményét alig fogjuk hamar
elérni: azért a jelen szegényebb istentiszteletünkön is
épülhetünk s hálásak lehetünk a legfőbbért, amit mégis
— éppen a reformációnak áldása gyanánt — élve
zünk, amivel bírunk: Krisztus idvezítő evangéliumáért.
Csak azt ne ejtsük el! Csak az maradjon lelkünk
drága kincse, akkor gazdagok vagyunk külső szegény
ségünk dacára !
D. Schmidt Károly Jenő.

Magyarország és Melanthon.^
A wittenbergi egyetem négyszázados emlékünnepe
alkalmával az egyetem rektora, Haupt Ericli, a hallewittenbergi egyetem aulájában tartott ünnepi beszédé
ben rámutatott arra, mily nagy fontossága van a refor
mátorok korabeli Wittenbergnek az egész német tudo
mányosságra nézve s hogy mily nagy hálára vannak
kötelezve Luther és Melanthon^ egyeteme iránt nem
egyedül az evangélikus egyetemek, vagy a tudomá
nyoknak evangélikus vallású képviselői; „hisz az ott
elhintett eszmék közkincsévé lettek az egyetemes tudo
mánynak".
Amidőn a wittenbergi egyetem rektora a Witten
berg és különösen Melanthon iránt való hálát az összes
tudományok és az összes nemzetek kötelességévé tette,
e felszólításával a iiálás kegyelet húrjait pendítette
meg minden az evangéliumhoz és igazsághoz hii ma
gyar ember szívében. Örömömre szolgál, hogj^ ennek
a hálás kegyeletnek a következő igénytelen sorokban
kifejezést adhatok.
A reformáció idejében Magyarország tudvalevőleg
súlyos megpróbáltatásoknak volt kitéve. Az isteni gond' E dolgozatot néhai érdemes szerzője a Deutscli-Evangelisclie
Blatter 1P03. évi novemberi füzetében tette közé. Érdekes és sok tekin
tetben időszerű tartalmáért jónak látjuk most magyar nyelven is meg
ismertetni. A fordítást az elhunyt szerző egyik benső barátja Márton
Jenő lyo. tanár végezte.
Szerkesztő.
'' Melanthon maga későbbi éveiben igy, írja nevét, holott annak
pontos görög formája Melanchthon.
ÖsvénT 19>7-1919.
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viselés úgy rendelte, hogy Magyarország, mint a nyu
gati kultúrának kelet felé állított legszélső őrszeme,
egész Európa védője legyen a török ellenében és év
százados kemény harcokban, melyeket pártviliongások
és vallási üldözések is súlyosbítottak, sorvaszsza élet
erejét.
A magyar nemzet e kemény harcokra benső meg
nyugvással tekinthet vissza,. mert hiszen e másfélszá
zados küzdelmekben elsősorban ugyan saját létét
védelmezte, de egyúttal Európának is fontos szolgála
tokat tett.
E szolgálatoknak értékét érezték és méltányolták
akkor az egész német birodalomban, de különösen a
reformátorok és elsősorban Melaiithon, aki a török
ellen való általános fegyverkezésnek legbuzgóbb apos
tola volt. Fegyverben szerette volna látni egész Német
országot a magyar nemzet érdekében, mely a tatár
járásnak saját pusztulása árán vetett gátat, mely szol
gálatát hálásan kellene visszafizetni. Töprengve kérdi:
„mit használ a kölcsönös és köteles védelmet csak
Ígérni Pannóniának, mely annyi századon át érettünk
küzdött?" Az augsburgi birodalmi gyűlés alkalmával
(1541) pedig biztatja Luthert, hogy sürgesse meg a
segítséget Magyarország számára, amíg nem késő s
amíg a fenyegető veszedelem még el nem nyelte. És
midőn a török elfoglalta Magvarország fővárosát, Bu
dát, kíméletlenül ostorozza a német segítségadás ellen
zőit, keserű szemrehányásokat tesz nekik és fájdalmának
epés gúnyját zúdítja rájuk. ,,A mi hőseink otthon ülnek.
Talán gondolkoznak valami komoly dolgon és vitat
koznak egymással írásaikban, A mi németjeink csak a
saját országukra gondolnak, annyira kiveszett belőlük
a régi virtus. Nap-nap után oly szörnyűséges hírek
érkeznek a törököknek Magyarországon való pusztítá
sáról, hogy majd elhűl bennem a vér, ha az általános
veszedelemre, az egész világot fenyegető válságra gon
dolok. Mindnyájunknak segítségükre kellene sietnünk és
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fegyvert ragadnunk, még ha vezéreink cserbenhagy
nak is. Isten segítsen nekünk és büntesse meg a
törököt!"
Félelme majdnem babonássá teszi és mikor két
ségbeesetten le kell mondania az emberi segítségről, fel
szólítja híveit, hogy legalább imádkozzanak a sok bal
sorstól tépett Magyarországért. E tekintetben nagyon
érdekes az a levél, melyet 1.545-ben Magyarország
nádorához, Nádasdy Tamáshoz intézett; „Bár a török
még nem bírja egész Európát és sok jel arra vall,
hogy a török uralom hanyatlása közeledik, én mégis
attól tartok, hogy azoknak sokféle bűneiért, kik az Isten
egyházának nevét bitorolják, de bálványokat imádnak,
a törökök még hosszabb ideig fognak garázdálkodni.
És a többi, Pannónia iránt hálátlan nép titeket nem
támogat! Fohászkodnunk kell tehát Isten fiához, aki,
mint Dániel próféta mondja, az ö népének fiait oltal
mazza, hogy védje meg egyházának maradványait és
ne engedje pusztulni a jámbor gyülekezeteket, amelyek
igaz hittel imádják Istent.'Mély vallásossággal eltelt lelkében meg volt győ
ződve arról, hogy az egész Európát fenyegető török
veszedelem Istennek büntetése a sok gonoszságért,
mely a keresztyénségben elharapódzott. „Értsük meg,
hogy az országoknak romlásai a mi vétkeinknek bün
tetése és ébredjünk bűnbánatra és kegyességre, hogy
Isten büntetését en>hítse és minket is azok közé so
rozzon, kiket megtart." így szól a Houterus Egyház
szervezetéhez írott előszóban, valamint, hogy egy hat
évvel azelőtt (1537) ugyancsak Xádasdyhoz. a későbbi
nádorhoz írott levelében annak az erős meggyőződését
nek ád kifejezést, hogy „ezek a háborúk, a török
rabság büntetés a mi vétkeinkért és bálványimádásunkért".
Csak természetes, hogy az okoknak ezen mélységes
vallásos mérlegelése mellett a menekülést is csak a
vallásosságtól várja. Az isteni gondviselésbe vetett
7*
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bizodalom, bűnbánat, buzgó törekvés, tehát vallásos
megújliodás: ezek az eszközök, melyek szerinte alkal
masak arra, hogy Istennek tetsző módon orvosolják a
bajokat. „Nagy vigasztalás — írja l54B-ban Eamaschi
Mátyás szebeni lelkésznek — a hányattatások közepette
látni a révpartot, vagyis tudni azt, hogy Istennek
gondja vagyon mireánk és hogy helyesen teszsztik, ha
hozzá fohászkodunk. Élvezzük ezt a vigasztalást mi is
most, a török pusztítások okozta gondok között." És
ő nem elégszik meg az ilyen vigasztalással, hanem
biztat, bátorít, lelkesít kitartásra abban az egy meg
mentő eszközben : a vallásos élet megújhodásának nagy
munkájában. Bízik abban, hogy a törököt egyszer csak
ki fiigjuk verni és örvendő szívvel látja Nádasdynak,.
Perényinek, a magyar fönemességnek és a városoknak
nagyszerű áldozatkészségében, mely a reformációnak
és az evangéliumi iskolaügynek felvirágoztatását célozta,
a bekövetkezendő békés kor biztató jeleit. „Mátyástól
(Dévai Biró Mátyás) hallom, hogy Kegyelmed nagy
költséggel iskolát alapít és a tudományokkal való fog
lalkozást elősegíti", így szól az 1537-ben Nádasdyhoz
intézett fentebb említett levélben. „Ez magában véve
is dicséretes cselekedet, de különösen most, mikor a
háború iszonyatossága a környéken pusztítja a tudo
mányt, még sokkal nagyobb dicséretre méltó. Úgy
látom, hogy Kegyelmed a jövőről gondoskodik, hogyha
másutt ki is irtják a tudományt. Kegyelmed jóvoltából
maradjanak a tudománynak magházai, amelyekből Ma
gyarországon az életre hasznos tudományt újra ter
jeszteni lehessen. Én ennek a reménynek is örvendek.
Mert amikor Kegyelmed még ily időkben is gondol a
tudományok terjesztésére, úgy látom, hogy nem esik
kétségbe a béke és Pannónia jobb jövője felől. Mert
ki forgathatná elméjében iskoláknak alapítását, ha azt
hinné, hogy hazája szétmarcangolása örökké tíirtó lesz,
avagy hogy hazája rabságba fog sülyedni. így tehát
én Kegyelmed kezdeményezését úgy nézem, mint a
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közeledő békének istensugalta sejtelmét. Hogy ezt
higyjem, nem csekély okok késztetnek és sokszor is
mondtam Mátyásnak, liog"y erős a hitem, togy Pan
nónia nemsokára ismét békét fog" élvezni, még- pedig- a
török kiűzésével." Hasonló okokból dicséri a felsőmagyarországi mágnást, Perényi Pétert, a sárospataki
református főiskolának megalapítóját, akiről azt hal
lotta, hogy harci zaj és fegyvercsörgés közepette is
szívvel-lélekkel szolgálja az evangéliom ügyét, kéri is,
hogy 'ebben a felfordult világban viselje gondját az
evangélikus egyháznak és ifjaknak, hogy ezekből
majdan az egyház oszlopai váljanak, „mert — úgy
mond — nem kételkedem abban, hogy a török bar
bárság elnyomása után nemsokára az Isten Pannóniá
ban az egyházakat és a tudománynak és derekasság
nak intézeteit új életre f'gja kelteni".
Amint ezen leveleiből látjuk, Melanthon állandó
részvéttel és figyelemmel kísérte a magyarországi ese
ményeket. Mindig értesülve volt annak belső állapotá
ról, különösen tanítványai és egy'éb ismerősei útján,
kikkel élénk összeköttetésben állott s kiknél folytono
san kérdezősködött.
Ámde a török veszedelmen kívül még egy másik
súlyos gond is nehezedett a jóságos Melanthon szívére
kedves Magyarországát illetőleg: az ellenreformáció,
melyet a római katholikus papok és a hozzájuk szító
államférfiak indítottak meg és v'ittek keresztül a szen
vedélyek legnagyobb mértékben való felkorbácsolásával.
Ismeretes dolog, hogy a reformáció Magyarorszá
gon mesés gyorsasággal gyökerezett meg, annyira,
hogy a római katholikus papság az 1523-ban a budai,
azután 1.525-ben a rákosi, illetőleg hatvani ország
gyűlésen hozott szigorú, sőt mondhatni embertelen tör
vényekkel igyekezett ellene védekezni.
A reformáció terjedéséről, valamint az elnyomására
hozott kegyetlen törvényekről, melyeknek keresztül
vitelében a katholikus főpapságot csak a mohácsi csa-
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tavesztés akadályozta, a reformátoroknak pontos tudo
másuk volt. Luther maga abban a vigasztaló levélben,
melyet a Mobácsnál elesett királynak, II. Lajosnak
özvegyéhez, Mária királynéhoz intézett s melyben neki
a vigasztalásul szolgáló zsoltármagyarázatokat küldi,
szószerint azt mondja: .,Azok az istentelen püspökök,
akiknek Magyarországon oly nagy hatalmuk van, ár
tatlan vért is ontottak és szörnyen felgerjedtek Isten
nek igazsága ellen. Most természetesen, hogy közbejött
a török veszedelem, a dolog megváltozott. Pedig ha a
püspökök békén hagyták volna az evangéliomot, most
telekiabálhatták volna a világot, hogy ez a csapás
Magyarországot a lutheri eretnekség miatt sújtotta.
Milyen káromlást vihettek volna végbe! Hogy most kit
okoljanak, ám lássák ök. Az Isten, — amint én látom
— úgy rendelte, hogy az ily káromlásnak oka ne
legyen."
Luther szavaiból kitűnik, hogy ő maga, legalább
részben, hajlandó a török veszedelmet a római egyház
és papság romlottságának tulajdonítani, első sorban a
római püspökök kegyetlen eljárásának, melynek Isten
a veszedelem felidézésével vetett véget.
De bár a mohácsi vész a római katholikus pap
ságot ideig-óráig elerötlenitette, végképen ártalmatlanná
tenni mégsem bíi'ta, mert a vagyonukat, tekintélyüket
és vallásukat féltő arisztokrata főpapok kezdettől fogva
felvették az élet-halálharcot a protestantizmus demo
kratikus szelleme ellen és következetesen küzdöttek
ellene, sőt még ma is folytatják ezt a harcot, termé
szetesen sok tekintetben megváltozott fegyverekkel.
Melanthon e harcnak minden mozzanatát élénk
figyelemmel kísérte. Leveleiben és élőszóval adott üze
neteiben újra meg újra megcsendül bátorító és lelkesítő
hangja a hitért való nemes küzdelmet küzdő harcosok
hoz és a harc folyamán jól esik neki, hogy ismételten
tapasztalhatja a reformációnak folytonos és feltartóz
tathatatlan terjedését. „Magyarországon, — írja nieg-
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elégedéssel 1550-beii, — Isten kegyelméből jókarban
és békességben vannak az egyházak, melyekben tisztán
birdetik az evangéliomot és a bányavárosok és nemesek
a királynak a pozsonyi országgyűlésen a vallás dol
gában azt a feleletet adták, hogy a keresztyén tanban
egyetértenek a szász hitvallással és ezen változtatni
nem kivannak." Söt amikor látja azt a kitartást, meíylyel minden hatalomnak és kísértésnek ellentállanak,
büszkén vallja magyarjairól: ,,Hi sünt firmiores, quani
nos Germani! Ezek még erősebbek a hitben, mint mi
németek!" Csak a politikai pártoskodásoktól és még
inkább a reformáció kebelében felmerült theologiai viszálykodásoktól félt annyival is inkább, mert az idők
egyszerre nagyon megváltoztak. Mikor 1553-ban Oláh
Miklós az esztergomi érseki széket elfoglalta, nyomban
kezdetét vette a protestánsok rendszeres üldözése.
„Mostanában a magyarországi püspökök — írja Melanthon már a rákövetkező évben, 1554-ben — a mi
egyházainkat üldözni kezdték, ami ellen az erdélyi
városok panaszszal fordultak a királyhoz. Erre Ferdinánd
király meghagyta a püspököknek, hogy ne üldözzék
az egyházat azon hitvallásért, melyet a szász egyház
zal egyértelmüleg követ. A király maga is békét hagy
nekik." így hát a püspökök részéről fenyegető szándék
egyelőre nem volt veszedelmes, de azzá lett, mikor
Oláhnak sikerült a királyt meggyőzni arról, hogy az
ágostai hitvallás alapján álló protestantizmusnak tűrése
egyaránt veszedelmes a katholikus egyházra és a
Habsburg-ház uralmára, amire aztán a király beleegye
zett a protestánsok üldözésébe. így történt, hogy Melanthon egyre sötétebbnek látta a helyzetet és élte vége
felé kénytelen keserű panaszszal így felkiáltani: „Az
esztergomi érsek Ferdinánd császár engedelmével maga
elé idézi püspökségének összes püspökeit és papjait s
akikre nézve az a gyanúja, hogy az ágostai hitvallás
nak hívei, azokat vallatóra fogja s akikre ez vagy
saját vallomásuk, vagy mások tanúsága szerint rábizo-
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nyul, azokat egyházi hivatalukból elűzi, úgy hogy már
vagy 200 egyház elvesztette lelkipásztorát." (1559.)
De azért az nem áll, hog-y Oláhnak rendszeres
vallásüldözése tényleg ily nag-y károkat okozott volna
a protestantizmusnak, bár ismerünk eseteket, amelyek
ből világosan kitűnik Oláh vallásűldöző eljárásának
gonosz módja és célzata. De Oláh törekvéseivel szem
ben nyomós okok alapján állíthatjuk, hog'y épp ebben
az időben, különösen Ferdinánd utódjának, az evang"éliumi érzelmű Miksának uralkodása alatt (1564—76) élte
a protestantizmus Magyarországon aranykorát. De itt
nem az a fontos, szavahihetők-e avagy tévesek voltak-e
Melanthon értesülései, itt azokról az érzelmi tényezők
ről van szó, melyek Melanthon viszonyát a magyar
nemzethez és a protestantizmushoz meghatározták és
melyek az ö rokonszenvét Magyarország iránt halála
pillanatáig ébren tartották.
Hogy ezen rokonérzés felkeltéséhez hozzájárult-e
és milyen mértékben az a körülmény, hogy Melanthon
első tanítója szülőhelyén, Brettenben, magyar ember volt
— Johannes Hungerus —, azt nem lehet eldönteni. E
kérdésben bizonytalan találgatásokba bocsátkozni nincs
szándékunkban.
Egyébiránt eléggé megmagyarázza Melanthonnak
Magyarország iránt való rokonérzését Európa védel
méért folytatott harcain és a reformáció iránt való
fogékonyságán kívül az a körülmény, hogy 1522—
It)60-ig Melanthonnak 422 magyar tanítványa volt,
akik kezdettől fogva bizalommal és szeretettel csüng
tek mesterükön. Ha ezen bizalomteljes viszonynak
okait keressük, kétségtelenül arra a meleg érdeklő
désre kell elsősorban rámutatnunk, amelyet Melanthon
Magyarország iránt mindig tanúsított, amelynek melege
a Wittenbergbe siető magyar ifjak szívében a hálás
ragaszkodás virágát fakasztotta. Hozzájárult ehhez még
Melanthon mérsékeltebb és engesztelékenyebb irányzata
és nevelő egyénisége, tanítói kiválósága. Legérdeke-
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sebb bizonysága nevelő egyéniségének, valamint magyar
hallgatói iránt való szeretetének, hogy az ö számukra,
kiknek csak kis része volt járatos a német nyelvben,
hétről hétre latitinyelvű, családias jellegű bibliama
gyarázatot tartott, melyből később posztilláit állította
össze.
Ifjainkért való gondoskodása egyébként kiterjedt
nagy és kis dolgokra. A szegénysorsúak számára segít
séget gyűjtött és evégből kéréssel fordult a magyar
•városokhoz és nemességhez, sőt németországi ismerő
seihez is. Néhányat otthonába is felvett, így Serpiliiist,
a későbbi híres pozsonyi lelkészt, Pannonius Józsefet
és másokat. A hazájukba visszatérő ifjakat a hatósá
gokhoz intézett kísérőlev-elekkel látta el azzal a ké
réssel, hogy az ifjakat fogadják védelmükbe és mentsék
fel a vámfizetéstől, mert hiszen a szegény magyar
nemzetnek úgyis elég küzdelme van a törökökkel.
Egyszóval nemcsak tanítómestere volt a mi ifjainknak, hanem szerető, gondos édesapjuk és így könnyen
megérthető a rajongó szeretet, melyet irányában tanú
sítottak.
A 442 ifjú közt, akik Melanthon oldalán és szel
lemének baráti szeretete által még fokozott befolyása
alatt a reformáció előharcosaivá fejlődtek, ott találjuk
a magyar reformátorokat kivétel nélkül majdnem mind.
Nem volna itt helyén e neveknek száraz lajstroma,
azért ,csak arra szorítkozom, hogy egynéhány kiváló
magyar reformátort említsek, akiknek Melanthonhoz
való viszonyának feltüntetése mint részletkép eléggé
meg fogja világítani a tényállást.
Tanítványai közül különösen Dévai Biró Mátyás
hoz fűzte bensőséges baráti érzelem, akit kortársai a
Magyar Luther névvel tüntettek ki, de aki később tel
jesen Melanthon közvetítő theológiai irányzatának alap
ján állott, amiért ma Kálvin hívei a maguk számára
akarják őt lefoglalni. Ezt a Dévait, akivel egyébként
állandóan levelezett, Melanthon 1537-ben Nádasdy
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Tamásnak ajánlotta újszigeti iskolájához, mint „rend
kívül tudományos, okos és jámbor férfiút", abban a
levelében, melynek a törökökre való vonatkozását már
fentebb említettük. Vele együtt ajánlotta Erdösi Silvester Jánost is, mint kiváló tanítványainak egyikét.
A két magyar reformátor alkalmazásával a magyar
mágnás egy csapással a kor színvonalára emelte isko
láját, amelyet még könyvnyomdával is felszerelt. Saj
nos, ez az iskola csak néhány évig állott fenn: a
törökök térfoglalása elseperte. De rövid fennállása is
elegendő volt arra, liogy a magyar nemzetet Dévai
tollából megajándékozza az „Orthographia Hungaricá"val.* (ez egy nyelvtan, melynek az volt a célja, hogy
a népet a biblia olvasására képessé tegye, amellett
tartalmazza a lutheri káté szellemében a reformáció
tanításait, függelékében imádsággal és gyermekek szá
mára való énekekkel. Erdősi Szilveszter tollából pedig
a teljes újtestamentomnak első magyar fordításával,
melynek értékét nemcsak az növeli, hogy élőbeszéd
jében először szólal meg a magyar nyelv klasszikus
disztichonokban, hanem, az is, hogy Erdősi az ö for
dítását Miksa és Ferdinánd főhercegeknek ajánlotta,
akik ezt a^ ajánlást el is fogadták. Mellékesen említ
jük, hogy Dévaitól való az első magyar káté is, mely
Krakóban 1538-ban jelent meg, de mely Magyaror
szágon készült el.
A török pusztítás után Dévait ismét Wittenbergben
találjuk, ahol Melanthonnál, aki vele együtt siratja
Magyarország gyászos sorsát, szíves fogadtatásra talál.
„Nem múlik el nap — írja Dévai ez időben haza —
hogy Fülöppel ne siratnók úgy ennek, mint a mi
országunknak szomorú sorsát."
Nem sokkal később Melanthon pártfogoltját a
brandenburgi őrgróf kancellárjához írott levelében a
választófejedelem szolgálatába ajánlja (1541.).
* Első kiadása nem ismeretes ; második kiadása 1549. Krakó. D,
halála után.
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Hasoűló barátság fűzte Melanthont a pozsonyi
származású Freysz Kristófhoz, aki ugyancsak egyike
volt wittenbergi magyarországi tanítványainak. Preysz
később a königsbergi egyetem tanára volt és Melanthonnal élete fogytáig élénk levelezést folytatott, Melanthon
maga igyekezett öt értesíteni a magyar viszonyokról
és vigasztaló szavakkal enyhítette barátjának hazafias
bánatát.
Különösen meleg és őszinte volt barátsága Stökel
LeonJiarddal. akit magyar kortársai később a ..Praeceptor Hungáriáé" névvel tiszteltek meg. Ez a bártfai
kovácsfiú tanulmányait szülővárosában és Kassán vé
gezte, ahol alkalma volt a híres angol theologust,
Coxot is hallgatni, azután nyolc éven át egyhuzamban
hallgatója volt Luthernek és Melanthonnak, kiknek
barátságát annyira megnyerte, hogy Melanthon több
ízben ajánlotta mágnáscsaládokba, sőt egy német feje
delmi házhoz is nevelőnek. Később Luther ajánlatára
az eislebeni gimnázium rektorának hívták meg, de
innen már egy év múlva szülővárosának hívására Wit
tenbergen át hazasietett, hogy tehetségét és munka
erejét hazája szolgálatába állítsa. Hogy a reformátorok
nem szívesen egyeztek bele távozásába, mutatja az a
sűrű levélváltás, melyet mindketten Bártfával folytattak.
De végre is kénytelenek voltak engedni, különösen
mert belátták, hogy Stökelnek magyarországi működése
a reformációra nézve csak áldásos lehet. így is lett.
A bártfai iskola Stökel vezetése alatt csakhamar oly
kiváló hírnevet szerzett magának az egész országban,
hogv magyar Wittenbergnek nev^ezték. Stökel teljesen
Melanthon elvei szerint szervezte iskoláját, amint ezt
1541-ben szerkesztett iskolai törvényei, „Leges scholae
Bartfensis", bizonyítják. Ezen szervezeti szabályzat sze
rint Stökel iskoláját a Melanthon-féle három csoport
szeriüt három tagozatra osztotta és a tanítás anj^agát
a protestantizmus és humanizmus elvei és a Melanthon
által megállapított tanítási rendszer szerint didaktika-
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ban, hittanban és a klasszikus tanulmányokban dol
goztatta fel.
A tanítási nyelv mindenütt a latin volt, sőt Stökel a latin nyelvet a tanulóknak egymással való érint
kezésében is kötelezővé tette, bár azért a magyar
nyelvet nem zárta ki teljesen iskolájából. Szemben
Melantlionnak a szász választófejedelmi iskolák szá
mára alkotott iskolaszervezetével, Stökel iskolája a leg
felső fokozaton mutatja a leglényegesebb eltérést, ahol
is túlemelkedve a gimnáziumokban tanított tárgyakon,
filozófiát, theologiát és jogot is tanított és így ez ala
pon gimnáziumának az akadémia jellegét adta. Ezt
az eljárását az a körülmény okolta meg, hogy abban
az időben protestáns főiskola Magyarországon még
nem volt. Minthogy pedig minden tanuló ifjú a kül
földi egyetemekre nem mehetett, ilyen módon akarta
a rendszerint külföldön szerzett ismereteket pótolni.
Természetes, hogy a tananyagnak ez a kibővítése
együtt járt a tanulmányi idő meghosszabbításával.
Stökel iskolájának ez az irányzata mintául szolgált
az ez időben egymás után keletkező magyar protestáns
iskoláknak és a Stökel-féle nevelési elvek teljesen
meghonosodtak, majd aztán később Sturm rendszeré
vel kiegészültek. Azonfelül Melanthonnak Stökelre és
általa Magyarországra erős hatással volt nemcsak
mint iskolaszervezőre, hanem mint az egyház szerve
zetének megalkotójára is. Úgy mint a német-római
birodalomban, hazánkban is csakhamar beállott szük
ségessége annak, hogy a protestánsok nyilvánosan
vallást tegyenek hitükről, hogy bizonyságot tegyenek
arról, hogy a felbiirjánzó felekezetieskedéssel nincsen
közük. Szervezkedniök is kellett, hogy összetartás
híján szét ne hulljanak. így történt, hogy 1546-baü
a felsőmagyarországi öt szabad királyi város, Kassa,
Lőcse, Eperjes, Kisszeben és Bártfa közös hitvallás
kiadását határozták el és ennek szerkesztését Stökelre
bízták. Feladatát ez úgy gondolta legcélszerííbben
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megoldliatni, hogy alapul elfogadta Melanthon ágostai
hitvallását és rövid foglalatját három nyelven (latinul,
magyarul és németül) kiadta. Ez a nevezetes irat,
mely „Confessio Pentapolitana" név alatt ismeretes,
1549-ben megkapta II. Ferdinánd királynak jóvá
hagyását, később, 1560-ban, Veráncsics Antal egri
püspökét is, akinek püspökségéhez az öt szabad
királyi város tartozott, úgy hogy joggal lehet mon
dani, hogy az evangélikus egyház 1549 óta hazánk
ban közjogilag elismert tényező volt, amihez Melanthonnak Stökel által közvetített szelleme juttatta.
E szoros lelki rokonság magyarázza meg azt a
mélységes baráti viszonyt, mely a két nemzetnek két
tanítóját haláluk napjáig egybefűzte. E viszony jellem
zésére épp oly érdekes mint megható az a körül
mény, hogy Stökel Melanthonnak utolsó levelét már
csak nagy mesterének és barátjának halála után
vette kézhez, mikor ö maga is már a sír szélén állott.
Sírv-a mondta a levél olvasásakor: „Nemsokára köve
tem kedves mesteremet és szemtől szembe vele, az
örökkévalóságban felelek neki." És csakugyan rövid
idő multán követte mesterét (1560 június 7.).
A magyar reformációnak egyik kimagasló alakja
volt Sonterus János is,- a brassói egyház és iskola
szervezője, akit kora, apostoli buzgalma miatt, Erdély
evangélistájának (evangélista Transsylvaniáé) nevezett
és kinek emlékét ma már szép emlékszobor örökíti
meg Brassó templomterén. Hogy a kiváló férfiút tanul
mányai, melyeket Krakóban, Bécsben és a Svájcban
folytatott, Wittenbergbe is vezették-e, arra nézve nin
csen semmi adatunk. Annyi bizonyos, hogy Honterus
művét: „Formula Eeformationis ecclessiae Coronensis.
ac totius Barcensis provinciáé", melyet 1542-ben
adott ki, Melanthon a következő évben, bár Honterusnak Brassóban saját nyomdája volt, újra kinyomatta
és meleghangú elöljáró beszédet írt hozzá. Hasonló
érdeklődéssel kísérték Wittenbergben Honterusnak az.
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iskolák szervezésére vonatkozó munkásságai, melynek
érett gyümölcse, a „Formula scliolae Coronensis".
Melantlion és Trotzendorf szellemének mély nyomait
mutatja, továbbá gazdag irodalmi tevékenységét, me
lyet könyvnyomdája segítségével kifejtett. Gyors egy
másutánban jelentek meg a legértékesebb hitújítási
iratok, grammatikák, klasszikusok, a biblia eredeti
nyelven és többnyelvű fordításban, káték, agendák és
egyebek. Melanthon nem késett örömének meleghangú
levélben kifejezést adni: „Irántam való jóságodnak ^—
írja Honterasnak 1544-ben — nagyon örvendek, vala
hányszor annak tanújelét leveleidben és hozzám kül
dött irodalmi müveidben látom. De még inkább örven
dek annak, hogy Magyarország balsorsában téged az
Isteni gondviselés támasztott az egyház üdvére, hogy
ott a theologiai tudományt és a vallásos törekvése
ket új életre keltsed. Téged én lelkemből szeretlek."
Eperjes szabad királyi városa, amely a felsömagyarországi városokkal együtt kezdettől fogva a refor
máció híve volt. ugyancsak első kötelességének ismerte
az iskolaügy rendezését. Iskoláját már 1.550—54 kö
zött főiskola színvonalára emelte Gelei Torda Zsig
mond, aki egyike volt Melanthon leghíresebb és leg
tehetségesebb wittenbergi tanítványainak. Miután Wit
tenbergben a magisteri fokozatot elnyerte, Serédi Gás
pár és Révay Ferenc a fiatal titdóst meghívással
tüntették ki. De Melanthon egyelőre visszatartotta AYittenbergben, mert az volt a szándéka, hogy Németország
ban szerez neki állást. Azonban Gelei később részben
családi okoknál fogva mégis visszavágyódott hazájába,
amikor is Melanthon Perényi Péternek ajánlotta, mint
,.igen derék férfiút, aki nemcsak a latin és görög
nyelvben, hanem a hittudományban is kiváló képzett
ségű". Gelei azonban Révayhoz került, kinek fiait
Páduába és Bártfára kísérte, folytonos összeköttetésbea
állott Melanthonnal és végre 1550-ben átvette az
eperjesi gimnázium rektori hivatalát, ahol, mint az
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iskola szervezője, teljesen Melanth-on szellemében mű
ködött.
Hasonló módon Melanthon nyomdokain jártak
Kopácsi István a D r á g ^ a k birtokán, Erdődön, Szegedi
Kis István Szegeden és Temesvárt, Sárospatakon
ugyancsak Kopácsi és Siklóssy Mihály. Mindannyian
Melanthon tanítványai és szellemének részesei voltak.
Valóban Wittenberg ez időben Magyarországnak
egy szellemi középpontja volt és e középpontban
Melanthon volt a tulaj donkép eni mozgatóerő a fejlődő
magyar iskolaligyre nézve, kz iskolákban mindenütt
ott találjuk Melanthon tankönyveit, különösen híres
grammatikáit, melyek folyton új meg új kiadásokban
jelentek meg Magyarországon is Bártfán, Brassóban.
Lőcsén, Kolozsvárt és egyebütt, tanúbizonyságául an
nak, hogy a magyarországi iskolákban nemcsak a
külső szervezetben, hanem a tanítás és nevelés mód
szerében is elsősorban Melanthon elvei uralkodtak. Ha
csak egy futó pillantást vetünk e korban élt pedagó
gusaink irataira, nyomban meggyőződhetünk arról,
hogy ezekben Melanthon úttörő szelleme uralkodik az
anyagon is, a földolgozáson is. Es ha meggondoljuk
azt, hogy Magyarországon, hol a reformáció felléptéig
az iskolaügyben teljes volt az elmaradottság, a refor
máció századában körülbelül 200 iskola keletkezett s
hogv ezeknek négvötöde a reformációnak köszönte
létét, akkor elképzelhetjük annak a hatásnak mélyre
ható voltát, mely Melanthon szelleme áldásos befolyá
sának eredménye volt.
De Melanthonnak Magyarországra való hatása
nem szorítkozott az iskolaügyekre, érvényesült az az
egyházi életben is, különösen az egyházaknak lelki
pásztorokkal való ellátásában. A szoros és bensőséges
viszonynál fogva, mely a magyarhoni protestáns gyüle
kezetek és Wittenberg közt, mint a reformáció közép
pontja közt, fennállott, könnyen érthető, hogy e gyüle
kezetek, minthogy Magyarországon lelkészképzőinté-
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zet még nem volt, lelkipásztoraikat Wittenbergből
várták és onnan is kapták. Ennek következtében
vári-si hatóságaink és nemesi pártfogóink élénk levél
váltásban állottak Wittenberggel és a reformátorokkal,
elsősorban Melantlionnal, aki a legnagyobb készséggel
igyekezett minden felszólításnak eleget tenni. Ismerjük
egész sorozatát az ajánlóleveleknek, melyekkel a
tanulmányaikat végzett theologusokat a folyamodó
helyekre küldte. Nem volna célja, nem is volna lehet
séges itt a teljes névsort összeállítani. Csak néhányat
említek. A körmöci tanácsnak ajánlotta NemesvcUhy
JSiiceus Pált, a nagysárosi vár kapitányának, Werner
Györgynek, Scipio Fáit. a bártfaiaknak Scherer Sala
mont, a selmecieknek Eubigallus Fáit és Anifer Wolfgangot, Nádasdy l'amásnak Drugnitius Jánost, Som
mer J. késmárki lelké.-znek a késmárki várban való
alkalmazásra Crossenssky Erasmust, német és magyar
ifjakat egyaiánt, ahogy azt a körülmények kívánták.
Az ifjak felavatása is rendszerint Wittenbergben, több
ször Meianthon közreműködésével történt. A fentebb
említett Crossenszky Erasmus számára Melanthontól
sajátkezüleg kiállított papavató okmány a pozsonyi
egyház könyvtárának birtokában van.
Melanthon egyáltalában egy alkalmat sem mnlasztott el, hogy a magyarsággal szemben jóakaratát
kimutassa. Mikor pl. 1542-ben Brandenburgi Joakim,,
a császári segédcsapatok vezére Mag-yarországba vonult,
Melanthon ajánlólevelet intézett hozzá, minek az lett
a következménye, hogy a kemény fővezér három
evangélikus tábori lelkészt, Steinbach Jánost, Aman
Theobaldot és Agricola Jánost vitte magával, akik itt
nálunk az evangéliom apostolaivá lettek. Es ahogy
Honterusnak említett művét önszántából élőbeszéddel
látta el, úgy készöröniest állott magyar barátainak
hasonló esetekben szolgalatjára, mint azt Preysz né
hány kiadása mutatja, vagy Hubigallus Pál „Querela
Hungáriáé" (Magyarország panasza) című műve, mely-
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nek füg'gelékében Melantliorínak és másoknak epigrammái olvashatók.
Természetes, kogy a magyarsággal és annak
vezető köreivel való ily élénk és bensőséges közleke
dése mellett Melanthon theologiai álláspontja és a belőle
származó kellemetleuí^égek nem maradtak ismeretlenek,
sőt élénk érdeklődést keltettek. Úgy mint Német
országban, nálunk is akadtak, kik álláspontját nem
helyeselték és különösen az Úrvacsoráról való tanítása
miatt innen is kellemetlenkedtek neki. Ismerjük pl.
Huszár Gál óvári lelkésznek Bullingerhez írott Bécsben
155 7-ben keit levelét, melyben Melanthont úrvacsora! tana
miatt képmutatással vádolja. Úgy látszik, hogy többen
voltak vele egy nézeten, akik egyenesen a szász
tlieologusokhoz fordultak a kérdés tisztázása végett
burkolt váddal Melanthon ellen. Legalább erre mutat
Melanthon egy levele, melyet támadóival szemben
mintegy igazolásul írt, s melyben szellemes finomság
gal igyekszik az úrvacsora fogalmát a különféle
téves tanokkal szemben meghatározni és megvilá
gítani.
»
De ha e kérdésben bizalmatlanságra akadt is,
általában nagy volt az iránta való bizodalom, ami
abban mutatkozott, hogy ha valahol theologiai kérdé
sekben nézeteltérés támadt, rendesen őt szólították fel
a vitás kérdés eldöntésére. E tekintetben megint na
gyon érdekes az eperjesieknek egy hozzá intézett
levele, melyben panaszt emelnek Lauierivald Mátyás
ellen, akit, úgy látszik, maga Melanthon ajánlott volt
nekik és aki az igazulás tanában Major György wit
tenbergi professzor álláspontján állott, hogy a bűnös
ember nem igazulhat meg egyedül a hit által (sola
fide). Ebből a gyülekezetben torzsalkodás keletkezett.
Melanthon nyájas és jóakaró válaszával együtt ítéletet
is mond (diiudicatio) a vitás kérdésben, melyben
Pál apostollal a hit által való megigazulást vallja.
Egyúttal utasításokat ad az eperjesieknek, hogy a
ösvény 1917 — 1919.
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viszálykodás okozójával szemben hogyan viselked
jenek.
így tehát Melanthon neve a magyar nemzettel
és a, magyar művelődés történetével a legszorosabb
összefüggésben van és méltó arra, hogy Luther neve
mellett áldva és hálatelten említsük.
Hazánk a reformáció előtt különleges politikai
és társadalmi állapotánál fogva talán még inkább a
sötétség bilincseibe volt verv^e,. mint Németország, vagy
általában a keresztyén Európa.
A reneszánsznak ugyan Magyarországon is volt
aranykora Mátyás király idejében, kinek Melanthon
akadémiai beszédeiben fényes emléket állított (de
Matthia, rege Hungáriáé). De ez a korszak hamar
letűnt. Amiről Mátyás, az igazságos, álmodozott, azt
meghozta a reformáció, mely a humanizmussal együtt
hazánkban átalakította a hitéletet és az iskolaügyet
és nemzeti kultáránknak az egyetemes emberi műve
lődés keretében megadta az iránj-í: és kijelölte az őt
megillető helyet. Ez avatta a mi népünket az Isten
országának életerős szervévé. És ha az egész kultúrvilág még ma is áldó kegyelettel emlékszik Melanthonra, mi magyarok is teljes joggal tehetjük ezt.
ajkunkon azzal a szózattal, meiylyel Camerarius. Melanthonnak legkedvesebb barátja és életrajzának írója,
búcsúzott mesterétől:
„Istenhozzáclat rebegünk. De örökre szivünkben
Éi neved, emléked s é! a te tiszteleted."

Stromp László.

A finn egyházról.

•,

A keresztyén vallást Finnországba a svédek hoz
ták be keresztesháborúik folytán, a XII. és XIII. szá
zadban. Leginkább délnyugati Finnországban honosult
meg, amelyet a svédek legelőbb foglaltak el és mely
legsűrűbben lakott volt. Keletebbre a katbolikus hit
hatása a nép vallásos fogalmaira úgy látszik nagyon is
felszínes volt, ami abból is kitetszik, hogy még Agricola Mihály, Finnország reformátora 1552-ben az ö
fordításában megjelent Zsoltárkönyv élén felsorolja a
hamaliek és karjalaiak, a. közép és keleti Finnország
ban lakó törzsek isteneit, akik között a Kalevalából is
jól ismert Wainemöinen, Ilmarinen és Ahti szintén
előfordulnak. A katholikus egyház jelentősége a finn
nemzetre nézve mindamellett nem mondható csekélynek.
Nagy hatása volt annak a különféle finn törzsek egye
sítésének folyamatára. Ez hozta Finnországba a tudo
mányosság' és művészet nagyjait és csakhamar Finn
ország fiai tűntek fel a finn egyház éiéa: I. Magnus,
finn születésű ember, lett turkui vagyis abói püspök
1291-ben és 13ö5-től kezdve az egész katholikus idő
szakon át egyetlen külföldi sem ült ebben a székben.
Tudjuk, hogy ebben a korszakban a finnek főképen
Paris, azonkívül pedig Prága, Lipcse és Rostock
egyetemeit keresték fel, sőt egy finn embert, Olaus
Magnit, aki utóbb 1450-ben abói püspök lett, kétszer
is megválasztották a párisi egyetem rektorává. S a
8*
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katholikus egyháztól maradt középkori örökség mégma is a finn egyháznak külső szervezete, amelynek
megalkotására a kath. egyház mindig nagy súlyt vetett.
A reformációt Finnországban még óvatosabban
hajtották végre, mint Svédországban. A 16. század
második felében katholikus reakció támadt, de annak
hamar vége lett.
- Finnországban a reformáció előharcasai a nép
fiaihoz tartoztak. Sarkilahti Péter nevű fiatal finn
Wittenbergben Luther tanítványa volt és hazatérvén
1525-ben, az új tan első hirdetője ő volt az abói fő
templomban, valamint az ottani iskolákban. Az akkori
abói kath. püspök, Skytta Márton, csakhamar 8 finn
ifjút saját költségén a wittenbergi egyetemre küldött.
Azok közt legelőkelőbb volt Agricola Mihály, egy
szegény halásznak a fia, aki később Finnország tulajdonképeni reformátorává lett. Már Wittenbergben hozzá
fogott az Űj-Testamentom finn fordításához és később,
a XVI. század negyvenes éveiben, az első finn köny
veket ő adta k i : Abc és könyvet, Imakönyvet, Egy
házi kézikönyvet és Misét, valamint 1548-ban a teljes
Uj-Testamentomot. 0 tehát a finn irodalmi nyelv meg
alapítója.
A papság műveltségére nézve az abói egyetem
1640-ben történt megalapítása nagy hatással \()lt.
A finnnyelvü vallásos irodalom a 17. évszázad má
sodik felében gyorsan fejlődött, miután már lö42-ben
a Szentírás teljes alakjában megjelent. Ugyanazon
időben kibocsátott rendelet szerint gyülekezeti iskolákat
és azoknak kiegészítésére az egyes falvak között ván
doriskolákat állítottak föl, melvek tanítvánvainak a
hittan főrészeit a katekizmus szerint kívülről kellett
tanulniok, de egyúttal olvasásra, később írásra is ok
tatták őket. Egyszersmind az egyház fegyelmi szabálylyá tette, hogy az Úrvacsorához csak az olvasnitudók bocsátandók. Miután az Úrvacsora föltétele volt
a házasságralépésnek, oly módon tehát igazán általános
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tankötelezettség létesült. Emez az egyház által meg
alakult rendszeren alapult a finn népnek általános
olvasnitudása egészen a népiskolai intézmény létrejöve
teléig, 1866-ban.
Midőn Finnország 1809-ben mint autonóm állam
Oroszországhoz csatlakozott, az új uralkodó az ország
nak alkotmányát és a hitvallását, valamint azon kivált
ságokat, melyekben a rendek, tehát a papi rend is addig
részesültek, megerősítette. A finn egyháznak és pap
ságnak állása tehát akkor se változott meg.
1869-ben a finn egyház életében fontos fordulat
történt. Akkor jelent meg az új egyházi törvény, mely
a lutheránus egyház és az állam közötti viszonyt újból
szabályozta. Annak a törvémmek szabályai még most
is legnagyobb részben érvényesek.
A következő áttekintésben három részre osztom
tárgyamat: 1. Az egyház külső szervezete és az állam
hoz való viszonya, 2. Az egyház vagyoni helyzete, 3.
A vallásos élet az egyház körében.

Finnország egyházi tekintetben a legegységesebb
országok közé tartozik. A lutheránus egyház a népes
ségnek 98'15 százalékát képezi, vagyis 3.200.000
lelket számlál. A lakosság teljes létszáma t. i. körül
belül 3.300,000.
A luth. egyház Finnországban nem csupán nem
zeti egyház, vagyis a nemzet többségének egyháza,
hanem állami egyház is, azon viszonynál fogva, melyben
kiváltságait és kötelességeit tekintve az államhoz áll.
Az egyháznak meglehetős széles önkormányzati
jogköre van.
Ezen önkormányzat szervei: 1. az egyetemes
egyházi közgyűlés, 2. a püspökök és a konzisztoriumok,
3. a papság, 4. a gyülekezeti gyűlések, 5. a gyüle
kezeti tanács.
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Az egyetemes egyházi közgyűlés legalább 5 évenMnt egyszer tartatik. A képviselet a következőkből
áll: a) az összes egyházkerületek püspökei, jelenleg 4,
miüt önjogúak; h) bizonyos szám az állandóan alkal
mazott papok közül, akiket egyházkerületenkint válasz
tanak, úgy, hogy a megválasztott papképviselők száma
kétharmadát teszi az ország prépostságainak, amelyek
mindegyike több gyülekezetből áll: jelenleg a válasz
tandó papképviselők száma 30: c) világiak, kikből
minden prépostság területén egy tagot választanak
közvetett választással: dj egy tag a kormány, egy-egy
a három tábla, két tag az egyetem részéről, t. i. egy
a hittudományi és egy a jogi karból. — Eszerint a
világiak az egyházi közgyűlésen némi többségben van
nak. Mint elnök az abói érsek szerepel. A gyűlés egy
hónapig tart.
Ami az egyetemes egyházi közgyűlés hatáskörét
illeti, először is joga van végső fokban döiiteni az
istentiszteletben, az egyházi oktatásban és más egyházi
ténykedésben használt könyvekről. Szintígy tág hatás
köre van az egyházi törvényhozásban. Új egyházi
törvények alkotásának vagy régiek m^ódosításának
ügvében a kezderuén\'ezés kizáróan az eg'vházi közgyűlésből indul ki. Új törvényjavaslat először egy
bizottsághoz utasíttatik, mely előkészíti a következő
egyetemes egyházi közgyűlésre. Ha itt ^U szótöbbséget
nyer, akkor határozattá lesz s azután mint az egyház
javaslata kerül a kormány és az országgyűlés elé tár
gyalás és jóváhagyás végett. Az egyházi közgyűlés
javaslata, ixgj amint van, jóváhag3-andó vagy elvetendő:
módosítást rajta az államhatalom nem. tehet.
Továbbá az egyházi közgyűlés feladata véleményt
adni a kormány részére oly ügyekben, amelyek illetik
a luth. egyháznak és más az országban létező fele
kezetnek kölcsönös viszonyát, valamint oly kérdések
ben, melyek a házasságkötést, az esküt, a betegápolást,
a titoktartást, az iskolai nevelést iEető törvények alko-

A FINN EGYHÁZRÓL

119

tására vonatkozaak. Figyelembe veendő, hogy minden
ügyet, amelyet az egyet, egyházi közgyűlés tárgyal,
előzőleg az egyházkerületeukint tartandó papi gyűlések
készítenek elő.
A püspök az ö egyházkerülete községeinek és
papságának őre minden irányban. Az abói püspök,
mint Finnország legrégibb egyházkerületének püspöke,
érsek nevet és jelleget visel. A püspöknek feladata
olyképen gyakorolni a felügyeletet, hogy egyházkerü
letének gyülekezeteit — legalább ötévenkint megvizs
gálja. A püspök választásában résztvesznek az illető
egyházkerület állandó, valamint állandó állásban he
lyettesként működő papjai; az érsek választásában az
aboi egyházkerület papságán kívül szintén a többi
egyházkerületek püspökei éskonzisztóriiimai. A kormány
aztán a választásban legtöbb szavazatot nyert 3 jelölt
közül nevezi ki a püspököt.
A püspök elnököl a konzisztóriumban, melyhez
rajta kívül tartoznak a konzisztóriumi prépost, vagyis
azon városnak főpapja, ahol az illető konzisztórium
székel, továbbá az illető egyházkerület papsága által
bizonyos időre megválasztott két pap s azonkívül egy
világi jogászember, mint titkár, szavazati joggal. Az
egyházi vezetés minden egyházkerületben a konzisztóriumot illeti, 0 jelöl ki a papi állásokra pályázók
közül hivatali érdemeik szerint hármat, akik aztán
próbaistentiszteletet tartanak az illető gyülekezetben s
az állásra azt nevezi ki, aki az erre következő válasz
tásra a gyülekezeti szavazatok többségét kapta. Mind
amellett a gyülekezetnek joga van, ha nem elégszik
meg a konzisztórium jelöltjeivel, akármelyik papot
meghívni, de ahhoz szükséges, hogy az illető a gyü
lekezeti szavazatoknak háromnegyedét elnyerje. A
konzisztórium továbbá törvényes bíróság minden oly
ügyben, amely vonatkozik a papság s az egyházi
szolgák vétségeire és hivatali mulasztásaira, valamint
némely más egyházi ügyekben is. Oly határozat, mely
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a papot megfosztja Mvatalától, ezen kívül a világi
törvényszék, t. i. az illető tábla felülvizsgálata alá
bocsátandó.
Minden gyülekezetben van egy plébános, finnül
kirk koherra (egyházi úr), de az esetben azonkívül
egy vagy több más pap is. A plébánosnak feladata
egyúttal az egykázi könyvek vezetése is, oly munka,
mely sok helyt igen vesződséges, minthogy Finnor
szágban ez a könyvvezetés kiterjed azon adatokra is,
melyek számára másutt polgári lajstromok vannak
használatban, pl. : erkölcsi bizonyítványokra, iskola
látogatási ügyekben való bizonylatokra stb. Papi állás
Finnországban van körülbelül 800. A papok száma
1911-ben volt 919. A középiskolák hittanárai között
sok fölszentelt pap van.
A papok képzése a helsingforsi egyetemen történik,
annak theológiai karán, ahol jelenleg 5 rendes tanár
működik, nevezetesen dogmatikából, egyháztörténetből,
a szentírás alapnyelveiből, az exegetikából és a gyakor
lati hittudományból, azonkívül van egy pár segédtanár
a kezdők számára s esetleg egy-egy magántanár.
A tanulmányi idő rendesen .5 usque 6 évig terjed.
(A helsingforsi egyetemen az előadások hallgatása
egyáltalában nincs megszabott szemeszterekhez kötve.)
Említsük még, hogy az egyetem theológiai fakultásán
még két tudományos magasabb vizsgálat is van a ren
des papi vizsgán kívül, t. i. először a theológiai kandidaticum vizsgája, amely feltételezi a meglevő filozó
fiai kandidátusi vizsgát a bölcsészeti karon és amelyhez
elég bő theológiai tanulmányok kívántatnak, másodszor
a theológiai doktorátusi vizsga, melyet csak a theológiai
kandidátus tehet le úgy, hogy doktori értekezést kell
közzétennie. Ahhoz, hogy valaki theol. doktor lehessen,
tíz évnél is több munkaidőre van szüksége. Állandó
papi alkalmazás végett az egyetemen tanulmányait
befejezett theologusnak először két évig kell mííködni
nűnt helyettesnek vagy segédpapnak és aztán a kon-
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zisztórium előtt az úgynevezett pásztori vizsgát letennie:
a legmagasabb minősítés ebben mélyebb tlieológiai
tanulmányokat tételez föl. A mai viszonyok között
anaki'onizmusszáraba megy, hogy ezt a magasabb
vizsgát oly fórum, t. i. a kouzisztórium előtt kell
letennie, melynek tudományos illetékessége alacsonyabb,
mint az egyetemi hittudományi karé.
Határozati jogát saját belső ügyeiben minden egyes
gy ülekezetagyülekezeti közgyűlés lítján gyakorolj a, mely
nek elnöke a plébános. A gyülekezeti gyűlésen tárgyalandó
legfontosabb ügyek közé tartoznak azok, amelyek a
keresztyén hitoktatást, valamint a keresztyén élet elő
mozdítását, továbbá a hitközség vagyonának kezelését
és felügyeletét,' a gyülekezeti alkalmazottak választását
és .díjazását, valamint a gyülekezet esetleges ketté
osztását, azok egyesítését vagy megszüntetését célozzák.
A szavazati jog egyelőre nagyon régies fokon áll: a
szavazat mértéke azon összeg nagyságához van szabva,
melylyel egy-egy telek vagy család hozzájárul a pap
fizetéséhez. A gyülekezet határozata, mielőtt végre
lehetne hajtani, fontosabb gazdasági ügyekben a kor
mány felülvizsgálata és jóváhagyása elé terjesztendő.
A gviilekezeti tanács áll a gyülekezet állandó
papságából és legalább 6 a gyülekezet választotta
világi tagból. Feladata többek közt az egyházi fegye
lem gyakorlása és a keresztyén erkölcs gondozása a
gyülekezetben, továbbá a közvetlen felügyelet az egy
ház vagyonának kezelésére, szintúgy a kisebb egyházi
alkalmazottak hivatalba helyezése vagy elbocsátása.
A gyülekezet vagyonának legközvetlenebb felügyelete
az ú. n. templomi gazdára van bízva.
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II.
Az egyház vagyoni helyzete.
Az állam csupán kis iiiértékbeu támogatja gazda
ságilag a lutheránus egyházat. Fizeti a püspököket és
viseli a konzisztóriumok költségeit, azonkívül fizeti a
íávoleső lapp vidék papjait, valamint segélyeket ad
bizonyos célokra, pl. egyházi iskoJáknak, a papok
szűkölködő özvegyeinek síb. Az állam kiadásai a luth.
egyház részére 1916-ban, összesen 4,721.200 márkát
tettek ki, amihez járultak az utóbb említett segélyek
17 8,100 márka összegben.
De máskülönben a mi egyházi vagyonunk csak
nem kizárólag az egyes g}üiekezeteké. Tulajdonképeni
egyetemes egyházi vagyon vagy jövedelem nincs.
Mindamellett az egyet, egyházi közgyűlések költségeit
kivetik valamennyi gyülekezetre. A konzisztóriumok
kezelésében vannak azonkívül bizonyos alapítványok
(mintegy másfél millió márka), amelyek templomi gyűj
tés által vagy végrendeletek alapjáu keletkeztek és
amelyekkel templomokat, paplakásokat, papok özvegyeit,
árváit, egyházi alsóbb népiskolákat stb. segélyeznek.
Az állampénztár kezelésében pedig van egy külön alap,
mintegy 250.000 márka, melyből hozzájárulások adat
nak némely szegényebb gyülekezet papjainak fize
téséhez.
Minden hitközség maga fizeti papjait. A mi pap
jaink díjazása a 17. és 18. századból való szabályza
tokon alapszik, ezek viszont részint a kath. korból való
törvényeken, melyek a tizedet szabályozták. A díjazás
legnagyobb részét a vidéki gyülekezetekben ma is
terményekben adják. A papok díjazásában a gyülekezet
tagjai résztvesznek, a birtokosok a birtokuk nagysá
gához képest, mások jövedelmeikhez képest. Szintén
javításra szoruló viszásság kétségkívül az, hogy a kü
lönbség a legkisebb és legnagyobb papi fizetések közt
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igen nagy: vannak gyülekezetek, ahol a pap alig kap
1000 márkán felül, míg ellenben a legjobb papi állások
jövedelme 20, sőt talán 30 ezer márkát is elér.
Egyenlő elosztás mellett minden állandóan alkalmazott
papnak fizetése átlag öfcOO márkát tenne ki. Figye
lemreméltó, kogy a pap jnaga fizeti saját segédjét,
vagy helyettesét, ha öregség vagy betegség miatt ö
maga szolgálatra képtelen. Semmiféle rendes nyugdíjat
a mi egyházunkban szolgáló papok nem húznak.
Papok, kántorok és egyházi szolgák 1824 óta magán
nyugdíjintézettel bírnak, melybe minden pap és minden
más tag évi járulékot fizet a nyugdíjazásához szabott
százalék szerint. Az özvegy s a kiskorú fiúgyermek,
a lány pedig akkor is, ha nagykorú, de még hajadon,
ezen alapból 5 osztáh" szerint életjáradékot húz, mely
nek legnagyobb összege egy család részére 1600
márka, a legkisebb ('hitközségi szolgák) 60 márka. A
töke 1916-ban 10,000.000 márkát tett ki.
A vidéki hitközségben a papnak nem ritkán elég*
nagy jövedelme van a paróchiájábói. A papok közül
nem egy buzg'ón foglalkozik a paróchiához tartozó
gazdaság művelésével, ekként jó példát mutatván a
gyülekezet földművelőinek. De előfordnl az is, hogy a
pap nem törődik a gazdasággal, hanem bérbe adja a
paróchia földjeit, amihez joga van.
Nagyon fontos része az egyes gyülekezetek egy
házi vagyonának a gyülekezeti alapok, mint a templom
építési pénztár, amely a gyülekezet tagjaira kivetett
egyházi adókból gyűl össze, aztán a paplaképítési
alap, amelyeknek alapítása és tekintélyes megnövelése
céljából a paróchiához esetleg tartozó erdők is igénybe
vehetők. Ezen gyülekezeti alapok összessége az egész
országban 1!; 12-ben körülbelül 12 millió márkát tett ki.
Térjünk át a vallásos életre.
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III.
A vallásos élet az egyház köreién.
Panaszok aziránt, hog-y a nép kezd elidege
nedni az egyháztól, hogy a vallásos élet nem olyan,
mint lennie kellene, Finnországban sem hiányzanak.
Kézzelfogható bizonyítékul szolgálhat erre az a tény,
hogy az Urvacsorához járulók száma 1912-ben közép
számítás szerint a lakosságnak mintegy 35°/o-a volt.
Legnagyobb volt ez a szám Abo vidékén, ahová a
keresztyénség először jutott el: 55 usque 8 2 % : más
helyeken pedig, mint pl. a helsingforsi prépostságban
ez a szám nagyon is alacsony, úgy hogy 22 és 10 */„
között mozog. Másfelől élénk keresztyéni érzület bi
zonysága a sokoldalú szabad egyesületi és szeretet
munka az egyház körében, mely fontos kiegészítője
egyház hivatalos, szabályszerű inűködésének.
A belső misszió terén számos egyesület működik.
Legnevezetesebb köztük a finn egyházi belmissziói
társulat, melynek munkakörébe tartoznak: 1. a Szent
írás kiadása és terjesztése, amely célból saját könyv
nyomdát és könyvkötészetet tart fenn; 1914-ben
105,000 példányban nyomtatta ki és 45,000 példány
ban terjesztette el a Bibliát; 2. a Szentíráson alopuló
és lutheránus szellemben készült irodalmi művek ki
adása és terjesztése; 3. olyan férfi- és női egyének
szellemi és gyakorlati kiképzése, akik a gyülekeze
tekben, valamint különös jótékonysági intézetekben a
keresztyén irgalmassági szolgálatra alkalmazhatók;
evégre külön gyülekezeti szolgaintézetet tart fenn, mely
ben tanfolyamok vannak belmissziós viláai prédikátorok
számára; 4. lutherámis szellemben működő diakonisszaintézetek támogatása és keresztyén irgalmassági inté
zetek mint sínylődő- és betegotthonok, munka- és védő
otthonok alapítása és fenntartása. A társulatnak Sordavalában saját diakon- és diakonissza-intézete van.
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A diakon-intézettel kapcsolatos többi közt egy kórház
g"yóg}=ithatatlan elmebetegek és epileptikusok számára.
A diakon-növendékek mint betegápolók működnek s
azonkívül mindenféle gazdasági munkát gyakorolnak..
A cél az, hogy a gyülekezeti szol^iálatra oly egyéne
ket képezzenek ki, akik a gyakorlati tevékenység
terén mind a fiatalságot,, mind a korosabb népet is
vezetni tudják a keresztyén életre. A tanfolyam az
említett diakon-intézetben kétéves. Az innen kikerül
tek a gyülekezetekben, többi közt. mint az utcai
gyermekek őrizői, a községi szegényházak vezetői,
őrültek és más betegek gondozói és mint börtönőrök
működnek. A diakónok utáni kereslet akkora, hogy a
felét is alig lehet kielégíteni. A társulat diakonissza
intézetének tanfolyama szintén kétéves. Ennek célja
leginkább a vidéknek fiatal nőket nevelni betegápolás
és más irgalmassági munka részére, a gyülekezetek
szolgálatában. Ez a társulat 1905-ben alapíttatott,
papok magángyűlései, valamint a püspöki gyűlés által
történt előkészítés után. A társulat vagyona 1914-ben
1,083,545 márka volt, tartozásai 982,U43 márkát tet
tek ki.
A finn egyház a maga gyenge ereje szerint igye
kezett követni a Megváltó parancsát: „Menjetek el és
prédikáljatok a föld minden népének." Mikor Finn
ország 1857-ben a keresztyénség behozatalának 700
éves fordulóját ünnepelte, a finn kormány az abói
konzisztórium javaslatára kimondta, hogy innen kezdve
minden évben minden templomban bizonyos vasárnapon
gyűjtés történjék a pogányok közt gyakorlandó miszsziómuiika javára. A következő évben, 1858-ban aztán
megalapították a finn külmisszió-társulatot. Jellemző,
hogy az uralkodó részéről az engedély ahhoz a felté
telhez volt kötve, mely szerint a társulat nem terjeszt
heti ki működését az orosz császárság területére,
holott, mint ismeretes, Oroszországban még vannak
pogányok, sőt éppen a finn-ugor népek között is. A
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mult tavaszszal a Társulat tervbe vette, hogy a válto
zott viszonyokra való tekintettel ezen népek között is
megkezdi a munkáját, de a beállott zavarok egyelőre
meggátolták. Eleinte mint a nagy német társulatok
fiókegyesülete működött. De már 1862-ben saját
misszióiskolát alapított, melyből az első öt növendék
1868-ben került ki és szenteltetett föl missziólelkészekül. Ugyanazon évben ezek a Társulat által kiválasz
tott misszióterületre, a Bantunégerek közé tartozó
Ambo-törzsekhez délnyugati Afrikába indultak. Csak
1883-ban történhetett meg itt az első keresztelés.
Hanem aztán a munka egyenletesen haladt előre, úgy
hogy 1913-ban ott négy törzs területén 11 misszió
lelkész működött, feleségeik segítségévei és azonkívül
11 női kiküldött, köztük egy orvos. A megkereszteltek
száma ugyanekkor 2873 volt, az iskolákban volt
2984 növendék és a misszió kórházában 207 beteget
ápoltak a polikiinikai kezeléseken kívül. Már egy kis
ambó nyelvű irodalom is van. Mikor a Társulat meg
kezdte működését az ambónégerek közt. még függet
len nép voltak. Azután az Ambó föld Németországé
lett, amely pártolta, a finn misszió munkáját. Jelenleg
az ország Anglia kezében van.
1901-ben, vagyis tulajdonképen 1903-ban a Tár
sulat Kínában is működni kezdett, főleg a Li kerü
letben a Honan tartományban. Ottan 9 missziólelkész
működik feleségestül, 6 női kiküldöttel együtt. Benn
szülött kínai seg'éderő van 69. 1916 elején a meg
kereszteltekszáma 87 7 volt. Iskolába járt 909 növen
dék. A népiskolákon kívül van egy 3 osztályú közép
iskola és 3 más lutheránus misszióval kapcsolatos
papi szeminárium a benszüiöttek számára, melyből az
első növendékek 1906-ban kerültek ki.
A Társulat már évek óta buzgólkodik a zsidó
misszió terén is, amely célból akkor külön alap léte
sült. De csak 1912-ben fogott a szélesebbkörű tevé
kenységhez, t. i. Csernovicon Bukovinában, ahol egy
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pap egy diakonisszáral együtt működött egészen 1914
augusztusáig, midőn a kitört háború a munkát félbe
szakította. A pogánymisszió mellett a Társulat a belraissziót is felkarolja, különösen a keresztyén áhíta
tosság irodalmának kiadásával és terjesztésével. így
1915-ben 30 művet adott ki összesen 164,000 pél
dányban. A Társulatnak saját épülete van, melynek
értéke körülbelül 600,000 márka.
A Társulat jövedelmei gyülekezeti gyűjtésekből,
továbbá alapítványokból és hagyományok kamataiból
különféle missziócélokra 1915-ben kitettek 418,000
márkát, ugyanazon évben az afrikai misszió költségei
139,23;3 márkára és a kínai misszióé 129,700 már
kára rúgtak.
Miután Finnországnak tudvalevőleg nincsenek
gyarmatai, valamint nincsen semmiféle kereskedelmi
forgalom Finnország és azon országok közt, ahol a
Finn kíÜmissziótársulat működik, mindenkinek be keli
isíuernie, hogy a Társulat működése kizáróan vallásos
jellegű s tisztán ideális célokat szolgál. Egyúttal belés külmisszió terén működik a Lutheránus evangeliomi egyesület (Luterilainen evankeliumi-yhdistys) amely
1873-ban alakult. A belmisszió együttjár a Szentíi'ás
és Luther, Praetorins stb. régibb iuth. írók művei,
valamint az eredeti finn vallásos irodalom kiadásá.v;il
és terjesztésévei s egyszersmind a papsághoz tartozó
ama céira külön kiképzett világi prédikátorok kikül
désével. Az ő általa terjesztett könyvek száma töbi)
millióra rúg. 1906-ban egy külön ifjúsági szövetséget
alapított, melynek 250 íiókosztálya és összesen 130,800
tagja van. 1904-ben Helsingforsban egy diákotthont
állított föl. A külmisszió terén 1900 óta Japánban
míiködik; evégett Helsingforsban külön képzőintézete
van a misszionáriusok száraára. Eme társulat 1911. évi
jövedelme 426,540 márka volt.
Minden ellenáramlat dacára a finn lutheránus egy
háznak tehát megvannak erős és friss gyökerei a finn
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nép nagy részében; s gyümölcsei szerint ítélendő meg"
a fa. Vájjon minden tekintetben a mostani időszakhoz
illő színvonalon áll-e, vájjon kellő mértékben volt-e
képes a földnek savává lenni? Meglehet, hogy nagyon
is egyoldalúan szem előtt tartotta Mesterének eme sza
vait: „Az én országom nem ezen világból való."
Általában meglehetősen távol állva a jelenkori
szociális mozgalomtól, nem iparkodott azt saját veze
tése alá keríteni. Mindenesetre tény az. hogy Finn
országban a keresztyén-szocialistamozgalom nagyon is
gyenge — talán gyengébb, mint akármelyik más pro
testáns országban —, míg a keresztyénellenes szoci
alizmus a nép alsó rétegeiben már nagyon el van
terjedve. Az országgyűlésen a keresztyén-szocialista
pártnak előbb egy képviselője volt, de az utolsó válasz
tásokon ez is megbukott.
Eme nagyon is tökéletlen és szórványos ismer
tetésemet a finn egyházról ezzel bevégzem. Örömmel
fogok hazámban hírt adni azon meleg érdeklődésről,
melyet a testvérnemzetünkhez tartozó hittestvérek a
régi magyar koronázóvárosban a mi egyházunk iránt
tanúsítani szí\'eskedtek és amely ott kétségkívül élénk
viszhangot fog kelteni.
Dr. Paasoneii Henrik
helsiiiffforsi ea'yetemi tanár.'
^ Ez érdekes dolgozatot nagynevű szerzője magyarul olvasta
fel a Pozsonyban tartott protestáns estén 1918. márc. 4-én. Vajiia
ez előadás utat nyitna a két testvérnép evangélikus egyházainak
sűrűbb érintkezésére. Célszerűnek tartanék, ha theologusaink közül
egyesek a finn nj-elvet elsajátítva, a miben az egyetemem bőséges
módjuk van, felkeresnék a helsingforsi egyetemet, tanulmányoznák a
finn egyházi életet s annak kiváló intézményeit, hogy átültethessék
hazai talajba. Ez is egy útja a nemzet újjászületésének. Más népek
kultúrája csakis termékenyítő hatású lehet.
Szerkesztő.

A reformáció és az egyéniség.
A forradalmak és a szertelen szabadosságban tom
boió egyéniség e klasszikus korszakában a reformáció,
mint a XVI. század korszakalkotó forradalma, különös
élénkséggel nyomul megfigyelésünk homlokterébe. Nem
csak azért, mert a reformáció egy új életfelfogás kez
dőpontja és történelmi képviselője, hanem azért is, mert
az egyéni meggyőződés emberi jogát írta zászlajára.
A vallás különben is a társadalmi és politikai élet leg
utóbbi válságaiban különösen előtérbe nyomult s az
egyéniség szabadságának és korlátainak kérdése mind
nyájunk érdeklődését követeli. Nem lehet tehát sem
előttünk, kik a reformáció hívei vagyunk, sem általában
a vallást igaz jelentősége szerint értékelni kívánó tár
sadalmunk előtt közönyös, hogy a reformáció, mint
önálló életfelfogás hordozója, micsoda elveken indult
meg és micsoda elvek képviselője?
A reformáció indító okáról dr. Luther Márton, a
reformáció hőse, 1518 nyarán, félévvel a reformáció
kezdete után, így ír X. Leó római pápának: „Hallomás
ból tudom, szentséges atyám, hogy nagyon rossz hírbe
kevertek . . , eretneknek, hitehagyottnak,' esküszegőnek
neveznek s ezer más efféle váddal tisztelnek meg, hogy
hajamszála is majd az égnek mered bele. De örömöm
egyedüli kősziklája szilárdan áll s ez az ártatlan és
nyugodt lelkiismeret . . . De, szentséges atyám, el
mondom én neked a dolgot, amint van, méltóztassál
azt kegyesen meghallgatni tőlem, avatatlan gyermekedtől.
Minapában az apostoli búcsú örömesztendejét kezdték
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minálunk hirdetni s odáig jutott a dolog-, hogy ezek
a búcsúhirdetök abban a hitben, hogy ők a te neved
védelme alatt maguknak mindent megengednek, nem
átalták nyilvánosan felettébb istentelen és eretneki
dolgokat tanítani az egyházi hatalom nagy botrá
nyára és gúnyjára . . . Sőt nem érték be azzal, hogy
szabad szájjal ezt az ő mérgüket szerte kiöntötték,
hanem ráadásul még könyvecskéket is adtak ki s ter
jesztettek a nép között, amelyekben ugyanazon isten
telen és eretneki dolgokat állítják s a gyóntatóatyákat
esküvel kötelezik és kényszerítik, hogy azokat nagy
hűséggel és buzgósággal szüntelen oltogassák a nép
lelkébe. Igazságot mondok és nincs közöttük egy sem,
aki e szégyen elöl elrejtőzhetne. A könyvecskék megvan
nak, nem is tagadhatják. És üzletük ugyancsak virág
zott és hamis vigasztalással szipolyozták ki a népet,
lenyúzták, mint a próféta mondja, a bőrüket, lefalták a
húsukat csontjaikról, ők maguk meg a pompás legelőn
hízásnak iudultak. Felhívtam erre a dologra magán
úton az egyház néhány főpapjának a figyelmét. Ezt
egyesek szívesen vették, mások kinevettek . . . Végre,
miután mást nem tehettem, legjobbnak láttam, ha leg
előbb így szelíden szembeszállók velük, vagyis kétségbe
vonom tanuk igazságát és vitatkozásra hívom fel őket.
Ez okból kiadtam egy vitatkozóírást és a tudósokat
felhívtam, hogy velem a fölött értekezzenek. ímhol az
üszök, melyből szerintük, az egész világ lángba borult
. . . De most már mit tegyek? Vissza nem vonhatom.
Akaratom ellenére lépek a nyilvánosság, az emberek
igen-igen végzetes és eltérő ítélete elé."
Es odaállt az emberek, a világ ítélete elé s ma
már 400 esztendő távlatából mondhatunk ítéletet hatal
mas munkájáról, a reformációról.
Történeti igazság, hogy minden reformáció, bár
mely téren mutatkozzék is, sohasem egy ember elha
tározásának, hanem mindig egy kor lelkületének az
érett gyümölcse. Az eg}^es ember, aki mint reformátor
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áll a történelem színterére, mindig- csak korának szel
lemét képviseli és szólaltatja meg. Egyszerű rezonátor,
melyen át a kor lelkének mélységeiben zavarosan for
rongó eszmék nemes harmóniába olvadva törnek nap
világra. A reformátor mindig csak közvetítő az egy
mást felváltó korszakok között. De azért szükségképen
mindig hatalmas átfogó egyéniség, aki magában nem
csak önmagát, hanem a környező világot is mérlegre
veti és az észlelhető ellentéteket önmagán át egyenlíti ki.
Ebből következik, hogy minden reformáció szükség
képen sokodalú, amennyiben az emberi élet minden
vonatkozását felöleli és befolyásolja. Egy pontból indul
ugyan meg, mint a napfény, de nyomban ezernyi sugár
ban ágazik szét s mindenüvé bevilágít. Luther refor
mációja is egy pontból, a vallási kérdésekből indult
ki, de azért lett korszakalkotóvá, mert a társadalmi,
politikai, közgazdasági, tudományos és művészeti élet
valamennyi öröklött képzetét átértékelte.
A Lutheri reformációt előkészítő hangulatot talán
semmi sem fejezheti ki jellemzőbben, mint Lynecerusz
Tamás orvos egy mondása. Ez a tudós férfiú a bibliát
olvasgatva, mikor Jézusnak úgynevezett hegyi beszéd
jéhez ért, haraggal csapta földhöz a szentírást, mondván:
„Vagy ez a könyv hazudik, vagy mi nem vagyunk
többé keresztyének". íme a kor ítélete önmaga felett,
íme minden reformáció örökmozgatója: az ember ítélet
tartása a saját lelke világán s az azt környező kor
nak szellemén.
Luther is megtartotta ezt az ítéletet. Milyen nehéz
és milyen komoly volt ez az ítélettartás önmaga felett,
arról á csendes erfurti kolostor egy kicsiny cellája
beszélhetne ríkató dolgokat. Milyen komoly és milyen
emelkedett volt az itélettartás a kora és egyháza felett,
arról beszélhet- a reformációnak története és mai egész
életfölfogása.
Luther reformációja nemcsak egy bizonyos törté
neti esemény, melynek dátuma van, hanem egyúttal a
9*
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múltba és a jövendőbe átnyúló folyamat is. A refor
mációt a múltba az itélettartás, a jövendőbe az irány
mutatás kapcsolja bele. A reformáció haladást nyit meg,
haladás pedig- csak történeti alapokon képzelhető. Maga
a szó : reformáció, annyi mint visszaformálás. Magában
foglalja azt a természetes folyamatot, mely a kor felett
való ítélkezést megindítja, amennyiben az elhagyott alapra
mutat rá s arra rá is helyezkedik. A reformáció új
fejlődést nyit meg, de régi alapon. Luther reformáció
jánál a régi alap a Krisztus tanítása volt.
Luthernek a középkori pápás egyház megítélésére
az alkalmat a bíinbocsátó cédulák szemérmetlen, piaci
árusítása adta meg. Bizonyos azonban, hogy e nélkül is
reformátorrá lett volna, mert a szentírásban foglalt
Istenige világnézete és a hivatalos egyház tanítása
között levő ellentétet már korábban is felismerte. Luther
azon az állásponton volt, hogy mivel a keresztyénség
Krisztusban jött a világba, annak minden igazsága a
Krisztus tanításában és életében ismerhető fel. Krisztus
nélkül sem üdvösség, sem keresztyénség nincsen. A bűn
bocsátó cédulák árulása ellen is azért kezdett olyan
éles harcot, mert úgy okoskodott, hogy ha a pápa
nevében az egyház a bűnöket kénye-kedve szerint megbocsájthatja, akkor Krisztus egész műv.e rombadőlt,
akkor többé sem Krisztusra, sem az ő evangéliumára
nincs szükség. Ez pedig gondolatnak is képtelenség.
A Lutheri reformáció programmját tehát legtalálób
ban az a prófétai mondás fejezi ki: „Jertek, térjünk
vissza az Úrhoz".
Olyan elv ez, melynek követése mélyreható vál
toztatások lehetőségeit és követelményeit rejti magában.
Minthogy pedig ez a változtatás nem külsőségekre szorít
kozik, hanem az egész vallásos életfölfogás megvál
toztatására irányul, természetes, hogy a reformáció
nem tantételek és szertartások alkotásával kezdte életét,
hanem az ember és a kor belső világának átalakítására
és új alapozására törekedett. Ez az oka, hogy a refor-
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máció hívei csak 13 év múlva, akkor is csak a császár
és a rendek egyenes felszólítására készítették el és
nyújtották be hitvallásukat az 1530-ban tartott augsburgi birodalmi gyíílésen.
Minthogy a reformáció alapelve volt az Úrhoz
való visszatérés, első teendője volt, hogy a szentírást
a nép kezébe adta. Ezzel kapcsolódott bele a refor
máció az e korban minden téren uralkodni kezdő renaissance életfolyamatába, melynek jelszava volt: vissza
a forrásokhoz. A keresztyén vallás egyetlen igaz for
rása pedig mi is lehetne más, mint az Istenige. Az Isten
ige előtérbehelyezésével azonban a reformáció már is
elsőrendű kultúrtényezővé lett, mert a népet a szent
írás érdekében a műv^elődésnek olyan fokára kellett
juttatnia, hogy az igét megérthesse és haszonnal olvas
hassa.
A reformáció egyúttal politikai téren is új utak
taposója. A tanítást ugyanis minden nép csak a maga
anyanyelvén értheti meg igazában. Az anyanyelv pedig
a legbensőbben összefügg a nemzeti, szellemmel és így
a hazafiság erősítésével, mert örök igazság, hogy nyel
vében él a nemzet.
Az anyanyelv jogának kiemelésével azonban a
reformáció szükségképen ellentétbe jutott a középkori
egyház istentiszteleti szokásaival. S itt már éles szögben
eltért egymástól a két irány útja. Pedig nem az anya
nyelven való prédikálás volt a reformáció legfontosabb
újítása. Sokkalta fontosabb volt annak az elvnek a
megvalósítása, melyet Jézus és utána Pál apostol hir
detett, hogy az Istent nem külsőségekkel, hanem lélek
és igazság bensöségével, nem is szertartásoskodással,
hanem az élet megszentelésóvel kell tisztelni.
Ebből következik, hogy a vallás bensőbb értéket
nyer. Nem puszta zománc az az ember földi életén, melyet
rámázol a megszokás, nem is aranyfüst, melyet csil
logásul ráragaszt a nevelés, nem is dísz, mely szem
fényvesztőn takarja tán a fogyatkozásokat, hanem a
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vallás a léleknek harmóniája, az életfelfogás kútfeje
és éltetője, az életnek igazi tartalma, forrás, melyből
nemcsak erőt, hanem eszményeket is kölcsönöz az ember,
kulcsa az élet titkainak és célkitűzője az élet küzdel
meinek. Ebből következik, hogy a reformáció nem azt
kivánta a hívőtől, hogy engesztelő miseáldozatokat
szolgáltasson és ezzel akarja megnyugtatni békételen
szivét s ezzel próbálja kiengesztelni haragvó Istenét,
hanem, hogy magát hozza áldozatul 'az Isten igazsá
gának szolgálatában. Senkitől sem kivan zarándoklásokat, hanem azt kivánta, hogy mindenki az életét
tekintse zarándokiásnak az üdvösség felé. Senkitől
sem kivánta, hogy az eledelektől tartóztassa meg magát,
hanem igenis a gonosztól, a hitványtól, az alacsonytól s
mindattól ami a lelket beszennyezheti, mert az apostol
szerint: „a lélek tesz élővé, a test semmit sem használ".
Ezzel a vallás egész jelentősége és szerepe új
mederbe térült. A reformáció azt a gondolatot képvi
selte, hogy a vallás nem szertartásoskodás, hanem az
egyéni élet kiépítése. Meg is vádolták, s máig IS vá
dolják az egyoldalú individoalismus propagálásával.
Azt mondják, hogy a reformáció az egyes, embert
önkénykedésre szabadította fel. Ezt a tételt alaposan
meg kell vizsgálnunk s a vallásos egyén erkölcsi és tár
sadalmi jelentőségét közelebbről kell szemügyre vennünk.
A reformáció az egyéniség kiemelésével csak Jézus
felfogását érvényesítette. Jézus maga a legigazibb, a
typikus egyéniség. A világtól merőben szabad, mert
egyedül az isteni elhivatást szolgálja. A hivatás be
töltése
élet. A földi lét azért értékes
előtte, mert alkalmat és teret ád neki hivatása betöl
tésére. Hivatása pedig nem más, mint az Isten aka
ratának teljesítése. Isten akarata viszont mi is lehetne
más, mint magához emelni és ezzel tenni boldoggá az
embert. Minél jobban közeledik valaki az Istenhez, annál
boldogabb s annál boldogítóbb is az élete, mert annál
tisztább, jobb és emelkedettebb. A boldogság pedig
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emelkedettség. A vallás, mint az Istenhez való tartozás
tudata, így függ össze az élet tisztultabb irányával, az
erkölccsel. Azzal az erkölccsel, mely nem társadalmi
megállapításokon, hanem az isteni akarat céltüzésén
nyugszik. Kiépíteni az egyént az isteni akarat alap
ján, ez az igazi emberi ideál.
A vallás ebből a nézőpontból tekintve sem törvény
vallás, sem szertartásoskodás nem lehet. Mert a vallás
nem áll kivül az életen, hanem épen maga az élet.
A vallás nem is pusztán egyéni dolog, hanem az emberi
ség életének és haladásának rugója. A komoly és ön
tudatos vallásos ember Krisztust az életnek nem kül
sőségeiben, hanem lelke emelkedettségében, szive tisz
taságában, hite erejében és isteni eszményeiben igyekszik
átélni.
Természetes, hogy e tekintetben minden embernek
a hivatása azonos. Isten senkitől sem kivan többet,
sem kevesebbet, mindenkitől csak azt kívánja, hogy
az életet, melyet ajándékul kapott, áthassa igazsággal,
töltse meg jósággal, szentelje meg tisztasággal. Az élet
megtagadása senkinél nem lehet cél, de az élet megszentelése mindenkire nézve hivatás. Nem a szerzetesi
és az apácai élet, nem a világból való kiválás a leg
nagyobb áldozat s a legszebb életcél, amit az ember
hozhat, hanem az élet küzdelmeiben és visszásságaiban
is mindig Isten gyermekének megmaradni, ez az egyéni
élet igaz ideálja. Jézus is együtt élt a gyarlók tábo
rával, de a bűnösök között is bűntelen maradt; Jézus
is az élet porában járt, de tisztaságát mindig megőrizte.
A földi életnek Jézus szerint fenséges feladata
van s ez a szolgálat. Szolgálat Istennek az emberek
boldogítására és szolgálat az embereknek Isten dicső
ségére. Ezt a szolgálatot csak igazi öntudatos egyé
niség teljesítheti. Az embert e szolgálatra felemelni
egyedül csak az Isteuhez tartozás tudata, a vallásos
életfelfogás képes. Ez teszi az embert szabaddá, hogy
önként adja magát e kettős szolgálatra. A vallásos
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egyén mindentől szabad ugyan, de kötve van Isten
igazságában, melynek valósítását élethivatásának te
kinti. Hogy ezt a hivatást a neki adott talentumok
szerint egyénileg kivánja betölteni, az nem kára, hanem
előnye az emberiségnek. Az emberiség ugyanis annál
biztosabban jár a tökéletesedés utján, mennél több ön
tudatos, ereded egyéniségből áll. Az ösvény lehet kü
lönböző, az eszközök is lehetnek eltérőek, csak a cél
legyen ugyanaz s akkor a sok öntudatos és szabad
egyéniség hatalmas lendítöje lesz a haladásnak.
A jézusi vallás emberi eszménye tehát az egyé
niség valláserkölcsi kiépítése, hogy megvalósulhasson
az istenfiak társadalma. Ez pedig nem más, mint Jézus
szavával szólva: az Isten országa. Az az ország, mely
ben egyetlen törvény az Isten akarata, egyetlen cél
az Isten megközelítése. Az Istenország nem utópia,
hanem a legkomolyabb életcél. Az Istenország nem
intézményekben rögződik, hanem intézményeket teremt.
Az Istenország nem földöntúli ideál, hanem élő valóság:
az Isten akarata szerint élő emberek társadalma.
Természetes, hogy ily életfelfogás mellett a vallás
sem szertartásokban, sem lemondásokban, sem kegyes
kedő cselekedetekben ki nem merülhet, hanem épen a
leghatalmasabb aktivitás, öntudatos előretörés a töké
letesedés utján a Krisztus nyomában. A tökéletesedés
elöföltétele pedig, hogy a belénk oltott képességeket
felismerjük és kifejlesszük, az életcélt tisztázzuk és
megállapítsuk és így törekedjünk az emberi hivatást
betölteni. Ebből következik, hogy az életet így értékelő
protestantizmus a kultúrával a legbensőbben összefügg.
Nem taníételek alkotásában, nem formák teremtésében
merül ki, hanem uj embert és tökéletes társadalmat
igyekszik alakítani. Ezt sem rombolással, hanem reformálással, vagyis az életnek emelésével és átalakításával.
Vallási ideálja és életeleme nem a magábamélyedö, tétlen
elmélkedés, hanem a folytonosan alkotó és teremtő munka.
Ebben a munkában minden ember egyformán köteles
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résztvenni. Ezen a gondolaton épül fel az egyetemes
papság elve, ami azt jelenti, hogy az emberek munka
köre lehet különböző, de hivatásuk egy : mindenki papja,
tehát szolgája, hirdetője és képviselője az isteni igaz
ságnak. Az egyetemes papság elve és az azonos emberi
hivatás gondolata kizárja az Isten és az ember közé
helyezkedő közvetítők minden fajtáját. Az ember maga
áll itt szemben Istenével: egy magasztos hivatás fel
emelő méltóságával és rettentő erkölcsi felelősség hatal
mas súlyával. Amaz felemeli, emez alázatosságra köte
lezi. De áll egyedül, férfiasan, magára és az Isten
kegyelmére támaszkodva. S így emelkedik, így halad
mindig fölfelé Istenéhez,
Mindez pedig a Krisztus gondolata. A reformáció
nem tett mást, mint a szentírásból kikutatta a Krisztus
gondolatait és a vallást rájuk, mint egyedül helyes
és biztos alapra építette fel. Ha forradalom volt a refor
máció, akkor a formalismus ellen ragadott fegyvert.
Ha rombolás volt, akkor a Krisztus gondolatainak ér
vényesülése útjából a balgatagul emelt gátakat távolította
el. Ezt a forradalmat és ezt a rombolást azonhan nem
egy szabadosságra kapott, fékevesztett egj^éniség idézte
elő, hanem egy olyan vallásos lélek, aki kötve volt
az Isten igéjének igazaival. Munkáját nem ötlet, vagy
egyéni szeszély irányította, hanem az az ideál, mely Jézus
Krisztusban áll a vallásos ember lelke előtt. Mértéke,
mely alá a kor és az egyház életét állította, nem a
tekintélyt nemismerő tetszés, hanem az örök isteni ige
és annak élő valósága, a Jézus Krisztus volt. Volta
képen tehát' a reformáció nem volt más, mint Krisztus
nyomán egy ma is tartó folyamatnak megindulása,
mely folyamat célja az Isten országának felépítése,
tisztult öntudata emberek társadalmának megvalósítása.
Ebben a munkában fáradozik evang. egyházunk
már 400 esztendő óta. E munkában állt most a mai
ünnepet rendező Evang. Szövetség is melynek célja
megerősíteni az evangélium híveiben a vallásos öntu-
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datot, munkálni a jéziisi szeretet szelídségével a tár
sadalom testvériesülését, s az evangéliumban rejlő
isteni erőkkel és jézusi lélekkel szolgálni az embertárs
sak boldogságát. Ezzel igyekszik valóra váltani minden
vallásnak igazi célját és hivatását: a mindennapi élet
színvonalának emelését. Mert a vallás csak akkor bol
dogít igazán, s akkor válik társadalmi tényezővé, ka
nem marad meg az elméletek terén, hanem áthatja a
mindennapi életet. Aki a munka értékét felismeri és azt
támogatni kész, az ne csak a mai ünnepre, hanem
erre a munkára egyesüljön velünk, mert a reformációt
igazában csak munkával lehet méltóképen megünnepelni.
DT. Raffay

Sándor}

' Ezen előadás nyitotta meg az Evang. Szövetség nyilvános ünne
pélyeit Budapesten.

A m a g y a r reformáció és a
Nádasdy-ház.^
A reformáció hazánkban már a mohácsi vész előtt
megjelent. Ha egyéb nyoma nem volna is, döntőerejü
bizonyság AZ a két törvény, amelylyel az országgyűlés
e veszedelmesnek ítélt mozgalmat csírájában akarta
elfojtani. A .^Lutherani combiirantiir^", minden luthe
ránust meg kell égetni, — szinte ellenmondás nélkül
került, mint a nemzeti közakarat követelménye tör
vénykönyvbe. Az azonban kétségtelen, hogy a refor
máció nálunk az 1520-as években csak szórványos
jelenség volt s a nemzetnek lelkét nem ragadta meg
teljes erővel. Terjedése, uralomra jutása a negyedik
évtizedben kezdődött, amikor a nép törzséből származó
hegedősök, énekesek lantján is megszólalt. Ez éne
kesek a nép lelkének tolmácsai, törekvéseinek kife
jezői voltak s fennmaradt énekeik gyűjteménye épp oly
biztos, ha nem biztosabb történelmi forrás, mint a tör
vénykönyv maga. Hitelességre, hűségre velők csupán
a magánlevelezés versem'ezhet, — a krónikák azonban
nem, mert tartalmukat gy^akran pártos elfogultság
sugallja.
Mi úton-módon jutott a reformáció hozzánk ?
Egyenes úton-e? Kerülő úton-e, mint csempészárú?
Bennünket csak másodsorban érdekelhet, bár a törté
nelmi nyomozás erre is kiterjed. A fődolog az, hogy
•'• Előadás 1917 október 31-én a pozsonyi evang. egyház
emlékünnepén.
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bejutott, termőföldre talált, rövid idő alatt hatalommá
vált. Ennek pedig más oka nem lehet, minthogy
Magyarországon is megvoltak ugyanazon szomorú
jelenségek, elvilágiasodás, erkölcstelenség, papi zsar
nokság és kapzsiság, amelyek a középkori egyház
tekintélyét aláásták és minden közjogi, társadalmi és
gazdasági kiváltság dacára a nemzet szívét tőle elfor
dították. Törvényeink már II. Endre óta védik a
jobbágyot a pap kizsákmányoló erőszakoskodása ellen
és Zsigmondnak, Mátyásnak a visszaélések gyökeréig
ható intézkedései mutatják, hogy a papság és egyház
mennyire letért arról az útról, amelyet hivatása jelölt
ki számára. Megvolt a népben a szomjúság valami
éltető ital, valami fölemelő, megnyugtató igazság után,
amit kétségei közt egész lelkével megragadhasson. Ezt
a reformációban találta meg; eleinte félénken köze
ledett felé s csupán újsága vonzotta, utóbb, amikor
tartalmát és erejét megismerte, mint életelvet sajátí
totta el, plántálta lelkébe és mint igazi meglelt kincsért
örömest szenvedett is érte. Tulajdonképen a szenvedés
avatta szent, elidegeníthetetlen tulajdonává. Oly magya
rázat, hogy a, reformációt a mohácsi vész után alattomban
csempészték be hozzánk, méltatlan és erőtlen okoskodás.
Amint nem lehet oly földbe, amelynek vegyi össze
tétele, éghajlata kedvezőtlen, virágot, fát plántálni,
mert sorsa kora senyvedés és kiszáradás, — nem
lehet eszményit, gondolatot sem plántálni egy nemzet
, lelkébe, ha hiányzanak a fejlődés feltételei, a köz
hangulat és szükségérzet. Hogy a reformáció gyökeret
vert, sudárba szökkent, kétségtelen bizonysága annak,
hogy nálunk megtalálta klasszikus termőföldjét és
kedvező éghajlatát.
Az is kétségtelen, hogy a tisztáifcabbvallási fel
fogás a nemzet azon osztályaiban talált legerősebb
otthonra, amelyek a mííveltség magasabb fokán álltak,
mert a társadalmi tagozódás és életpálya, a minden
napi foglalkozás nemcsak lehetővé tette, de egyenesen
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megkívánta a külfölddel való állandó érintkezést. Ilyen
osztály például a kereskedelemmel foglalkozó városi
polgárság. Régi megfigyelésekből leszürődött az a
tapasztalat, hogy az eszmék, a kulturális hatások világ
forgalmi útja egyezik az árúk világforgalmi útjával.
A kereskedő minden jelenség és felbukkanó gondolat
vagy eshetőség iránt érdeklődő természeténél fogva
talán leghasznosabb közvetítője az új vallási eszmének.
A sajtótermékekben, amelyek a XVI. század második
negyedében túlnyomórészben a reformáció termékei,
új árúcikket lát, amelynek kelendőségét az újság és
a divat biztosítja s amelyeket ennélfogva nagy kedvvel,
kitartással és reménykedéssel terjeszt. A második ily
osztály a papság, a theoiogiai tekintetben legképzet
tebb rend, amelynek soraiból a reformátorok jelentős
része toborzódik. A főpapság, mely gazdagságát félti
az új idők lehelletétől, legfölebb a lélek rejtekén ápolt
rokonérzésig jut el a reformáció pártfogásában, mert
ösztönszerűen érzi a reformáció demokrata egyház
kormányzati irányát és megmarad a szegényedő nemesi
családok menedékének. A közrendű papság azonban
egész lélekkel a reformáció mellé áll; kiemelkedő
alakjai benne találják meg, nem csupán leikök béké
jét, hanem a hajlandóságuknak megfelelő életpályát,
tehetségeik természetes érvényesillésének útját is. Szinte
csak azok tartanak a régi egyházzal, akik előtt kizá
rólag a létfenntartás az életcél s lelki izgalmak nélkül,
a testi és szellemi tunyaság, kényelem párnáin akar
ják lemorzsolni egyhangá esztendeiket. .
A nemesség két ága közül a köznemesség Verbőczy hatása alatt áll és határozottan, minden inga
dozás nélkül reformellenes. Falukon, udvartól, szellemi
központoktól távol él s alig éri az új szellem lehellete.
Tanultsága, műveltsége csekély; a nevelés a megszo
kotthoz, mint egyedül helyeshez, mint igazi tekintély
hez való ragaszkodást edzik lelkébe s gondolkodása
csupán rendjének s rendje révén a nemzetnek sorsa,
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érdekei körül forog. Viszont a főnemességnek az országkormányzatban való részvétel, az udvari élet révén
módja volt megismerkedni új gondolatokkal, külföldi
áramlatokkal s azok termőerejét felszívhatta tápláló
,s éltető anyagként szervezetébe. Verbőczyről tudjuk,
hogy jelen volt az 1521-iki wormsi birodalmi gyűlé
sen, találkozott, tárgyalt Lutherrel, tanuja volt nagy
bizonyságtételének. Vele együtt mások is jelen lehet
tek, szintúgy a későbbi speyeri és augsburgi birodalmi
gyűléseken, amelyek a vallási reform ügyével állandóan
foglalkoztak. A török veszedelem fenyegető volta
ráutalta a magyarságot arra, hogy a hatalmas német
birodalom szövetségét és segítségét keresse. A nagyobb
műveltséget megszerezhették nagy módjuknál fog^'^a
Európa egyetemein; Paris, Bologna, Pádova, Bécs,
Krakó egyetemeit régi idő óta látogatták a magyar
ifjak s kivált az utóbbiak anyakönyvei a magyar
tanulók számának állandó gyarapodásáról tanúskodnak
a XV. század vége felé s a XVI. század elején. Egyes
egyetemeken magyar bursák és egyesületek alakultak,
amelyek külön anyakönyvbe írták a tagjaikra vonat
kozó adatokat. E feljegyzések azt bizonyítják, hogy
a főnemességben megvolt, élt a tudományos műveltség
iránt való hajlandóság: egyes tagjai a nagy vagyon
nal járó kötelességnek ismerték az irodalom, tudo
mány, iskola pártfogását. A kor közszelleme követelte
ezt tőlük. Világos, hogy ennek az osztálynak elöl
kellett járnia a reformáció elfogadásában is, mely
szemökben új műveltség volt elsősorban, de utóbb
leikök és életök szegeletkövévé lett.
A XVI. században felébredtek Mátyás korának
nagy hagyományai s nemzedéke megteremtette a
humanizmus második virágzó korszakát. Bár az ország
részekre szakad s a nemzet politikai egysége a
török beékelődés következtében megdőlt, a reformáció
a humanizmus új nemzedékével szövetkezve, az elsza
kadt és külön politikai életet élő részek közt meg-
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teremtette a kultúra, a művelődés egység-ét. E művelt
ség minden ízében nemzeti volt; nemzeti célokat daj
kált s a nemzet nyelvén szólt: a nemzeti műveltség,
a nemzeti törekvés lehellete . érzik még a latinnyelvü
könyveken is, mert írójukat az az igazán nemzeti
érzés hatja át, hogy a magyarságnak a tudomány
versenyében épp úgy meg kell állnia helyét, mint a
harc és diplomácia mezején. A reformáció is, mint
nemzeti vallás hódít. Farkas András híres éneke a
zsidó és a magyar nemzetről azzal a gondolattal édes
geti a „pártos magyar urakat" János király mellé,
mert a „magyari király'- pártján megtalálják a tiszta
magyar vallást, azt, mely Wittenberg tűzhelyéről szórta
szét fénysugarait a világba s így a magyarság föld
jére is. Farkas András e nézete azonban egyoldalú,
mert Ferdinánd pártján épp úgy megtaláljuk a refor
máció híveit és a nyugati részeken lakó magyar
oligarchák vallási tekintetben épp oly szabad protes
tánsok, mint a Tiszavidék vagy Erdély urai. Példa
reá a Dunántúl a Zrínyi-, Batthyány-, Széchy-, Bánffy-,
a felvidéken a Thurzó-, Forgách-, lUésházy-, Zay-,
Serédy-, Szúnyogh-, Révay-, Balassa-család, amelyek
tagjai kevés kivétellel Ferdinánd-pártiak voltak, s a
reformáció szellemének ápolásában versenyre kelhetnek
a Perényiekkel, Dobókkal, Lorántfyakkal, Drágfyakkal, Homonnai Drugethekkel.
A XVI. század egyúttal az oligarchia klasszikus
százada, mely a Jagellók idejében Mátyás korabeli
megfékezése után új erőre tesz szert. Ez oligarchiá
nak egyik jellemző példánya a Nádasdy-család, melyet
a renaissance nagy árcsapása emelt magasba, az ország
leggazdagabb főurai mellé. De míg a korabeli főurak nevét
beszennyezi a kapzsiság, az ország javainak prédálása,
irigység, cselszövés, a Nádasdy név tiszta maradt s politikai
pártfoglalását sem alacsonyította le üzletté, a vagyonszer
zés eszközévé, noha a kísértés öt is ostromolta. A
közvélemény a király- és pártcsereberét egyáltalán nem
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ítélte el: ellenkezőleg a renaissance erkölcstana szerint,
mely az érvényesülésben, emelkedésben kereste az élet
legfőbb célját és a sikert a derékség elengedhetetlen
feltételének tartotta, a donáció fejében való pártvál
toztatás a családi gondoskodás legcélszerűbb formájának
és eszközének látszott. Mulasztáskép rótták fel, ka
valaki nem élt vele. Balassi Menyhértre, a híres árulóra
azt fogta rá egy egykorú gúnyirat, hogy minden őszszel
és tavaszszal változtatta urát, mint némelyik állat a
szőrét. I. Ferdinánd uralkodásának első öt esztendejéből
1300 adomány levél maradt fenn, ami óriási birtokfor
galomról tanúskodik. így érthetjük meg azt a jelen
séget, hogy az ország területének 457o-a 16 főúri
család birtokában van, a többi 55% a királyi jószá
gokra s a szegényebb birtokosok javaira esik. A
vagyoni egyenlőtlenség igazi fénykora ez. Egyfelől a
dúskálkodó oligarchák, másfelöl az életet teherképen
cipelő, földhöz kötött jobbágy. Nádasdyék birtoka egy.
lo49-iki összeírás szerint 1538 portából áll; rengeteg
vagyon, ha elgondoljuk, hogy ugyanakkor egész Győr
vármegyének csak 850, egész Sopron megyének csak
1320 portája van. Az ö birtokuk volt a mai Ester
házy hercegi birodalom dunántúli része, a Drávától és
Balatontól föl a Dunáig, Lendva, Egervár, Léka,
Sárvár, Gsepreg, Német-Keresztúr, az egész Kábaköz
Kapuvárral s a felvidéken Berencs és Csejte. A tisza
vidéki s erdélyi jószágok az összeírásban nem szere
pelnek, mert azok János Zsigmond „regulus" uralma
alá estek. A Nádasdy-ház vagyonát csak a Thurzóké
multa fölül; Thurzó Eleknek 3000-nél több telke volt,
bírta fél Nyitrát s a Szepességet, de az ő nevük nem
volt tiszta s csak utódaik nemesebb élete feledtette s
némította el azon híreszteléseket, amelyek Thurzó
Elek kincstartóságáról keltek szárnyra.
E nagyhatalmú oligarchák majdnem egytöl-egyig
a reformáció mellé szegődtek s velők együtt természe
tesen a szegényebb atyafiság, az udvarukon élő, szol-
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gálatukban álló köznemesség, azok rokonsága, mely a
soraiból fölemelkedett oligarchában vezérét, szinte urátkirályát látta. Hatalmak, tekintélyök a királyéval ver.senyzett. Midőn az egri püspök Ferdinánd király pa
rancsára hivatkozva maga elé, kihallgatásra idézte a
Bebek-család prédikátorát, a prédikátor azzal felelt:
„Mit- nekem Ferdinánd? Az én iirmn és királyom
Bebek úr". Jogilag nem, de tényleg oly szuverének
voltak, akár a német fejedelmek s a protestantizmus
zsenge palántáit ők védték meg a főpapság támadásai
iellen. A magyar protestantizmus elerőtlenedése, nagy
térvesztesége akkor következett be, amikor az oligarchia
a XYII. század folyamán kathólikussá vált s a vagyo
nában, kiváltságaiban, nevében rejlő erőt a protestan
tizmus ellen használta fel. Szabadságharcaink sikerének
nagy titka is ebben van. Bocskay, Bethlen, Rákóczy,
Thököly neve megmozdította az egész nemesi atyafiságot,
a köréjük csoportosult, az őket bálványozó, bennök szinte
fétist látó köznemességet. így volt ez más országokban
is. Mikor Xlll. Lajos a francia király a nemességet
La Eochelle ellen zászlói alá hívta, egyik főnemes
azzal mutatta be 2500 főből álló bandériumát: „Sire,
a seregben egyetlen ember sincs, aki rokonom ne
volna". Ugyanezt a jelenséget tárja elénk a lengyel
nemesség történelme, mely a fölkelésekre közjogi for
mát is teremtett a confoederációban.
Világos azonban, hogy a reformáció hódításait,
fennmaradását magában ez a körülmény nem magya
rázza meg. Az oligarchia rendi érdeket látott diada
lában, de a nyers rendi érdek kíméletlen érvényesítése
bizonyára épp oly erős visszahatást szült volna; ez ud
varok azonban egyúttal a nemzeti lélek s a reformációval
beköltözött új szellem fészkei voltak. Főkép Nádasdy
Tamás és felesége udvarára illik e jellemzés; feünmaradt levelezésök feltárja ez igazi magyar és protes
táns életnek részleteit, egész világát. E levelek meg
tanítanak arra, hogy Sárvár felé, amely a Nádasdy]0
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család fejMzául, székhelyéül szolgált, épp oly érzéssel
és tisztelettel tekintsimk, mint a német protestáns
Wartburgra, nemzeti biiszkeségének és protestáns ér
zületének egyik tápláló forrására. Sárvár is a hazafiság,
nemzeti érzés és a protestáns munka tűzhelye; s ez
nem csupán irodalmi emlékekben él, hanem nyomait,
ha meglátogatjuk és nyilt szemmel járunk végig ter
mein, fölfedezhetjük ma is. Sok viszontagság érte, de
ellenséges kéz sem bírta annak a szellemnek nyomait
teljesen eltörölni, mely a XVI. században lakott benne.
Nádasdyék családi élete saját körüknek is például
szolgált, ma, annyi század távolságán át nézve úgy
tűnik fel, miuí nyájas idill, vendéghívó fedél a fergetegben. A férj, akit tehetsége, akaratereje fölemelt
az ország kormányrúd] a mellé, aki nemzetének és
királyának bizalmát egyiránt bírta, feleségét nem csu
pán férfias szépségével bilincselte magához; hódító,
tiszteletet parancsoló jellemének épp oly része van a
vonzalom állandóságában. Közéleti szereplése, állhatatossága, Ferdinándhoz való hűsége hullámoktól vert
szigetnek látszik a sok állhatatlan, csélcsap politikus
közt. Kötelességének valóságos rabja; bár vágya, fá
radsága, sokszor egészsége is Sárvárra vinné, helyén
marad, mert érzi, hogy a haza ezt kívánja tőle.
Minden szép és nemes iránt fogékony; a korát fog
lalkoztató kérdésekben tájékozott; derült világnézetétől,
gyengédségétől a legborultabb idő sem fosztja meg.
Levelei írói tehetségről tannskodnak; az emberi lélek
minden hangulatváltozatának eltalálja nyelvét: a harag
ban s aggodalomban komoly, jókedvében dévaj és
csapongó. Gazdag változatú lelkiélete megragadta a
14 éves Kanizsay Orsolya szívét s bár Xádasdy akkor
.í7 éves volt, tehát a korkülönbség 23 év, házaséletök
bensősége, az együtt töltött 28 esztendőn át, nemcsak
hogy nem csökkent, de melege, ereje még fokozódott.
Az ifjú asszonykát férje tanította meg írni, hogy bízvábban írhasson. Az ö levelei szépségre versenyeznek
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férje leveleivel; a nagy tisztelet mellett, amely abban
a refrénszerű mondatban nyilatkozik meg legtökéle
tesebben: „rie úgy legyen, amint én Mvánom, hanem
ahogy kegyelmed akarja", elö-előtör a pajzán jókedv.
A török végeken állandó volt a portyázás és csatáro
zás ; Nádasdyné szeme állandóan nyitva s őrködéséért
Nádasdy „szerelmes hadnagyának" nevezte feleségét.
A szerelmes hadnagy megírta urának, mi történt a
végeken, különösen az asszonyok vitézkedését. Bérnél
egy asszony drága paripát vett el a törököktől, Pacsodnál meg egy elrablott asszony kiszabadult s kopját
ragadván, három törököt megölt. „Ne vélje kigyelmed,
hogy mi is hiába együk a kenyeret." A jó feleség
látja el urát a pozsonyi, bécsi füstölgés idején min
denféle eledellel; szalonnával, hallal, magaszedte-szárította gombával, bélesekkel, baromfival, gyümölcscsel,
amiből a szépe a király asztalára kerül. ..Királyné
asszonyt ne hagyd cseresznye nélkül", írta haza a nádor.
Ajándékait selyemmel, bársonynyal, ékszerrel, minden
féle divatos cikkel viszonozza.
Házaséletök bensöségét leghívebben jellemzi az a
levélváltásuk, mely Nádasdy nádorrá választásának
érdekes családi emléke. 1555 ápr. 15-én kelt a férj
levele: „Tekintetes, nagyságos, tisztelendő és szerel
mes asszony házastársam. Köszönetemet és magam
ajánlását. Adom tudtodra, hogy ez mai napon dél után
öt és hat óra korba Király ö Felsége egész országá
val, az mJndenható Úristennek elvégzett akaratjából,
nem az én érdememből, hanem csak az ö jóvoltából és
nagy irgalmas voltából Magyarországnak nádorispán
jává és kunoknak birájává tőnek, ki legyen ő szent
Felségének neve dicséretére, Király ő Felségének hű
ségére, az szegény országnak előmentére, nekem pedig
veled egyetemben üdvösségemre es tisztességemre,
ámen! Isten tartson meg nagy sok esztendeig! Az te
vén Nádasdy Tamás házastársad nádorispán". — A
feleség levele méltó visszhang; a büszkeség, hála,
10*-
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meghatottság hangjába ártatlan dévajkodás vegyül.
„Tekintetes, nagyságos, tisztelendő, szerelmes Uram.
i z én szoigálatomnak ajánlása után az hatalmas Úr
istennek nagy hálákat adok minden mi velünk való
sok jótéteményiröl, ez mostanirul is, kivel ő szent Fel
sége ajándékozott te kegyelmeddel egyetembe. Én üd
vözlöm először te kegyelmedet lélekbe, azután ez világ*
szerint is, hogy az örök mindenható Úristen először
lélekbe erősítsen meg az ő szent hütinek és igéjének
általa az igaz hitbe, hogy minden tévelygések távol
legyenek mitőlünk és legyünk mi szegény kis keresz
tyén anyaszentegyház egyesek mind lélekbe, mind testbe,
hogy a mi urunkat igaz hitbe, atyafiúi szeretetbe szol
gálhassuk és te kegyelmedet én édes nádorispán uram
tegye nagy jó szerencséssé és tartson meg az én árva
szemeim előtt, kiért remélem, bizom és hiszem, hogy
úgy leszen és azt is bizonnyal hiszem, hogy te kegyel
medet Gedeonná akarja tenni az ő benne való bizodalmáért. Ámen. Az hol kegyelmed azt írja, hogy más
módon fogadjam kegyelmedet, úgy fogadom, mint én
nádorispán uramat, de jól meglássa nádorispán uram
is, mint jő haza, mert nyilva csak kevély nádorispánné
asszonyra talál. Az hatalmas liristen tartsa meg ke
gyelmedet. Az Kegyelmed Orsikája." f
Jellemző a Nádasdy-párra, hogy nem csupán házuk
népére viseltek gondot, hanem közeli, távoli szegény
rokonaikat is gyámolítottak, gy^ermekeiket fölnevelték,
kiházasították. A rab Majláth Istvánné ellágyulva azt
írja fiáról, hogy méltóbb módon vallhatja Nádasdyékat
atyjának, anyjának, ..hogy nem mint minket." A Szlúniji Frangepán-család engesztelhetetlen ártó ellensége
volt a Nádasdy-háznak, — mégis ők nevelték föl a
koldus sorra jutott árvákat. „Legyen nagy hála az
mindenható Úristennek, hogy tégedet ezzel szeretett,
hogy te tégy azzal minden atyai, anyai jót, kinek
atyja, anyja te néked minden gonoszszal volt. Mert
noha nekem nem szóltál, láttam, mely keserves lélekkel
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szenvedted", irta a nádor feleségének. Férje öcscse,
Márton halálakor a gyermekek gyámol nélkül marad-tak. „Ott is öt árvája maradt kegyelroednek." De
anyja volt Nádasdyné a jobbágyságnak is, gyakran
elhárította a büntetést fejőkről, ha a javuló szándékot
látta.
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Akikben a szeretetnek ily hatalmas tökéje hal
mozódott föl, azok, mint szülök, igazán hivatott és^
példaszerű nevelök voltak. A nádor öreg volt már,
mikor Ferenc fia született, de a dédelgető szeretet
belyett öntudatos, előre gondoló apai szem, erős, biz
tos apai kéz vezeti nevelését. Az anya megértő lelke
felfogja az apa céljait s egyetértő szeliemök a fiút az
evangélikus egyház egyik oszlopává s a vergődő haza
támaszává nevelte. Kigyomlálják ébredező dacosságát
s nagy gonddal nyesegetik sarjadó egyénisége fájáról
a tolakodó fattyúhajtásokat. Alig múlt pár hónapos,
elrendeli a nádor, hogy „lassan-lassan a verő fénynézésre kell szoktatni, líogy lágy szeme ne legyen : ha
Isten élteti, többet kell a kopja hegyére nézni, hogy
sem az apjára-anyjára, ahhoz pedig nem jó a lágy
szem''. Korán rákapatják arra, hogy neve-, születése
napján, újesztendőkor megajándékozza azokat, akik
vele foglalkoznak s így kel ki benne minden gyermeki
erény koronája, a hála érzése. A ház prédikátora, Sybolti,
a későbbi mátyusföldi szuperintendens, Bornemissza
utódja, ötéves korára már megtanítj
olvasás-írás
mesterségére. Ekkor írja első levelét apjának s kala
márist kér benne. A nádor halála után az özvegy anya
ugyanazon szeretettel, de ugyanazon szilárdsággal is
folytatja az apa munkáját. Az özvegynek sok gondja,
veszödsége, aggodalma volt, de mint Jóbot fenntartotta
az a gondolat, hogy aki oly sok boldogságot élvezett
Isten kezéből, élte őszén keresztet is hordozhat. S lelke
borulata fölé mindig jnegjelent a szivárvány íve fiaébredezö jósága, deréksége képében. Boldog szeme:
fölfedezte benne nemcsak atyja vonásait, hanem apja
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egyenes lelkét, egyéb elbűvölő tulajdonságait is.
„Tudom, írta egyszer Bécsből a 14 éves ifjú, hogy
te kegyelmed én érettem sok imádságokat ont Isten
eleiben; én Isten kegyelmességéből azon leszek, kogy
kegyelmed én érettem való imádsága héjában ne legyen,
hanem én bennem nevekedjék az Istenfélelem és a
nálam nagyobbakhoz való tisztelet és engedelmesség...
Ha az Úr isten megtart, egy tanítóm iránt sem akarok
háládatlan lennem, mert megbüntetne Isten és emberek
előtt is szidalmamra lenne nékem." így kél ki esz
tendők multával a szülői és a nevelői kéz vetette
nemes mag a fogékony ifjú lelkében.
Buda eleste után nem volt a magyar nemzeti
életnek központja. Idegen királyaink nem értették a
nemzet szíveverését, vágyai lüktetését. Erdélyben nem
bírt még megalakulni a fejedelmi udvar. A nemzeti
műveltség az oligarchák váraiba menekült. De sehol
nem talált oly meleg fedélre, oly gondos, dajkáló
szeretetre, mint Sárvárott, Nádasdyék fészkében. Tinódi
Sebestyén, a vándorénekes jó sokáig élt udvarában,
de megfordultak ott egyéb énekesek is, akik a nemzet
lelkének legfájóbb, legtitkosabb húrjait zendítették
meg, s ez énekek a vár uraiban hatalmas visszhangot
vertek. A nemzet lelkén őrlő szúként pusztított az a
gondolat, hogy bűneiért halálra van ítélve s a török
a büntetés végrehajtója. Sorsában Izrael sorsának
ismétlődését látta. Költői az ó-testamentom hőseiben
a maguk korának kiemelkedő alakjait ábrázolták s
az ó-testamentom többször felhős, olykor derűs jelene
teiben a magyarság jövőjét olvasták. A sárvári vár
főtermében ma is ott látni a festményekben az akkori
költészet legjellemzőbb alakjait: az Istenben bízó
Gedeont, a fiát feláldozó Ábrahámot, a pusztákban
bujdosó, hollótáplálta lUést, a parittyás Dávidot s az
elszánt Juditot. Mindegyik a nemzet, a vergődő ma
gyarság hangulatának egy-egy tükörképe. A nádori
pár örök emlékeztetőül festette meg e jeleneteket a
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nagyra hivatott Nádasdy-sarjadék számára, hogy soha
ne feledje hivatását, a magj^ar fajnak új életre keltését.
De nemcsak a költőket gyűjti maga köré, hanem
a nemzet tanítóit, a reformátorokat is, Dévai Biró
Mátyást, Erdösi Sylvester Jánost, Abádi Benedeket s
iskolákat építtet, nyit számukra Új szigeten, Sárvár
mellett, utóbb Keresztúron és Csepregen. Mintha min
den percet fel akarna használni. Ez iskolaépítő szen
vedélye Melanthonnak is feltűnt. Magasztalja levelében
hazafiságát, fennköltségét, hogy tudományra, művelt
ségre gondol akkor, amidőn köröskörül halálos ferge
teg dúl; szeme a jeien nyomorúságai, vigasztalan
örvényei közt a jövendő útjait keresi, föld és világ
felett tündöklő célokat lát. A reformátor az ő nagy
nemzetteremtő programmjának leghívebb, legbecsülete
sebb munkása; a régi nemzetfenntartó erők elsatnyul
tak, új erőforrást keres és talál a reformációban, a vallás
erkölcsi célokat szolgáló, s az összes néprétegekre
kiterjedő oktatásban. A tanítással, a világosság és
szeretet, munkaterjesztésével felébreszti újra a jövő
hitét, az élet vágyát, mely már-már a kishitűség,
lemondás éjszakájába sülyedt. Megérezte a reformá
ciónak minden népet újjászülő erejét s mint keresztyén,
8 mint hazafi benne látta az egyetlen utat. Ez kész
tette arra, hogy Újszigeten sajtóműhelyt álKtson s a
fordító Erdősi mellett az ő dicsősége az első magyar
új-testámeníom megjelenése 1541-ben. E mű példá
nyait boldog, szinte gyermekes örömmel küldözgette
szét az országban, rokonnak, ismerősnek, mindenki
nek, aki csak vágyott olvasásra. Valószínű, hogy Dévai
nála írta kátéját és magyar nyelvtanát, egyik latin
hittani munkáját. Csodálatos hatalom volt egyénisé
gében : életre tudta hívni s célja szolgálatába állítani
a szunnyadó tehetségeket, minden erőt, amelytől áldást
várhatott.
A Nádasdy-család három nemzedéken át volt a
reformáció plántálója és pajzsa Tamást és Kanizsay
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Orsolyát Ferenc követte, a híres feketebég, a csepregi
Golloquium, keresztúri szinódns összehívója, az Egyesség könj've kiadója, Magyari István védő ura, atyja
erényeinelr új életre keltője. Az ö utóda Nádasdy Pál,
nádorjelölt, a Zvonáritsok pártfogója. Pál fia, II.
Ferenc letért nagy elődei ösvényéről, katholikussá lett,
a protestantizmus üldözője, de vele elkövetkezett a
család hanyatlása és bukása is. Mintha az öreg Nádasdy
Tamás-alkotta családi törvényben és hagyományban
lett volna a ház ereje; az utódok megtagadták s meg
inogtak, ledőltek oszlopai. II. Nádasdy Ferenc egye
nes ellentéte volt a nádornak; nagyravágyása vitte
ingoványba; hitének s a hazája, nemzete szabadsá
gáért alakult szövetségnek árulója lett, vérpadon
fejezte be életét, mert elfeledte az ősök jelszavát;
A te igéd az én lábaimnak szövétneke s az én ösvé
nyemnek világa.
Dr. Kovács Sándor.

A Luther-kép változásai.
(Jsak ;iz ig'azáii nagyoknak osztályrésze, hogy
örök problémák maradnak. Az utókor, a történeti fejlő
dés bármely fokán álljon bár, el-elzarándokol hozzájuk,
hogy szövétneküknél meggyújtsa a maga szerény
mécsét, hogy törekvéseit az ő tekintélyükkel fedezze,
jelszavait az ő igazságaikkal igazolja. Lelki gazdagsá
guk a kezesség reá, hogy minden kor fedez fel bennük
kapcsolópontokat, korok fölött álló eszményükből
kiolvassa saját törekvéseinek igazolását. Csak így
érthető —- hogy tételünket a nagyok nagyján szem
léltessük—'hogy Jézus éppúgy eszményképe lehetett
a középkor világtól elvonult, testét véressé sanyargatott
szerzetesének, mint a XVIÍI. század e világ szépségei
ben öntudatosan gyönyörködő észimádójának, sőt a
XX. század társadalmi reformere is törekvéseinek
úttörőjét fedezhette lel benne.
Mindazok, akik időn s enyészeten uralkodó igaz
ságok kifejezői lehettek, osztották a Mester sorsát.
Hogy a reformátor e tekintetben kivétel nem lehetett,
természetes. Az a körülmény pedig, hogy tág ívelésű
fejlődése kivételesen küzdelmes korba esik, egyénisége
a szenvedélyek izzó kohójában forr ki, csak lehetővé
teszi a" legkülönfélébb értékeléseket és megéiteti a
nézeteknek azt a tág skáláját, melynek egyik véglete
az a jámbor babona, mely a wittenbergi Luther-káz
faoszlopaiból forgácsokat vágatott az emberekkel —^
fogfájásuk megszüntetése, a másik pedig az a katholikus
eltévelyedés, mely magát a megtestesült Belzebubot
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'- vélte benne felfedezni. E két véglet között hullámzott
és részben hullámzik még ma is az értékeléseknek az
a nagy változatossága, melyet csak az ö hatalmas,
két világtörténeti korszak mesgyéjén álló egyénisége
és az azóta lefolyt négy évszázad törekvésekben, esz
ményekbén való gazdagsága magyaráz meg.
A történelem szellemi mozgalmainak a történeti
nagyságok megítélésére éppúgy megvan a maguk sajátos
szemszögük, akárcsak az egyesnek. Ezt meghatározza
a kor általános iránya s az a különös törekvés,
melynek szolgálatába az illető mozgalom szegődött.
Innen van, hogy a múlt hőseiben bizonyos vonásokat
élesebben látnak meg, fontosabbaknak ítélnek s így a
kép, melyet róla rajzolnak, vagy mely az illető kor
irodalmában többé-kevésbé öntudatlanul kialakul, az
egyes szellemi mozgalmak szerint különböző. A követ
kező soroknak éppen az a feladatuk, hogy a Luther
kép koronkint való ilyen természetű változásaira
mutassanak rá és kiemeljék azokat a vonásokat,
melyeket az illető kor különösen fontosaknak ítélt, épp
azért szeretett volna határozottabban belerajzolni a
reformátor képébe.
*

Luther hatalmas egyénisége megosztotta kora
embereit. Vagy mellette az ö ügyéért harcolnak, vagy
ellene hadakoznak. Mindkét esetben a kort jellemző
szenvedélylyel. Ez a magyarázata, hogy az a Luther
kép, mely a kortársak lelkében alakul ki, vagy ideali
zált, vagy pedig torz. Az érte lelkesedők „Isten áldott
emberét" ünneplik benne, „aki által Krisztus meg
szabadított bennünket az Antikrisztus borzalmas orszá
gától és tanától". „A német föld nagy és hűséges
prófétája ö, aki által Jézus lelke mindazt hirdette,
amit minden igaz prédikátor tud, tanít és hirdet, és
amit megigazulására szívből hiszen minden igaz
Krisztus-hivő." Az így alakuló képbe híveinek mindent
elfedező szeretete — nem kis mértékben az ellen
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szemérmetlen rágalmazására való visszahatáskép —
beleszövi a legendának egy-egy aranyszálát, élete
nevezetesebb fordulataiban prófétai jövendölések beteljesedését véli megfigyelhetni. így lesz a Jelenések
angyalává, „akinél van az örökkévaló evangélium,
hogy a föld lakosainak . . . és minden nemzetség
nek és ágazatnak és nyelvnek és népnek hirdesse".
Összehasonlítják az Üdvözítővel, elítéltetése után a
passiót az ö életére vonatkoztatva írják át. Képeket
terjesztenek, melyeken feje fölött ott lebeg galamb
alakjában a Szentlélek, majd meg Krisztus keresztjével
ábrázolják, fején a szentek glóriájával.
A parasztlázadásban elfoglalt ismeretes álláspontja
miatt a reformátor népszerűsége csökken ugyan,
miáltal egyidőre a kép is veszít eszményiségéből, de
elleneinek határt nem ismerő gyűlölete gondoskodik
róla, hogy a hozzá hű maradtak szeretete erejéből ne
veszítsen s így képe továbbra is régi fényében
ragyogjon. Mert amily eszményített s a XX. század
legőszintébb Luther-tisztelőjét is sajátosan érintő a
hívei által rajzolt kép, oly torz ellenségeié. A rajongóké
és a katolikusoké egyaránt. Azoknak nem elég radiká
lis, aki megállt a félúton, ezeknek minden szentet,
isteni rendet felforgató forradalmár, mindkettejük
szemében szálka az ő gyönyörűséges „keresztyén
szabadsága". Amazok a „mttenbergi lélektelen henyélő
hústömeget"' látják benne, „aki Szentírás fonák elfer
dítése által ezt a rzánalomraméltó keresztyénségel
gyalázatosan bemocskolta", aki magát tolja fel csal
hatatlan pápának, de amellett nem átall kegyes keresz
tyének megbotránkoztatására csinos lakásban pöffesz
kedni, sört inni, sőt — aranygyűrűt hordani. Ezek
még tovább mentek s nem haboztak őt egyenesen az
ördögtől származtatni. A katholikus Luther-polémia e
durva érzéki vonásainak idővel természetszerűleg
enyhülni kellett, változatlanul csak egy maradt:
a reformátor őseretnek volta. Ez a magyarázata, hogy
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a katbolikus Luther-kutatók táborában Cochlaustól
egészen Grisaiig, a felvlágosodás egy-két szabadabb elvű
képviselőjétől eltekintve, az ellene való tiltakozásnak
éppen csak a formája változott meg, határozottságá
ból, engesztelhetetlen gégéből azonban nem engedett
seramit sem.
A lutheránus ortodoxia ereje javát kétségkívül
arra fordította, hogy azt a szellemet, mely a reformáció
at}'jának lelkéből ősforrás módjára ellenállhatatlan erővel
tört elő s a forma bilincseitől menten, nem egyszer
ellentétekben gazdagon lázasan alkotott, a skolasztika
éleselméjüségével simára csiszolt, szabatos, de termé
szetüknél fogva szűk formákba szorítva megőrizze az
utókor számára. Áz ő értékelési szempontja a tiszta tan.
Ezt alkalma
reformátor megítélésére is. Egyéni
ségének tartós hatása alatt megtartja ugyan az előző
évtizedek Luther-rajongóinak jelzőit, próféta jellegét
sem vonja kétségbe, de képét szinte öntudatlanul
mégis stilizálja, úgy hogy végül inkább egy egyházatya
vagy „a dogmatika inspirált professzorának" benyomását
kr^lti, mintsem az isteni igazság erejétől elbűvölt, éppen
azért földi tekintélyekkel dacoló, hamis bálványokat
döntögető prófétáét.
Tagadhatatlan, hogy különösen az ifjú Luthernek
egy-egy tulajdonsága nem igen illett bele az ortodoxia
mindenáron egységre törekvő, éppen azért erősen
nivelláló rendszerébe. Abban a Lutherben, aki a Szentírárban történeti ellenmondásokat, helvt nem álló
érveket is meglátott, aki a Királyok könyvét hitelreméltóbbnak találta a Krónikák könyvénél, aki a prófé
ták közül Dánielt és Jesaját, az evangéliumok közül
Jánost, a levelek közül Péter 1. levelét és a Páléit
becsülte a legtöbbre, aki Jakab levelét, mert a jócselekedeteknek is értéket tulajdonít, „szalma-epistolá"nak minősítette s a Jelenések könyvével nem tudott
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mit kezdeni, az írást minden relativizmustól ment
egységes egésznek tekintő ortodoxiának alig telhetett
valami nagy öröme. Mivel a megírottat meg nem írottá
tenni nem lehetett, a reformátor e kritikai meglátásait
hallgatással mellőzi, néha-néha gyengéden korholja,
helyenkint óvatosan javítgatja, végül pedig óva int a
merészségtől, hogy valaki fenntartás nélkül az ö
nyomdokain haladion, „mert ö bizonyára jobban beszélt,
mint azt hallgatói feljegyezték és mint nyomtatásban
megjelent".
Szerencsére ez a kritikus Luther nem az egész
reformátor. Ehhez a „negatívumhoz" hatalmas pozití
vumként járul ' az írás tekintélyének meggyőző lel
kesedéssel való hangoztatása ott, ahol az ő tiszta
tanáról, a sola fide-röl, a Krisztus keresztjének bol
dogító titkáról van szó. Ehhez járul a rajongók ellen
való küzdelme. Az ö minden történetit elsöpréssel
fenyegető subjeticvismusukkal szemben neki csak egy
fegyvere volt: ,,meg vagyon írva". Hogy ezt a fegy
vert "serényen, nem egyszer Idm életi énük forgatta, ki
venné neki rossz néven, ha az értékeket tekinti,
melyeknek akkor léte vagy nemléte forgott kockán.
Még akkor is, ha e harc közben ilyen és ehhez
hasonló nyilatkozata hangzott is el: „Az írás egy
betűje, egyetlenegy címe fontosabb, mint az ég és
föld". A reform.átor ezen oldala felé fordult, itt keresett
i s talált kapcsolópontokat az ortodoxia. Még pedig
teljes joggal. A lejtőre akkor lépett rá, amikor ezeket
a nyilatkozatokat a kelleténél többre értékelte, s annak,
ami a fejlődés folyamán alkalmilag a periférián jelent
meg, központi jelentőséget tulajdonított. Ebben a pilla:
natban szükségszeríien kellett a reformátor képe elrajzolásának bekövetkeznie. . • ;
Az értékelés e változására talán legjellemzőbbek
a korabeli Luther-érmék. A reformátor evangéliuma
szimbólumának a kifejezetten misztikus ég-kék mezőben
fehér rózsa, piros szív és fekete kereszt címert tartotta,
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iiitellectualistikus epigonjai jellemzőbbnek találják a
nyitott Szentírás fölötti égő fáklyát, mellette a körírást:
^ Isten ige, Luther tana,
Nem múlnak el azok solia'^
Ilyen és ehhez hasonló feliratok dicsőítik nem egy ház
falába vésve, s ennek az egész kornak értékmérőjeként
olvasható egy másik érmen: „Nagy volt életében,
nagyobb ékesszólásban, legnagyobb azonban taní
tásában".
A pietizmus ama törekvése, melylyel az ortodoxiá
val ellentétben a vallásos élet súlypontját nem annyira
az objectiv, gondosan körülbástyázott tanban, mint
inkább az istenfiúság személyes megtapasztalásában s
ennek a világban többé-kevésbé aszkétikus módon
való érvényesítésében kereste, lehetővé tette, hogy a
Luther-kép új, eddig nem méltányolt vonásaira is
ráterelődjék a figyelem. Ezek kiemelése és elismerte
tése azonban nem volt lehetséges az előző kor Lutherképének bírálata nélkül. Ennek a terjedelmes, apró
részletkérdésekre is kiterjedő kritikának az a lényege,
hogy az ortodoxia az idősebb, a konzerváló, a szervező
reformátor mellett, az ifjabbat, a hite bizonyosságáért
küzdőt, a papra s a szentségekre különösen nagy súlyt
nem helyezőt agyonhallgatta, őt megérteni s az idő
sebbel valamikép összeegyeztetni nem törekedett.
A pietizmus, talán az egyre növekvő időbeli távol
ság jogán, általában önállóbb a reformátor egyéniségé
nek megítélésében, mint a hozzá közelebb álló ortodoxia.
Elete, munkái egyaránt bírálat tárgyai. Hogy az ítélet
mértéke a pietizmust jellemző, aszkézisre hajló, gyakran
merő külsőségekbe vesző kegyesség, nem kell külön
hangsúlyoznunk.
A pietizmus a legjobb esetben a fölényben levő
sajnálkozásával tekintett az élet ártatlan örömeire is.
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Nem telhetett tehát valami nagy gyönyörűsége abban
a Lutherben, aki derült arccal járt-kelt az életben,
nem kerülte a világ örömeit, sőt részt kért belőlük,
hiszen saját vallomása szerint „az öröm az erények
anyja". Teljesen értelmetlenül állott szemben a refor
mátor ilyen ártatlan alkalmi nyilatkozataival; „Ha
Isten neheztel a tréfáért, akkor én nem kívánkozom a
mennybe", „Az Isten nem tudakozódik savanyú arc,
fejlógatás, vagy szürkeruhák után", „Az illedelmes és
erkölcsös lakodalomnak meghagyom az öt megillető
jogát és magam is táncolok", s míg egyfelől panasz
kodott, hogy ezeknek az elveknek maga a reformátor
is kárát vallotta, másfelől a test szükséges keresztre
feszítésének hiányát látta bennük. De kiterjed a
bírálat müvére is, melynek nagy hibája, hogy „a test
még mindig túlteng benne". Ilyen szempont alatt
keresnek kivetni valót bibliafordításában is.
Téves volna azonban azt hinni, hogy ez a nem
egy esetben tényleges fogyatkozásokra rámutató bírálat
akadálya lett volna a reformátor nagy érdemei elis
merésének. Korántsem. A pietizmusnak is eszményképe
Luther. Vezető szellemei Spener, Francke, Zinzendorf,
az ö szellemi örököseinek tekintik magukat. Nem
minden jog nélkül. Persze az ö hősük értékes vonásai
a pietizmus eszmevilágának síkjába esnek. Ezeket,
mint említettük, az ifjú Lutherben találják meg. 0 az
ö eszm.ényképük, a lelke üdvösségéért aggódó, aki
gyötrelmekkel teljes éjszakákon csupán egy kérdésre
keres feleletet: „megállhat-e vájjon bűnös lelke az
igaz Isten előtt?" Csodálják e nehéz lelkitusákban
megnyilatkozó őszinteségét, bűntudatának mélységét,
érdeméül tudják be, hogy „a kereszt bölcsessége"
mellett nem mulasztotta el a Szentírás oly fontos
gyakorlati jelentőségének hangoztatását, gyönyörködnek
a nagy imádkozóban, aki állhatatos buzgóságában nem
bocsátotta el az Urat addig, míg meg nem hallgatta.

160

MAG0G8

KAEOIiY

A felvilágosodás átvette a pietiziniistól az ifjú
Luther tiszteletét. Ez természetes is. A megállapodott
öreg Luther, akinek a reformáció szélső balszárnya
ellen való küzdelmében nem egyszer fájdalmasan
kellett tapasztalnia a „józan ész" áldatlan következ
ményeit, több alkalommal olyan lesiijtó ítéletet mondott
a felvilágosodás e bálványáról, hogy ezzel egyszersmindenkorra népszerűtlenné tette magát minden józanész
imádó előtt. Az ő paradoxonokban gyönyörködő vallásos
lelke mindvégig megfejthetetlen rejtély maradt a
mindent kiszámítni, mindent megmagyarázni akaró
rationalismus előtt. Ezért nem lát dogmatikájában sem
egyebet .,a régi babona borzalmas maradványánál".
A reformátor egyénisége azonban sokkal nagyobb
fajsúlyú volt, hogysem ezek az ellentétek, melyeket
könnyen lehetne még egynéhánynyal megtoldani, hatá
sának kibontakozását meggátolhatták volna. Az egyéni
ség a maga összhatásában ez alkalommal is eresebbnek
bizonyult, mint egy-egy elvének, igazságának a kor
történettől függő, éppen azért szükségszerű változásnak
alávetett formában való kifejezése. Ezt rá lehetett vetni
a kritika rostájára — a felvilágosodás élt is ezzel a
jogával — (le azzal le kellett valahogy számolni,
meg kellett érteni. A felvilágosodás a maga' módja
szerint elvégezte azt a feladatát, s bár a reformátor
egyéniségének súlypontját megtalálni nem tudta, egyes
kivételektől eltekintve általában rokonszenvesen ítéli
meg. A mindent megértés, mindent megbocsátás alapján
állva hibájául rója fel ugyan erővel teljes hevességét,
dogmatikus szükkeblűségnek tartja ellenfeleivel szemben
való hajthatatlanságát, de a kritika egyébként alkal
mazni szokott erősebb eszközeivel vele szemben nem
él. Ellenkezőleg. A reformátornak az írás betűjére
súlyt helyező, az ész korlátlan használatától óva intő
alkalmi nyilatkozatain előkelően elsiklik, az ész minden
hatóságát nem egyszer a legdurvább szavakkal kétségbe
vonót mentegeti, a dogmatika formalizmusától szaba-
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dulni nem tudót sajnálja. Ahelj^ett liogy őt támadná,
az észt védelmezi.
Annál nagyobb szeretettel időzik az idős Luther
más vonásainál. Amin a pietiziims megütközött, „hogy
mindkét lábával a földön állt", a felvilágosodás azt
tartotta egyik legszebb erényének. Amint természetéből
folyólag a vallást főkép emberi oldaláról tekintette s ,
inkább csak mint erkölcsiséget m'ltányolta, de érzéket
len és képtelen volt tulaj dónképeni vallásos ereit fel
kutatni, úgy a reformátort és inkább emberi oldaláról
méltatta. A tanító, az apa, a nevelő, a barát, az állam
polgár eszményét látja benne. Egyénisége legértékesebb
vonásának azonban mégis az igazságszeretetet, a bárminő
tekintélyiyel szemben való helytállást tartja. Ezzel a vonás
sal a pietizmussal együtt ö is az ifjú Lutherhez tér vissza,
de más szemszöggel más erényeit fedezi föl. A pietizmus
imádkozó hérosza őt hidegen hagyja, a kétségek
között lelke üdvéért gyötrödőt nem érti. Az ő bálványa
az egyszer felismert igazságért rettenthetetlen bátor
sággal síkraszálló barát, aki lelkiismerete hangján
kívül más tekintélyt nem ismer, aki az igazság birtoka
tudatában fölemeli dacos fejét s az egyházi és világi
hatalom legfőbb ítélőszéke előtt ki meri mondani a
nagy szót: „Itt állok, máskép nem tehetek".
Ezt a merész barátot ünnepli a felvilágosodás
korának költészete az éjjeliőr egyszerű strófáitól
kezdve egész a drámáig, az ő előítéleteket romboló,
emberi hagyományokat döntögető ereje feltámadását
szeretné látni a híres Bahrdt, „hogy a jobb idők
fényében látná meg az igazságot és kikelne bárgyú
imádói ellen", az ő lelke tüzét nem lelik mások
„a szomorú idők ez élettelen szélcsendjében", őt nél
külözi Lessing, azért nincsen senki, „aki megváltaná
a kort a betű jármától".
Nem szükséges külön kiemelnünk, hogy a fel
világosodás szilárd meggyőződése, hogy ezzel meg
találta a reformátor központi, legértékesebb jellemvonását
11
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s feltárta azt a forrást, melyből a reformáció világot
átformáló erői fakadtak. Csak így magyarázható meg
ugyanis az a csodálatos önbizalom, melylyel jogot vett
magának s a reformátor által felszabadított igazság
szellem.ében vélt cselekedni, amikor énekeit, kátéját
és bibliafordítását a kor követelményeinek megfelelően
..kiiavította".
Az újkor szerteágazó törekv'ései, szellemi áram
latainak erős elkltiönültsége egyfelől szinte lektizdlietetlen
akadályokat gördített egy egységes Luther-kép kialaku
lása elé, másfelöl azonban elősegítette, hogy a refor
mátor egyéniségére a legkülönbözőbb oldalról is essék
egy-egy fénysugár. Az ortodoxia, a pietizmus és a
felvilágosodás hatása a XIX. századba is átnyúlik,
minek következtében a Luther-kép azon vonásai,
melyekre az előzőkben rámutattunk, ismét megeleve
nednek. Határozott fejlődést az újkorban annyiban
láthatunk, hogy a történetkutatás a történeti módszer
térhódítása folytán a reformátort is elsősorban saját
kora viszonyaiban igyekszik megérteni és méltányolni.
E módszer mellett egyrészt elismeri benne a világ
történeti nagyságot, aki nemcsak felismerte az igazságot.
hanem bensöleg elsajátítva erejéhez képest valóra is
váltotta, másrészt nem hallgatja el kortörténeti meg
kötöttségét sem. így volt a Luther-kép az átmenetet
alkotó Lessingtől egész a jelenkor Waltheréig a leg
különfélébb szempontok alatt kutatás tárgya, melynek
folyamán lassan bár, de közeledik az igazsághoz,
mely neki valóban „legalázatosabb és legcongeniálisabb
tisztelete".
Csak két helyen nem tudták Luthert sohasem
megérteni. A római katolicizmus és a szélső baloldal
táborában. Azok szemében eretnek volt és az is maradt.
Xem tudták neki megbocsátani, hogy munkája ered
ményekép az egyház századokon át féltveőrzött egysége
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felbomlott s ,,Fél-Európa új lelket kapott". Ezek nem
tudtak nagyságának elismeréssel adózni, mert értelmet
lenül álltak és állnak még ma is azokkal a vallási
erőkkel szemben, melyek végeredményben egész élete
művének rejtett forrásai.
A reformáció jubileumi esztendejében a háború
erősen megosztó hatása ellenére is, fokozottabb mér
tékben fordul az érdeklődés hatalmas egyénisége felé.
A theológustól kezdve az újságíróig a kutatók tekin
télyes száma igyekszik tisztázni, hogy mit kapott
lánglelkétöl örökségül, hogy így gondolatait ható erővé
tehesse a küzdelmes jelen nemzedéke számára. E szerte
ágazó, különböző szempontú értékelés bizonyára csak
örvendetes jelenség, mert hathatósan elősegíti szelleme
gazdagságának minden oldalú feltárását. Veszély csak
akkor állhat be, ha a törekvések valamelyike a refor
mátor egész egyéniségét a maga számára igyekeznék
lefoglalni. Ilyen kísérletek voltak a múltban s bizo
nyára lesznek a jelenben is. Velük szemben azonban
— úgy gondoljuk :— megdönthetetlen igazságként kell
hangsúlyoznunk, amit a reformátor születésének 400.
évfordulóján Frank G. állapított meg. „Luther a pro
testantizmusnak nemcsak töredékét, hanem egész gaz
dagságát, egész jövő fejlődését hatalmas lelkében
hordozta. Neve nem föd pártprogrammot. Egy egyházi
párt sem foglalhatja őt le magának, egyiknek sem
lehet reklámpajzsa. A reformátort épp az teszi nagygyá
és mintaképpé valamennyi számára, hogy a különböző
irányok mind kapcsolópontokra találnak benne. Azért
azok, akik különös szeretettel a rüásodik, a dogma
tikus Luthernek hódolnak, ne felejtsék el mellette az
elsőt, a héroszt, akinek hitbeli bátorsága és hősi ereje
elévülhetetlenebb igazságok maradnak, mint azok a
dogmatikai formák, amelyekkel kegyességét körülbás
tyázta. Aki köntöse szegélyét fogja, az még nem bírja
szellemét. Akik viszont hősi nagyságának adóznak
nagyobb elismeréssel, mintsem dogmájának, ne feledjék
11*
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el, hogy reformációja nem öntudatos szabadságvágy,
előre megforLtolt liberalisztikus törekvés szülötte, hanem
a lélek üdvösségéért való aggódásé és küzdelemé, és
hogy életének későbbi szakasza, ha nem tündöklik is
az előzőnek megvesztegető fényében, mégis az egyház
alapítás, építés, a kiküzdött javak megőrzésében elsőrendíi fontosságú. A mi jubiláló örömünk a teljes, a
sokoldalúan felfogott Luthernek szóljon. Nem ünnepeljük
mi öt szentként. Számunkra az ő és az is marad
örökké, aki ö maga akart lenni: „Isten kegyelméből
való evangélista, a Gondviselés választott eszköze, a
protestantizmusnak testté lett elve. igazsága". [Dekanatsrede Erlangen 1883].
Magócs Károly.

- _

A k é s m á r k i evang. lyceumi pártfogó
ság multjából.V
A nagy múlttal bíró késmárki ág. hitv. ev. kerü
leti lyceum története^ tanügyi szempontból fontos, párt
fogósági intézménye pedig érdekes művelődéstörténelmi
és egykázjogi tanulmány. A pártfogóság intézménye
sok tekintetben kasonlatosságot mutat a kegyuraság
intézményével, de azért mégis lényegesen eltér tőle.
Hazánkban a protestáns egyház már az egyetemes
papság eszméjéből kiindulva nem fogadja el az egy
pátrónustól való függést, haiíem a patrónus mint egy
testületnek (pártfogóság, vagy esetleg egyháztanács)
tagja gyakorolja a pátronátusból folyó jogait. Minthogy
hazánkban a pártfogó jogait egyedül, mint magánsze
mély nem érvényesítlieti — mint a kath. egyházban
^ Mutatvány a szerzőnek „A késmárki evang. kerületi lyceumi párt
fogóság története" cimü nagyobb tanulmányából, melynek megjelenése
küszöbön van. A pártfogóság intézménye a hazai reformáció szellemé
nek egyik legérdekesebb terméke, amely egyház- és mivelődéstörténelmi
szempontból egyiránt érdekes és fontps. A tanulmány eredeti forrás
anyag (a késmárki levéltár) átkutatása alapján készült. A forrásutaláso
kat azonban helyszűke miatt nagy sajnálatunkra el kellett hagynunk,
hisz a mű nemsoliára teljes egészében a közönség elé kerül Szerkesztő.
^ A késmárki ev. lyceum történetét megírták : Sermann Vveher :
„Das ev. Gymnasium zu Késmárk." (A h'ceum 1854. és 1855-iki értesí
tőiben) ; továbbá részletesebben Palcsó István: A késmárki ág. Mtv. ev.
kerületi lyceum története. Késmárk 1893. 341. 1. Részletkérdéseket tárgvaltak: dr. Bruckner Guó'ző: A késmárki ev. lyceum múltjából (Pro
testáns Szemle 1907. 686-664. 1.); Totisky Zoltán: ILol állott a XYl.
században a késmárki protestáns iskola, a mostani ev. lyceum régi épü
lete. (Karpathen Post 1909. 26. és 27. sz.) és Grósz Ernő: Miért voltak
a magyar protestáns tanintézeteknek minden időben annyi lelkes párt
fogói és kik voltak a késmárki ág. Mtv. ev. kerületi lyceumnak kima
gasló jótevői. (Késm. ev. ker. lyo. 1887, 8-iki értesítőjében.)
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a kegyúr —, azért a pártfogóság mint intézmény alkot
mányosabb és demokratiliusabb a kegynraságnál, ahol
a kegyúr akarata a döntő, aki egyedül gyakorolja a
kegyuraságból származó összes tényleges és tisztelet
beli jogokat, valamint egyedül viseli a terheket is.
A pártfogóságnál a jogalany mindig egy testület, soha
sem egi/ pátrónns. A patrónus a testület révén, mint
annak tagja élvezi jogait és viseli annak terheit. Régeb
ben, még a XVllI. században is, a nemesség pátrónnsi
tiszteletet tudott magának biztosítani, épp úgy mint
Ausztriában a főnemesség, ami azonban ott is már tel
jesen elenyészett.
A késmárki ev. latin iskolának patrónusa, kelet
kezésétől, azaz 1533-tól egészen 1760-ig. a késmárki
ág. Mtv. ev. egyházközség, illetőleg helyesebben maga
Késmárk sz. kir. városa volt. A város lakossága a
XVÍ. és XVII. századokban úgyszólván teljesen evan
gélikus lévén, városi közgyűlési határozattal 1688-ban
a város lekintélyes borjövedelmét részben a latin iskola
fenntartására és fejlesztésére, részben pedig a késmárki
])api fizetések kiegészítésére kötötte le. ^ A városnak
ugyanis a Hegyalján nagy szőUöi voltak és a városi
borpincében árulta a saját borait, amelyekből szép
mellékjövedelemre tett szert.
A városnak ezen pénzügyi míiveietei nem tetszet
tek azonban 1744-ben a város bírájának, Müiler József
nek, ki a város tudta és beleegyezése nélkül a szepesi
kamránál Kassán jelentett be ez ügyben fellebbezést és
erre a kamara be is tiltotta a borjövedelem.nek erre
való felhasználását. A városi képviselőtestület pedig
felháborodásában megfosztotta emiatt MüUert a bírói
tisztségtől, mire ez vejével, Liszt TeofiUal Bécsbe sie
tett és ott illetékes helyen panaszt emelt a késmárkiak
elleíi. A cs. kir. kamara az ügy megvizsgálására és
' Késmárk sz. kir. vái'os titkos levéltárában in Cista ferrea fasc.
X. 7. sz.
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rendezésére nagyszalontai báró Fischer Józsefet küldte
Késmárkra kir. biztosi minőségben, aki oda 1744-ben
október hó 8-án megérkezett. Báró Fischer J. első
ténykedése volt, hogy letette mindenekelőtt az új bírót
(Szőke Mihályt) és újra hivatalba ültette Müllert októ
ber 10-én, majd ellenőrizvén és felülvizsgálván a város
számadásait, kifogást emelt az ellen, hogy a borból
befolyó közjövedelem felekezeti célokra fordíttassék.
A kamara erre csakhamar rendeletileg eltiltotta a városi
hatóságot attól, hogy tovább folyósítsa a , borpénzeket
vallásügyi és felekezeti iskolai intézmények fenntartá
sára.^ Ez a rendelet súlyosan érintette a késmárkiakat,
mivel maga az egyházközség elkülönített vagyonnal
nem rendelkezett és így a papok fizetése és latin iskola
fenntartása teljesen vállaikra nehezedett, ami annyival
érzékenyebb csapás volta hívekre, mável csak 1717-ben
építették fel közadakozásból a városi falakon kívül a
nagyarányú fatemplomot.^
Természetes, hogj' az ev. hívek nem tudtak a ren
deletbe beletörődni és azért utat-módot kerestek ennek
megroásítására. Megbízták Bécsben Knncz nevű ágenst,
hogy személyesen terjessze be a város kérelmét e ren
delet visszavonása érdekében, mivel a városi borpén
zeket ők már ősidőktől fogva az ev. papok és tanító
tanárszemélyzet fizetésére fordították. Knncz 1744-ben,
március hónapban terjesztette be alázatos instanciáját,
de a kamara elutasította öt kérelmével. A késmárkiak
e kedvezőtlen hírre nem csüggedtek el, hanem elhatá
rozták, hogy mindent megkísérelnek e régi jog meg
tartásáért. Követet küldtek tehát Bécsbe, aki kezébe
vegye az ügyet és új beadvány nyal igyekezzék a királyt
e szigorú rendelet megmásítására bírni. E feladatra
1 ProtocoUum eccl. et scholae ev. Kesmarkiensis 1706—1811. (Kés
márki ev. lic. levéltárában B. Nr. = 1)
^ Linberger István: A késmárki ev. fatemplom leirása. Késmárk
189-2. és dr. Bruckner Gvőzö; A késmárki ev. fatemplom. (Prot. Szemle
1908. 1Ü5—111. 1.)
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legalkalmasabbnak mutatkozott Kray Jakab, a vértanú
hasonnevű fia, aki 1748 május lió 26-án indult el Kés
márkról és június hó 3-án már Bécsben volt. A követ
kező napon Kray J. legelőször Kuncz ev. ágenssel
tárgyait, aki nem sok reménynyel bíztatta. Mégis új
kérvényt szerkesztettek, melyben részletesen kifejtették
a késmárki ev. egy^házközség szomorú helyzetét és
nyolc pontban indokolják kérésüket. Hangsúlyozzák,
hogy nem annyira pénzalap az, hanem inkább bor]Övedelem, melyet a papokra és iskolaszemélyzetre fordít
a város és mely főleg az ev. polgároktól folyik be,
továbbá, hogy mindenki szabadon vásárolhatja borát
ott, ahol akarja, de az alap növelése szempontjából e
bormérésből szerzik be legtöbben borszükségletüket.
A kézműiparosok összejövetelei, céhrestauráció, tiszt
viselői lakomák és másnemű régi összejövetelek alkal
mával azonban nem szerezhetik be a polgárok más
honnan boraikat mint a városi pincéből. Ház- és bár
milyen telekvételnéj és eladásnál 100 frt-nyi összegnél
1 frt boráldomás fizetendő és a bort ilyenkor a városi
pincéből kell beszerezni. Lakodalmaknál és keresztéléseknél mindenki maga gondoskodhatik a borokról,
de legalább két meszelyt köteles a városi pincéből
venni. Az evangélikusok oly buzgósággal, becsületes
séggel kezelik, növelik és gondozzák a boralapot, hogy
az mindkét vallásfelekezet papjainak és alkalmazottai
nak fizetésére elegendő. Ha ezt az alapot nem enge
dik át előbbi rendeltetésének, az nagyon le fog apadni,
a polgárok közönye miatt. Eddig is az ev. polgárok
jóakaratából fedezték abból a kath. egyház- és iskola
kiadásait is, noha erre semmi sem kötelezte őket, ha
a király kegyesen megengedi a jövőben is, hogy a
borpénzt a régi célokra fordítsák, akkor helyes uralmi
elv érvényesül. Utolsó érv gy^anánt felhozzák, hogy
királyi biztosok is már több ízben jóváhagyták ezt.
Krav^ Jakab jún. 10-én m.ár a kancellárnál van,
átnyújtja a kérvényt, amelyet az sehogyan sem akar
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elfogadni, mivel i'övidesen kijelenti, hogy Őfelsége a
kiadott rezoluciótól eltérni nem kajlandó. Az egész
országban nincs hasonló eset, hogy a városi borjöve
delem ilyen célokra fordíttatnék. Az eddigi szokás is
csak visszaélésből származhatott. Zokon vette továbbá
a kancellár, hogy újból zaklatják és szemrehányást is
tett Kraynak, amiért ilyen kis városka ennyi alkal
matlanságot okoz neki. Kray Jakab azonban nem ijedt
meg a kancellár rideg kijelentéseitől, hanem férfias el
szántsággal azt felelte neki, hogy alattvalói köteles
ségének ismeri, hogy minden ügyben a trónnál keres
sen orvoslást, különösen a fennforgó iskolasegélyezési
ügyben, mivel kir. biztosok is már jóváhagyták volt
több ízben azt és mivel az a pénzalap különben sem
rendes jövedelem. Kray J. ezen határozott fellépése
megszelídítette a kancellárt, ki erre átvette a kérvényt.
Kray és Kuncz felkerestek még más cs. tanácsosokat
is és melegen ajánlották nekik a késmárkiak ügyeit.
Június 12-én már közölte Adelphi referens Krayval,
hogy az uralkodó semmi körülmények közt nem haj
landó a dolgon változtatni és nem engedheti át a városi
jövedelmet sem kath. vallásügyi, annál kevésbbé ev.
vallásügyi célokra. Adelphi előadó külön is figyelmez
tette Krayt, hogy kár minden további fáradságért és
költségért, mivel egy helység miatt precedenst nem
fognak alkotni; legyenek a késmárkiak azon, hogy
más pénzalapot teremtsenek elő.
Miután Bécsben a késmárki ev. egyházközség ügye
véglegesen rosszra fordult és Kray J. tudomására hozta
városának a szomorú tényállást jelentésében, szükséges
volt új jövedelemről gondoskodni. Ezt megtette a kés
márki egyházközség 1748. július 26-án tartott egy
háztanácsában, amelyben az egyháztagok hosszas eszme
cserét folytattak új jövedelmi források előteremtéséről,
amelyek segítségével a papok és tanszemélyzet a kor
igényeknek megfelelően díj áztassanak. Csakhamar egy
hangúlag kimondották, hogy az egyházközségi pénz-
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tárt a következő módon kel! gyarapítani: 1. két persely
szerzeudö be, melyeket a két egyházi gondnok körüikordoz, majd a városi fertálymesternek átadva az szom
szédtól szomszédhoz kézbesítse azt; 2. minden vasár
nap és ünnepnapon és általában azon napokon, melyen
istentisztelet van, a persely újra előkerül és az ada
kozók figyelmeztetendők, hogy ne valami csekélységet
tegyenek bele, hanem legyenek tekintettel a rangra
és vagyoni viszonyaikra.
3. Ha a gyűjtésnek e módja nem mutatkoznék
elegendőnek, akkor még negyedévenként a temiplomajtóknál tálak tétetnek ki, amelyek mellé helybeli pol
gárok rendeltetnek ki és istentiszteleten a hívek újabb
tekintélyesebb adakozásra szólítandók fel. E gyűjtés a
sátorosünnepeken, karácsony, húsvét és pünkösd vasár
napjain és Mihály napján történjék.
4. Minthogy a templomban m^ár kevés temetkezési
hely van, azért célszerűnek tartják a helyárak feleme
lését. Felnőtt ember sírhelye ezentúl 8 magyar forint,
gyermeké 5 m. frt, a templom körülötti kertben férfi
vagy nő a sírhelyért fizetendő 1 m. frt 20 d., gyer
meki sírhelyért 90 d.
5. A híveket inteni és figyelmeztetni kell, hogj^ a
templomban szerezzenek meg maguknak ülő- és sír
helyeket az egyházi jövedelem szaporítása végett. Akik
ezt nem teszik, azok ne reméljék, hogy elhalálozásuk
után a templomban sírhelyhez jutnak.
6. A papok, egyházi és iskolai alkalmazottak ezen
túl ne hetenként, hanem negyedévenként kapják meg
fizetésüket.
A hívek adakozása azonban nem. lehetett elég
ahhoz, hogy biztosítsa a késmárki ev. latin iskola fenn
állását. Új iskolai szükségletek mutatkoznak, melyek
fedezésére az egyházközség képtelen. Évről évre jobban
'érzi, hogy híres iskoláját nagy veszély fenyegeti; az
anyagi gondok már oly nagyok, hogy az iskola lét
kérdése forog kockán. E végszükségben gradeci Stan
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sith Horváth Gergely, nagyőri főnemes és tiszakerületi
felügyelő tevékenysége és ügybuzgalma ébresztette fel
az érdeklődést a késmárki latin iskola iránt elsősorban
a szepesmegyei nemesek- és egyházközségekben, majd
hazánk összes ev. nemeseihez fordult segítségért.
A kérő szózatot meghallgatták mind a nemesek,
mind az egyházközségek és egyik adomány a másikat éri.
A nemesek közül DessewfFy Tamás az első, aki
a tápintézet részére 500 magyar forintot adományozott
azzal a kikötéssel, hogy ha a késmárki iskola meg
szűnne, akkor a tőke az eperjesi ev. iskolára száll át.
Gradeci Stansith Horváth Gergely is az első adako
zók között van, amennyiben ő is 500 frtot ad a kés
márki ev. tápintézet részére azzal a megjegyzéssel,
hogy a latin iskola megszűnése esetén az alapítványa a
késmárki ev. népiskola
essék. Ugyanilyen fel
tétellel adomány^oztak Okoiicsányi György 600 frtot és
Berzeviczy Sándor 500 frtot a késmárki ev. latin isko
lának. Mndrony Pál pedig 1000 frtot adott a tápinté
zet részére. A jó példa jószívű nőknél is követökre
akadt, amennyiben markusfalvi Máriássy Ferenc özvegye
szül. Szontágh Zsuzsanna is 500 m. forintot hagyomány^ozott a késmárki szegény ev. diákok felsegélyezé
sére. Az iskola megszüntetése esetére a késmárki ev.
egyházé az alapítvány' és ha az is megszűnnék, akkor
visszaszáll a családra az összeg. Özvegy Goldberger
Mihályné szül. Mauks Judíth 200 rénes forintot hagyott
a tápintézetnek. Marlíusfalvi Máriássy Klára Vattay
Farkas nevű férjének és fiának emlékezetére 1763-ban
1000 frtot bocsát az intézetnek szabad rendelkezésére,
oly^formán, hogy csak a kamatok használhatók fel.
A következő évben juttatnak a szepesmegyei egy
házközségek 305 m. forint 88 d-t a késmárki iskolának
és a késmárki egyházközség negyedévi persely^adományából 72 m. forint folyt be.
Gradeci Stansith Horváth Gergely erős propa
gandát fejtett ki a késmárki iskola érdekében a neme-
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sek körében. így az ő érdeme, kogy 1765-ben iglói
rokona Szontágk Dorottya 1500 rénes forintot adott át
Horváthnak a késmárki szegény nemesi ifjúság szá
mára azzal a kikötéssel, liogy lia a késmárki ev. iskola
és ev. egyház megsemmisülne, akkor Szepesmegye vala
melyik ev. iskolájának vagy egyházának jusson az
összeg. Ez évben a szepesmegyei egj^házközségek 213 frt
18 dénárral segélyezték a késmárki iskolát, az anya
egyházközség meg 99 frt 18'/ „ dénárral. Gálszécsi
Kallnásy Ádám 1768-ban 200 frt os ösztöndijat tesz
a késmárki ev. iskolánál egy nemes ifjúnak kiképeztetéséxe, előnyben részesülnek a csaiáddal rokonságban
álló ifjak; hasonló feltételek mellett tesz özv. Neniessányi Boldizsároé szül. Kassándy Rebeka 300 rénes
forintos ösztöndíjat. Nagyobb összeget adtak még gradeci Stansith Horváth Márk 2000 frt-ot, Görgey Pál
1500 frt-ot és végül fejedelmi ajándékhoz juttatta a
késmárki ev. latin iskolát Mudrányi Pál, aki 1781-ben
12,000 frt-ot hagyományozott Eperjesen kelt végren
deletében és benne azon óhajának adott külön kifeje
zést, hogy a töke kamatai felöl az iskola pártfogósága
vidéki tagjaival együtt intézkedjék.
A nemesség érdeklődését szerenesés kézzel kel
tette fel gradeci Stansith Horváth G,, úgyhogy 1760tól kezdve minden esztendőben történtek kisebb-nagyobb
adományozások és hagyományozások a késmárki ev.
latin iskola javára. A nemesség fáradhatatlan az ada
kozásban és bőkezűsége sokszor meglepő. A nagylel
kűség és áldozatkészség szép példáival találkozunk a
XIX. század elején is,^ jóllehet ekkor a pénzügyi
1 1802-ben tett Horvitli Jakab 2400 frtos, 1803-baii Podmaniozky
Beleznay Mária 1200 frtos, Várady-Szakmáry Donát 1800 (600 irtot az
iskola és 480 frtot a tanári fizetések javítására) frtos alapitványí. A
Horvátli-család bőkezűsége szinte csodálatos, amennyiben 1807-ben
Horváth Borbála már újabb összeget (2400 frtot) juttat az iskolának a
tanári fizetések rendezésére, ugyanazt tették lB08-ban Wieland András
(600 frí) és Máriássy Ferenc örökösei (1200 frt), — míg Doloviceny
Sándor 1808-ban 360 frtot és Radvánszky Ferenc 1810-ben 2400 frtot
juttatnak az iskolának, illetőleg tápintézetnek. (Lásd az alapítóleveleket
a késmárki ev. lyoeum levéltárában fasc. 11.)
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viszonyok hazánkban is igen aggasztók. — A szepesmegyei egyházközségek nem rendelkeztek oiy bő
séges anyagi javakkal, mint a vagyonos nemesi csa
ládok, de azért szűk anyagi viszonyaik mellett ők
is megerőltették magukat, hogy a Szepesség egyik
leghíresebb iskoláját megmentsék. 17 64-tői kezdve az
évi hozzájárulás 200—400 frt között váltakozik. A
gyülekezetek vagyoni viszonyaikhoz mérten különböző
arányban adakoztak. Legtöbbet adtak rendszerint Igló,
Szepesszombat, Leibic és Poprád, de a kisebb gyüle
kezetek, mint pl. Duránd^ Strázsa, Izsákfalva, Tótfalva,
Forberg stb. is szívesen küldték el az akkori viszo
nyoknak megfelelően tekintélyes adományaikat.
A késmárki ev. egyházközség 1748-ban július
26-án intézkedett, hogy a hívek áldozatkészségével
nagyobb pénzalapot teremtsen és azért különböző
gyűjtéseket kezdeményezett. Nem rendelkezünk ada
tokkal, hogy mennyit eredményezett egy évi gyűjtés
1749—1760-ig. De úgy látszik ezekben az években
lehetett a gyűjtés a legnagyobb, mivel akkor még a
késmárki egyházközség képes volt iskoláját saját ere
jéből fenntartani. Azonban a hívek kifáradtak; a Mária
Terézia-féle káros vámrendszer erősen éreztette hatását
a késmárki iparosokkal és kereskedőkkel egyaránt,
kik rohamosan elszegényedtek. Adatokkal is igazolhat
juk ezt. Míg 1761-ben a különféle gyűjtések, ajándé
kozások folytán a késmárki egyházközség még 190 frt
23 d-t fordíthatott iskolájára, addig 1762ben már csak
144 frt 18 d-t, 1768-ban 116 frt 60 d-t, 1764-ben
Ü9 frt 18Vio d-t, 1772-ben pedig csak 49 frt 25 d-t,
1773-ban 39 frt 3H d-t, 1774-ben 9 frt 60 d-t,
1775-ben 26 frt 51 d-t, 1777-ben 12 frt 68 d-t,
1778-ban 18 frt 32 d-t, stb.
A rossz pénzügyi viszonyok különösen a francia
forradalom kitörése után mutatkoztak, mikor I. Ferenc
beleavatkozott a Napóleon elleni harcokba. Ezt látjuk
már 1796-tól kezdve, mikor a késmárki és vidéki
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gyülekezetek segélypénzei oly csekélyek, kogy egy
szám alatt könyvelték el azokat. (Pld. 1796-ban 17 frt
40 d, 1797-beii 12-4 frt. 1798-baii 18-72 frt, 1799-ben
11-84 frt, 1800-ban 15 frt, stb.
Pénzadományokon kívül terményekkel is gyámo
lítottak a késmiárki ev. latin iskolát a nemesek, gyü
lekezetek és városok egyaránt. A nemesek rendszerint
nebány hordó bort ajándékoztak szüret alkalmával az
iskolának. A tápintézet igazgatója kezelte a borokat
és ka szerét tehette, eladta azokat és a pénzt beszol
gáltatta az iskolának, A boradományozók nevével
évről évre találkozunk a pénztári naplóban. Az eladott
borok ára sokszor igen nagy iövedelmet jelentett az
intézetre nézve, pld. 1761-ben 612 frt 78 dénár folyt
be az eladott borokból. A' tápintézeti igazgató akkor
egyúttal valóságos borkereskedő is volt, aki bizony
felelős volt még a borok jóságáért is. Egy hordó bor
ára volt pld. 17 63-ban 9 frt 90 d. Rendszerint a
következő nemesek ajándékoztak a késmárki iskolának
évenként néhány (l — 4j hordó bort: Pulszky Samu,
Mudrány Pál, a Dessewffy-, Okoliesányi-, gradeczi St.
Horváth-, Berzeviczy-. Draveczky-, Szirmay- ésMariássycsaládok tagjai. ^ Érdekes, hogy a pénztári naplóba
beveszik a megígért, de be nem. szolgáltatott borokat
is és állandóan számontartják azokat, ^ Szokássá vált
továbbá diákokat szüretre küldeni, akik ott adományo
kat gyűjtöttek az egyes szőlőtulajdonosoktól és ven
dégektől, akik a szüreten résztvettek. Ezek a kikül
dött deákok segédkeztek itt-ott a szüreti munkáknál
és azért mindig szívesen látott vendégek voltak. Tekin1 Aota 24, 25, 26, 46, 50, 62, (Okoliesányi Gy. 4 hordót ajándé
kozott 66 frt értékben).
^ Versprocliene Weine so nocli iiioiit eingegangen:
bey Tit, Prauen Thomas von Dessöffin ab Anno 1781 Nr. 1 Fass.
» •,
Georg „ Okoliosánvi „
„
„ „ ,
.,
.
:,
..
,
„
,
" ,
„ 1784 „ „
,
. Herrn Francisco ,, Mariássy
,
„ . „ , Va .,
(U. 0. 104, és 106. 1.)
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tettel továbbá arra, hogy a szüret nagy öröm- és nép
ünnepély volt, bőkezűen adakoztak a gyűjtögető diákok
részére. Nem lehetetlen, hogy Késmárk városa azért
kötötte volt le borjövedelmét az iskolának, mert a
diákok közreműködésével és segédkezésével szüretelt.
A diák a szüreteken érvényesiüt legjobban bohóságaival
s farfangosságával. Nemcsak Késmárk, hanem a Szepesség úgy szólván összes nevezetesebb városainak nagy
szőlői voltak a Hegyalján, ahol azntán mindenütt
szívesen fogadták a gyűjtögető, minden munkára kész
és tréfás késm^árki diákokat. Erre a tényre vezethetjük
vissza, hogy a szüretpénz (Vindemation — Wein-Collect)
mindig tekintélyes volt, még akkor is, mikor egj^éb
közadakozásban a pénzügyi és nemzetgazdasági vál
ság erősen érezhető volt. Megfordultak a késmárki
diákok Miskolcon, az egész Hegyalján, sőt még Békés
megyében is. Legtöbbűyire három, négy, de esetleg
több élelmes diákot is bocsátottak együttesen útnak. Az
útiköltséget természetesen az iskola fedezte, így pld.
a Békésre ment két sttidensnek útiköltsége volt 7 frt
20 d 1771-ben. E két studens ennek fejében 221 frt
30 d-t gyűjtött a késmárki iskolának. 1775-ben hoztak
ketten 4 frt 80 d útiköltség - ellenében 168 frt 62 d-t
Késmárkra. 1779-ben pld. Rákóczy Samu és Cseptsény
Pál diákok 181 frt 62 d-t gyűjtöttek. (Útiköltségük
19 frt 64 d) 1782-ben gyűjtöttek Hrabusay György
és Kevitzky 174 frt 08 d-t. (Útiköltségük 23" frt 08 d.)
Bizonyítékul, hogy a pénzügyi válság nem nagyon
éreztette hatását a szüreten, felhozom a következő
adatokat: 1799-ben hoztak Kupossány Gy. és Körnek
Gy. Késmárkra 156 frt-nyi könyöradományt; 1800-ban
a szüretpénz 177 frt 60 d. és 1801-ben meg pláne
237 frt 72 d. és 1810-ben 557 frt.
A diákok azon szüreti szupplikációja amilyen érde
kes, olyan jövedelmező is volt a késmárki ev. iskolának.
A vidéki gyülekezetek meg mindenféle termé
nyekkel kedveskedtek a késmárki ev. tápintézetnek.
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Kofsin járták be az egyes gyülekezeteket a diákok
és élelmiszert kéregettek a tápintézet részére és kiki
káposztát, borsót, burgonyát vagy egyebet rakott a
kocsira és a nagy rakománnyal diadallal vonultak be
a diákok Késmárkra. Különösen Leibic, Duránd, Ménhárd, Szepesbéla, Kakaslomnic, Matheóc, Strázsa, Szepesszombat, Poprád, Felka és Nagyszalók adtak nagyobb
mennyiségű terményeket és péozadományokat a legújubb időkig a késmárki lyceiimi tápintézet javára.^
Az egyes gyülekezetekben még jelenleg is élénken
visszaemlékeznek arra, hogy nemrégen még évente
ily módon rótták le pártfogói kötelességeiket a kés
márki ev. főgimnázium kebelében fennálló tápintézettel
és konviktussal szemben. ^
' Lásd a tápintézeti számadásokat a lyceum levéltárában.
* Lásd a tápintézeti számadásokon Hvül a gj'űjtöiveket és gyűjtőkönyvecskéket 1760—1913-ig- Érdekes adatokkal illusztrálják ezek a
könyvecskék azt, togy 158 év óta mi mindennel támogatták a szepesmegyei ev. gyülekezetek a késm, ev. lyceumot. (Késm. ev. lyc. levéltárá
ban egy egész szekrényt töltenek ki ezek a könyvek)

Dr. Bruckner Győző.

Luther énekeiből.'
1.
Kérjük a szent Lelket.

/

.

Nos kérjük hát mi a Szentlelket,
Mert az igaz hittel ő tölt meg,
Hogy az; védne minket,
Ha jő halálunk
S a nyomorból végre mi elszállunk.
Kyrie eleis.
Te dicső fény tűzz utunkra is,
Jézus Krisztust ismerni taníts,
Hogy csak őt kövessük,
^ Ünnepi ajándékul szántuk Luther énekeinek e gyűjteményét.
Köszönet érte azon költőinknek, akik művészi átültetésöket végezték
s ezzel evang. egyházunknak, hazai prot. irodalmunknak rendkívüli
szolgálatot tettek. Luther énekei mindig elsőrendű értékei voltak
énekeskönyveinknek — már az lo63-iki Szegedi , Gergely-féle
énekeskönyvben találunk fordításokat Lutherből — , de a váltakozó
theol. irányok nyomot hagytak rajtuk. E fordítások az eredeti
Luther-szöveg szerint készültek. Súlyt helyeztünk arra, hogy az
énekköltő Luthert a maga öseredetiségében mutassuk be, nem az
énekeskönyvek némileg változott szövege szerint. A közölt énekek
különben Kovács Sándor készülő új énekeskönyvének értékes
anyagát képezik s azért illetéktelen felhasználás ellen e helyütt is
tiltakozunk.
Az Erős vár új fordítása már az Ösvény első évfolyamában
megjelent ugyancsak Kozma Andortól. Ha a körülmények kedvez
nek, — a többi, birtokunkban levő értékes fordításokat is sorban
be fogjuk mutatni.
Az énekeket a Buchwald-féle kiadás sorrendjében közöljük.
Szerkesztő.
12
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A hű Megváltót,
Aki számunkra jobb hazát váltott.
Kyrie eieis.
Hintsd kegyed ránk édes Szeretet,
Mígnem tőled szívünk is eped,
Hogy szeressük egymást
Híven és hévvel
S éljünk egyetértve mi békével.
Kyrie eleis.
Fövigasz Te, a bajunk ha nagy,
, Halált s szégyent félnünk te ne hagyj.
Nehogy a mi lelkünk
Kétségbeessék,
Míg éltét vádolja az ellenség.
Kvrie eleis.
Kozma Andor.
2.
Jövel Szentlélek!
Szent Lélek Úristen, jövel
Ajándokidnak üdvivei,
Oh töltsd el a hivők szívét,
Gyújtsd fel szerelmed szent tüzét.
Fényednél ime egybegyűlt
A hívők serge mindenütt.
Hogy minden nép és minden nyelven
Dicséretet tenéked zengjen.
Halleluja, halleluja!
Te szent fény, pajzsunk és erőnk.
Az Ige lángját gyújtsd nekünk.
E láng szívünket hassa át.
Hogy ismerjük meg az Atyát.

|
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Hamis tanoktól óvj te meg,
Hog-y mesterünk legyen csak egy,
A Jézus Krisztus, ö vezetne,
Egész lélekkel bízván benne,
Halleluja, halleluja.
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Szent Lélek, édes vigaszunk,
Szerelmünk, benned bízhatunk.
Veled megyünk mindig Mven,
Nem tántorít el semmi sem.
Segítni mindig jöjj te el,
A test vakságát íízd te el;
Hogy által élten, át halálon,
A lelkünk mindig rád találjon.
Halleluja, halleluja!
Hegedűs István.

3.
Media vita.
Eletünkben szüntelen
Halál környez minket —
Kit esd szívünk mentő gyanánt,
Kegyelmet — ki hinthet —?
Úristenünk csupán te.
Mi bánjuk a bűnt, — mely miatt
A haragod felriadt.
Mi szent Úristenünk,
Szent erős Istenünk,
Szentséges, irgalmas Megváltó,
Te végtelen Ur,
Ne hagyj elsülyednünk
A halál keservébe.
Kyrie eleison.
12*
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Halálunkban a pokol
Torka van ránk tátva.
Ki segít e vészben is,
Hogy minket megváltna?
Úristenünk csupán te.
Sajg bűneinkért bánatod
S nagy kínunkat siratod.
Mi szent Úristenünk,
Szent erős Istenünk,
Szentséges, irgalmas Megválta,
Te végtelen ür,
Ne hagyj elcsüggednünk,
Bár pokoltűz csap felénk.
K3^rie eieison.
Pokolfélelmünkben is
Bűneink kergetnek.
Hova fussunk, mentshelye
Hol az enyhületnek?
Krisztus urunk, csak nálad.
Az értünk ömlött drága vér
Minden bűnünkkel felér.
Mi szent Úristenünk,
Szent erős Istenünk,
Szentséges, irgalmas Megváltó,
Te végtelen Űr,
Ne hagyd elveszítnünk
Az igaz hit vigaszát.
Kyrie eieison.
Kozma Andor.
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A 130, Zsoltár.
Örvény mélyén kiáltok én,
Uram, oly messze tőled,
Kegyes füled hajlítsd felém,
Kiáltok ím felőled.
Ha azt veszed te számba még,
Mit tettünk és mit vétkezénk,
Ki állna meg előtted ?
Te maga vagy a kegyelem.
Kész megbocsájtni vétket.
H'jába törekszünk szüntelen,
Ki legjobb az is véthet.
Biztos felőled senki se,
Mindenkinek kell félnie.
Csak kegyelmedből élhet.
Csak az Istenbe bízhatom,
Nem önnön érdemembe.
Szívem csupán ö rá hagyom,
Bízom a kegyelembe.
Ha ő szól hozzám biztatón,
0 menedékem vigaszom,
Minden reményem benne.
Ha így tart egész éjen át,
És reggel újra kezdem,
Hatalma nékem nyugtot ád,
Nem kell kétségbeesnem,
Hü Izrael csak híi lehet.
Aki lelkedtől lelkezett,
Hinnem kell Istenembe.

,
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Istennél %'an a "kegyelem,
Nem nézi vétkeinket,
Romlásunk bármi szertelen,
Nem hagy el solise minket,
0 Izrael jó pásztora.
Ki megváltást nyer általa,
Ha kegygyei rátekintett.
Hegedűs István.
5.
A 12. Zsoltár.
Ah Isten, vesd ránk szemeid
És könyörülj meg rajtunk.
Már oly kevés a szented itt
S mi árvultan sóhajtunk.
Már nem kímélik szent igéd,
S a hunyó hit már alig ég
Az emberek szívében.
Tanaik hívságos cselek,
Amiket kieszeltek.
Egyet nem értő kebelek,
És nem Istentől keltek.
így véli egy, úgy tartja más
S közöttünk szörnyű szakadás,
Bár csillogó a külszín.
Az áltant, Isten, irtsd te ki,
Mely mást sem ád, csak mázat,
Mégis kevély szó hirdeti:
Dac annak, aki lázad!
Miénk az ország s hatalom.
Szavunk szent minden oldalon,
Ki az, ki vélünk bírna ?
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De Isten szól: ébren vagj^ok,
Ziláltak a szegények,
Hozzám röpített sóhajuk
Panaszkép hallom én meg.
Üdvös igém szállj síkra hát,
Bátran, hamar dönts el csatát,
Szegényeket erősíts.
ím, az ezüst hét lángon át
Tisztul meg hosszú próbán.
Várjátok az Isten szavát
Eképen minden órán.
Próbája a kereszt neki,
így tűn hatalma s fénye ki.
Mely szétragyog a földön.
Ezt óvd meg tisztán Istenünk,
A. rosszak fajzatától,
,
Amelynek, tedd meg ezt nekünk,
Belénkömlését gátold.
Mert a tömeg istentelen,
Hol huDcfutok vannak jelen,
Mint néped födicsői.
- ' Komia Andor.
6.
Krisztus föltámadása.
Krisztust a sírba zárta,
Halálra szánta vétkünk,
De sírjából kiszálla,
S életet szerze nékünk.
Azért bizton vigadjunk,
Istennek hálát adjunk
És zengjünk: Halleluja!
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Halálon győztes ember
Nem támadott közöttünk,
Mert dacolánk Istennel,
A bün szulgái lettünk,
A bal ál így jött reánk.
Hatalmába adatánk,
Országa fogva tartott.
Istennek egyszülött fia
Jézus állott helyünkbe,
A bűnökből feloldoza
S így a balált elűzte,
Minden hatalmát és jogát,
Nem maradt csak formája hát,
Fulánkját elvesztette.
Csodás harc volt, élet midőn
Halállal szembeszálla;
Az élet győzött ellenén,
Halált mért a halálra.
Az írásban megírva áll,
Halált hogy nyelte el halál,
Gúny tárgya ö azóta.
Húsvéti bárány, Üdv neked
Kit földre küldött Isten,
Véred a hű szeretet
Kiontá a kereszten
A vér ajtónkat jelöli,
Halált közel nem engedi,
A gyilkos meg nem ejthet.
így üljük e nagy ünnepünk
Gyönyörben egyesítve,
Melyet, ki maga nap nekünk
Az Űr reánk deríte.
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Ki kegyelme fényivel
Szívünk-lelkünk tölti el,
Eltűnt a bűnnek'éje.
A páskának mi eltelünk
Igazi kenyerével,
Régi kovászt nem engedünk
Vegyülni új igével.
Legyen Krisztus eledel.
Csak lelkünket töltse el
A hit másnak nem élhet.
Torkos László.
7.
Jézus születése.
Hozsánna néked, Krisztusunk,
Téged, mint embert áldhatunk,
Való igaz, egy szűz szüle,
Angyal sergek örömire.
Az örök Atya egy fia,
Jászolban kell nyugodnia.
Az égi jó a földre jött,
Testünk- s vérünkbe öltözött.
Kit be nem zárt a végtelen,
Mária ölében pihen.
Kis gyermek lett, gyámoltalan,
Ki mindent megtart, a mi van.
Az örök fény elszáll ide
A világ új fényt nyer vele.
Átvilágítja- életünk,
S mi a fény gyermeki leszünk.
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A fiú, ki atyjával egy,
A világaak vendége lett,
Kivisz siralom völgyibül,
S megtesz örököseiül.
Mennyből szegényül szállá le.
Hogy irgalmat hozzon szive,
És minket gazdaggá tegyen,
Mint angyali az égbe fenn.
Azért tévé minde/.eket,
Hogy megmutassa, mint szeret.
Örülnek benne hívei.
Örök hálát adnak neki.
Torkos László.
8.
A 14. Zsoltár.
A balga szól, a balga szól:
Enyém az igaz Isten!
Szíve üres bár, tudja jól,
Mert semmi hite nincsen,
Veszendő rom valója bár,
Be nem ragyogja egy sugár,
Az Úr utálja lelkét.
Az Úr az égből néz alá
Minden ő gyermekére:
Hadd lássa, mint tanácsolá,
Igaz jó útra tér-e?
Elméjét úgy ki rendelé,
Mint ö azt bölcsen rendelé
S ki kérdi akaratját?
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Senki se járt jó utakon,
Mindenki félrelépett.
Utat, szokást követ vakon,
Kiki a merre tévedt.
Ez még se tett jót senkinek,
Bárhányszor csalta lelke meg,
Hogy tette égnek tetsző.
Meddig lesznek értetlenek,
Kik ekkép fáradoznak ?
Felfalják az én népemet,
A nép torán lakoznak,
Bizalmuk nem Istenbe van,
Xem engem hívnak hangosan,
Magok istenkednének.
Szívok azért sosem nyugodt
S van telve félelemmel,
Ha látnak hívő boldogot,
Ki szíve jámbor hiszemmel,
Tanácsára egyik sem ád,
Kigúnyolja kegyes szavát,
Hogy Isten ő reménye.
Izraelt menteni ki jő ?
Sión vérkönnyet hullat.
Az Úr irgalmas, lesz idő,
A rabok szabadulnak,
Szent fia által teszi azt,
Hogy Jákob nyerjen szent vigaszt,
Izrael örvendezzen.
f Zempléni Árpád.
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Veni creator Spiritus.
Teremtő lélek, szállj te le
Az emberszívbe, mely tiéd,
Csodás erőddel töltsd tele.
Kit alkottál, azt vidd elébb.
te magaa vagy a vigasz.
Mennyből árasztasz ránk kegyet,
Te balzsam vagy és szent malaszt,
Élő víz, láng és szeretet.
Az értelembe gyújts te fényt,
Szerelmet szíts a szívbe benn;
Testünk megvédni nyújts segélyt,
Tudod, mi gyarló védtelen.
Mert kétszeres a te kegyed,
Mutatod Isten jobb kezét;
Az Úr igéjét hirdeted,
Tüzes nyelvekkel szerteszét.
Győzz a gonosz ellenfelén,
Az áldott békét hozd le már,
Hogy véled járjunk szüntelen,
Kerülve, mi lelkünkre kár.
Hadd megismernünk az Atyát,
S fiát a Krisztust ö vele,
Megértő hittel hass te át
Ama kettőnek lelke Te!
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Áldott az Úr és szent Fia,
Ki sírjából föltámadott
S aki nekünk vigaszt ada,
Legyen örökre áldatott!
Hegedűs István.
10.
Hitvallás.
Mi mind egy Istenben liiszünk,
Teremtőjében földnek, égnek,
Ki atyánk lett, hogy gyermeki
Legyenek, kik a földön élnek.
Etelt, italt ad minékünk.
Védi testünket, lelkünket,
Minden bajban menedékünk,
Semmi kár ne érjen minket,
Megőriz, ránk gondot visel,
Hatalma mindent átölel.
Lelkünk Krisztusban is hiszen,
Mi Urunkban s ő szent fiában,
Atyja jobbján ül szüntelen
És méltó részes hatalmában.
Máriától, szűzleánytól
Igaz emberként született
Hit szerint Szentlélek által
Üdvül annak, ki elveszett.
Keresztfán halt meg, — ám reá
Sírjából Isten fölbívá.
Mi hiszünk a Szentlélekben,
Ki Isten atyával s fiúval,
A jámborokkal jót teszen,
És lelkük áldva ezer jóval.
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Az egész keresztyénséget,
Egyesíti egy seregbe,
Bocsánatot nyer a vétek,
S új élet száll a lelkekbe.
Ha megsziln gyászos életünk,
Túl örök élet int nekünk.
Torkos Lásdő.
11.
Mi Atyánk,
Mi Atyánk, ki vagy mennybe fenn,
Testvérré tettél ide lenn.
Imára hívsz, hogy mi együtt
Imádjunk téged mindenütt.
Imát ne mondjon csak a szánk,
Szívből fakadjon az imánk.
Szenteltessék meg a neved.
Az légyen mindörökre szent,
Hogy szent legyen az életünk.
Nevedhez mi méltók legyünk.
Hamis igéktől óvj te meg,
Térítsd meg azt, ki tévelyeg.
A te országod jöjjön el
S emeljen öröklétbe fel.
Szent lelked lakjék mi velünk
Ajándokid hozd el nekünk.
Sátán hatalmát törd te meg,
Egyházadat tartsd és védd te meg.
Szent akaratod meglegyen
A földön itt s az égbe fenn.
Türelmet adj,, ha szenvedünk,
JÓ-, rosszba mi hívek legyünk.
Igába hajtsd és fékre vesd,
Ha ellened lázong a test.
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Naponta add meg kenyerünk,
És azt, ami csak kell nekünk.
Harc- és viszálytól óva védj,
ínségbe, kórban megsegélj,
Hogy minket békén hagyj ana
Irigység, gond ne bántsanak.
A vétkeink bocsásd te meg,
Hogy többé ne gyötörjenek,
Mint vétket mi elengedünk.
Mit vétkez ének ellenünk.
Szolgáljunk másnak szívesen
Szeretve szívből szüntelen.
És kísértetbe ób ne bozz,
Ha bűnre csábít a gonosz.
Megállni jobb- és balfelől
Segítni hozzánk csak Te jöjj
Törhetlen vélünk lesz a hit,
Szent Lelked" vigasztal, segít.
Es a gonosztól ments te meg,
Bánt baj, nyomor egész sereg.
Örök haláltól szabadíts,
utolsó órán megsegíts.
Meghalnunk békén óh megadd,
Lelkünk a mennybe befogadd.
Ámen, azaz hogy úgy legyen,
Hitünk erősítsd szüntelen.
Kétség ne bántson perezre bár.
Hogy kérelmünk valóra vál.
Nevedbe történt, úgy legyen,
Mondhatjuk bátran, hogy Ámen
Hegedűs István.
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12.
Karácsonyi gyermekének.
A magas mennyből jöttem én,
Hol új dicső hírt vettem én;
Nektek liozom és átadom,
Azt zengi el szavam s dalom.
Ma értetek fiat szüle
Egy választott szűz szent öle
Az édes, gyöngéd csecsemő —
Gyönyörüségtek legyen ő.
Krisztus urunk ö, istenünk,
Ki rosszról jóra visz megint,
Ki megváltó lesz értetek
S lemossa minden vétketek.
Az üdv tiétek általa.
Mit nektek az Úr szánt vala,
Hogy majd velüak a mennybe fenn,
Az éltetek örök legyen.
Jelére is gondoljatok:
A jászol, pólya mily kopott,
így leltek a kisdedre — s ö
A világfenntartó erő.
Nos.vigan gyűljünk mind ide
A pásztorok nyomán mi be,
Kit üdvül nékünk Isten ád
Hadd lássuk a kedves íiát.
Csak nézz oda, ügyelj szivem,
A jászolkában ki pihen,
Ki az a szép fiúcska ott?
Az biz' a jó Jézuska ott.
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Te drága vendég üdv neked,
Ki meg a bűnöst sem veted,
És e nyomorba jössz felém, —
Hogy is köszönjem ezt meg én?
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Ah te, ki által minden él,
Uram, te lettél ily csekély.;
Te száraz sarjún fekszel itt,
Melyből telién s szamár eszik.
Bár a világ s mi rajta van.
Ha gyémánt volna és arany
S százszor nagyobbra nőne még:
Neked szűk bölcső lenne méffteMégis neked bársony, selyem
Az almod s pólyád e helyen.
Itt is ragyogsz királyian
Akár a menny pompáiban.

.;

Tetszőnek vélted hát magad ' -~^
így megmutatnod igazad,
Hogy a világi hatalom,
Rang, jószág neked mit se nyOm.
x4.h Jéznskám, szerelmesem,
Vess tiszta ágyat kedvesen
Még itt is sziszem közepén
Hogy mindig rád eszméljek én.
Hogy lenne kedvem víg- nekem,
Szabad mozgásom s énekem.
Mint édes ringató dana
Szivemből szépen szólana.
13
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Dííisérjiik fenuen istenünk,
Ki egy fiát adá nekünk.
Örömre minden angyalok,
Hogy ránk az új év úgy ragyog.
Kozma Andor.
13.
Karácsony.
Mennyből leszálltak angyalok
És nyilván látták pásztorok,
Zendül a szó: egy csöpp gyerek
Jászolba' lelt csak fekhelyet.
Ez Bethlehemben így esek,
Mint Micha megjósolta rég.
A Jézus Krisztus született,
Ki világ Megváltója lett.
Ezen ti örvendezzetek,
Hogy Isten egy lett véletek.
0 testetek, ö véretek,
Ö lett a ti testvéretek.
Legyőzve már bűn és lialál,
Ember Istenre rátalál;
Ördög, pokol ka mind dühöng.
Isten fia védelmezőnk.
Ö nem hagy el, csak bízzatok
0 senkit cserben nem hagyott.
Ha bárki támad ellened,
Állj ellen, el ne hagyd helyed.
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Te győzni fogsz, csak helyt maradj,
Te Isten nemzetsége vagy.
Örökre légy hálás ezért,
Örökre zengd dicséretét.
Hegedűs István.
14.
Gyermekek éneke.
Tarts meg Uram igéd szerint,
A sok gonoszt igázd le mind,
Kik Jézust, szíved szent fiát.
Trónjáról letaszítanák.
Mutasd meg Jézus, hogy ki vagy?
Hogy minden Urak Ura vagy.
Védd bús keresztény népedet.
Hogy dicsérhessünk tégedet.
Szentlélek, drága biztatónk.
Mellénk állj, légy vigasztalónk,
Végóránkon velünk te légy,
S halálból új életre vígy.
f Zempléjii Árpád.
15.
O Lux beata Trinitatis.
Te, ki egységben három vagy,
Isten, öröktől fogva nagy,
lm a nap ér ismét véget,
Ragyogtasd nékünk igédet.
13*
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Reggel téged magasztalunk,
Estve téged keres szavunk,
S gyarló bár énekünk, imánk,
Téged dicsőit szívunk, szánk.
Dicsőség legyen Atvának.
S Megváltónknak szenj: Fiának,
Szent Lélekkel egyetemben
Most és mindörökké, ámen.
Győry Vilmos hagyatékőljól.

A HAZUGSÁG — HAZUGSÁG.'
Igaz, hogy ezelőtt háromszáz esztendővel történt, s tar
tok tőle, kegyes olvasóm, hogy azt mondod r á : „Inkább
elhiszem, mint oda menjek."''
Én pedig azt mondom: Bármenn}are hihetetlen is, in
kább elhiszem, mint megtagadjam a keresztyéni erkölcsiség
hatását.
Mindjárt a reformáció kezdetén történt az, hogy egy
kereskedő, aki az evangéliomi tudomány híve volt, utazott
egy nagy rengetegen keresztül.
Megy, mendegél, egyszer egy fa mellől egy sötét alak
ugrik elébe s megkapja lova zabláját.
- Megállj!
E pillanatban az elébbi alakhoz hasonló alakok rohan
nak ki mindkét oldalról, fegyverüket emelve az utasra.
— Ide a pénzedet, vagy meghalsz !
Lerántották lováról, kizsebelték gonddal, gyorsan, könj'örület nélkül.
Eáadásul még meg is kérdezték tőle: Maradt-e nála
valami ?
' Boldogult nagy írónknak, Baksay Sándornak e halhatatlan
müvét nemrég megjelent összegyűjtött Dolgozataiból veszszük át, hogy
füzetünknek díszéül szolgáljon. A háromkötetes gjáíjteményt, mely a
Kisfaludy-Társasag jóvoltából látott napvilágot s a Franklin-Társulat
gondosságát bizonyítja, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Igazi
léleképítö tartalom van benne, a magyarság és reformáció lelke sugár
zik belőle.
Szerk.

198

BAKSAY SÁNDOB

— Semmi, jó urak, éppen semmi — felelt az utas.
— Hát most eredj, amerre látsz 1 — mond egyik zsivány
— és vissza ne tekints, lia életed kedves.
— Hohó atyafi! nem úgy értettük — kiáltott a másik,
amint a kereskedő lovára akart felugrani —, az volna szép,
ha te lovon mennél, s mi gyalog maradnánk. Nem azt mond
tuk mi, hogy lovagolj tovább — hanem eredj tovább. Ez egé
szen más. A ló a mienk. Te pedig köszönd meg, hogy szá
razon mehetsz.
Az utas örült, hogy mehetett szárazon, mint a gonosz
tevő monda. Ment is gyorsan, lihegve és örülve, hogy
csak a pénze és a lova veszett oda, s nem egyszersmind az
élete is.
Mikor azt mondom, hogy örült, ezzel nem mondtam
meg mindent. Örült, hogy megtarthatta életét és egyszersmind
örült, -— mert pénzének csak egy része veszett oda. A nagyobb
összeget még otthon — számítva az út veszedelmeire — el
varrogatta kabátja gallérjába és béléseibe.
Örült, hogy megszabadult és örült, hogy nem fosztották
ki egészen.
De az öröm mintha nem volna egészen teljes. Mikor az
ember hazugság árán szabadul meg, abban a szabadulásban
nincs teljes öröm.
A hazugság hazugság marad Isten előtt nemcsak akkor,
ha Ananiás hazudik Péter előtt, hanem akkor is, ha sze
gény utas hazudik a rabló előtt. Az Isten szemei látják ezt
a hazugságot.
. — Hazudtál — dörgött fülébe egy belső hang, sokkal
félelmetesebben, mint imént, mikor a zsivány azt kiáltotta
neki: „Megállj !"
— Hát miért ne hazudtam volna"? — felelt a belső
hangnak, — hiszen ez a pénz az én pénzem. Jogom van azt
megőrizni.
— Igen, de hazugsággal megőrizni semmivel sem becsüle
tesebb dolog, mint hazugsággal szerezni — felelt a kérlel
hetetlen kisbíró.
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— Ej, hiszen nem tehetek én róla, hogy meg nem
találták.
— Ember! — folytatá a lelkiismeret — ők egyene
sen megkérdezték tőled: „Maradt-e még nálad, valami?"
És te azt felelted: „Semmi, jó urak, éppen semmi". ííem
hazugság ez?
— Igen, de mit csinálnék, hová lennék én most ezen
kis summa pénz nélkül?
— Már az nem kérdés. Fő az, hogy hazudtál.
— E h ! hagyjuk abba a feleselést, — monda kedvetle
nül az ember és igyekezett gondolatait másfelé terelni. De a
makacs belső szózat nem engedte magát elnémítani. Minden
lépésen egyet kiáltott a fülébe:
— Hazudtál, hazudtál, hazudtál.
Az ember nem hallgatta tovább. Megállapodott. Kétség
kívül hazudtam, — monda.
Most egyet gondolt és indult vissza, amerről jött.
Félórai út után megtalálja a rablókat az út közelében.
Vidám tűz körül heverészve ettek és ittak.
—• Mi hoz ide vissza, atyaíi? — kérdezték tőle meg
lepetve.
— Mi hoz vissza? — ismétlé az utas nyugodtan. — E z
a pénz hoz vissza, ami nálam rejtve megmaradt. Fogjátok ezt
is — szólt átnyújtva nekik elrejtett összegét.
— Megbolondultál, atyafi-? — kiálták a zsiványok el
képedve.
— Világért sem. Nem vagyok bolond, de hazug sem
akarok lenni. Midőn ti azt kérdeztétek tőlem: maradt-e nálam
valami ? azt feleltem r á : Semmi sem. De lelkemesmérete
annyi szemrehányást tett e hazugságért, hogy nem bírom
ehdselni s kénytelen voltam — ha nehéz szívvel is — vissza
hozni megmentett pénzemet. Most már koldus vagyok, de
nem vagyok hazug. Köszönöm Istennek, hogy lelkemesméretét ily ébren tartotta s nem engedte elkövetnem a gonosz
ságot. Vajh-a felébresztené tibennetek is a leikiesméretet.
A rablók megdöbbentek ezen ember egyeneslelkfiségén.
Összenéztek, felugráltak, körülfogták az idegent.
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— Atyafi! te derék legény vagy, — monda a hara,miavezér. — Még ilyeu emberrel nem találkoztam. Xohát mi még
különb emberek akarunk lenni, mint te. Te a rablónak ön
ként hoztad vissza pénzedet, amit eltitkolhattál és megment
hettél volna, a rabló pedig önként visszaadja, arait elvett.
Itt a pénzed, fogd!
— Barátim 1 — mondja az utas — ez nekem kétség
kívül jó volna s a magam részéről köszönöm i s ; de nelitek
semmit sem használna. Ti most engem megajándékoztok a
magam pénzével és azt hiszitek, hogy valami nemes tettet
követtetek el. En azt hiszem, ellenkezőleg, még beljebb
hatoltok általa a bűnbe. Amint én tovább megyek, le fogtok
ülni a tűz mellé, néztek némán a tűzbe és elgondolkodtok.
El,"mernétek-é mondani gondolataitokat? Egymásnak bizony
nyal el. Tudjátok mi lesz az ? Xem, ti magatok sem tudjátok.
Ti még most azt hiszitek, hogy ezt fogjátok egymásnak mon
dani : No ez ugyan nag3'lelkű és nemes tett vala tőlünk !
Tudom, áld bennünket az a nyavalyás kalmár!
Sőt van közöttetek, aki már így is gondolkodik: Ezért
a nemeslelkűségért az Isten — no igen, az Isten —, mert a
rablók is hisznek az Istenben — és rettegnek tőle —, tehát
az Isten meg fog áldani bennünket és jutalmul valami gaz
dagabb utast fog kezünkbe juttatni . . .
A rablók összenéztek. Az utas észrevette és folytatta:
— Látom, hogy eltaláltam gondolataitokat. De ti nem
éppen ezt fogjátok ám majd gondolni . . .
— Hanem"? — kérdek kíváncsian a rablók.
— Az egyik elkezdi majd közületek: Xo ez ugyan lefő
zött bennünket. 0 rabolt ki minket. Milyen ügyesen bolonddá
tett ennjd bátor embert!
Akkor a másik így fog szólam: Tgazság! Nagylelkűség,
szamárság. Kár volt olyan nagylelkűségre vetemednünk.
A harmadik azt fogja mondani, hogy ő neki akkor sem
tetszett az egész nagylelkűségi komédia, csakhogy nem akart
ellentmondani.
A negyedik ugyanígy nyilatkozik, csakhogy egy lépéssel
tovább megy és a vezért teszi felelőssé az egész veszteségért.
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Ekkor elkezdődnek a kölcsönös szemrekányások s végre
abban állapodtok meg, hogy ezután nem fogtok irgalmazni
senki fiának. Nem így lesz?
A rablók lebűvölten állottak a védtelen ember körül és
egy sem merte azt mondani: „Nem".
— Sőt — folytatá az utas — én még mástól is tartok.
Én annak az embernek, aki legelőször kezetekre kerül —
rettegek nem a pénzéért, hanem az életéért. Ti mindnyájan
igyekezni fogtok lemosni magatokról ezt a kis nagylelkűségi
szennyet, megbizonyítani egymásnak, kogy igaz cimborák
vagyfok, — versenyezni fogtok a kegyetlenségben és azt az
embert nemcsak kifosztjátok, hanem irgalmatlanul meg is
kínozzátok. — Nem iigy lesz-e?
A rablók nem merték mondani, hogy nem.
— Es mivel ez így fogna történni: ez a ti nagylelkűségtek nagyobb kár lenne, mint haszon. Kár lenne egy sze
gény védtelen utasnak és kár saját lelketeknek. Még mélyeb
ben merülnétek a bűnbe . . .
— De hogy mersz te minket leckéztetni? — kérdé az
egyik rabló türelmetlenül.
— Hogy merek? — viszonzá nyugodtan a kalmár —
az én Uram azt mondja: Ne féljetek azoktól, akik a testet
megölhetik, de a lelket meg nem ölhetik. Ha félnék tőletek,
nem jöttem volna vissza önként. De visszajöttem, mert félek
attól, ami lelkemet ölte volna meg; féltem a hazugságtól. A
választás igen könnyű volt nekem. Tartsátok meg a pénzemet,
önként adom nektek.
Az emberek elgondolkoztak. Yolt közöttük nem egy, aki
előtt nem volt ismeretlen az a szó: „Ne féljetek azoktól, —
akik a lelket meg nem'ölhetik".
Valamikor régen tudták ők
ezt; kegyes husszita anya ajkairól nem egyszer hallották,
— tanulták. És elfeledték. Most újra hallják; mintha az az
édesanya küldötte volna ide ezt az embert, hogy megmondja
nekik, mitől kell félniök.
— Nem, nem, jó ember! — niondá a főnök. —
Tartsd meg a pénzedet. Biztosítalak, hogy minden utassal
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irgalmasan bánunk s. jezért a —• mint mondod — nagylelkű
ségért senkin sem fogunk kegyetlen kárpótlást venni.
— Még nagyobb lesz lelketek veszedelme, — válaszolt
bátorsággal az utas. — Mert azt fogjátok hinni, liogy szeKden fosztogatva, durvaság nélkül zsebelve helyes úton vagytok.
Elaltatjátok lelketeket, midőn azt hiszitek, jót cselekedtetek,
ha az idegentől elveszitek pénzét és azt mondjátok neki:
Barátom, ne rettegj, mi nem vagyunk rossz emberek. Eredj
Isten hírével. Vagy ha e rablott pénzből valamit nagylelkűen
még vissza is adtok neki. Vagy ha különbséget tesztek gaz
dag és szegény utas között, — s talán még a szegénynek
ajándékot is adtok abból, amit a gazdagtól elvettetek. —
Mert — mondjátok meg atyámfiai, nem így szándékoztok-e
cselekedni ?
Tehát becsületes rablók, istenfélő haramiák, irgalmas
gonosztevők akartok lenni. . . Azaz sokkal bűnösebbek, mint
eddig voltatok, mert eddig nem tudtátok, mit cselekesztek,
midőn fosztogattatok, most pedig már jól tudjátok, hogy nagy
bűn az, azért igyekezni fogtok minden nagj' gonoszságot egy
kis jóval enyhíteni . . . Nem, nem, barátim, — tartsátolc meg
pénzemet és, ha valami jóval vagytok irántam, tegyetek meg
annját, hog}' a legelső utast bocsássátok szabadon és bánta
lom nélkül. Meglehet, Isten attól is izén nektek, — tanultok
tőle valamit, amit én nem tudok és ismét egy lépést tesztek
a jóság ösvénye felé. Mert egyik jó a másikat szüli, mint egy
gonosz a másikat.
— De mit kívánnál hát tőlünk elvégre is, te telhetetlen
ember"? — kérdi ismét a főnök.
— Azt, hogy térjetek meg.
— Könnyű neked megtérésről beszélni, — sóhajtá az
ember —, de hogyan térjünk mi meg? Mit gondolsz, mi
történik velünk, ha — mint mondod — megtérünk? Amely
pillanatban mi elvetjük a fegyvert, elhagyjuk az erdőt és az
emberek közé megyünk . . .
— Valószínűleg törvényt látnak felettetek . . . — feleié
az utas.
— Törvénvt látnak és . . . ?
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— Valószínűleg kivégeznek.
— No lásd, — monda a kapitány, csaknem sírva a
dühtől és kétségbeeséstől — és mégis megtérésről beszélsz ?
— íTe féljetek azoktól, — ismétlé az utas — akik a
lelket meg nem ölhetik. Vagj- hiszitek, hogy azt a tör
vényt kikerülitek ? De már alkonyodik. Bocsássatok engem
utamra és ne haragudjatok szabad beszédemért. Szeretetből
szóltam. Isten veletek!
Ezen szavakkal az utas távozni készült.
— Megállj még egy kissé! — szólt a főnök. És hoszszasan, merően nézett az idegen szemébe.
Te ! Ember ! Te ! Te ! — monda neki szaggatott hangon
— te azt mondod, hogy szeretetből szóltál. Vigyázz! Eddig
oly biztonságban volt minden hajadszála, mint az a fénylő nap
az égen. De e pillanatban kockán áll az életed. Ha szeretet
ből szóltál, szeretsz is minket.
— Kétségkívül.
— Ha szeretsz, tehetnél is érettünk valamit.
•— Nem gondolom, hogy valamit tehetnék egyebet annál,
hogy pénzemet, amit elvettetek, nálatok hagyom önként és jó
szívvel.
— Nem azt értettem. Hanem ha mi innen kibujdoshat
nánk s teveled együtt a te hazádba költözhetnénk. Ott mi új
életet kezdenénk, becsületes emberekké lennénk s a törvénytől
is megszabadulnánk.
— Az nem lehet, — feleié az ember. — Az nem volna
megtérés. Isten nem azt akarja, hogy éljetek, hanem hogy
megtérjetek és éljetek. A bűnösnek lakolni kell.
— No jó, de a te hazádban talán könyörületesebb a
törvény. Vagy ha nem az is, te tekintélyes ember lehetsz.
— Tanácsnoka vagyok városomnak.
— Annyival inkább; s mint ilyen megtehetnéd, hogy a
törvény súlya ne alkalmaztassék ránk.
— Hazám törvényei szerint ítélnék, mert másként ítélve
hazudnám . . . — Azután hozzátette:
— Különben is, erről szó sem lehet. Már az maga is
bűn volna s minden megtérést végképp kizárna, ha ti a bün-
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tetés enyhítése céljából más törvéiij't keresnétek, mint amely
ellen pártot ütöttetek. Ez ismét egy neme a liazugságnak.
Hazugsággal pedig nem lehet megtérni.
— Tehát semmi könyörület, semmi reménység"? Hát
akkor az igazság rosszabb, mint a gonoszság. Mert iám, mi
rablók sokszor könyörülünk, igazán sokszor, megsajnáljuk és
látatlanná teszszük az utast: a te igazságod oly kérlelhe
tetlen . . .
— Jól mondod; az igazság kérlelhetetlen. Nem alkuszik.
Hazugságért nem adja el magát. Egyenes az lítja; tehát a
megtérésnél is egyenes utat követel.
— Akkor megmaradunk ebben az életben. Úgyis mind
egy. Eletünk mindenképen kockán van. Jobb így, mint amúgy.
— De tudod mit"? . . . Szeretnénk megtérni, de életünket
mégsem vethetjük oda. Most már határozottan halld határo
zatomat. Először is : Elvett pénzedéit visszaadjuk mind: ez
megtérésünk első jele. Másodszor pedig : Mi gazdagok va
gyunk, sok pénzűnk van. Ezt te ebben a pillanatban átveszed.
Tízezer tallért fogunk átadni, melylyel te bemégy a székvávárosba. Ezen összeget te a bírák között szét fogod oszíaiii
és kegyeimet kérsz számunkra. Jól megérts: nem teljes bün
tetlenséget, csak annyit, hogy irgalmasan bánjanak velünk a
törvényben. Azt hiszem, cimborák, jól beszéltem.
— Helyes, — mondák a többiek egyhangtilag. — Vedda tízezer tallért és járj el ügyünkben.
— Nem tehetem — felelt szilárdan a kabnár. — Ez
hazugság volna tőlem, tőletek pedig csak más alakú gonosz
ság. Hamis megtérés.
— Hát ennyi ember élete nem ér meg egy hazugságot"?
— kiáltott az egyik rabló fogcsikorgatva. És husángját a
kalmárra emelte.
— Jézus az igazságért halt meg. Az igazság drágább
az életnél is. Mit használ valakinek, ha az egész világot meg
nyerte is, de ha az ö lelkében kárt vallott"?
— No ha olyan drága az igazság, hát halj meg te is
érette, — monda ugyanaz a rabló s ismiét ráemelte fustélyát.
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A kalmár előre ugrott, megragadta és feltartotta a fel
emelt fustélyt. Ekkor tűnt ki, liogy a kalmár erős és ügjes
ember.
A többi rabló határozatlanul állt körülötte.
— Barátim, — moudá — én nem mondom, hogy nem
félek a haláltól. Nem volt okom megunni az életet. Feleségem
és gyermekeim vannak, kiket forrón szeretek. De azért ké
szebb vagyok megválni az életemtől és szeretteimtől, mint
hogy hazugságra vetemedjem. Mert aki szereti fiát vagy leá
nyát inkább, liogynem mint engemet, azt mondja az én
üdvözítőm, nem méltó az énhozzám. Aki megtartja az ő
életét, elveszti azt, és aki elveszti életét énérettem, megta
lálja azt. Mégis arra kérlek, atyámíiai, nem magamért, hanem
ti érettetek, ne kövessétek el ezt a gonoszságot, ne tetézzétek
bűneiteket újabbal, vérontással.
— Igaza van, — monda a főnök. — Te ritka ember
vagy. Én gyűlöllek, mert uralkodói rajtam. De azért ne félj.
Semmi bántálmad nem lesz. Még mindig nem tudom, mit
cselekedjem. Szeretnék megtérni igen nagyon, de az olyan
nehéz, annyi akadálya van. Nem tudnál valami könnyebb
módját a megtérésnek? Oh be nagy jót tennél velünk!
— Barátom! — felelt a kalmár — micsoda könnyebb
annál, amit mondottam? Egyenes út: ennyi az egész. Akár
mit kísértenél is meg ezen az egyen kívül, csak magadat
ámítanád. Éppen úgy, mint ámítottátok mindnyájan magatokat
ezideig s talán — Isten őrizzen tőle! — ámítani fogjátok
ezután is. Ti azt mondjátok magatokról, hogy bátor emberek
vagytok, — szembe mertek nézni a halállal.
Tegyük fel, hogy úgy van. De mondjátok meg, micsoda
bátorság az, kockáztatni minden pillanatban gonoszságból,
gonoszságért — és nem merni kockáztatni az igazságért ? Ez
nem bátorság, ez gyávaság.
Eközben a nap lement.
^— Búcsút int a nap, végezzetek vagy bocsássatok.
— Nem végezünk és nem bocsátunk. Az éjjel közöttünk
maradsz. Talán reggelre valamit álmodunk.
~ ".
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A zsiványok tüzet raktak egy rejtekvölgyben. Húst
főztek és lakomához ültek. A kalmár számára rozséból alkal
mas ülőhelyet készítettek.
— Miért nem eszel, jó ember? — kérdé a főnök az
idegent, aki leült a számára készített helyre, anélkül, hogy
étkezéshez fogott volna.
— A ti étketek hamis keresmény, gonoszul szerzett
eledel. Megbántanám az Istent, ha ez ételhez hozzányúlnék.
A rablók szótlanul fogadták az éles leckét és folytatták
vacsorájukat . . .
Szünet múlva a kalmár elővette táskájából a maga ke
nyerét s azt kezében tartva, megszólalt:
— Barátim ! sokat beszéltünk ma a megértésről, de rátok'
nézve, úgy látszik, sikertelenül. Ha én most azt mondanám:
a megtérés első lépése az volna, hogy ezt a gonoszul szerzett
eledelt ne illessétek többé, azt hiszem, ez nem volna valami
nehéz dolog. Hadd látom, meg bírnátok-e tenni ?
— Én megteszem, — monda a kapitány és elhajította
kését.
. — Én is megteszem, — mondák a többiek — s végre
a legutolsó — az, aki husánggal fenyegette a kalmárt, —
megszólalt:
— Ha mindenki megteszi, én is megteszem.
Felkapta a bográcsot és tartalmát kiöntötte a földre.
A jelenetet némaság követte. Az emberek elgondolkoztak.
— Barátim! — mond a kalmár^ ha nem utasítjátok
vissza, engedjétek mag, hogy kenyeremet megoszszam veletek.
Darabokra tördelte a kenyeret és szétosztotta közöttük.
A rablók elfogadták és ették jóízíien.
Evés közben a kalmár elbeszélte nekik az úrvacsora
történetét. Júdás árulását, csókját. A G-ecsemáné gyötrelmeit;
Péter tagadását. A nehéz keresztet. A töviskoronát. Azután a
két lator magaviseletét.
— Az Istent sem féled-e ? Mi ugyan méltán, ez 2}^<^^^9
semmi méltatlan dolgot nem cselel'edett.
Uram, emlékezzél meg én rólam, miJcoron menendesz a
t-e országodba.
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Uram! emlékezzél meg én rólam! Hát 6 megemlékezik
még a latorról is . . .
Ezen beszédek hatása alatt a rablók arca mindjobban
derült, élénkebb, figyelmesebb lett, s midőn a kalmár a tör
ténetet befejezte, egy éneket kezdett . . ,
Megnjáltak a durva ajkak és zordon hangjukat félve,
reszketve megindították a rég feledett úton az éghez; egy
kegyes huszita ének dallama töltötte be a rengeteget.
A rablók foglyul adták magukat a kalmárnak.

Másnap reggel elhagyták a rengeteget s a kalmárral
együtt bementek a székvárosba s átadták magukat az igaz
ságnak.
Útközben tanakodtak, hogy pénzüket mégis jó lett volna
elhozni a bírák engesztelésére, de a kalmár egy szavára:
„az hazugság lenne és nem megtérés", abbanhagyták.
Elítélték őket; bizonytalan ideig tartó fogság várt rájuk.
Az ítélet szigorú volt és csak annyiban lehetett enyhének
mondani, hogy nem ,halál"-t mondott. Életüknek megkegyel
meztek, mivel önként adták meg magukat.
Láncra verték valamennyit s midőn a láncot csöröm
pölve, vonszolva mentek tömlöceik felé — feledve minden
megtérést — átkozták egymást és a csalárd kalmárt, aki
szomorúan állott mellettük és vigasztaló szavakat mondott
nekik.
Hiszen csak kezünkbe kerülj !
..
Egy hét múlva a tömlöctartó megjelent náluk és érté
sükre adta, hogy kegyelemből megengedtetik, hogy egy közös
tömlöcben legyenek mindnyájan; nem azért, hogy egymás
lelkét romlásba vigyék, hanem inkább azért, hogy egymásnak
vigasztalására, intésére, tanítására legyenek.
Egy másik hét múlva újra felnyílt tömlöcük ajtaja és
belépett rajta a kalmár.
— Yisszajötteni hozzátok, barátim. Az elmúlt két hetet
arra használtam fel, hogy családomat meglátogassam, ügyei
met rendbehozzam.
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Ezeket elintézyén, azzal az elhatározással jöttem ide.
hogy megoszszam veletek a tömlöc sanvarúságát. Emlékezhet
tek rá, hogy visszautasítottam a megvesztegetésre szánt tíz
ezer tallér kezelését, mert az hazugság és csalás lett volna.
Inkább az életet, mint az igazságot áldozni fel: ez a keresz
tyéni jelszó. De magamat feláldozhatom érettetek, annálfogva
engedélyt kértem és nyertem a bírótól, hogy fogságtoknak
részese lehessek,
A foglyok alig mertek hinni érzéküknek, mikor a kal
márt maguk között látták.
— Hogyan? teneked szeretett családod van, akit el
hagysz, hogy velünk megoszd a tömlöc nyomorát! Kalmár, ez
lehetetlen.
— Családomnak nincs annyi szüksége rám, mint nek-tek. Én egy utat mutattam nektek, azt mondván, hogy az a
jó út. Ti hittetek nekem és azon az úton a tömlöcbe jutot
tatok. Ha én itt elhagytalak volna, méltán vádolhatnátok azzá!,
hogy megcsaltam bizalmatokat. Úgy tekintelek titeket, mint
elveszett juhokat. De a pásztor, aki megtalálja és ismét
magára hag3'ja az ilyen juhot, sokkal bűnösebb, mint aki el
sem indult keresni. Félig elvezettelek a Krisztusig, bűn volna,
ha most magatokra hagynálak. Most van rám legnagyobb
szükségetek, mert ha most segítségtekre nem lesz a Krisztus
igéje és példája, gonoszabbakká lesztek, mint voltatök. Meg
akarom mutatni, hogy a tömlöc penészében is sokkal boldo
gabb az ember jó lelkiismerettel, mint testileg szabadon, de
lelkiteg a sátán rabságában. Veletek akarok szenvedni.
A kalmár megtartotta szavát. Ott lakott közöttük, az ő
száraz kenyerükön és korsó vizükön élve, lábán az ő lán
caikkal.
A foglyok feledték a zűgolódást. Tömlöcük nemsokára
templommá lön. Felhangzott belőle a tanítás szava, a buzgó
könyörgések, az áhítxtos éneklés.
A fegyver és fosztogatás emberei megtanultak olvasni;
olvasták a szentírá^st maguk.
— Tehát te nem kívánod látni családodat? — kérdik
tőle a foglvok.

A HAZUGSÁG

HAZUGSÁG

209

— Hát ti nem kívánnátok látni házatok népét? —
viszonzá a kérdést.
Mély sóhajok feleltek erre. Nekik nem volt senkijök.
Sem feleségük, sem gyermekeik.
— Igenis, kívánom őket látni, de letettem erről az öröm
ről, legalább addig, míg ti a hitben megerősödtök. Ha látom
teljes megtérésteket, akkor — ha ti megengeditek — távozom.
Á husángos ember sóhajtással felelt erre.
— Értelek, barátom. Ei-tem a sóhajtásodat. Azt akarod
mondani ugye, hogy akkor nagyon sokáig kell itt maradnom,
mert a te szíved nehezen változik? Könyörögj buzgón, s akkor
már szíved Isten kezében van, s ő azt teszi vele, amit akar.
Hiszem, hogy te magad nemsokára megítéled magadat s te
magad mondod ezt: „Kalmár, most már mehetsz, nem vagyunk
egyedül, mert az atya velünk van''.

Erre azonban nem volt szükség. A fejedelemnek hírül
esett a foglyok töredelmes megtérése és a kalmár önfeláldo
zása. Megkegyelmezett nekik és szabadon bocsáttatta őket,
teljes feledés mellett.
A felszabadult rablók vidáman hagyták el tömlöeüket
de mégis könny rezgett szemükben, midőn kiléptek az ajtón.
— Atyám házától sem váltam meg nagyobb fájdalom
mal, mint ezen tömlőétől, — m^ondá a husángos.
— Az erdőben nem éltem olyan vidáman, mint itt, —
monda a másik.
— Én is azt mondhatom, — monda a főnök. — Mintha
anyám hajléka volna, úgy gondolok rá.
Együtt mentek ki a városból elfogódott szívvel. Derült,
vidám, nyugodt volt valamennyi. Csak a kalmár volt szomorú,
levert. Szavát sem lehetett venni.
— Mindezt tenéked köszönjük, jó kalmár. Téged az
Isten küldött hozzánk. Most már mitévők legyünk, hogyan
intézzük életünket? Adj tanácsot, jó kalmár.
Monda a husángos:
14
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— En azt gondolám, katona leszek; szép dolog az,
zsoltárt énekelve raenni az ütközetbe és védelmezni vallá
sunkat.
— Én felkeresem atyám hajlékát, rokonimat. Kicsiny
szántóföldemet mívelem, megliázasodom s boldog családot alko
tok, — monda a másik.
A kalmár mind szomorúbb lett és egy szót sem szólt.
— Én pedig felajánlom szolgálatomat a jó kalmárnak.
Híve leszek halálomig, nem fog bennem csalatkozni.
— Én pedig — monda a főnök — azt ajánlanám, hogy
mielőtt életsorsunfc felől tanakodnánk, tegyük meg legfőbb
kötelességünket. Gonoszságaink gyümölcse, kincseink (a kal
már elhalványodott) régi tanyánkon egy fa tövében el vannak
rejtve. Első dolgunk azt felásni (a kalmár szédülni kezdett)
és . . .
— Es . . . kérdek a többiek . . .
— Xos — mit gondoltok, mitévők legyünk vele ?
'— Visszavinni a város főbírájához, hogy a kárvallot
taknak adja vissza. — monda a iiusángos.
— Helyes ! Visszavinni e pillanatban, — mondá,k a töb
biek is.
A kalmár fellélegzett és megölelte a husángost.
— Kedves barátim! — monda — most már kedves
fiaim! mert igazán fiaim vagytok. Vehettetek észre, hogy a
szabadulás óta folyvást szomorú voltam. Szomorúságomnak az
a pén2 volt az oka. Attól féltem, hogy első dolgotok lesz a
pénzt felásni és felosztani magatok között, — ami — szokott
kifejezésem szerint — hazugság lett volna és egyenes tít a
kárhozatra, a régi életre. Most már meg vagyok vigasztalva,
az én örömöm betelt.
Ez az igazi megtérés. Hitsángos barátom! emlékszel-e
mikor amiatt sóhajtottál, hogy a te megtérésed nagyon sokára
fog bekövetkezni? Pedig ímé, bekövetkezett. Nem érzed, hogy
hogy meg van újulva szíved ? Most már igazán mondhatod:
kalmár, most már mehetsz, nem vagyunk egj'edül, mert az
Atya velünk van. Menjetek, fiaim, szabadságtok első mtuikájára. Ez már egy lépés lesz a bünbánatból idvességtek felé,
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mert magatoktól gondoltátok el és kényszerítés nélkül cse
lekszitek a jót.
Elmentek.
A kalmár megvárta, míg visszatértek s dicsekedve el
beszélték, liogy a főbíró kegyesen fogadta s azonnal intéz
kedett, hogy a beadott összeg a károsok között osztassék ki,
őket pedig felszólította, hogy lépjenek katonai szolgálatba.
Három közülök el is fogadta az ajánlatot és ott maradt a
főnökkel együtt. Köztük a husángos is.
A többi szívélyes búcsút vön a kalmártól és hazament
becsületes embernek. Egy pedig megfogta a kalmár kezét és
azt mondta, hogy vele megy és szolgálja haláláig.

Néhány év múlva az erdélji fejedelem seregei a morva
határszéleken, táborozván, a mi kalmárunk újra átutazta a ren
geteget, de ezúttal nem egyedül, hanem jó kísérettel — és a
hív szolgával, nem is kereskedői ügyben, hanem a fejedelem
megbízásából ment a szövetséges cseh rendek táborába, nem
is mint egyszerű polgár, hanem mint városának főbírája.
Egy falunál elalkonyodtak s a falu végén sátort ütöttek.
Nemsokára lódobogást hallott a derék főbíró s kilépett,
sátorából, szemügyre venni az érkezőket.
A szövetséges rendek táborából jöttek
érkezőket. Vezetőjük a husángos volt.

kalauzolni az

Csaknem térdre borult, midőn az érdemes főbíróban a
jó kalmárt ismerte fel. Azután meg folyvást szidta magát,
hogy nem tudta, „hogyan tisztelje". Mindig arra járt a szája,
hogy ,j6 kalmár".
Pedig hogyan volna „jó kalmár", mikor az erdélyi feje
delem küldötte!
— Hát a főnök? a rablókapitány? — kérdé a jó
kalmár.
— Mindjárt ott leszünk, egyenesen hozzá megyünk,
mert ő a helyőrség parancsnoka. Lesz nagy öröm, ha a várt
ismeretlenben a jó kalmárt ismeri fel a kapitány.
14*
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Megtörtént a viszoiittalálkozás. Minél váratlanabb, annál
vidámabb. A kapitám^ gazdagon megvendégelte a jó kalmárt.
— ÍNO jó kalmár! akarom mondani, érdemes követ úr,
— monda a husángos — ez a bor igazi keresmény ám. iha
tunk belőle, nem úgy, mint akkor . . . tudod, milíor a bográcsbúst kilódlttattad velem. Az egész mesterségemből csak
azt az egyet sajnálom. Anélkül bízvást megtörténhetett volna
a megtérés.
— Alig hiszem, husángos barátom, — feleié nyugalom
mal a kalmár. — A megtérés útja egyenes és egy bogrács
húsban épp úgy felbukhatunk, mint egy zacskó pénzben, amit
nem mi tettünk el és mégis meg a.karnánk találni.
— Ejh i én azt hiszem, az a bogrács hús épp úgy nem
ártott volna meg lelkünknek, mint ez a pohár bor, melyet
Wolfgang uram — ki az ausztriai rendekkel tart — bizonyára
nem azért rejtett mély pincébe, hogy mi rátaláljunk.
— Üm! — dünnyögött a kalmár elkomolyodva — tehát
ez a bor Wolfgang uramé, és te, husángos barátom, úgy talál
tad ezt ? Akkor én nem iszom belőle, mert az hazugság lenne.
A kapitány és a husángos éppen azon pillanatban emel
ték ajkaikhoz az ólomkupát, — de a jó kalmár szavaira érin
tetlenül visszahelyezték.
— Igaz, — monda a kapitány, — AVolfgang uram borá
ban hazugság van. És nem ivott belőle többet.
— Igaz, — mormogá a husángos is. — De az ördög
bírja sokáig az olyan életet, amelyben egy csepp hazug
ság sincs.
De a borból mégsem ivott.
Baksay Sándor.

Mit adott a reformáció az emberi
ségnek?^
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
A történelem nagy ünnepeiben örökkévaló törté
nelmi erők sugárzását érezzük. A szürke napok egy
másutánjából kiemelkedő nagy események tüki'ében
meglátjuk az emberi lélek örökkévaló törekvéseit s az
emlékezetben újra feltörő történelmi ünnepnapok körül
meglátjuk a milliók szíve érzéséből fonódó örök glóriát.
Az ünnep alapját képező történelmi eszme ereje oly
hatalmas, hogy átnyúl országok határain, megszünteti
a nemzeti és vallásfelekezeti különbözőségeket, elcsen
desíti a hangosan zajgó sajátos érdekeket s a külön
bözőségek választó határai felett, közös oltár körül
egyesíti milliók szívét. Az oltáron az emlékezés s az
eszméért lelkesedés tüze lobog, de a felcsapó láng a
múlt sötétjén kívül belevilágít a kérdésekkel teljes
jövendő ködébe.
A reformáció négyszázados jubileumán örökké
való történelmi erők sugárzását érezzük. Az ünnep
tükrében meglátjuk önmagunkat, protestáns egyházunk
miiltját, jövendőjét s megérezzük a történelmi eszme
milliók szívét összedobbantó hatalmas erejét. Nagy
idők emléke újul meg lelkünkben. Hősökkel népesül
' A Luther-Társaság elnökének e szép emlékbeszédével fejezzük
be ünnepi fiizetimket. Ez emlékbeszéd 1917 okt. 31-én hangzott el Buda
pesten a hazai mindkét hitvallású evang. egyházak emlékünnepén. Mivel
elnökünk önálló külön tanulmánya a nagy elfoglaltság miatt nem készül
hetett el, másrészt Kapi Béla neve, mint elnöké és régi értékes mnnkatárstmké az Ösvény emlékfűzetéböl nem hiányozhatott, ez emlékbeszéd
közlésével oldottuk meg a kérdést; azt hiszszük, olvasóink egész tá
borának helyeslésére.
Szerkesztő.
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be az évszázados mezőség s messze iclök ködéből
komoly talárjukban elénk lép a reformátorok egyszerű
alakja. Hajnalébredés után sötét éjszaka borul a siető
századokra. Zúgó fergetegben, fekete tömegekben buj
dokolja a templomtalan uép a nyomorúság völgyét. Föld
alatti rejtekekből, erdők mélyérö!, barlangok boltozata
alól tör fel az üldözöttek imádsága. Halotti csendes
ségben csikordul a börtön zára s ütemes zajjal csapó
dik a gálya evezője. Az üldözött nép aikán nem zeng,
csak sóhajtva sír az ének, de mire felérkezik a kéklő
mennyboltozatig, mintna Isten ereje zengövé tenné,
diadalmasan harsog: ,,Kincsünk, életünk, nőnk és gyer
mekünk mind elvehetik, mit ér ez őnekik? Mienk a
menny örökre 1"
Lelkünk emlékekkel teljesedik. Csak egy pillanat
múlásáig, míg hálás kegyeletünk babérágát letesszük
hőseink sírjára. Azután mintha eszmévé finomodnék
egyházunk négy százados küzdelme, mintha igazgyöngg}"é
formálódnék vértanúink vére, hőseink könnye, történelmi
korszakokon túl messze magasságban meglátjuk, hogy
a reformáció nem egy letűnt, nem is egy lezárt tör
ténelmi esemény, hanem egy folyton munkálkodó val
lási és viiágtörténehni esznse, egy mindig küzdő örökké
való életelv,, mely vallási megújulásban ember, nemzet,
emberiség számára az élet s lélek megtermékenyülését
hozta magával.
A reformáció a lélek és hit problémája. Alapelve
az istenkereső lélek válságaiban van elrejtve, útját
pedig a kolostorban vergődő Luther lélek-átalakulása
jelképezi. Ott van kicsiny cellájában. Ajka belesápad
az imádság mondogatásába, térde felvérzik az oltár
kemény " kövén, karjaiban elernyed az erő s testen
pirosló sebbel ég az önsanyargatás korbácsütéseinek
nyoma. De hasztalan gyötrődik, lelkére nem száll csen
desítő megnyugvásként a mennyei békesség. Lelki
ismerete, mint a szabadjára zúdult orkán, megrázza vallási
élete roskadozó pilléreit s alkotórészeire szedi vallásos
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élete külsőséges díszítéseit. Egy kérdés zakatol lelké
ben éjjel és nappal: mit viszei az Isten elé? Az élet
lelkéért, a lélek életéért, bűneid váltságául, üdvösséged
biztosításánl: mit viszel az Isten elé"? Lemorzsolt imád
ságot, lesanyargatott testet, bŐjtös napokat? Ezt viszed
az Isten elé? Lelkében egy régi és egy új világ tusa
kodik egymással. Megismeri a törvényszerű cselekedet
külsőséges hiábavalóságait s az istenkéz gyújtotta örökké
való világosságnál semmivé foszlik előtte az emberi
érdem Mü ábrándképe. De midőn beletekint az isteni
igazságok könyvébe, abból nem a szolga-életet köve
telő törvény Istenének megsemmisítő tekintete, hanem
a megigazító Isten szeretettől ragyogó arca tekint fe
léje. Krisztus sebeiben látja az életet, a kötelességet,
az isteni követelést, a bűnt, a m^igazulást s a Krisztus
sebeiben megérti az üdvösség nagy misztériumát. Az
üdvösségbiztosító cselekedetekkel szemben megjelenik
a hit, az érdemmel szemben a kegyelem.
Azt írja egyik barátjának: „Az egész írásban
nem volt előttem keservesebb szó a megtérésnél, most
pedig nincsen édesebb vagy kedvesebb szó előttem a
megtérés szavánál. Mert úgy válnak édessé az Isten
parancsolatai, ha azokat nem csupán a könyvekben,
hanem Üdvözítőnk sebeiben olvasva értjük meg". „A
megtérés a mi saját nyomorúságunk megtérését jelenti,
árai az érzület és szeretet megváltozása nélkül teljes
képtelenség." (Staupitzboz írt levele 1518 május 30.)
„A Krisztus csak oly megtérést kívánhat — mondja
egyik munkájában —, amelyet mindenki végrehajthat:
király a maga bíborában, pap a maga ékességében,
koldus a maga rongyában." ,,A mi békességünk a
Krisztus, de hitben." „Azért arról kell meggyőznünk a né
pet, hogy letegyenek a saját töredelmük és elégtételük
igazságáról, hogy ekként a Krisztus irgalmába vetett szív
beli bizodalomban és örömben, megerősödve, végre kész
örömest utálj ák meg abünt és így ingyen indíttassanak töredelemreés elégtételre." ÍA95 tételmagyarázatából, 7.tétel.)
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Mikor ezek az igazságok minden kritikát meg
bírva gyökeret vernek vallásos meggyőződésében, akkor
lelkében szétzúzva összeomlik a régi világ s az evan
géliumokból kiemelt isteni igazságok bizonyosságaiból
megépül egy új világ. ,.A lelkiismeret örök tragédiája
véget ér s a kifejlődés — egy új va,llás."' (Taine.)
Amit vezeklés, kínzó sanyargatás, önmagát tépő lelki
vergődés megadni nem tudott, azt megadja az evan
géliumból feléje sugárzó isteni kegyelem s a barát
cellában imádkozó szerzetes megfáradt lelkére lassú
csendességgel reászáll az Isten békessége. „Megiga
zulunk pedig a törvény cselekedete nélkül, Mt által,
Isten ingyenvaló kegyelméből."
Ez a lelki megélés a vallásosság tartalmát a tör
vényszerű cselekedetből az Isten üdvözítő kegyelmébe
helyezi át. A vallásos élet eme tengelykicserélödése a
reformáció legdrágább ajándéka. A reformáció tehát a
maga igaz valóságában vallási m^egújhodás és min
den egyéb áldása, úgy a nemzeti, állami, valamint
a kultúrai életben csak mint szükségképeni követ
kezmény jelentkezik. Lényünk és lelkiismeretünk
ellen vétkeznénk, ha a reformáció négyszázados jubi
leumán erről a legnagyobb, alapvető áldásról Isten
iránt eltelt hálá\;al, igaz meggyőződéssel bizonyságot
nem tennénk.
A hit által üdvözülés tana azonban nem egyszerű
dogma, hanem az egész reformáció vallási alaptétele.
Ebben egyesül a dogmatika az etikával és megtermi
a hitben élő keresztyén ember életét. Belehelyezkedik
a reformáció vallási rendszerébe s újra értékeli az
összes vallási fogalmakat. Mindenekelőtt megváltozik
a hit fogalma. Nem a tekintély előtti meghajolás, nem
az elénk szabott dogma elfogadása, nem is szétfolyó
ködös érzés, mely mint lélekrajongás elönti vallásos
életünk külsőségeit, hanem az egész ember felemelke
dése s beolvadása az Istenbe. A reformáció kialakítja
a hit teljességét. A lelkiismeret és egyéni hozzájárulás
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nagy tényezőivel kapcsolódik egybe annak benső tar
talma. Most már a vallási képzetek foglalatánál töb
bet jelent a bit: az érzelmi, értelmi és akarati tehet
ségek Istenben összeolvadó összhangját jelenti. A bit
Istenbevetett megingathatatlan bizodalom, mellyel meg
ragadjuk üdvösségre vezérlő erős karját. A hit az Isten
akaratának megtalálása és az ő íitjának a követése.
Nem marad elvont képzelődés, magába zárkózó elmélet,
hanem szeretettől áthatott életté lesz. De a hit által
szült cselekedeteknek — és ebben rejlik a régi és új
vallási világnézet egyik nagy ellentéte — nincsen iidvösségszerzö érdeme. Természetes egyszerűséggel termi a
maga gyümölcsét, mint az életerős gyümölcstermő fa.
Nem az érdem megszerzése, nem a jutalom várása,
hanem a terxnészetes erkölcsi szükségképeniség vezet
a szeretet cselekedeteire. Ez is kegyelem s dacára
mind ennek, a leiek üdvössége is kegyelem.
Új fényben jelenik meg maga a szent Isten. A
középkori dogmák lelket bénító törpeségéből, mint
valami új, hatalmas istenkép magasodik ki fenséges
alakja : a lélek és igazság Istene, Nem töredékes, külső
cselekedetet, nem a jócseiekedet kicsiny pénzértékére
váltott emberi érdem halovány utánzatát követeli, hanem
az élet legdrágább erkölcsi értékeit. Új világosságban
lép elénk az ember fogalma. Isten szeretete a legna
gyobb méltóságra, a szabadságra hívja el s Isten ke
gyelme a legnagyobb boldogságot, az üdvösséget biz
tosítja számára.
De éppen így új kapcsolatot mutat az Isten és
ember viszonya. Külső megnyilatkozására nézve ez a
kapcsolat közvetlen. Az istenkereső emberlélek minden
akadály nélkül, közvetlenül keresi és találja meg Istent.
Lelke szárnvalását senki, semmi nem korlátozza, istenkereső útját nem egyházi előírások,, hanem a szabad
odaadás cselekedetei jelölik ki. Csak egy közbenjáró
van Isten és ember között: a Krisztus. És egy össze
olvasztó kapcsolat: az igazi hit.
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Az Isten és ember kapcsolata benső lényegét ille
tőleg az emelkedett vallási öntudat és az erkölcsi fele
lősség jellemvonásait mutatja. A vallási öütudat az
Isten vallási követelésének ismeretéből s az embernek
saját egyéniségében és személyiségében rejlő méltósá
gának tudatából táplálkozik. A keresztyén ember sza
badsága, mellyel a reformáció a keresztyén vallás
lényegét visszaáliíiotta, nem csorbítja, hanem inkább
emeli az emberrel szemben támasztott követeléseket.
A törvény betűje és nem a törvény lelke alól szaba
dultunk fel, a szolgaság és nem a gyermek félelmét
vette ki lelkünkből az Isten. A törvény lelke nem
kevesebbre, hanem többre kötelez, az erkölcsi világ
szédítő magasságába emel, midőn félelem vagy jutalonivárás helyett a szeretetben mutatja meg a cselekedetek
örrökévaló rugóját. A szabadságra elhivort ember nem
külső és nern is különös jócselekedeteket ajánl tel az
ő Istenének, hanem önmagát adj:i, önmagát ajánlja fel.
mert nem tehet másként, mert megmásíthatatlan erkölcsi
kényszerűség rendelkezik vele. Ez a vallási öntudat
egyesíti az embert a lélek és igazság Istenével s fen
séges nagy követelésekkel jegyzi tele az ember élet.könyvét. Isten lenyúl a mélységbe s az embert az
erkölcsi élet leginagasabb fokára, emeli, saját maga
mellé helyezi s isteni müvének munkatársává teszi.
Ezzel együtt az örökkévalóság f-ínye borul az egész
életre. Magasabb avatást nyer a leiki cs testi munka
s az ember a kenyérért való tülekedés verejtékétől gő
zölgő, érdekharctól iiangos viiágáboi felemelkedik a
hivatás magaslatára. Minden munka hivarás és minden
kötelességteljesítés visszasiigárzása az örökkévaló isteni
akaratnak. így hull az örökkéval l-ng fénye az egész
földi életre, beragyogja az örömöt s a mennyei élet
boldogságát tükrözteti a szenvedés könnyeben.
A vallási öntudat az erkölcsi feleiősségben találja
kiegészítését. Ezt a felelősséget az Istenhez való viszony
közvetlensége határozza meg. Az ember a nmga önálló-
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ságában lép elénk. Mint a csapzott hajú, magára hagyott
vándor, ég felé-fordított arccal áll a viharjárta ország
úton. A maga lábán áll, a maga tekintetével kutatja
az eget, a maga kezével bontja szét a lába elé fonódó
indát és gyökérzetet, a maga szívével érez, a maga
értelmével ítél s a maga életével tör az Isten felé.
Lelke üdvösségének ügyét és biztosítását nem vállalja
magára az egyház. Mintha acélököl ütését zúdítaná
lelkiismeretünkre a reformáció, egy egyszerű ,,te" szócs
kával ébredésre, felelősségre, új életre ösztönöz. Te
rólad van szó. te hozzád szól az Úr, a te nevedet
kiáltja a pusztában, téged vár a mennyek kapujában,
lerongyolt, kifosztott, elveszett tékozlót. Az ember azon
ban az isteni gondviselésnek nemcsak tárgya, hanem
egyszersmind cselekvő tényezője. A „le" szócska tovább
zúg és sokra kötelez. Te keresd &•/. urat, te olvasd
szent igéjét, te szomjúhozd igazságát, te alázkodj, te
penitenciázz, te gyötrődj, te emelkedj, te bízzál és te
higyj keresztet ölelve, a Krisztus vérhullását látva . . .
Mindezt neked kell elvégezned, mert senki más helyet
ted el nem végezheti. Mindez elválaszthatatlan a te
akaratodtól. Mindez a te hozzájárulásodat követeli.
Az új igazság széttöri a vallási élet mankóit s az
ember felelőssége által beléizmosodik az erkölcsi ön
állóságba, az érett nagykorúak vallási életébe.
Az erkölcsi öntudat és feleiősség összhangia cso
dálatosan szép vallási életet teremt. Ennek az életnek
van magas nézőpontja s van erős gerince. Nem vész
cerimóniális külsőségbe s nem merül el a vallási élet
érzékeltetésébe. A lélek Istenhez való viszonyának emel
kedett fensége vonul rajta végig. Egyszerű és meleg,
mirit az alapját képező örökkévaló isteni szeretet, ha
tározott és erőteljes, mint az örök szeretetből kiáradó
isteni akarat. A folytonos megtérésre vezető bűntudat
egyesül benne a megtartó isteni kegyelem bizonyos
ságával ; az az elmélyedő életkomolyság vonását húzza
a vallási élet arculatjára, es az Istenbe vetett hit bizo-
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nyosságáva! a lélek nyugodt mosolygását varázsolja reá.
Magasabb avatást nyer az élet. Istentiszteletté szente
sül a munka, hivatássá a kötelességteljesítés, érték
mérővé a felebaráti szeretet. A más vallásúakkal szem
ben mutatott türelmesség nem a felekezeti meggyőződés
gyengeségét, banem annak emelkedettségét bizonyítja.
A vallásos élet értéke a lélek hozzájárulása szerint
igazodik. Templomjárás, Úr asztala előtti térdhajtás,
imádkozás s a töbÍ3Í vallásos jelenség értéke a benső
érzület mélységében rejlik. A vallásos élet nem sorvad
hat külsőséget követelő vallási tanrendbe. A dogma a
lélek előtt és nem felette áll, a vallásos élet körvo
nalait jelzi, nem pedig magát a vallásos életet. Az
egyház egy hitet és nem szolgai egyformaságot teremt.
Örökös követelés a vallásnak életté alakítása. Az élet
Urát élettel, a szeretet Istenét szeretettel, az igazság
Istenét igazsággal kell szolgálni. Ez az élettel össze
forró vallásosság az Isten erős akaratát az emberi
elhatározásban tükrözteti vissza s az embert Istenországa
munkásává avatja. A vallásosság nem marad az emberi
élet elszigetelt külön része, hanem átjárja az egész
életet: jellemet formál, embereket nevel,, társadalmat,
államot, nemzetet, emberiséget épít. Ezért nevezi egy
gondolkodó a protestantizmust „a heroizmus és akti
vitás vallásának". (Troeltsch.)
Ha már most azt kérdezzük, mit adott a refor
máció az emberiségnek, a szó igaz értéke tudatában
azt válaszolom: az evangéliumot adta. De ebben az
egyben mindent megadott: a Krisztus örökkévaló tanítá
sait, a szeretet Istenét, az üdvösség biztosítékát, a lélek
nyugalmát, az Isten lelkétől áthatott emberi élet esz
ményét. A vallást kiszabadította a szertartások, az
egyént a nyűgöző dogmák nyomasztó világából. Vissza
adta a lélek és emberiség közös kincsét, a lelkiismereti
szabadságot, összekötötte a vallást a mindennapi élet
kicsiny és nagy megnyilatkozásaival és biztosította a
lélek és igazság Istenének tiszta lelki kultuszát.
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Az evangélium mellett a történelmi fejlődés gon
dolatával is megajándékozta az emberiséget. Megmutatta,
hogy a vallási igazságok a lélek és idő szükségleteihez
képest csak lassan fejtik ki valóságukat. Akkor sem
az értelem elvont gondolkodási műveletének eredményei,
hanem átélt nagy élmények, a lélek hozzájárulásával
megszentelt életvalóságok, melyeken lelki küzdelmek
verejtéke s az üdvösségért vergődés könnye a meg
erősítő pecsét. Az emberi és egyházi tekintély elvével
szemben a reformáció az isteni tekintély elvét állítja
fel s a tömegvallást eredményező tekintély előtti meghajolással szemben érvényesíti az egyéniség elvét és
ezzel kijelöli a jövendő fejlődésének irányát.
De a vallási igazságot nem zárja falai közé a
templom s erejét nem meríti ki a vallási élet. A refor
máció szelleme kiárad az emberiség szellemi életének
mezőségeire s új élet megszentelő fuvalmát viszi magával.
Az evangélium hirdetése a népnevelés és léleknemesítés alapját helyezi el. Mikor az evangéliumot a
reformáció ajándékaként először adják a nép kezébe,
az Isten szava lesepri a bűnt kergető nagyvárosi
utcákat, letörli az ajkakról a könnyelmíiség kacagását
s ráírja az arcokra a bűntudat komolyságát. Keresz
tyén egyház mellett keresztyén társadalmat akarnak
felállítani. Bezárják a mulatóhelyeket. Szigorúan meg
tartják a vasárnapi munkaszünetet. Az elcsendesedett
utcákon a vallásos élet komolysága száll végig s a
körülült családi asztaloknál megcsendül a bibliai szó.
Nincsen kicsapongás, káromkodás, még a vártát álló
katonák zsebében is Biblia van s ajkukon a zsoltár
melódiája csendül. Ujabb áramlatok letörölhetik ennek
az életjobbulásnak magasba ívelő nemes hevületét, a
reformáció nagy eredményén egy hajszálvonalnyit sem
változtathatnak. Az evangélium mindig, mindenütt a
lélekgazdagodás örök forrása marad. Ember, nemzedék
és nemzet jelleme ezen erősödik, az egyén- és a köz
lelkiismerete általa tisztul erkölcsi eszmények igazságát
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átérző ig-azi lelkiismeretté. Ha ez igazság bizonyítására
ajkam gyenge, jöjjön bizonyságnl négy évszázad tanul
sága s a protestáns nemzetek erkölcsi és műveltségi
foka szóljon helyettem.
Áldott iiatását megérzi a művészet, mely nemes
életeszményei által meggazdagodik. Hivatása tisztul,
tárgyköre gazdagodik s nagy szempontjai közé bevo
nul az egyéniség diadalmas érvényesülése.
A tudomány is megérzi hatását. A tekintély elvé
vel szemben a lelkiismereti meggyőződést követelő refor
máció a tudományos kutatás függetlenségének harcosa.
Az adott igazsággal szemben az igazság fenntartás
nélkül való keresésében állapítja meg a tudomány nagy
hivatását s felszabadítja azt a tekintély nyűgöző ha
talma alól.
Gazdag ajándékaiból jut az állami szervezetnek
is. Hatalmas tényezővé válik a nemzeti államok kiala
kulásánál. Magas eszményeket visz az állami életbe.
Istenország'a munkásává teszi, de önállóságát, önálló
hivatását elismeri s nem helyezi egyházi gyámkodás
alá. Az embert védelmező törvények és intézmények
végtelen sora ugyancsak a reformáció szellemének ha
tása alatt született meg.
És feiejthetnénk-e, hogy mit tett a reformáció
azért a családi életért, melyről mélyre tekintő gondol
kodó igaz szavakkal mondja ; hogy az „minden protes
táns kultúra foglalata és szimbóluma?" És nem érezzük-e,
micsoda hatalmas kultúrtényezője lett a nemzeti társa
dalomnak a papnőtlenség eltörlésével? Az egyszerű
paplakokból és a tiszta erkölcsű családi élet tűzhelyei
ről ma is az evangélium lelkét rejtegető életerő árad
szerteszét.
Az emberi jogok fejlődésén is megérezzük a refor
máció hatását. A lelkiismereti szabadság egy tőről hajt
a politikai szabadsággal. Nemzetünk vérzivataros múltja
bizonyítja a kettő elválaszthatatlan kapcsolatát. Az egye
temes emberi méltóság elve, mely ember és ember közt
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különbséget nem ismer, hanem mindenki lelkében az
örökkévaló Isten ug-yanazon bélyegét látja, mindenki
elé ugyanazon ' emberi hivatást, azonos követeléseket
s a Krisztusban egyesülő ugyanegy életcélt tűz, —
az emberi jogok kiterjesztésének mozgató erőit rejti
magában. Az egyéni vallásosság kiépítésére irányuló
törekvés, mely az egyént kiemeli a tömegből s az
egyéni meggyőződésen alapuló egyéni valásosság kidolg'ozásában látja az egyén és egyház nagy érdekeit,
az emberi jogfejlődés és az egyéniség érvényesülése
jövendő irányait rejti magában.
Jól tudo'm, m. t. Közönség, hogy a reformáció
áldásainak sorozata még ezzel sincsen kimerítve. Lenn
a föld mélyén, hova emberi tekintet alig ér, mélyfek
vésű földrétegek között tiszta vizű erecskék szivárog
nak. És fenn a magas levegőégben, hol láthatatlan ato
mokban elvés'Z az_ ember kutató tekintete, titokzatos
erők áramlanak. És míg újra formálódik körülöttünk
a világ s a regi i'omiain új világ alakul, nem vesszük
észre, hogy a föld mélyén szivárgó vízerecskének és a
levegöégen keresztühullámzó erőáramlásnak munkája
szintén benne van a nagy fejlődésben. Kicsoda sorol
hatná el a reformáció áldásait? Lelkének szárnya nőtt,
igazságai beszállják az emberiség világát, beiopóznak
a lelkek mélyébe, átjárják a világnézeteket, megacéloz
zák a jellemeket, új eszményhez mérik az emberek
törekvéseit és megcsillogtatják a nemzet és emberiség
előtt az örökkévaló célokat. Xem tudjuk megfogni,
elemző ítéletben nem mutathatjuk ki eredetüket, de
kiérezzük belőlük a reformáció fuvalmát és* megértjük,
hogy abban, ami velünk és körülöttünk történik, min
den előbbre vivő magasztos dologban benne rejtőzködik
a reformáció élő és éltető igazsága: a lelki szabadság.
Még egy bizonyságtélelre kötelez lelkiismeretem.
A reformáció vallási és kultúrai áldásai közt elválaszt
hatatlan a kapcsolat. A lélek örökkétartó belső refor
mációjából táplálkozik ma is a felvilágosodás, az emberi
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jogok tisztelete s a lelkiség kultusza. Ha mindazt, amit
a reformáció a nemzetnek, a társadalomnak s az em
beriségnek adott, igazi értéke szerint értékeljük s a
jövendő számára biztosítani óhajtjuk, akkor örizztik
meg lelkiismeretes hűséggel a lélek reformációjának
reánk bízott isteni kincsét. Mert a reformáció áldott
eredményeit, a bennük rejlő fejlődési ígéreteket csak
addig bírj
emberiség, míg protestáns egyházunk
híven képviseli a lélekben végbemenő vallási reformá
ció örök szükségességét.
Mélyen tiszteit ünneplő Közönség! Midőn a ne
gyedik évszázad múltba vesző útja egyszerű csendesseggel ráhajol az ötödik évszázad útjára, teljék meg
lelkünk Isten magasztalásával s a reformáció nagv
igazságainak bizonyosságával. Csak néhány ünnepi órára
ejtjük el mindennapi munkánkat. Azután élesebbé tesszük
arcvonásunkat, keményebbé elhatározásunkat, úgy me
gyünk négy évszázadtól öröklött örökké új kötelessé
geink teljesítésére. Küzdelmünkben megerősít az a
bizonyosság: nem bebalzsamozott történelmi esemény
sírboltjánál gyújtottuk meg az emlékezés tüzét, hanem
egy örökké élő és örökké munkálkodó vallási és tör
ténelmi igazság előtt hódoltunk. Ez a nagy igazság
négy évszázad emlékein s négy esztendő rettenetes
világdúlásának romjain áttör, belenyúl a jövendőbe,
belé az örökkévalóságba.
Négy évszázadot szárnyai be lelkünk. Végigte
kintjük s azt mondjuk: van multunk, mert van elvég
zett munkánk! Azután a ködbe rejtőzködő bizonytalan
jövendőt fürkészi szemünk. Beletekintünk a nagy sö
tétségbe, de érezzük: van jövendőnk, mert van hiva
tásunk ! Ez ami hitünk. És Isten kegyelme hitünket
győzedelmes bizonyossággá teszi. Van hivatásunk, van
jövendőnk! És ezt oly erősen hisszük, mint hogy „Erős
várunk nékünk az Isten!"
Kajn

Béla.

Luther végrendelete.'
A magyarországi evang. egyetemes egyház az
1850-es években egy ritka kincsnek jutott a birtokába :
Jankovich Miklós, a műkincsek szenvedélyes gyűjtője
Luther eredeti végrendeletét adományozta az egyetemes
egyháznak, melyet ő 1804-ben 40 aranyért vett meg
egy szászországi ároni család Nestorától: Joannes
Benedictus Carpzoviustól. Mintegy húsz évig feküdt
már e ritka kincs egyházunk budapesti levéltárában,
amikor az 1878-ban megtartott egyetemes gyűlés azt
határozta, hogy e Luther-emléket üvegszekrénybe he
lyezve ki fogja állítani az egyetemes egyház tanács
termében, hogy a nagyközönség megtekinthesse azt.
De mielőtt e határozat végrehajtatott volna, az egyet,
egyház egy hattagú bizottságot küldött ki a vég
rendelet hitelességének megvizsgálására. E bizottság,
amely Pulszky Ferenc, Haán Lajos, Doleschall Ede
Sándor, Báró Nyáry Albert, Győr}' Vilmos és Zsiliszky Mihályból állott, megvizsgálta a papirt, amelyre
a végrendelet írva van és megtalálta a hitelesség bi
zonyítékát : a víznyomású szászországi címert a választófeiedelmi kalappal és a víznyomású sast, amely
jelek a szászországi kancellária hivatalos okmányait
jellemzik. A kiküldött bizottság összehasonlította a vég
rendelet kézírását a többi megmaradt Luther-emlékkel
és megállapította, hogy a végrendelet ugyanattól a
kéztől származott, mint a Németországban őrzött refor
mátor-kéziratok.
^ Doieschall E. S. nyomán.
15
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A szakszerű vizsgálat megejtése után tehát az
evang". egyetemes egyház büszke örömmel hozta tudo
mására ország-világnak, hogy a magyar evangélikus
egyház őrzi a legbecsesebb Luther-emléket: a nagy
reformátornak saíátkezüleg megírt, Melanchthontól,
Crucigertől és Bugenhagen reformátoroktól hitelesített
végrendeletét. E közlést nagy örömmel fogadta a magyar
evangélikus közönség, ámde nemsokára az ellentmon
dásnak szava is hallható volt. Egy bécsi történész —
rossz tanácsadó az. irigység — kétségbevonta a vég
rendelet eredetiségét azt áUítván, hogy a budapesti
végrendelet silány utánzat, mivel az eredeti végrendelet
a heidelbergi egyetemi könyvtárbaii őriztetik. De ez
az ellenvetés semmi komolyabb alappal nem bír: a
heidelbergi egyetemi könyvtár igazgatója maga volt
az, aki azt erélyesen megcáfolta. így tehát a magyar
evangélikus egyházé a dicsőség, hogy a legnagyobb
reforíuátornak írásba foglalt végakaratát birja.
A végrendelet természetszeríileg a Luther-családban
maradt, mint kegyeletes emlék. A Luther-család kezé
ből később a Carpzov-csaiád birtokába jutott, amely
már a reformáció első évtizedeiben kivált Lutherhez
való rendületlen hűsége által. E család egyik tagja;
az ITOT-ben elhalt dr. Carpzov Sámuel Benedek főegyháztanácsos és drezdai udvari lelkész egyik levelé
ben arról tesz bizonyságot, hogy birtokában van az
eredeti Luther-végrendelet. Ennek egyik leszármazott
jától, Carpzov János Benedektől vásárolta meg azt 40
aranyon a műkincsgyűjtő Jankovics Miklós.
Az 1542. év vízkereszt napján kelt végrendelet
amelyben Luther a hitvestársi szeretetnek egész meleg,
ségével emlékezik meg életepárjáról, Bóra Katalinról,
neki hagyván zülstorffi kis birtokát, őt -a választó
fejedelemnek és barátainak jóindulatába ajánlván, így
kezdődik: „Ich Martinus Luther Doctor etc. bekenne
mit dieser mieiner eigen Handschriift das ich meiner
liebn vnd trewen Haüífrawen Katherin gégében habé
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Züm leibgedinge (oder wie inan das nennen kan) aüíF
yhr Jebe iang damit sie yhres gefallens vnd zü yhrem
bestén gebaren müge, Vnd gebe yhr das ynn krafFt
dieses brieiies (=Briefes) gegenwertiges vnd heütiges
tages . . .
A végrendeletet Melanchtbon, Cruciger és Bugenliagen. ,Luthernek hü segítőtársai és barátai írták alá
és hitelesítették. A latinnyelvű hitelesítő záradék a
következő: „Ego Philippus Melanthon testőr hanc esse
et senientiam ac voluntatem etmanum Reverendi dni
doctoris Martini Lutherig praeceptoris et patris nostri
carissimi." Magyarul: Én Melanchton Fülöp ezennel
igazolom, hogy ez Tisztelendő Luther Márton doktor
úrnak, a mi tanítómesterünknek és szeretett .atyánknak
nyilatkozata, végakarata és kezeírása."
..Habent sua fata libelli" ez igét. választotta jel
mondatul egy könyvkiadó cég.
Különös sorsuk van a könyveknek. A nagy re
formátor végrendeletének is ez jutott osztályrészül:
Wittenbergből — Budapestre, a reformáció bölcsőjétől
abba az országba, ahol a lutheri szellem erősítésére
oly nagy szükség van. Legyen azért ez üvegszekrény
ben őrzött ritka kincs egy fonál,, a mely bennünket
miég szorosabban annak az embernek géniuszához fűz,
akinek királyi hagyatékán nemzetek osztozkodtak. Nem
sok volt, amiről végrendelkeznie kellett testamentu
mában: egy kis homokbucka Zülstorff határában,
„a Bruno-ház", egy kehely, melyet nászajándékul ka
pott az egyetemtől . . . ezt hagyta feleségének. A
királyoknak, a fejedelmeknek, Germánia fiainak, a
Tátra—Fátra—Mátra népének pedig hagyta a láncai
ból kiszabadított Bibliát, az evangéliomi hit világossá
gát, a lelki szabadságot, egy egész világnézetet . . .
•

,

Dr. V. M.

15*

IRODALOM.
A reformáció 400 éves jubileumának kétségtelenül leg
értékesebb irodalmi emléke Luther műveinek hat kötetes
magyar kiadása, amelylyel a Luther-Társaság ajándékozta
meg a hazai protestáns ^álágot. Xagy anyagi áldozatokba ke
rült, de az a lelki haszon, amelyet olvasása szerez népünk
nek, fölér az áldozattal. Most már csak az van hátra, hogy
e hat kötet igazán közkincscsé váljon s erősítse a megpróbál
tatások idején nemzetünket.
Társaságunknak kisebb alkalmi kiadványai is voltak,
amelyek már közkézen forognak. Számottevő kiadvány a Pro
testáns Esték IIL kötete, amiről már megemlékeztünk; a po
zsonyi theol. akad. tanárok mind egy-egy kisebb-nagyobb
kiadváuynyal áldoztak a reformáció emlékének. Szép emlék
volt a Protestáns Szemle jubileumi füzete is; minden egyházi
lap igyekezett, amennyire a háború vihara engedte, a nagy
év iránt tartozását leróni. Nagy elismeréssel kell megemlé
keznünk a magyar evangéliumi Keresztyén Diákszövetségről,
mely Walther Vilmos rostocki egyetemi tanár Luther jelleme
című alapos könyvét magyarul kiadta s ezzel Luther műveit
mintegy kiegészítette. Sajnáljuk, hogy részletesebben nem
ismertethetjük, azonban az ismertetésnél ajánlatosabb elolvasni
a könyvet magát. A fordítás ií;j. Victor János műve.
Végül még utalnunk kell dr. Lencz Géza debreceni
egyetemi tanár nagysikerű német művére: „Der Aufstattd
BocsTca-ys und der Wiener Friede", mely 19
legújabb
nyomozások eredményének felhasználásával a német közön
séggel ismerteti meg első szabadságharcaink nagy jelentőségét.
E műnek méltatása helyszűke miatt szintén máskorra és helyre
maradt. Vele együtt több könyvismertetés szorult ki az Ös
vényből.

FELHÍVÁS
az Országos Luther-Könyvtár
és Múzeum ügyében.
Szeretett Hitrokonok, kedves Testvérek !
A reformáció nagy éve elmúlt rólunk a re
formáció lelkét lehelő alkotás nélkül. A szeretet
ház nem jutott bölcsejénél tovább és azon felül
inkább általános keresztyén, mint reformációi
gondolat. Pedig minden emlékalkotásnak szeghe
tetlen törvénye az, hogy azt az eszmét kell klaszszikus formában kifejeznie, öntudatosan szolgál
nia, amelynek emlékét őrzi s a melynek erejéről
bizonyságot akar tenni.
A nagy világtörténelmi csapás, mely váratla
nul, orozva tört reánk, szinte a vágytalan és aka
ratlan álomlét örvényárjába temetett bennünket.
Hazánk pusztulása, nemzetünk elárultatása, ma
gyar evangyéliomi egyházunknak foszlányokra
tépése, tehetetlenségünk keserű tudata mintha le
rázhatatlan békót rakott volna tagjainkra. Lel
künk dermedt zsibbadásba szenderült. Talán az
ítélet harsonájára várunk, hog}- e halálosnak tet
sző álomból életre serkentsen? xVnnviszor meg-
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tanulhattuk volna már, hogy az élethez nem
elegendő az életvágy maga; az élet akarása fel
ébredést, kitartó és odaadó munkát, jövőnkben
való ingathatatlan hitet követel.
Mi úgy érezzük, hogy egyházunknak az evangyéliom lelkének éppen az Úr látogatásának e bib
liai idején kell bizonyságot tennie szunnyadatlan termelő erejéről. Európa vészmadarai fejünk
felett vijjognak, és kaján kedvteléssel hirdetik
történelmünk éjbe fordulását, fajunk siralmas
enyésztél. Hazudtoljuk meg ez ujjongó károgást.
Teremtő szellemünk életre serkenése, falrakó
munkás kezünk, a léleknek jövőbe látó sas tekintete
hirdesse széles e világnak, hogy e földön oly nép
él, amelyet árulás meg nem törhet, hitványság
érdemetlen sírba nem taszíthat; oly nép, ameh^nek turáni törzsét a belé oltott keresztyén lélek
a legnemesebb tulajdonságok, fenkölt erények
termésére hajtja. Meddő siránkozás, véget nem
érő panasz, gyengék és csüggedt szívűek isme
rőjele; aki élni akar és élni van ereje, a teher
és átok alatt is fölemeli fejét, hogy lásson, gon
dolkodjék; kezeit, hog}^ dolgozzanak. Imádság
és munka két szárnva a léleknek, meh" a kishiiűség és köznapiság rögei közül magasba, a hit
és teremtés világába röppenti fel.
A hivatalos egyház lassan épül sebeiből és
aléltságából, mozduljon meg egyházi társadal
munk, a hívek tábora s engedjen szabad utat
alkotóerejének. Testvérek, ti vagytok-e azok,
akiknek ősei üldözések és zaklatások fergetege!
közt iskolákat, eg^^házakat, sajtóműhelyeket ala-

pítottak? A ti őseitek harcoltak-e Bocskay, Bethlen.
Thököly s a Rákóczyak zászlói alatt „Istenért,
hazáért, szabadságért!"? A ti soraitokból kerül
tek-e ki a gályarabok, akik inkább választották
a szenvedést és kinhalált, mint a néma bálvány
előtt való hódolást? Emlékeztek-e azokra az igeszomjazókra, akik százméríoldeket gyalogoltak,
hogy Luther és reformátor társai ajkáról az isteni
igazság és krisztusi hit evangyéliomát hallhassák?
Ha ti vag3^tok és emlékeztek, ha a reformációban
feltámadott ősi evangvéliom üdítő forrásáért, a
benne feltalált élet kenyeréért és élet italáért
nem pusztán kiáltó szóval akartok hálát adni és
ha áldását maradékaitokra is szeretnétek átszállatni, mondjatok búcsút a tétlen tűnődésnek és
felébredt lelkesedéstekkel, tettvágyatokkal csatla
kozzatok hozzánk, akik Magyarországon a refor
mációnak óhajtunk emléket állítani. Nem kőemiéket, melynek betűit elhomályosítja az idő ; nem
mozdulatlan szobrot, mely csak annak jel és em
lék, aki elzarándokol hozzá, hanem élö emléket
az élet és újjászületés századának, a hitszabadság
és szeretetből végzett munka nagy emberöltőjé
nek, meWet újra és újra fel kell támasztanunk,
hog}^ hősies küzdelméből, hűségéből okulást
merítsünk.
Hittestvérek, fogjunk kezet egy országos
Luther-Könyvtár és Múzeum, alapítására! Gyűjt
sünk össze minden szellemi terméket, ami a refor
máció szellemének ihletéből született: könyvet,
lapot, művészeti alkotást, hogy a reformáció al
kotó és termékenyítő munkájának lehetőleg teljes
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tárházát bírhassuk. Ami a reformációról, főkép a
magyar reformációról szól, akár a méltánylás,
akár a bírálat hangján, legyen együtt, mint
tükre e nagy történelmi erőnek. Összegyűjtenénk
összes íróink, tudósaink, kiváló papjaink és okta
tóink, vezérembereink kimerítő,'pontos életrajzát
a leggondosabban összeállított adatokkal és uta
lásokkal, hogy névtelenül, de hűségesen dolgozó
munkásaink nevét el ne temesse a feledékeny
ség futóhomokja. Eg^vházi ünnepélyeink em
léknyomtatványait megóvjuk az elkallódástól.
ide hoznánk minden vidék becses levéltári
anyagát eredetiben vagy másolatban; képeket
régi és új jelesekről; templomaink, iskoláink,
egyéb közintézményeink, szent edényeink, min
dénnemű egyházi ritkaságaink és kincseink ké
peit, szóval mindent, ami a reformáció szelle
mére, munkájára emlékeztet s ami a reformáció
szellemét hirdeti, ami áldásainak megbecsülé
sére buzdít. Időleges kiállítások rendezésével
ébren tartjuk az egyházunkhoz való ragaszko
dást, multunk megbecsülését, emlékeinek tisz
teletét, de egyúttal építjük a jövőt is, mely
üres káprázatként foszlik szét, ha multunk, tör
ténelmünk köveit porladni engedjük. Azon nagy
válság után, raeh" irtóhadjáratot indított minden
eszményi törekvés, vallási érték, a legszentebb
történelmi hagyományok, a múltban gyújtott
oltártüzek ellen, mely nemzetünket szinte az
örvény szélére sodorta, elengedhetetlen köte
lessége korunk nemzedékének új tűzhely építése
azon szent láng számára, melynek szikrája Krisz-
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tus evangyéliomából pattant az emberi nem
lelkébe s a melytől egyedül várhatjuk megújulá
sunkat. A'régiek nagy yeszedeimek elmultának
emlékére fogadalmi szobrokat állítottak; állít
sunk mi oly emléket; amelyből minden nemze
dék meríthet tanulságot, erőt, hitet, — amely
végeredményben nem lesz egyéb, mint szintén
út a Krisztus, az igazi élet forrása felé.
Gyűjteményünk anyagát az egész Magyar
ország területéről gyűjtjük, a megszállott része
ket is beleértve. Lesz legalább egv közös oltár,
amelyen mindnyájan áldozhatunk, a Czenktől
Dévénvig s a Tátrától Zimonvig; lesz, amire
közös szeretettel gondolunk elszakított testvé
reinkkel. A Luther-Könyvtár és Múzeum nem
csupán a magyarnyelvű emlékeket gjmjti, hanem
a német, tót, vend atyafiak szellemi termékeit
is. A múltban egy patakba folyt össze könnyünk,
vérünk, verítékünk, — legj^en közös az új áldo
zati oltár is.
A mozgalmat a Luther-Társaság oltalma
alá helyezzük, mely Luther szellemének ápolá
sát szolgálja hazánkban. Nem a hivatalos egy
házhoz fordulunk, a melynek gondja, feladata
szinte egész erejét leköti, hanem híveink táborát
kérjük s főkép a lelkész- és oktatótestvéreket,
karolják fel a Luther-Könyvtárt és Múzeumot.
Ismertessék meg híveikkel s buzdítsák őket áldoza
tokra. Nem kell hozzá nagy pénz, csak önzetlen
lelkesedés. Mint annyi egyházi intézményünk, ez is
a mustármag törvénve szerint növekedik terebélyes fává. Kicsiny kezdetből a kitartó munka,
16
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odaadó szeretet nagy intézményit teremthet, ha
egy nemzedék beleleheli egész energiáját, alkotó
kedvét és sziklahitét. Még kevesen tudnak róla,
csak pár melegszívű, magasba néző hittestvér,
máris van százat meghaladó könyvünk és füze
tünk e célra, sőt már a fenntartásra szolgáló
készpénzhagyományra hivatkozhatunk, mely —
felhívásunk után — remélhetőleg tetemes őszszeggel fog gyarapodni. A pénzadományokat a
Luther-Társaság pénztára címére kérjük „LutherKönj'vtár" jelzéssel (Budapest, IV., Deák-tér 4.):
a könyveket s egjj^éb, a Múzeumba szánt tár
gyakat pedig a Luther-Társaság könj^vkereskedésébe (VIÍI., Szentkirályi-utca SL'a) D. Kovács
Sándor theol. akad. tanár címére, aki a gyűj
tött anyag rendezését végzi s általában az
egész ügyről, mozgalomról bárkinek tájékozással
szolgál.
x\ Könyvtár és Múzeum szervezetét, keze
lése módját a Luther-Társaság legközelebbi gyű
lése fogja megállapítani.
x\ Luther-Könvvtár és Múzeum ügyének
állásáról időnként a sajtó s főkép az Ösvénv
útján tájékoztatjuk a nyilvánosságot.
Testvérek, bizalommal közeledünk hozzá
tok, remélve, hogy megértitek, megérzitek, mit
akarunk. Tőletek függ, hogy egyházunk új, élet
erős, termékeny intézménynyel gazdagodjék. An}'nyit áldozunk anyagi célokért; — ne sajnáljuk
filléreinket, amidőn a lélek éhségét kell enyhí
tenünk. A reformáció adott erőt nemzetünknek,
amikor a török vész, osztrák csalárdság oltogatta
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életszikráit; most is az evangyéliom szellemé
ihez kell folyamodnunk, hog}^ újjászülethessünk.
Építsünk e lángnak új tűzhelyet, alapítsuk
meg a Magyarországi Luther-Könyvtárt és Mú
zeumot !
Budapest, 1920 november hó . . .
A Luther-Társaság

több tagja.
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Olvasókkos.

Az Ösvény e füzetével tartoztunk olvasóink
nak és a reformáció emlékének. Első életjel a
hosszú válság után.
Az utolsó évek hazánkat az Örvény szélére jut
tatták. A válság vége bizonytalan. Mi Istenbe vetett
bizalommal, imádkozó lélekkel, dolgozó kézzel vár
juk a Jövőt. Ami uj alakulás Isten igéjére, mint
egyetlen alapra épül. — az maradandó lesz. Amit
emberi vak bölcsesség, Isten igéje és akarata ellen
épít. hasonlatos a fövényre épített házhoz, amelyet
szél és árvíz halomra dönt. Bocsásson bár reánk
Isten próbáitatást, a próba tüzében is híveknek
kell találtatnunk. Jézushoz, evangéliumához ra
gaszkodnunk, mert e nagy világégésben csak az
marad meg, aki Krisztust birja lelkében. Aki a
szenvedés közepette a Kereszt alatt is hü tudott
maradni a lelkébe oltott isteni küldetéshez, egyén
vagy nemzet, azt megjutalmazza az Úr, ahogy
hü szolgáját, Jóbot megtetézte áldásaival.
Az új időkben új feladatok várnak LutherTársaságunkra. Talán szervezete is módosul, talán
újjáalakul, talán kiadványai változnak, szigorúb
ban alkalmazkodva az élet kivánahnaihoz. Akár
mily változás következzék is be, a régi alapot, mely
a Jézus Krisztus, nem szabad elhagynia, a mint
nem válhat le a szőlővessző a tökéről, ha élni akar.
Isten velünk.f Áldása nyugodjék egyházunkon
és nemzetünkön,
Luther-Társaságunkon!
A szerkesztőség.

kedjenek, hogy Társaságunk is, folyóiratunk is
minél tökéletesebben megfelelhessen hivatásának.
Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a nagy
közönségnek a Luther-Társaság könyvkereske
désének dúsan felszerelt raktárát, mely a pro
testáns irodalomnak újabb szerzések révén leg
gazdagabb tárháza. Karácsonyi ajándékul oly
nagy választék áll a vevőközönség rendelkezé
sére igazi remekművekből, a vallásos és épületes
irodalom gyöngyeiből, hogy azt máshol meg
nem találni, p. o. a teljes Magyar Luther szép
diszkötésű példányokban, a Protestáns Esték, a
közérdekű, saját kiadású s újonnan szerzett
könyvek egész sorozata, remek szép bibliai fali
mondatok, díszkötésű bibliák stb. Kérjük tag
társainkat, szükségletüket szerezzék be a LutherTársaság könyvkereskedésében, egyúttal szerez'zenek új tagokat, lelkes barátokat, hogy a nagy
megpróbáltatás után újult erővel foghassunk
munkához.
Budapest, 1920 november.
^Dr. Varsányi Mátyás,
a Luther-Társaság fótitkára.

• • • a.a

• • • • • •

A Luther-Társaság tagjait tisz
telettel kérjük, hogy lakőhelyök és
címök változását a Luther-Társa
ság pénztári hivatalával (Buda
pest, IV., Deák-tér 4.), minél előbb
közölni szíveskedjenek, hogy a ki
adványok, meghívók stb, szétkül
dése késedelmet ne szenvedjen.
E füzet tagilletményül szolgál
az alapító és rendes tagoknak
1917—1920. évekre. A társaság
örökös és pártoló tagjai SO^Vos
kedvezményes áron szerezhetik
meg.
A titkári hivatal.
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