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Myathyank ky wagy mennyekben zenteltessyk the newed. Jewyen the orzagod. Iygyen
the akarathod. mykinth menyben ees felden. Mynden napy yleo 1) kenyerewnketh aggyad nekewnk ma. ees megh bochasd nekewnk my wytethewnketh mykinth myes
Bochathwnk nekewnk wytettheknek. ees ne
wygy mynketh kysirtethbe. De zabadoh 2)
mynketh gonozthwl. Amen.

A legrégibb magyar Mi Atyánk szövege
Hegendorf-Sylvester Rudimenta c. könyvéből, 1527.

1)

élő. _

2)

szabadíts.

Keresztnéni

hálaadás

Örök Mindenhatá lsten, mi üdvözítő Urunkjézus
Krisztusnak dicsőséges Atyja, minden állatoknak teremtője és megtartója a te szent Fiaddal, a jézus Krisztussal, ki teveLed egyenLő, örök lsten és a szent: Lélekkei, böLcs, igaz, ítéLő, erős és irgaLmas Isten'; Hálát
adok en tenéked, hogy a te megmondhatatlan nagy
jóvoLtodból minékünk te magadat megjelentetted és a te
szent fiadat e világra bocsátád, kit mierettiink jóakaratodbóL áldozatra adtáL. Annak fölötte pedig a te
örömmondó és vigasztaló evangyéLiomoddal (ki bizonynyal te mennyei tudományod) bennünket megajándékoztál, kit meg is tartasz kiizottűnk. Minket te örökkévaló
szentegyházaddá választottál, bűneinket megbocsátod
és szent fiadért a te véghetetlen irgalmasságodba bevész. Mikor segítségül hívunk, bizonnyal meghallgatsz
és megszabaditass. szent Lelket adsz és örök életet.
Ugyanazonképen én Uram,jézus Krisztus tenéked
is hálát adok, hogy énérettem meghottál és az Istennek
méltó és rettenetes reám való haragját te magadra
vötted s a te örökkévaló Atyádat minékünk megengesztelted. A halálból fiiltámadtál, hogy mindeneken
uralkodvdn, minket bimdl, igazgatnál és megtartanál.
Mindezeknek fölötte pedig az örök evangyéliomot is
megjelentetted minékünk, azaz hogy megtartasz bennünket és megajándékozsz örök élettel.
Teneked is Szent Lélek, örök lsten hálát adok,
hogy megvilágosftasz bennünket és a mennyei tudománynak igaz értelmét adod, jó tanáccsal tartasz,
életünket birod: igazgatod és sziviinket nunden jóra
jölgerjeszted. Amen;'}
Haszár Gál. 1574.
') Átírva a mai helyesírás szerint, de egyébként
közöljiik ez imádságot Huszár Gál énekeskönyvéből.

változatlanul
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Musica sacra
Beszélo, régi legenda szerint a teremtés nagy művének
befejezése után megtörtént az osztozás. Isten a természet
minden kincsét szétosztotta az emberek között. Az egyik
csoport a zúgó erdőt kapta, a másik a vadvirággal telehintett mezőséget. Gazdára talált a halbő folyó s a föld
mélyén álmában szunnyadó, kincses bánya. Mindenki megkapta a magáét, csak a művész állt űres kézzel elmerengve
Isten trónusa közelében. A napfény imbolygó játékában
gyönyörködött
vagy az égi zene csodálatos összhangja
ejtette rabságba. Mire feleszmélt: Isten a természet minden
kincsét szétosztotta, az ő számára nem maradt semmi sem.
De így szólt hozzá az Isten: ha semmit sem kaptál, legyen
minden a tied! Így lett a művész isteni öröksége az egész.
világmindenség. A természet nagy palettájáról leveszi az ég,
tenger, mező, erdő színeit, a meglátott és meg nem látott
árnyalatoka t. Megfigyeli a természet nagy orcheszterének
zengő és szunnyadó
hangjait, a patak csobogását, a hallgatóhajnal néma beszédét, a földet rázó zivatar dübörgését.
Meggazdagszik lelke a természet gazdagságával sannyi
válik gazdagító kincsévé, amennyit lelke képességeivel a
magáévá tud tenni. Így lesz a művész Isten világának szolgája és szuverénje.
A művészet örökkévaló eszmények világában gyökerezik. Csak akkor igazi művészet, ha lényegében, lelkében,
hivatásában isteni származását bizonyítja. Az igazi művészi
szépség elválaszthatatlan az abszolút szépségtől. Így azután
elválaszthatatlan az örökkévaló élő Istentől, akiben teljesedésbe megy minden abszolút szépség. A művészetnek és
örökkévalóságnak eme eleven közössége legerőteljesebben a
vallásos rnűvészeteknél
érvényesül. Ezeknél a művész nemcsak témákat, hanem művészi eszközöket, ihletet, teremtő
géniuszt talál. Művészetének egész levegőjét és örökkévaló
célját az örökkévalóság rejti magában. Mert nem az Isten
nevének emlegetése biztosítja a művészet vallásos jellemét,
nem is annak látszólagos, külsőleges éreztetése, hanem az
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a körülmény, hogy művészi, tiszta eszmények megörökítésében mennyire realizálja és mennyire konkretizálja az
örökkévaló isteni szellemet. A vallásos művészet az örök
szépet szolgálja. De ugyanekkor önmaga fölé emelkedik s
Isten dicsőségének válik engedelmes szolgájává. Végső
rendeltetése nem merül ki a műremek világrajöttében.
Mindegyik művészi alkotás szent oltári áldozat az örökkévalóság magasztalására. Téma és forma, célkitűzés és lelkület magasabb avatást nyernek a vallás által. Maga az
alkotó művész is átformálódik szent hivatása szolgálatában:
géniusza hitével ölelkezik s így hozza a földre az örökkévalóságot.
Az egyházi zeneművészetben
felismerjük
ugyanezen jellenivonásokat. Mikor a templomok boltívei alatt
megzendül
a zsoltár és chorál egyszerű melódiája, vagy
.mikor a leghatalmasabb oratórium hatalmas dimenziójú
alkotásában
felzúg az orcheszter és énekkar együttese,
akkor az ihletett művész mindig visszaadja Istennek azt, amit
tőle nyert ajándékul s művészi dicsősége mellett mindig
Isten örökkévaló dicsőségét szolgálja.
Az egyszerű templomi énekekben protestáns egyházunk drága művészi alkotásait bírjuk. Egyszerű elgondolású,
zenei gondolatok ezek. Felépítésük, szerkezetük úgy hat
reánk, mint az alkonyati mezőről hazatérő aratóleányok
éneke. De csakhamar felismerjük a különbséget is. Az egyszerű templomi ének a vallásos élmény tengerének mélyén
születik.
Szenvedések
zivatarában, kísértések
és csüggedések harcaiban, szent boldogságok verőfényében, Isten-megtalálások áldott békességében.
Különböző megnyilatkozású
érzés hozhatja a világra, de mindig a vallásos élmény
tengerméivéből kerülnek napvilágra, mint az igazgyöngy.
Művészi formájuk egyszerű. Témájuk természetes, mint az
eget kereső szem tükrében az ég sugárzása, vagy mint az
arc baráz dáján alágördülő könnycsepp
tűnő
csillogása.
Természetes, mint két kéz halk összekulcsolása s két térd
lehajlása az oltár lépcsőjére. Művészi géniusz és vallásos
szív eg),iiU termik a vallásos zeneművészet
eme drága
kincseit. Világrahozatala után a művész el is veszti lelke
gyermekeit. Ajkáról milliók ajka veszi át a szent melódiát
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s késobb már senki sem keresi, hogy kinek szívéből fakadtak azok.' Boldog ujjongással
vagy harmatos
szemekkel
éneklik a gyülekezetek
s mindenki úgy érzi, hogy az ének
saját szívébűl
fakad. Olyanná válik az egyszerű templomi
melódia. mint az erdő mélyén felbugyogó tisztavízű
forrás.
Ezüstszalagként
kanyarog,
meghúzódik
pázsit alján, csobogva csörög hegyek oldalán, csiszolgatja
partjának
kavicsait és hűségesen
öntözi a zöldelö mezőket. Neki köszönjük, hog~' letűnt életek száraz avarj a felett új élet zsendül
és százsz ínű virágokat hordoz a zöldelő pázsit. De senki se
kérdezi,' hol van a csermely bölcsöje s honnan bugyog elő
áldott, éltető, bőgazdaságú
vize.
Ezeknek az egyszerü, igénytelen
és mégis müvészi
értékü templomi énekeknek óriási jelentőségük van a vallásos életben. Kifejezik az egyes ember
vallásos
érzelmeit.
Megszélaltatják
szívét s hangokba
öntik Istennel
egybekapcsoló hitét. Az énekköItő nemcsak
saját sz íve hangszerén játszik, hanem millió és millió ember szívét veszi
kezébe s az érzés húrjaival
felajzott
lantból
előcsalja az
abban szunnyadó
örök melódiákat.
Azután lassanként
kiszélesíti [IZ emberek érzésskáláját.
Érzelmi világunknak
az
örökkévalósághoz
való viszonyában
egészen új gazdagságot
ád. Ebben rejlik az egyházi ének második nagy jelentősége:
Istennel kapcsolja
egybe az ember lelkét. Olyan lelki közösséget teremt, melyben Isten az alfa és ómega, az élet
levegője, eszménye, ereje és végső célja. Az állandó lelki
közösségnek
legéltetőbb
táplálója
a szent ének. Olyan az.
éneklő ember, mint az ég felé forduló emberarc:
éneke
szárnyán
szívét küldi ajándékul
Istenhez s mintha énekének visszhangja
hullna a földre, sz ívével a neki küldött
isteni ajándékokat
csendesen átveszi. Éppen azért ezek a
müvészi alkotások sohase önmagukban,
hanem mindig önmaguk felett találják meg végső céljukat. Istent dicsőítik,
Isten igéjének erejét növelik s az emberlélek millióit vezetik
az örökkévalósághoz.
További jelentősége a templomi éneknek, hogy határozott szinezetű
és tartalmú
hitbeli közösségbe kapcsol. Az
egyház sajátos hitbeli felfogása, hitbeli tartalma,
vallásos
élettípusa.
egyházi életeszménye
érvényesülnek
benne. Az
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ének hangja, vallástétele,
szelleme a hittestvérek
szolidaritását erősítik. Ezért van minden egyháznak külön templomi
énekkiricse. A templomi hárfák húrjain nemcsak egyetemes
érzelmek
zendülnek.
hanem
hitvallások
és bizonyságtevések is.
Elképzelhetjük,
hogy a templomi
ének mily nagy
jelentőséget
nyer az embernevelés
munkájában.
Valósággal embert formál. Eloszlatja
a lélek zűrzavaros
diszharmóniáját. Vezető melódiát ad az ember egyéniségén~l-., gondolatának
s érzésvilágának.
Az érzések
hasznavehetetlen
részeit kiveti és az ember lelkébe beleoltj a azokat .az új
érzéseket, melyek nélkül töredékes lenne az emberi lélek
igazi harmóniája.
Az éneklő
ember
megtanul
Istenben
hinni. Csendes bizalommal
helyezi
életét Isten
kezébe:
Mind jó, amit Isten tészen. Megtanul örülni az isteni kegyelem legnagyobb áldásának:
a Krisztus megváltásának.
Lassanként föléje emelkedik saját életének s megtanul keresztet hordozni és Istenért dolgozni .
. Luther Í1rja az 1545. évben megjelent énekeskönyve
előszavában:
"Romlott
és dacos szívvel nem lehet szent
éneket énekelni!
Vidámnak,
örvendezőnek,
. bátornak
kell
lennie az ember szívének, ha énekelni akar. Isten a mi sz
vünket és akaratunkat
vidámmá tette az ő szent Fia által,
kit azért küÍdött e földre, hogy minket bűntől, haláltól,
ördögtől megszabadítson.
Aki ezt komolyan hiszi, az kénytelen erről vidáman szólni és énekelni, hogy mások is meghallják és odaseregeljenek.
Aki pedig nem akar erről énekelni, az csak arról tesz bizonyságot,
hogy még nincsen
benne hit s hogy még nem tartozik az újszövetség kötelékébe, hanem még mindig a régi, rothadt, vidámság nélküli
szövetség uralkodik
felette".
Minden
igazi énekeskönyv
örök aranybölcsője:
a biblia. Gondolatok,
érzések, lelkületek, vágyak, formák és célok szunnyadnak
benne. Belőle
születnek az örökévaló, gyönyörűséges
egyházi énekek.
De nagy jelentősége van annak az egyházi zenének
is, mely széles művészi elgondolásánál
és eszközeinél fogva
a kizárólagos
művészet öncélú igényeivel lép fel. Egyszerű
vallásos érzelmeket
~zó]altatnak
meg a kantáték.
A Krisztus-tragédia
megrázó eseményeit önti drámai hangokba
az
í-
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oratóriumo De ugyanennek a színházi zenének szűk, vagy
szélessugárú koncepciója mindig Istent látó vágyódással
szárnyal a művészet csillagos boltozata felé s ujjongó
melódiával, vagy fájdalmas zenedrámai alkotással Istent
hirdeti s az trónusához vezeti az emberlelkek millióit.
Bachnak, a zeneköltők fejedelmének művészi egyéniségét a Biblia s a protestáns egyház évszázados lelkűlete
formálta. Művészetén megismerni Luther mélységes bűntudatát, lélekmardosó gyötrődését s Isten kegyelmében való
csendes megnyugvását.
Sok sok orgonasíp zengő meJódiavezetése közt is átharsog a protestáns vallási
tipus
egyszerű vezetőmotívuma. Zeneművészete remekbe készült
gótikus templom. Egyetlen fundámentomon épül: az evangéliumon. Ezen a fundámentomon karcsú oszlopok ég felé
emelkedő erdeje áll: a zeneköltő vallásos élményei és örökkévaló vallási igazságai. Ez az oszloperdő büszkén hordozza az alkotó művész világnézetének csudálatos szépségeit: az alázatosságot, istenfélelmet, élő hitet, jóságot, nevető életörömet, lelketformáló fájdalmat, bűntudatból kialakuló bűnbánatot. De minden érzés és gondolat parányi
vonallá válik a merészívelésű
gótikus bolthajtáson. Minden
árnyalat az alapgondolatot magyarázza, minden motiválás
és variálás a nagyalaptémát
színezi és illusztrálja. Mint
ahogy a gótikus bolthajtás minden részének hajlása és '0nala a boltozat csúcspontjában nyer befejezést, úgy Bach
zeneművészetének minden hangja, formája, színe és árnyalata vallásos világnézetének csúcspontjában teljesedik céltudatossá: a világkormányzó Isten atyai fenségében. Ebben
az ég felé törö hatalmas dómban aranyos napsugárzás ragyog. Égi verőfényben fürdik minden. Az oszlop erdők közt
világosság áramlik. Az oszlopfők, a bolthajtások csudálatos
ragyogásban tűndőkölnek,
Minden mclódia, minden hang
Isten jóságát hirdeti. Nagy ujjongast vernek vissza a zenei
alkotás üvegfalai: Úgy szerette Isten a világot, hogy az 6
egyszülött Fiát adta érte! A hallgató megérzi: lelket kap
a lelke s ez a művészlélek
Jsten lelkével teljes. Általa Jstm
keresi az ember lelkét. Az emberlélek a művész
alkotásának karjain pihen, míg azután lassanként eljut a Megváltó
keresztjéhez s boldogan megnyugszik a kereszt tövén.
ő
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A vallásos zeneműveszet
protestáns
formája
Bach
művészetében
éri el utólérhetetlen
tetőfokát. És még Bach
művészete is, jóllehet művészi szempontból
is utólérhetetlent jelent, saját művészi céljai fől é emelkedik: Isten szolgálatába szegődik és Isten dicsőségét hirdeti.
A "zeneművész prófétává
szentesül,
halhatatlan
műveivel
Isten
csudálatos
dolgait prédikálja.
Fájdalma
mélyebben
zeng
a legfájóbb elégiánál. Bűnbánatának
őszintébb a könnye,
mint a legszebb költeményé.
Még soha senki sem érzékeltette Krisztus tragédiájának
fenségét oly megrázóan, mint
a hangok nagy mestere. Mondják, hogy minden alkotásának homlokára
ezeket a szavakat írta: Jézus segíts! Isten
nevében alkotta meg halhatatlan
müveit s legfelségesebb
célja Isten dicsőítése volt.
Nagy passióiban
mindig hármas csoportra
osztja a
szereplőket:
a szereplő személyek csoportjára,
azután az
imádkozó gyülekezetre és végül Isten láthatatlan
gyülekezetére. A szereplő személyek ajkán megjelenül az üdvösség
történetének
megrázó eseménye.
Az imádkozó gyülekezet
ajkán pedig az emberi lélek megértése
és hozzájárulása
zendül meg. Végül: Isten láthatatlan
gyülekezetének
lelkéből az isteni lelkiismeret örök éneke szárnyal hivogatva.
könyörögve,
ostorozva, esdekelve.
Íme, ez a vallásos zeneművészet örök hivatása
és örök
dicsősége. Egyes ember lelkében születik meg, de milliók
lelkét keresi. A lélek istenimádásának
aranybölcsőjében
reng, de szárnyra lebben s milliók lelkének mutatja Isten
felé az utat. Örök hivatása, hogy végtelen dimenzióju, nagy
passióvilággá
tegye az emberiséget.
Hatása
alatt minél
többen lépjenek át a hallgatók tömegéből
az imádkozók
gyülekezetébe.
És minél többen legyenek
azok, akik az
imádkozók
gyülekezetéből
belépnek Isten örökkévaló, láthatatlan
gyülekezetébe.
Mert akár kantáte,
oratóriumo
vagy passió, akár egyszerü zsoltár, vagy chorálénak
zendül is, az örök lényeg mindig az marad, hogy egy megszentelt pillanatra Istent lássa meg a vágyakozó szív s hangok
szárnyán Isten trónusához hulljon a nála megnyugvó, boldog ember-lélek.
Kapi Béla.

•

•
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Magyar költők hitvilága
Mikor futó pillantást
akarok vetni költőink hitvilágára, nem tehetem a nélkül, hogy egy megfigyeléssel, talán
némi szemrehányással
ne kezdjem. Midőn vasárnapi
vagy
ünnepi áhítattaJ
hallgatom
a szószékről
hangzó egyházi
beszédeket, igen gyakran fájdalmasan
nélkülözöm a SzentÍrás örök igéje mellett nemzeti bibliánk, a magyar irodalom
igéjét. Mindig úgy érezem, hogy a kettő igen jól megférne
egymással, hogy irodalmunk
nagyon hozzá tudna járulni
ahhoz, hogy a Biblia szavait sokszor közelebb hozza lelkünkhöz ; érezem, hogy az isteni ige hirdetői nagy haszonnal merfthetnénk
irodalmunk
kincsesbányájából
is, ha
talán nem is tárgyat - erre a Szentírás való -,
hanem
melegséget,
ihletet.
Hiszen az igazi költő nemcsak
múló
gyönyörűségre
énekel, hanem szószólója az emberi lélek
mélységeinek,
nagy kétségeinek,
nagy örömeinek;
szószólója a sors szavának, mely szívünk rejtekeiben
honol:
Kiben erő van és lsten lakik
Az szónokolní fog, vés, vagy dalol

mondja
az Ember Tragédiájának
halhatatlan
iroja. Az
igazi költö szószólója a millióknak,
kik nem bírják szóba
foglalni azt, ami lelkükben
lakozik, de a kőltő szavában
önmagukra
ismernek.
Nem hiába tartottak
az ősnépek a költőt Isten emberének, kiben egyesül az örök emberi. vágy, mely a lelket
a magasba viszi, a feliilről jövő isteni sugalattal. A rómaiak
uátesz-nek nevezték, aki a jövendőbe lát, mint az ótestámentom prófétái. S egészen a mai napig hajlandók vagyunk
az igazi költőben nálunknál
magasabb, különb tehetségekkel fölruházott
lényt látni, aki az ihlet perceiben, az alkotás
égi óráiban fölemelkedik
a mindenek alkotojához
és közvetlenűl
tőle veszi a sugallatot.
A költök maguk is érzik ezt a kiváltságukat
s közvetlenül Isten adományának,
lénye kisugárzásának
tekintik
tehetségüket.
A magunk irodalmából
is sok példáját idéz-
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hetjük ennek a' fölfogásnak. A jó Tinódi, aki kopogós versekbe foglalta a XVI. század, a törők háborúk szomorú és
dicső eseményeit
s bejárva az országot nagy lelkesedéssel
és bámulatos
erkölcsi erővel buzdított,
intett, korholt, ~
ezt mondja magáról:
"Az atya úristen
felsége éngömet
sok javával szeretött; az többi közt oly malaszttal,
tudománnyal
szeretött,
hogy kűlemb-külemb
fejedelmeknek,
császároknak,
királyoknak,
hercegöknek
hadokat,
vijadaljokat ritmus szerént magyar nyelvőn
énökbe szép' nótákval énökleni tudom szörzeni, kiért· adok nagy hálákat
felségének".
Zrinyi Miklós, a XVII. század nagy magyarja: államférfia,
hadvezére és költője, midőn ősének, a
szigetvári hősnek vertanuhalálát
megénekli,' ezt mondja:
ű

ű

Bán cselekedetét az én kezem írja,
Melyet lsten lölke elmémbe béfúja.

Mintha a Szentírás szerzőinek lelke suhanna át e sorokon!
S így érez' minden valódi költő, aki magas
hivatásának
tudatában
van.
Vallásos
költőkről
szólván,
szándékosan
mellőzöm
azokat, akik papi hivatásukból
vették az ihletet, mint Kis
János; Győry Vilmos, Székács József, Sántha Károly, akiktől dunántúli énekeskönyvünk
legtöbb költői fohásza származik; - azokra a költökre gondolok elsősorban. akik mint
világi emberek forgatván
a tollat, az áhítat szárnyán
az
nr zsámolyáig
emelkednek,
akikben tehát a vallási ihlet
külön lelki élményként
ömlik dalba.
A régibb századokban,
mikor a lelki élet tengelye a
vallás volt, nem csodálatos, hogy nincseri-kőltö,
kinek műveiben ne ez volna a legfőbb tényezők egyike. És mégis,
a XIX. század, mikor a nemzeti harcok, a társadalmi
átalakulás mellett a vallási
érzés jobban
elvonult a lélek
mélyébe, a hit világának oly nagyszámú
költőjét mutatja
föl, amennyit az elmult századok összevéve sem bírtak teremteni; mintha a multnál erősebben szállta
volna meg
őket a költészet papi hivatásának
szent tudata.
Berzsenyi
megírja Fohászkodását,
a legfenségesebb
imádságot,
me ly
valaha magyar költő lantján megszólalt. Kölcsey Himnusza,
minta
~VI. század jeremiádja, nagy válság idején a mély-
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ségből tör ég felé, a nemzele sorsán kétségbeesett
költőnek
lelkéből. Tompa, bibliával és lanttal őrállója, vigasztalója,
élesztője a nemzet életének, mikor ez már halottnak
látsz ik.
Arany hamuba
Írt betűkön
tanulja
meg az Úr imáját;
majd mikor reményvesztetten
már maga nem tud imádkozni, fia imádságában
keres enyhűlést, vigaszt és reményt;
élte alkonyán
pedig megírja a "Honnan
és hová" című
költeményben
az örök életbe vetett törhetetlen hitének legmélyebb vallomását.
E nagyokkal
egy sorban áll Petőfi is, kinek gondolatés érzésvilágában
a vallásos elem egyike a legsúlyosabbaknak. Át- meg átszövi lelkét; majd csak itt-ott felcsillanva,
mint a drága kelmébe szőtt aranyfonál;
majd erős és hatalmas. vallomásokban
törve elő, mint az oltárnak magasha
lobogó lángja.
Hacsak néhány
szemelvényt
ragadunk
is ki költeményeiből,
akkor is bennük tükröződik
hitének
ereje és
nagy gazdagsága, mint a harmat cseppjében a rnenny egész
boltozata.
Legközelebb
áll lelkéhez költői hivatásának
égi származása. Az ókor apostolai- és költői ként ő is Isten küldöttjének vallja magát, aki eljött, hogy hirdesse az igét. Mintha
a Sínai hegyéről leszálló Mózes szólalna meg, úgy mondja
..A magyar
politikusokhoz"
intézett költernényében
:
Tanuljátok meg, hogy a költö
Az Istenség szent levele,
Melyet leküld magas kegyében
Hozzátok gyarló emberek,
Amelybe örök igazságit
Saját kezével írta meg.

A költő

lant ja pedig

az Isten

adománya:

Szent a költő lant ja,
A föld működését
Csillagtáborából
Örszemekkel néző
Isten adománya;
Ö beszél II rezgő
Húrok énekében,
Majd vigasztal ólag,
Majd pedig fenyítve.
(Vahol Srindorho~)
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Ismét

az ótestamentom
képeit újít ja meg,
nagy válságok előtt álló nemzetéhez így szól:

mikor

a

Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózses bujdosott,
S követte, melyet Isten külde
Vezérül,
a lángoszlopot.
Ujabb időkben Isten ilyen
Lángoszlopoknak
rendelé
A költőket, hogy ök vezessék
A népet Kánaán felé.
(A XIX. század költői).

A költészet Petőfi szemében imádság, melyben a lélek,
megtisztulva
minden földi salak tóI, szabadon szárnyal az
ég felé. Költeményei közt nem egyet találunk, mely valóban imádság. Bizalommal
fordul Istenéhez, kitárja előtte
lelkét, áhitattal eléje borul, meggyónja
kétségeit, előadja
kéréseit. S ezek a kérések ritkán vonatkoznak
önmagára,
hanem sokkal inkább nemzetére, sőt az egész emberiségre is:
Imádkozom ...
íme két kezern
Szent áhítattal összekulcsolom.
Hallgass meg engem, égi hatalom!
Hallgass meg engem, édes Istenem!
Adj énnekem ...
de első a haza.
De kérni vajon mit is kellene
Hatalmas Isten, népem Istene! ..
Hazámért, melynek annyi a baja?
Ezért csak egy, csak egy a kérelmem:
Mely így, mint van, mát nem sok évet lát
Teremtsd egészen újjá e hazát.
Hallgass meg engem, édes Istenem!
(Imádságom).

E sorokat Petőfi több, mint háromnegyed
századdal
ezelőtt Írta. S van-e köztünk valaki, ki ma mást tudna
imádkozni?
Mintha
most, a mi lelkünkből
szállna
a
mennybe ez az imádság, olyan mély, olyan őszinte, olyan
igaz! Ime Petőfi, aki nem egy pillanatnak,
nem egy napnak, hanem az örökkévalóság
jegyében szól!
A nagy bizodalom,
a föltétlen hit Isten jóságos és
igazságos voltában
alapja az ő életbölcseletének,
melyet
röviden e mondatba
lehetne foglalni: az embernek
célja
e földön boldognak lenni és másokat boldoggá tenni. Épp
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ezért természetének
alapja
lelki derű,
mely
erkölcsének
kristálytisztaságából
fakad.· Ez az erkölcsi
tisztasúg
nem
öntudatlanul
szunnyad
lelkében,
hanem
teljes tudatossággal meg is nyilatkozik:
Tiszta ekebelnek
mélye;
Égi kéz lövelt beléje
Lángokat;
És e lángok szűzen égnek
Szent oltárul az erénynek,
El nem romlott sz ív alatt.
(Énl·

A tiszta erkölccsel
karöltve
jár a becsületes
elvhűség,
az őszinte
szókimondás,
a megnemalkuvó,
hajthatatlan
igazságszeretet
s ami kiegészítésül
vele jár: gyülölete
az erkölcsi
sekélységnek,
léha nyegleségnek.
Hogy lelkének
derűs
egén néha
borús
fellegek is
mutatkoznak,
az nem csodálható;
hisz kevés ember volt,
aki ilyen rövid élet alatt annyit járt volna a szenvedések
iskolájába,
mint ő. Nyomorúság,
nélkülözések,
anyagi gondok; irodalmi
és politikai
ellenfeleinek
támadásai;
érzelmi
életének nagy válságai
nem egyszer keserűvé
tették hangját. De ez nála nem tart soká; a nyomás megszüntéveI
lelkének derűje megint visszatér.
:i:

Az élet viszontagságaival
szemben
az ember
lelki
alkata két szélsőség közt ingadozik:
ezt legjobban
a költőkön lehet megfigyelni.
Vannak
olyanok,
kiknek lelki sebei
sohasem
gyógyulnak
be, akik felejteni
nem tudnak,
sőt
a mult fájdalmai
az évek szám ával csak súlyosodnak,
a
sebek egyre jobban
égnek.
Ezek mind igen boldogtalan
emberek,
kik roskadozva
járják
az élet kálváriáját.
Ilyen
a nemeslelkű
Kölcsey, aki "a régi sebben
újra
vérzik".
Ilyen Petőfi nagy barátja,
Arany is, élete legnagyobb
szakában,
kinek vívódásai
többször
erednek
a mult be nem
hegedt sebeitől, mint a jelen mostohaságától:
Nem a régi fájdalom már,
Évek folytán ami rág:
Csupán mérgét hagyta benned,
S minden illetésre szenved
A túlérző fájvirág.

(Balzsamcseppek) .

15
A pesszimizmus kietlen sívárságától Aranyt azonban
megmenti a humor, ez a gyógyító balzsam, az emberi lélek
legnemesebb hangulata.
Nem volt meg a humor Vajda Jánosban, költészetünknek e magányos, zordon óriásában, kit húsz és harminc
év mulva még jobban marcangolnak a sebek, mint akkor,
mikor szívét érték.
Ilyen komor, derűtlen alakja irodalmunknak, a legközelebbi évek körében, Ady Endre, kinek belsejében égve
sajognak rettenetes harcoknak be nem hegedő sebei, s aki
tépett lelkével jelképezi korának iszonyú meghasonlását.
Az ilyen alkatú emberek örökké a mult árnyaival
viaskodnak, a nélkül, hogy fegyverük volna ellenük; az
árnyak lidércként ülnek mellükre, melyet könyörtelen
karmokkal marcangolnak. Kerüli őket a mindent feledtető
álom édessége, kerüli őket az öntudatos ébrenlét világossága; örökké az álom és való kétesfényü ösvényén bolyonganak, mint Dante elkárhozott lelkei.
E zord lelkekkel szemben állnak a derült keblű emberek. Miként az egészséges szervezeten esett seb beforr, s
bár helye egészen soha nem tünik el, de azért nem sajog
folyton s csak kedvezőtlen körülmények közt emlékezteti
az embert a multra, - úgy az egészséges lélek is leveti a
mult terhét, az éles fájdalom elcsitul, néha emlékké enyhül, amely a jelen boldogságát legfeljebb bölcs mérsékletre
fékezi, de meg nem ronthatja.

*
Ilyen egészséges
lélek Petőfi, s jobb, találóbb jelzőt
nem is kereshetünk rá, mint ezt, hogy: egészséges. Az ő
szívét is felverik a viharok, de háborgásai csakhamar elcsitulnak, a mélységnek fölkavart iszapja leülepedik s a
mosolygó, kék ég megint ragyogva tükröződik fényes sz
nén. Az ilyen emberek azok, kik boldogságra termettek;
az ilyenek azok, akik embertársaikat is boldoggá tenni képesek, - ha pedig művészek, akkor ők az emberiség legnagyobb jótévői. Petőfi a boldogságot nemcsak az élet legfőbb javának és céljának tekinti, hanem vallásos meggyőződéssel az Isten ajándékának, mely mindenkinek kijár ez
í-
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életben. Petőfi Istene nem az ótestámentom
bosszúálló
Jehovája, hanem a jóságos atya, aki szeretetből fenyíti meg
gyermekét, de aztán megbocsátón
keblére vonja a bűnbánót; aki jobban szeret jutalmazni, rnint büntetni. Ezt a
hitvallását a Bolond Istókban tette le, mely az ő tiszta és
derült életfelfogásának
legteljesebb megnyilvánulása.
Joggal nevezhetj űk ily szóval: 'ének a boldogságról. Foglalata
röviden az, hogy Bolond Istók kóbor útján egy világgyűlölö
aggastyán házába vetődik; vele bevonul a komor házba a
derű, az engesztelődés, a vidámság, s végül a boldogság is.
A kis cselekv ény keretében mondja
el azokat az arany
szavakat, melyeket mindnyájunknak
mélyen szívünkbe kelt
vésnűnk,
melyet hirdetnünk
kell a szomorúaknak
és boldogtalanoknak,
mert biztos vezérek a fájdalom, a csalódás
földi útján. Bolond Istók így szól a panaszait
elösoroló
zord öreghez :
Szent előttem minden fájdalom,
Kettősen szent az öreg szivé ...
Nem akarlak bántani, bocsáss meg,
Ha beszédem lelked sértené.
Jó uram, te vétkezél,
tehát a büntetést,
Mely ha nagy, azért az, mert
Bűnöd
is nagy: a kétségb'esés.

Tűrd

Ez a bűnök koronája,
Minthogy ez nem más,
Mint a legsötétebb
Istentagadás.
A kétségb' esés pokoli hang,
Amely fölkiállt az égre:
Nincs tebenned lsten, akinek
Gondja volna az emberiségre.
S méltó rá bizonnyal,
Aki ezt kimondja,
Róla, hogy kezét a
Jö Isten levonja.
Mert van a világnak atyja,
Van egy hű gondviselője,
Minden ember megláthatja,
Aki el nem fordul tőle.
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Csak ne legyünk türelmetlenek!
Néki sok a gyermeke,
Ne k ívánjuk, hogy minket tegyen
:VIi ndeneknek elibe.
III a törvény; "várj sorodra",
f:s nem vársz hiába;
Mint a nap a föld köriil, úgy
Vándorol jósága,

S nincsen akit elkerülne,
Ha ma nem jött, eljön holnap:
Míg az ember boldog nem volt,
.Iddi!] meg nem halhat.

így szól Petőfi, a szeretet, a jóság, a boldogság Istenének költőpapja. Ez az erős hite nemcsak az egyéni életre
vonatkozik; ugyanígy bízik a nemzet boldogságában is.
Mikor legjobban tombolt a harc s a világ készült rászakadni a nemzetre, s a legjobbak is kétségbeestek jövőjén,
ő harsány hangon énekli himnusát: "A magyarok Istenéről" :
Félre kislelküek, akik ...
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős
Örzi gondosan a magyar nemzetet.

istenség

J~l a magyarok Istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühvel: ő védelmeze.
Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvizen által a nap képe,
Athúz ódik rajta arany h id gyanánt.
így keresztüléltünk
hosszú ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utolsó habok eltemessenek ?
A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetését már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert ... jutalma lesz majd a jővő.
2
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Élni fogsz hazám, mert élned kell ... dicsőség
És boldogság lészen a te életed ...
Véget ér a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép, derült ünnepet!

Íme ezeket mondta Petőfi, Kölcsey reménytelen Himnusához a reményt tévén; ezeket mondta akkor, háromnegyed századdal
ezelőtt, de nemcsak a maga
idejének
mondta;
szólnak ez igék a mának is, mikor
még egyre
felhő borítja a magyar eget, de egy keskeny Iénysáv már
biztatónIint
felénk: remélni! remélni!
Csak .ízelítöt adtam költőink hitvilágából,
Petőfi gazdagságából.
Szeretném, ha az egyéni, a nemzeti, az egye. temes emberi boldogság igéi nemcsak a Szentírásból szállnának felénk, hanem nemzetünk nagy kö1tőinek remékeiből is. Ök test a mi testünkhől, vér a mi vérünkből; a mi
fájdalmunknak,
a mi örömünknek
adtak szót műveikben.
Szóljon az ő igéjük az iskolában a gyermek zsenge sz ívéhez, szóljon az Isten házában a felnöttek lelkéhez! Akkor
mélyebben, sz ívünk legbelsejéből száll majd ég felé imádságunk, hitvallásunk:
"Hiszünk egy Istenben!
Magyarok
Istenében!"
Tolrwi Vilmos.

Mit akarnak alnagyar
protestánsok? 1)
Ünneplő

gyülekezet,

kedves

testvéreim!

A reformációról
való emlékezésnek
ez ünnepi orajában a multak
dicsöségekkel
és szenvedésekkel
átszőtt
emlékeit nem kívánom ma felidézni. Nem hívom ide buzdító példákul
azokat a történelmi nagyságokat sem, akik az
1) Örömmel közöljűk
D. Haff'ay Sándor püspöknek emlékezetes
reformáció ünnepi beszédét, amellyel a budapesti
Vigadóban
1927
október 21-én tartott ünnepséget a megszokott színvonal fölé emelte
és szinte történelmi eseménnyé avatta. A magyar protestánsság mai
lelki tűnődésének tömör, hű rajza e beszéd. Szükségesnek
tartjuk,
hogy az Ösvény útján minden evangelikus hajlékba eljusson és visszhangot keltsen. (Sz.)
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apostolok buzgóságával, az evangélisták tisztánlátás ával, a
vértanúk készségével, a hősök történelmet fordító erejével,
a világ Megváltójának üdvösséges igazait új életre támasztották fel. Ezeknek a glóriás alakoknak fénylő dicsősége,
lelküknek az Isten igazságaiban való csodás gazdagsága az
evangélium
népének történelmi büszke öröksége.
Ámde örvendező és dicsekvő lelkünk fényes tükörére
ma árnyék vetődik. És én erről az árnyékról szeretnék
néhány szót szólani. Mert ez az árnyék nemcsak emlékezésünk napvilágát, hanem egész közéletünket is elfáfY~olozza.
Az fáj minekünk, hogy ebben a mi szerencsétlen, megtiport.
széttépett, barátok és megértés nélkül szűkölködő' magyar
hazánkban napról napra romlik a felekezeti békesség és
nincsen bölcs, aki a helyes útat megmutassa, nincsen erős,
aki a romlást megállítsa, nincsen bíró, aki a vitázók között
ítéletet tegyen. Sőt az állapot napról napra kedvezőtlenebb
és tarthatatlanabb.
És kész veszedelem, hogy az óvókat
békebontóknak, a pusztulás árjának hömpölygésére figyelmeztetőket felbujtóknak, a nyílt szavú megállapító kat ingerkedőknek tartják. Fel kell tehát használnunk ezt az ünnepi alkalmat arra, hogy a felekezeti békesség megóvása
érdekében szót emeljünk. S hogy éppen én vállalkozom
erre a szerepre, arra jogcímet az a köztudomású tény ad,
hogy mindenkor a felekezeti békés együttmunkálkodásnak
a hirdetője és munkása voltam. Alkalmi okul pedig az az
örvendetes körülmény szolgál, hogy az idei római katolikus
nagygyűlésen már szintén a megértést kívánó kijelentések
történtek, amiből jogosan meríthetünk
reménységet arra,
hOf;y eljön az idő, amikor a közös Megváltó szellemében
egyszer nyugodtan és testvériesen leülhetünk megbeszélni,
hogyan tudnánk nem egymás ellen, hanem a közös ellenség: a destrukció és a hazát, egyházat, erkölcsöt és tisztességet megtagadó nemzetközi veszedelem ellen közös frontba
verődni. És végül azért emelek szót, mert nekem erős. a
meggyőződésem, hogya felekezeti béke megóvása nemzeti
érdek és nemzeti kötelesség. És én hiszem, tudom, el is
várom, hogy e hatalmas ünneplő gyülekezet minden egyes
tagja velem együtt érez, amikor ma a felekezeti békesség
2~
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megóvásának
. szent.vágyát
életbe belekiáltom.

és akarását

amag»ar

köz-'

, Magyarország
kiválóan
moz gékony,
ötletes és sokoldalú jeles kultuszminisztere
az idei róm. kat. nagygyűlés
beharangozásaként
egyik
napilapunkban
azt fejtegette,
hogy mit akarnak a katolikusok. Az e cikkben foglalt kijelentéseket mi örömmel és megnyugvással
vesszük tudomásul és visszhangot adunk rá. Hadd tudja meg a felekezeti béke hivatott őre, hadd tudja meg az ország kőzvéleménye is, hogy mit akarnak a protestánsok.
Röviden felelhetünk erre a kérdésre: a magyar protes~,
tansok nyugodtan
és békességesen
akarnak élni, hogy a
nemzet
és a társadalom, előmenetele érdekében gyümölcsözőleg 'fejthessék
iki azokat a készségeket és képességeket,
amelyeket a gondviselő Isten bölcsessége a lelkükbe oltott.
A protestánsok' elsőbb is élni akarnak. Magukat nem
elnyomatni, sem megsemmisíteni
nem engedik. Aki létükben támadja
meg őket: 'azokkal az ember legtermészetesebb
jogán harcba szállnak. De harcot senki és semmi ellen nem
kezdenek, hanemha a gonoszok, a hitetlenek és a hazátlanok ellen. A protestánsok
nyugodt
és ' békességes életet
akarnak. Olyan életet, amelynek nyuga 1:11át és békességét
a kímélő szerétet
és testvéri megértés angyalai őrzik.
.
, Ennek a békességes együttélésnek a szükségét e hazában minden ép lélek egyenlően érzi. Ennek az érzésnek
a szimbolikus kifejezése akar lenni az a kép, amelyet egy
nagy katolikus püspök eszmékben gazdag lelke termelt ki:
az az aranyhíd,
mely Pannonhalmát
Debrecennel
összeköti. Ez az aranyhíd a magyar lélek évezredes vágyát, a
magyar nemzet évezredes
szükségét, a magyar
jövendő
soha meg nem szűnő követelményét, a felekezeti békességet
példázza. De az aranyhíd nyomban köddé foszlik, mihelyt
űnnepi szónoklatok tetszetős mondása
marad.
A protestánsok a felekezeti békesség szilárdan megálló aranyhídjának a megépítésére vágyakoznak
és törekszenek, Törekszenek a türelem
gyakorlásával.
törekszenek
a bizalom
ápolásával, törekszenek
mérséklettel
és törekszenek várakozással.
Egymagukban
azonban ezt az aranyhidat
sem
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. megépíteni, sem fenntartani
nem képesek. Ehhez éppen az
erősebb fél komoly és önzetlen
jóakarata
és támogatása
szükséges. Mert mit ér az aranyhíd. ha nem járnak rajta?
A felekezeti békesség aranyhídjának
a teherpróbáját
pedig
azoknak
kell megtartaniok,
akik nyomósabbak,
hatalmasabbak, súlyosabbak.
És mi protestánsok
bizalommal
várjuk és szeretettel kérjük ezt a teherpróbát.
A magyar
nemzet
változatos
történelme
mutatja,
. hogy volt már nekünk egyszer egy igazi erős aranyhídunk,
amelyen a felekezetközi békesség géniusza járt. A Lambruschini-féle
exceptio volt ez, amely
a vegyes házasságok
megítéléséhen,
a vegyes házasságokat
elkerülni nem tudó
magyar kőzéletre
a Krisztus lelkének
egy parányi
fénysugarát vetette rá. Ezt az aranyhidat
a Corpus Juris Canonici lerombolta.
Míg ez a híd újra fel nem épül, addig a
békességről
való minden álmodozás hiábavaló. Hiába üzengetünk egymásnak
kellemes üzeneteket, hiába altatjuk egymást békés szándékokkal,
hiába reménykedünk
a felekezetközi jóviszony nyugalmában.
Mert azt meg ken érteniök
a mi kedves róm. kat. atyánkfiainak.
hogy egyetlen önérzetes ember sem tűrheti el, hogy tisztes házasságát, amelyet az
Isten és az állam törvényei szerint megkötött, bárki emberfia
bármi címen ágyasságnak, az ebből a tisztes viszonybófszármazó gyermekeit
törvénytelen
fattyaknak
merészelje
nevezni ..Nem Hírheti ezt el a magyar tisztesség, nem tűrheti az
állam törvényeinek
hitele, nem tűrheti a társadalom
rendje,
nem tűrheti az együttélés nyugalma, de nem tűrheti a nemzet
jövendőjének
az érdeke sem. amelyet biztosítani csak a protestánsokkal
egyetértő
és egymást
kölcsönösen
megbecsülő
tisztesség adásával lehetséges. Itt van a felekezetközi viszonyunk sajnálatos
betegségének
a kórtokozó
bacillusa.
Ez
élesíti ki az ellentéteket, ez távolítja el a szíveket, ez termi
meg a gyermekes
zászlóaff'ér eket, ez mélyíti
ki a hitfelekezelek és az állampolgárok
közt azt a szakadékot, amelyet
a kölcsönös megbecsülés könnven
áthidalhat.
de ha növekedését tétlenül elnézzük, könnyen a társadalom
békességének és a nemzet nyugalmának
sírjává
válhatik.
Mi tudjuk és érezzük, hogy a magyar
protestantizmusnak történelmi hivatása van. Érezriie
és tudnia kell ezt
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minden magyar honpolgárnak.
Hivatásunk ott kezdődött,
ahol a mohácsi vészben a nemzet összetört. Akkor a népeket
fenntartó Isten szentséges akarata az evangéliummal teremtette újjá ezt a csüggedésbe, gyászba és akarattalan lemondásba merült, pártokra szakadozott szerencsétlen nemzetet.
Akkor az evangélium által támasztott az Isten ennek az
országnak erős, öntudatos, tenni vágyó és tenni tudó egyéniségeket. Az Istennek az evangéliummal végzett ez a nemzetfenntartó munkája most is tart és tartani fog örökké. Es
ha a közélet munkaterein számarányuknál több a vezetésre
termett öntudatos protestáns magyar egyéniség, ne panaszkodjék, hanem örüljön azon e nemzetnek minden egyes.
igaz fia, hogy bármely vallási közösségben vannak és élnek,
akik a közjóért önzetlenül és erős lélekkel munkálkodni
tudnak és akarnak. Büszkék vagyunk rá, hogy az evangéliumi egyház Bocskayakat, Bethleneket, Rákóczikat, Thökölyket, Illésházykat, Kossuthokat, Görgeyket, Apácai Cseriket, Bod Pétereket, Bél Mátyásokat, Buday Ézsaiásokat.
Bolyayakat,
Brassayakat,
Petőfiket, Arany Jánosokat.
Jókaiakat, Mikszáthokat és még ezer más csodálatos szellemü alkotó kiválóságot nevelt a magyar nemzetnek. S nevelni kíván és nevelni fog még ezután is.
És ha azt kérdezik, hogy mit akarnak a magyar protestánsok, mi azzal felelünk erre a kérdésre: A magyar
protestánsok zavartalanul akarják folytatni évszázados.
munkájukat, a haladás, a közművelődés és a nemzetépítés
munkaterein.
Mit akarnak a protestánsok? Élni és munkálkodni
nyugodtan, szabadon, testvéri jó egyetértésben a haza
minden rendű, rangú és felekezetű polgáraival a nemzetért.
Mit akarnak a protsetánsok? Egyenlő elbánást mindenben a magyar törvény és a magyar tisztesség alapján
és a magyar jövendő érdekében.
És most az ünnepből azt az üzenetet küldjűk a mi
római katolikus testvéreinkhez,
akiket a túlzók és a
konkolyhintegetők
ellenére is igazmagyar szívvel testvéreinknek tartunk és nevezünk, azt űzenjűk nekik ez
ünneplő gyülekezetből, hogy nézzenek rá a magyar nem-
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zet CÍmeres paizsára és véssék a lelkükbe
és segítsenek
beleoltani a köztudatba
azt, amit ez a CÍmeres paizs
beszél. Két angyal tartja
ezt a paizsot, Isten angyalai.
Jaj annak a paizsnak, ha nemzetőrző szent munkáját bármelyik angyal abbahagyja. Ez a két angyal a katolikus és
a protestáns hiten lévők táborát ábrázolja. A nemzet ellen
való bűn volna, ha ez a két angyal egymástól elfordulna,
vagy egymást a nemzet paizsától elverné. A nemzet életérdeke, hogy ez a két angyal a paizs fölött testvéri kezet
fogjon egymással. És én itt ebben az ünnepi órában, ünnepi
érzések tisztaságával kiáltom bele mindnyájunk
nevében a
megtépett mgyar közéletbe: ezt az egyetértést és ezt a testvéri együttmunkálkodást
akarják a magyar protestánsok!
D. Raffay

Sándor.

Cordatus Konrád budai pap,
Luther jó barátja.
Pokoly József már 1892-ben felhívta a figyelmet
Cordatus Konrádnak
érdekes, de több tekintetben
még
vitás életrajzára
és várta az erre vonatkozó további kutatásokat. Tágadta, hogy Cordatus Mária királyné
udvari
papja volt, sőt azt is kétségbe vonta, hogy Budán akár
csak városi pap is Iehetett volna.'] Fraknói Vilmos, Ortvay
Tivadar, Zoványi Jenő ellenben továbbra is budai lelkésznek tekintette
Cordatust.
A mohácsi vész négyszázados évfordulójával
kapcsolatban ismét forgalomba
került Cordatus neve, de behatóbban, sajnos, senki sem foglalkozott vele. Pedig egyháztörténetünknek
ez az érdekes
alakja
nagyon
is megérdemli, hogy életét s különösen
magyarországi
szereplését
kiemeljük a homályból."]
A figyelmet több tekintetben
is
magára vonja. Huszita családból származott s már a reformáció előtt Budán volt jól fizetett hivatalos állása. Itt ismerkedvén meg Luther irataival.
lett Budának az első
ismert lutheránus
lelkésze.
Heves. támadó beszédei miatt
ő

1) Pokoly J. Cordatus Konrádról. Prot. Egyh. Isk. Lap 1892. 858.

Budára vonatkozólag a török dúlás miatt kevés adatunk
van. Dr. Ányos Lajos orsz. főlevéltárnok úr, mint e téren szaktekinfély, közölte velem, hogy a budai oklevelekben nem találkozott Cornatus nevével.
2)
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száműzetést és hosszú, kemény fogságot is szenvedett
Budán és Esztergomban. A reformáció tanait könyvek terjesztésével is igyekezett megismertetni. Szemtanuja levén ö
is, miként Brodarics szerémi püspök, a veszni indult ország züllött állapotának, később külön könyvecskét Írt a
mohácsi vész okairól. Mint Mária királyné kedvelt papja
és mint Luthernek bizalmas jó barátja, a szellemi érintkezést köztük ő indította meg. Számüzetése után is melegen
érdeklődött a magyar reformáció sorsa iránt. Miként
Luther, úgy Cordatus is a török ellen való háborúra ösztö-·
kélte a németeket. A volt budai pap lesz Wittenbergben
Luthernek egyik legkedvesebb házibarátja és munkatársa
s mint ilyen kezdi meg az asztali beszélgetések (Tischreden) feljegyzését, amiben mások is Cordatus példáját
követik. Luther tiszta evangéliomi tanát heves szenvedélylyel védi Cruciger, Melanchthon és a filippisták ellen. Kiadott Postillájában is többször emlékezik magyarországi
dolgairól s a budai gyűlekezetről. A hazánkba induló
német segélyhad számára intelmeket ír s ehhez csatolva
jelenik meg először Luthernek a pápa és a török ellen írt
híres éneke.
Méltó lesz tehát vele foglalkoznunk. Életrajzához a
pápai követeknek Budáról írt jelentései, a bányavárosoknak, Szalkai prímásnak és Luthernek levelei, Cordatus
művei és Melanchthonnak Cordatus Posztitlájához
írt előszava lesznek a főforrúsaink; valamint Götze. Pfitt. Wrampelmeyer, Köstlin. Kolde, Bauhefer. Fraknói,
Pokoly és
Zoványi idevágó munkái.')
1. Származása és tanulóévei Bécsben.
Rómában.

Ferrarában

és

Cordatust némelyek régebben magyar- vagy morvaországi huszita családból származtatták."
De Luther és
Melanchthon helyesen mondja őt ismételten is osztráknak.
(Austriacus, in Oesterreich). A wittenbergi anyakönyv
bejegyzése szerint Weissenkirchen aszülőhelye.
Alsóausztriában a Duna jobbpartján a Wachau szép völgyében Stein és Melk között épült ez a kis mezőváros. Régi
megerősített temploma van, lakói ma is szőlőmÍveléssei
1) Götze L. XIV. Jahresb. des Altmárk. Vereins fül' Gesch.
57-88. 1. Salzwedel 1861. Plitt, Allgem. deutsche Biogr. IV. 475.
Bindseil, Melanch. epist. quae in Corp. Ref. desiderantur.
1874.
360-364. Kolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883. Wrampelmeyer,
Tagebuch über M. Luther, geführl von C. Cordatus. Halle 1885.
Loesche, Luther, Mel. Calvin in Östl'.-Ungarn. Tübingen 1909. 68. 174.
2) Id. Révész Imre és Perthes Theol. Handlexikon. Gotha 1890.
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foglalkoznak.
A huszitizmus
majd pedig a reformáció is
korán elterjedt az egész Wachauban.
Cordatus szülei is
huszita földmívesek voltak, akiktől 1476. született. Magasabb iskoláit Bécsben 1501 és 1508 között végezte.
Melanchthon,
aki személyes érintkezes
útján is jól ismerte,
Cordatus német
posztillájához
írt előszavában
mondja
róla: "Und ist dies er Conradus Cordatus
in Oesterreich
geboren und hat in seiner Jugend in der löblichen Universitat zu Wien studiert, die Zeit, da der hochgelehrt
und
berühmbt
Mann Conradus Celtis ein Legent da gewesen
ist, von welchem er sich in lateinischer
sprach etwas
gebessert hat." ") Bécsi tanárai közül tehát Celtistudós
humanista
a legkiválóbb, akinek több magyar tanítványa
is volt s aki mint a Dunai Tudós Társaság magyarországi
fiókjának
megalapítója.
többször járt Budán. Valószínű,
hogy tanítványának,
Cordatusnak
útját Magyarország felé
már ő egyengette. Bécsi jeles humanista volt ebben az időben Celtis utóda, Cuspinianus is, akinek Luther a wormsi
első kihallgatása után még azon a napon 1521 ápr. 17. Írt
levelet s aki 1528. Csepregen és Sopronban is járt királyi
kiküldetésben.
Ezt a Cuspinianust is Cordatus mcsterei és
barátai közé számíthatju
k .2)
Bécset elhagyva Cordatus az osztrák
tanulók
szokása szerint 1508 körül Itáliában folytatta tanulmányait.
Ferrarában
Aquinói Tamás és Gerson János műveit tanulmányozta
és Melanchthon
fentebbi Előszava
szerint itt
már doktorrá is avatták.")
Aztán 1510 körül elment Rómába. Itt szerzett tapasztalatairól
többször
szól később
a Lutherról írt naplójában is. Így mondja el, hogy őmaga
is hallotta Rómában prédikálni azt az Egyed nevű ágostorirendű szerzetest, a ki Il. Gyula pápa ellen lázította a népet
s arra hívta fel, hogy ostromolják
meg az Angyalvárt.
Viterbói Egyed volt ez, aki 1512 május 2. mondta ezt a
prédikációt.
Cordatus tehát 1512 tavaszán volt Rómában.
És szemeivel látta Cordatus azt is, hogy Gyula pápa kibonBindseil i. m. 362. 1. Wrampelmcyer, Tagebuch über M.
13. 1.
2) Fogcl S. Cellis Konrád 30. 39-44. 49. 66. Masznyik E.
Luther. M. művei. II. k. 439. Bunyitay, Ehtört. Ernl. a hitújítás ko rából 1. 374.
3) Ernach ist cr in Italien gezogen und hat ein zeitJang die
Doctores Theologie zu Ferraria gehört, ist auch in der selbigen Universitet Doctor worden. Nu hat er nit alleine Thomam und dergleichen verwirte Scribenten gelesen, sonder hat auch darnehen Gersonem vleissig angesehen, der etlich grobe irrthumb von menschen
satzungen
gestraft
hat
elc.
(Vorrede
Melanchthons.
Bindseil
i. m, 362. J.).
1)

Luther
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tatta azokat az ablakokat és ajtókat, amelyeken rajta volt
VI. Sándornak CÍmere. (Cordatus naplója. Wrampelmeyer i. m. 14.58. 414. Luthers Tischreden, Weimar
1913. II. k. 348. l.).
Cordatus ifjú korából több adatot nem ismerünk.

elődének.

II. Cordatus

Budán

1512 óta. A budai tandcs német taní-

tókat választ már Cordatus előtt és az evang. Speratus Pált
lelkészül

hív/a

1521. Cordatus budai jó sorsával dicsekszik.

Fentebbi életírói szerint Cordatus már 1510-ben
Budán volt. De ezt az időpontot legalább két évvel
későbbre kell tennünk. Wrampelmeyer budai lelkésznek
mondja.') De lehetett az ekkor már 36 éves Cordatus tanár
is Budán. A magyar fővárosnak a XVI. század elején egyeteme ugyan nem volt, de Thurzó Elek kincstartónak számadásai II. Lajos korából hét iskolát említenek. Ezekbe
a németajkú polgárság. sokszor hívott külföldi tanerőket.
Buda tanítói közül ismeretesek: Rorbeck Pongrác 1480-ból,
ki később Pozsonyban lett kanonok és plébános; Tobriacher Ulrik, akiről Vadianus Joakim bécsi humanista
írja 1513-ban, hogy ez Budán ,,Iudo literario praefectus
nec protritae eruditionis vir", aki nem egyszer fogadta
őket Budán "humaniter et eleganter" . Később ez is pozsonyi kanonok lett.") A reformáció korából ismeretes
Grynaeus Simon és Vinsheim Vida budai tanárok neve is,
akiket Stöckel Lénárd és Sculteti Szeverin említ. Karácsonyi János az utóbbit éppen nem ismeri el ilyennek,
Grynaeus budai munkásságát pedig csak az 1516-19.
évekre korlátolja. De ezt már Zoványi sem tartotta elfogadhatónak. Heyden SebaId nürnbergi tanár is, akinek
Colloquia Puerilia művét Sylvester János fordította magyarra, 1519 körűl Budán vagy Bruckban a Lajta mellett
volt mint kántor Grynaeus segéde. Grynaeust, aki Melanchthonnak pforzheimi tanulótársa s azután Bécsben volt
tanár, Ország János váci püspök a dominikánusok vádjára 1523. börtönbe vetette, ahonnan előkelő férfiak és
nők szabadították ki, de menekülnie kellett hazánkból.")
1)
i.

lll.

Im

Jahre

1510 ist

er bereits

Pfarrer

in

Ofen.

Wramp.

58.

Dékefi R. A népokt.
törl. Magy. 325. és 371.
Eht. EmJ. 1. 552. J. Dézsi L. Heyden S. Gyerrn.
Besz. 4. 1. Révész 1., Dévai M. 21. Zsilinszky, VaJlásügyi tárgy.!.
15.
Zoványi, Kisebb dolg. 26. 1.
2)

2) Bunyitay

L
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Hogy a budai polgárság II. Lajos idejében már lutheránus lelkészeket hívott, az a Württembergből való Speratus Pálnak, egyik első énekírónknak, Luther bizalmas
barátjának esetéből ismeretes. Ez a buzgó sváb theologus,
aki Bécsben szerezte meg a theol. doktorátust, Würzburgból és Salzburgból.
amely helyeken mint nős pap már
Luther szellemében prédikált, menekülni volt kénytelen.
Budára akart menni, ahová 1521. rendes lelkésznek hívták.
De indulása előtt, amint maga mondja "a bolond bécsi
theológusok gonosz játékot kezdtek vele s e miatt Budára
való vonulása meghiusult".") Ez a játék pedig abból állott,
hogy a bécsi theol. fakultás Speratust a Szent Istvánról
nevezett ősi székesegyházban 1522 jan. 12. a cölibátus
ellen mondott prédikációja miatt kiközösítette. És mint
ilyen nyilvánosan megbélyegzett eretnek többé nem mehetett Budára, hanem Németországban keresett menedéket.
A bécsi theológusok maguk értesítették Buda városát
azonnal.
Útközben Iglauban, Morvaországban
választották
meg még 1522-ben városi lelkésznek. De Thurzó Szaniszló
olmüci érsek kívánságára II Prágából visszatérő II. Lajos
magyar és cseh király három hónapra ismét börtönbe
vettette Olmücben. S a királynak magyar kísérői, Szalkai
László egri püspök és Bán László magyar nemes ugyanekkor elvették Speratustói bécsi prédikációjának kézíratát
egyéb könyvekkel és iratokkal együtt s magukkal Budára
vitték. A magyarokkal való szomorú találkozásáról' és
Budáról Speratus később sem feledkezett el. A bécsi theológusok ellen kiadott vitairatában ("Der Wiener Artikel wider Pauium Speratum samt seiner Antwortvj") a bécsiek 2-ik
cikkelyét
tárgyalva mondja: "Ha tehát Magyarországba és
Morvába tudtatok követeket és levelet küldeni elárultatásom végett mindaddig, míg végre a Mészárszékre juttattatok, ;l) küldjetek most Budára is, ott megtaláljátok beszédemnek példányát, amit tőlem más könyveimrnel együtt,
mihelyt elfogattam, a királyi felség rendeletére elvettek,
ahol is (beszédemben) szavaimat így fogjátok találni. A
váci főtisztelendő Sepeho (Szalkai, ekkor már egri püspök),
') "War gleich daran, soIIt mich hinab rollen lassen, da fíngcn
die tollen Theologen zu Wien ein Spiel mit mir an, damit mein
Zug gen O/en hinterging."
Wie man trotzen soH aufs Kreuz c.
művében
mondja ezt. Tschackert P. Paul Speratus 8., 11., 92. 1. Cosack,
P. Speratus Braunschweig, 1861. 16. Bunyitay, Eht. Em1. 77. 1.
2) Luthernek
az ingolstadti theol. fakultás ellen írt vitairatával egybefűzve adta ezt ki Wittenberg 1524.
lj Az olmüci börtön valószínűleg a mészárszék közelében volt.
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azonfelül Bán László jól tudják, hol van az a beszéd".")
Speratus
1523-ban már Wittenbergben
Luther
házának
volt vendége, akit a reformátor
különösen
mint jeles énekírót becsült nagyra. Az énekköltésben
Speratus megelőzte
Luthert. A bécsi bolond theológusokon
mult az is, hogy
Speratus az olmüci és nem a budai börtönben Írta első szép
énekét: "Eljött hozzánk az üdvösség". Mert Budán neki is
az lett volna a sorsa, ami Cordatusé volt, a börtön.
Speratus példájából látjuk tehát, hogy Buda városa
már 1521-ben evang. szellemű
prédikátorokat
keresett.
Hogy Cordatus is mint tanár vagy pap Budán volt hivatalos
állásban,
az kétségtelen.
Posztillájában
őmaga
mondja: "Kétszáz magyar forintom s enni és inni valóm,
miként egy nagy úrnak s ehhez még vigasságteli házban
volt az ellátásom Magyarországban
Budán és nagyobb tiszteletben részesültem, minthogy azt elmondani illő volna.v")
Ezek a szavak, azt hiszem, Pokoly Józsefet is meggyőzik
és többé nem vonja kétségbe Cordatus budai papságát.
Fentebbi szavai hosszabb budai tartózkodásra
mutatnak.
Rómából visszatérve Budán lehetett Cordatusnak
az első
állomása, mert más helyet nem említ. És valószínűleg
bécsi humanisták
ajánlotrák
Budára, akik a magyarokkal
is élénk összeköttetésben
állottak. Budán elég sok tanári
és papi állás volt ahhoz,
hogy Cordatusnak
is helye
kerüljön.
Luther tanaival
1517 után itt Budán kellett megismerkednie,
mert Németországban
eddig még nem járt.
Luther iratai s talán Grynaeus és Vinsheim nyerték meg
őt a reformáció
számára.
Valószínüleg
1521-ben kellett
Budáról távoznia, mikor Verbőczy Wormsba indult s oly
hevesen izgatott a lutheránusok
ellen. 1521-ben hívták a
budaiak Speratus Pált Bécsból. Talán éppen az eltávozott
Cordatus
helyére. Wrampelrneyer
szerint Cordatus
már
ekkor is fogságot szenvedett,
de elbocsátották.
És Melanchthon is 1540, erről az első fogságáról
írhatja: börtönbe
zárták, de mivel ártatlansága
mindenki
előtt ismeretes
volt, szabadon bocsátották. 3)
l) Tschakkert
i. lll. 12. 1. Sinay M. A magyar ref', törl. Debrecen 1911. 42. és 152. 1.
2) ,,200 Ungarischen
Gulden, essen, trinken, wic ein grosser
Herr und dazu ein lustige Behausung hab ich in Hungem gehabt
zu Offen
und grössere Ehr, denn mir wohl anstande zu sagen."
Deulsche PosliJle I. 304 és II. 352. Közli Wrampelmeyer i. 111. 14. J.
") Enders, Luthers Briefwechsel XIII. 189.
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Hl, Cordatus Körmöcbányán
1522. és ismét Budán 15231524. Heves beszéde. az udvar jelenlétében a pápa és a bíbo-

rosok ellen. Mária királyné védi, de végre is kénytelen
bocsátani

el-

Cordatust 'az 1522. év tavaszán
Körmöcbányán
találjuk. Bizonyos Frankfurter
Bertalan
"reversus ex Babylone", aki a pápával szemben
a Wormsban
kihallgatott
Luthert
dicséri,
1522. május
19. Selmecbányán
kelt és
György körmöcbányai
jegyzőhöz
írt levelében
kéri ezt,
~ogy üdvözölje "a mi Konrádunkat",
akihez levelet is írt
volna, ha leülönben is nem várná a látogatását.
Ez a Konrád
csak Cordatus lehet, mert
a körmöciek
később
is azt
mondják, hogy Cordatus egykor (olim) az ő kedves papjok
volt. (Bunyitay, Eht. Eml. 1. 57. 228).
,
Az alsómagyarországi
bányavárosok
Mária királyné
birtoka levén, a földesúri
és kegyúri jogokat
ezekben ő
gyakorolta.
így tehát könnyen meg történhetett,
hogy Cordatus ismét Budára, ide a régi ismerős és kedves állomáshelyére Mária környezetébe
tért vissza, midőn a királyné
a pápai követek jelentései
szerint
is nagyon
kedvezett
Luther
híveinek.
Történetíróink
(Fraknói,
.Zsilinszky,
Zoványi, Ortvay) mind azt mondják,
hogy Mária Cordatust 1523. ismét Budára hívta vissza és pedig udvari prédikátorának.
Luther későbbi leveleiből is az látszik, hogy
Mária pártfogója
volt Cordatusnak.
"Regina tua" írja néki
ismételteIi is. És Máriának későbbi hívását visszahívásnak
(revoceris] mondja
Luther. Ezek a kifejezések
közelebbi
viszonyra mutatnak.
És abban a vitás kérdésben,
hogy az a hevesvérű
pap, aki 1524 tavaszán vagy nyarán
(midőn a budai országgyűlés
1523. már törvényt
hozott
a lutheránusok
ellen) az udvar jelenlétében
mondott német beszéddel erősen támadta
a pápát
és biboro sokat, vajjon
Cordatus
volt-e? Pokolyval és Hanuyval
szemben, kik ezt tagadják,
Fraknóinak
és Zoványinak
kell igazat adnunk.
A heves,
támadó beszéd ugyanis egészen rávall Cordatusnak
más
adatokból
is ismert jellemére.
És Cordatusnak
a beszéd
és ezt követő elbocsátás után még elég ideje volt arra, hogy
június 19-ikére WiUenbergbe
megérkezhessék.
Cordatusnak e heves támadó beszédét és annak következményeit
Burgio Antal pápai követ mondja
el Schönberg
Miklós
capuai érsekhez aug. 17. írt levelében.")
1) Bunyítay, Eht. Eml. 1. 142. A vitakérdést
859. 1. és Zoványi, A ref. Magy. l565·ig. 39. 1.

lásd: Pokolv i. h.
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Burgio pápai követ panaszára,
ki a prédikátor
eltávolítását követelte,
II. Lajos és a királyné
kijelentette,.
hogy ők ugyan a beszédben semmit sem hallottak,
ami az
igaz hitnek sérelmére
volna, de megigérték
mégis, hogy
vizsgálatot indítanak
s ha kiderül, hogy a prédikátor
eretnek tanokat vall, akkor megbüntetik.
Szalkai László prímást bízták meg a vizsgálattal,
aki mint láttuk, Speratus
Páltól is elvette Olmücben a bécsi predikációjának
kéziratát. Mária királyné
azonban
(Burgio nuncius levele szerint) magánkörben
kijelentette,
hogy
a papját,
ha az
országtanács
számüzné is, el nem bocsátja. Szalkai főként
a királynéra
való tekintettel
halogatta
a vizsgálatot,
de a
pápai követ sürgette. S midőn a magyar urak a várakozást
megunva,
már azzal is fenyegetődztek,
hogy ő felségeik
jelenlétében
is felkoncolják
azt, aki a szent szék ellen
szólani mer: ekkor a királyné is megijedt és elbocsátotta
a papot. Nem tehetett másként, mert már a budai országgyűlés 1523. évi 54. törvénycikke
is elrendelte,
hogy a
királyalutheránusokat
és azok pártfogóit
mint nyilvános
eretnekeket
és szűz Mária ellenségeit fej vétellel és jószágvesztéssel büntesse.
Nehéz volna itt Cordatus
helyébe
más ismeretlen
papot
állítani.
akihez
a királyné
ily nehéz helyzetben
ennyire ragaszkodott
volna. Míg Cordatusról
tudjuk, hogy
őt Mária (Luther levele szerint)
később
is hívta vissza
magához.
Pokoly ellenvetései
k özűl az is, melyet Burgio
követ lengyelországi
útjának
az idejéből merít,
a mi érveinkkel szemben nem eléggé erős, mert a pápai
követ
hónapok
mulva könnyen
tévedhetett az időpontra
nézve.
ő

IV. Cordatus Luther házában
Wittenbergben
1524-25.
Könyveket
kűld Magyarországba.
A könyvhozó
szolgát
Budán megégetik.
Budáról
számüzetve
Cordatus
az 1524. év nyarán,
miként annyi más üldözött pályatársa,
is a reformáció
törzsfészkébe,
Wittenberg
felé sietett. Erősen vonzotta őt
Luther szellemi nagysága
is, akit szemtől-szembe
eddig
még nem látott.
Legfeljebb
a künnjárt
budai
diákok,
Gleba Boldizsár és Uthmann
János hoztak néki hírt róla.
Útját Nürnberg
felé vette s itt Pirkheimer
Vilibald
vitéz
humanistával.
a "Legyalult
Eck" írój ával is megismerkedett. Wittenbergbe
megérkezve
a már érettkorú
férfiú
június 19-én az egyetemre is beiratkozott.
(Ez gyakori eset
volt.) Szállásra
pedig Lllther vette magához. Ezzel kezdőő
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dött köztük az a benső, szoros és meleg barátság,
mely
minden zavaró megszakítás
nélkül egészen a sírig tartott.
Cordatus ekkor már 48 éves, tehát Luthernél is hét évvel
idősebb volt. Innen is érthető az a nagy figyelem és előzékeny, gyengéd szeretet, mellyel a reformátor
ezt a messze
Magyarországból
érkezett barátját fogadta és felkarolta
s
neki nagy hevességét
s egyéb gyengéit is megbocsátani
tudta.
Nemcsak
a lakását,
asztalát
osztotta
meg vele,
hanem jellemző szép szokása szerint még az erszényét is
rendelkezésére
bocsátotta.
Lutherról
írott
naplójában
ezekről a napokról jegyezte fel Cordatus: "Hozzám, midőn
Wittenbergben
töltöttem napjaimat
az evangéliom miatt,
hányszor
szólt így: Cordatus,
ha nincs pénzed, nékem
még van néhány ezüstkelyhem." 1) Luther
ugyanis sokszor segített magán, illetve a szegényeken ilyen módon, ha
pénze nem volt.
Itt a mindennapi
érintkezésben ismerte meg egymást
a két férfiú a szíve belsejéig.
Luther
szellemi nagysága
Cordatust
teljesen lenyügözte és nem is volt nála lelkesebb hódoló híve és tanait nagyobb hűséggel hirdető tanítványa sehol sem. És ebben a szoros lelki szövetségben,
megmaradtak
mind halálig.
Még a sírba is néhány
hét
mulva követte már a tanítványa
mestert.
De Magyarországról
nem feledkezett
meg Cordatus
Wittenbergben
sem, hol a reformátor
házában oly kedves otthont talált.
Könyvek
küldésévei,
Luther
irataival
igyekezett
magyarországi
híveit az evangéliomi
hitben továbbra
is
megtartani.
A wittenbergi
egyetemet látogatta ugyanekkor'
az öccse, Cordatus Márton is.") Ennek János nevű szolgájával küldött
Cordatus
Magyarországba
könyveket
még
1524-ben, melyeket saját pénzén vásárolt. Ezt a k önyvárusító szolgát azonban
Budán a könyveivel együtt, melyekből máglyát
raktak
körülte,
megégették.
Maga Luther
, írta meg ezt a szomorú eseményt 1524 nov, 17-én jóbarátjának, Hausmann
Miklós zwickaui lelkésznek. A Bécsben
lefejezett s azután megégetett Tauber Gáspár kereskedőről,
mint uj vértanuról
szólva említi: "Ugyanez történt Budán
Magyarországban
bizonyos György kőnyvárusítóval,
akit
könyveivel körülrakva
égettek meg és hősi lélekkel szen-'
1) Ad me, cum Wíternbergae agerem propter Verbum quoties
dixit: Cordate, si vos pecuniam non habetis, ego aliquot adhuc
habeo cyphos argenteos. Cordatus, Tagebuch. \Vrampelmeyer. i. m.
12. J. Tischreden. Weimar 1913. II. 290.
2) Zoványi, A ref. Magy. 1565-ig 39. 1.
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vedett az Úrért.': 1) ÉS 1525 elején a bremaiakhoz intézett
levelében ismét említi ezt Luther. Az evangéliom vértanuit Esch Jánost és Voes Henriket, mint a megégetett
Zütphen Henrik' elődeit, felsorolva írja: "Hieher gehört
auch Caspar Tauber zu Wien verbrandt und Georg Buchfürer ynn Ungern.:' 2)
Luther mind a két levelében Györgynek mondja a
Budán megégetett könyvárust.
Maga Cordatus azonban, ki
1529, Hausmann mellé szintén Zwickauba került lelkésznek, itt Luther eredeti levelét olvasva, ennek a szélére ezt
a megjegyzést Írta: "Annak a neve János volt, fivéremnek,
Cordatus Mádonnak a szolgája; a könyveket pedig, melyeket eladni akart, az én pénzemen vásároltuk, C. Cord." 3)
Enders Ernő, Luther leveleinek kiadója szerint ez a János
szolga bizonyára Cruss János volt. Mert Braunfels Ottó
lelkész, Luther barátja, ezt említi mint Tauber Gáspár
vértanu társát, "Sermones Joannis Huss" című kíadványában. 4)
A könyvárusító János szolga megégetése határozottan Budán történt és nem az ország nyugoti határán, miként Fraknói Burgio pápai követ 1524 aug. 24-iki jelentésére hivatkozva állítja. Hiszen Luther Cordatustól tudta
ezt, aki ott lakott ekkor a házában. És maga Cordatus is,
kinek Luther levele később a kezébe került s aki e levélben a György nevet Jánosra igazította ki, bizonyára törölte
és mással helyettesítette volna Buda nevét is, ba a megégetés nem ott történt volna. Burgio pápai követ ott bizonyára más hasonló autodaféról szól. Hiszen nem voltak ezek
akkor olyan nagyon ritkák. Például Henkel János 1528.
évi levele szerint Bécsújhelyen is a városbírót és másokat
(köztük nőket is) 14 napra szigorú börtönbe zártak, mivel
Luther Újtestamentum-fordítását
. találták a házukban;
Bécsben pedig két könyvárust (az egyik nürnbergi volt, a
másik regensburgi) nyilvánosan
megvesszőztek,
mivel
Luthernek bizonyos iratait árultak.") Budán még kegyet1) "Credo tc vidisse Casparis Tauber historiam martyris novi
Viennae . .. Idem accidit Budae
in Hungaria bibliopolae cuidum
Georgio, simul cum libris circa eum positis exusto fortissimeque
passo pro Domino." Enders, Luthers Rriefe V. 53.
2) Enders V. 112 Fraknói V. Magy. a mohácsí vész előtt. 125. 1.
Luthers Werke, Weimar 1908. XVIII. k. 224. 1.
") Enders, Luthers Briefwechsel. V, 54. Fraknói V. i. m. 125,
i) Ac nostro tempore Johannem Cruss, Casparum Dauberum
in manibus tyrannorum confitcntur evangelium Domini nostri Jesu
et omnes ali os, quorum nomina sunt in libro vitae, qui hoc tempore
Christi. Braunfels, Serm, J. Huss. T. lIT. Enders V, 54. Az új weimari
kiadás is Cruss Jánosnak veszi a szolga nevét. XVIII. 224.
.l) Bunyitay, Ehtőrt. Em!. I. 3\l7. J.
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lenebbül bántak el az 1523. évi törvényhozás után a lutheránusokkal. Bornemisza Péter evang. püspök is említi a
prédikációiban: "Budán és egyéb helyeken égetéssel, tőmlöcözéssel akarják vala eloltani a Jézus Krisztus drága
igéjét." 1) Majd több áldozata is lesz Budán az evangéliom
ügyének. De Luther iratait továbbra is olvasták. Szerémi
György káplán feljegyzése szerint: "Lutteriana haeresis
ad Hungariarn descenderat per scribas seminando et per
curiales, qui jam publice publicabant Bude:" ~ S ha még
a pápai követnek a Budán halálra ítélt lutheránusról szóló
jelentését is figyelembe vesszük, akkor nincs abban semmi
hihetetlen, hogy Cordatus szolgáját a könyveivel Budán
égették meg. Luther erre is céloz, midőn 1526 nov. l.
Mária királynénak írja, hogy az istentelen püspökök, akik
Magyarországban
oly hatalmasak,
néhány ártatlannak
vérét ontották.
V. Visszatérése Magyarországba és újabb lelkészkedése a
bányavárosokban
és Budán. Hosszú, súlyos fogsága Budán
és Eszterqotnbati 1525.
Cordatust a Budáról érkezett lesujtó hírek nem tudták
elhagyott híveitől visszatartani. Nem gondolva a fenyegető
veszedelmekkel és bízva Mária királyné pártfogásában
1525 elején elhagyta Luther házában talált biztos menedékhelyét és visszatért Magyarországba. Először most Körmöcbányát, Besztercebányát és Zólyomot kereste fel, ahol
hű munkatársat
talált a sziléziai Jagerndorfból,
Brandenburgi György birtokáról való Kresling János lelkészben.
Szebeni János besztercebányai plébános erre a két evang.
lelkészre többször is panaszkodott Szalkai prímáshoz intézett leveleiben, hogy az eretnek hitet terjesztik, amely már
nagyon is elterjedt a bányavárosokban.
Az 1525 elején
Esztergomban tartott zsinaton is tárgyalták már ezek
ügyét. Campeggi o az újabban érkezett pápai követ Burgionál is erélyesebben követelte az eretnekek üldözését. Cordatus és Kresling időközben Budára eljönni is elég merészek voltak. Kresling itt Szent György-templomának lett a
plébánosa.f
Cordatus pedig szintén Budán a Boldogasszonyról nevezett templom papja (presbytere). Luther,
') Másik része az ev. és epist. való tanuságoknak.
Sempte
1574. 183. 1.
2) Szerémi Gy. Emlékiratai. MODum. Hung. Hist. I. 76.
3) Szalkai prímás Budán 1525. máj. 21. kelt levelében Kreslinget a budai Szt. György-templom
plébánosának
mondja s vele
együtt említi Cordatus presbytert, Bunyitay, Eht. Eml. I., 203. J.
3
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Melunchthon és Bugenhagen későbbi ajánlólevelükben
bizonyítják, hogy Cordatus "Pannoniában bizonyos gyülekezetben (Körmöcbányán
és Budán) szerényen, kegyesen és törvényes meghivatás által kötelezve tanította az
evangéliomot" .1)
Budai állásukball azonban nem maradhattak meg.
Szalkai prímás a besztercebányai plébánoshoz Budáról
1525. május 21-én írt levelében közli, hogy Cordatust és
Kreslinget Budán most elfogták és őrizetben vannak. A
körmöcbányai
és zólyomi plébánossal együtt, tehát jöjjenek fel azonnal Budára és hozzák magukkal a két férfiú
eretnekségét bizonyító dokumentumokat, hogy itt méltó
büntetésüket elvehessék. Szalkai prímás tehát formális
egyházi törvénykezést is tartott felettük Budán. Guidoto
Vince velencei ügyvivő is május 29-ről jelenti Budáról,
hogy Campeggio sürgetésére a két lutheránust
elfogták;
"az egyik itt a Szent György-templom parochusa, a másik
a S. Maria templomának papja". Sőt maga Campeggio
pápai követ is Székesfehérvárról jún. 18. jelenti Rómába,
hogy az érsek a két lutheránus papot elfogatta és Esztergomba vitette, ahol érdemük szerint fognak velük elbánni.
Az egyikröl (Cordatusról) azt is megemlíti, hogy Wittenbergben járt és nagyobb képzettsége van.") Így került a
két buzgó pap evang. hitéért börtönbe. Talán éppen
annak a budai tömlöcnek levegőjét szívták magokba,
amelyben később Dévai Bíró Mátyás sínylődött. Cordatus
tehát a visszatérés után csak kevés ideig hirdethette az
igét Budán és a bányavárosokban.
Elfogatásuk idején 1525. május havában hozta meg
a rákosi országgyülés a 4-ik törvénycikkben a hirhedett
.Lutherani comburantur" kegyetlen törvényét. És Budán
ezt nyomban komolyan is vették. Burgio Antal pápai követ
1525. aug. 9. jelenti, hogy a budai bírák a rákosi törvény
alapján egy lutheránust halálra ítéltek. S ugyan ő aug.
30-án írja, hogy a halálra ítélt lutheránus kínpadra vonatván, sok budai német polgárt és kereskedőt nevezett meg,
akik szintén lutheránusok;
a többi közt a zsidó származású Szerenesés Fortunatus Imre, volt alkincstárnokot és
Mária királynénak egy kamaragrófját;
az urak szigorú
igazsággal akarnak velök elbánni, de a királyné, amenynyire tudja, pártfogolja őket. És szintén Budáról írja
Burgio nov. 7. Zsigmond lengyel királynak: "De hogy
egyebekel elhallgassak, Buda királyi városában is hogy
mennyire elhatalmasodott ez a romlás, egy halálra ítélt') Enders, Luthers Briefwcchsel XIII. 188.
O) Bunyitay, Ehtört. Eml. 1. 202., 204., 207.
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nek vallomásai világosan megmutathatják.
Ezekben a
vallomásokban annyi polgárt nevez meg és említ, hogy
ezek (a budai) urak tanácsosabbnak látták, hogy inkább
eltitkoltassanak, mint sem hogy napfényre jöjjenek, attól
félvén, amint mondják, hogya város leggazdagabb polgáraitól megfosztatva f'aluvá ne sülyedjen alá."1)
A szigorú törvénnyel szemben a király és királyné
is tehetetlen volt. Cordatus és Kresling még az év végén is
börtönben sínylödött és pedig Campeggio jelentése szerint
Esztergomba vitték át öket Budáról. A körrnöcbányaiak
1525 karácsonyán jártak Besztercebányán s az ő kértükre
az itteni bányászok december 29. folyamodtak Szalkai
prímáshoz, hogy Cordatust és Kresling Jánost, akik egykor
Isten igéjének hirdetői (olim verbi Dei ministri) voltak
Körmöcbányán, börtönükből szabadon bocsássa. Cordatus
a Posztillájában maga mondja, hogya magyarok 38 hétig,
tehát néhány nap híján háromnegyed évig tartották fogságban.") Melanchthon pedig a Posztilla előszavában azt is
megemlíti, hogyelfogatásakor
a pénzét is, négyszáz magyar forintot elvették tőle ... börtönében egy sötét toronyban a kígyók rémítgették és már a halálra is el volt készülve. " végre is Isten a börtönőr szívében ébresztett
részvétet s mielőtt peres ügye véget ért volna, Isten őt a
börtönőr által kiszabadította.") Luther, Melanchthon és
Bugenhagen később írt ajánlólevelükben ezekhez még azt
teszik hozzá, hogy Cordatust Pannoniában a zsarnok püspökök nem más okból, mint az igaz tannak hirdetése miatt
vetették börtönbe, minden vagyonától megfosztották
és
'halállal is fenyegették, ha el nem pártol az evangéliomtóI ;
sokáig tartották fogságban, de végre, mivel ártatlanságát
rnindenki ismerte, elbocsátották. 4) Melanchthon és társai
Cordatus kiszabadulásának a módját itt másként adják
-elö, a toronyőr segítségével való menekülést nem említik.
Ez is arra mutat, hogy Cordatust Budán kétszer is elfogták s más és más módon szabadult ki börtönéből.
Melanchthon több részletet is elmond Cordatus budai
-vagy esztergomi fogságáról. Szerinte Luthertől csak két év
mulva (ez téves) költözött Magyarországba. (Nach zweyen
1)
')
'wic die
·i. m. 14.

Bunyitay,
Ehtört.
Em!. 1. 210., 212., 221.
Bunyitay,
Eht. Eml. 1. 227. Cordatus,
Poslille
II. 361. Und
Ungarn
38 Wochen
mich gcfangen
hieltcn.
Wrampelmeyer
1.
3) "Und hat ihm Vierhundert
Hungerisch
Gulden genoll1men
.
'Und als ihm die Schlangen
im Tum viel Angst gernacht
haben
.
Ernáeh
hat ihm Gott durch
diesell Wechter
ausgeholfen."
Melanch.
-thons Vorreclc. Binclseil i. 111. 302. Wrampclmeyer
i. m. 14.
i) Enders,
Lu l hers Brief wechsel
XITT. 188. 1540. okt. 12. kelt
, z ajánló levél.
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jam in Hungem gezogen). Es midőn itt a keresztyén tant
ültetgette, egy püspök (Szalkai érsek) áruló módon fogatta
el. A püspök katonái keményen szorongatták, hogy a ker.
tant megtagadva. fogadja el a püspök bálványozását, sőt
már megölésseI is fenyegették. De Isten erőt adott neki és
állhatatosan megmaradt az igazságban. Elmondja Melanchthon azt is, hogy Cordatus a börtönőr
tanácsára miként
védekezett a kígyókkal szemben. A börtönőr ugyanis macskát küldött le a tömlöcébe s Cordatus étkezéskor ennek is
enni adott, hogy magához szoktassa. A macska azután éjjel
. is ott maradt s dorombolásával elijesztette a kígyókat, Cordatus pedig nyugodtan aludhatott.']
Cordatus tehát a mohácsi vész előtti nehéz időket
börtönben töltötte. Csak 1526. február havában szabadult
ki. Budai híveit ő erre a veszedelemre sokszor figyelmeztette. Pokoly József a wittenbergi ajánlólevél ama szavait,
hogy Cordatus Pannoniában
valamelyik gyülekezetben
törvényes meghivatás alapján (in quadam Ecclesia legitima vocatione) hirdette az evangéliomot, csak Körmöcbányára vonatkoztatja, de lehet ez a gyülekezet Buda is.
Az eddigieken kívűl ugyanis más adat is hizonyítja,
hogy Cordatus Budának huzamosabb ideig volt prédikátora. Bizonyos Celasius (talán Cordatus barátja vagy kortársa) a 65-ik zsoltárhoz írt magyarázatban mondja: "Herr
Konrad Cordatus, der erste Superintendent
in Stándal
(1540-46. lesz az) ein Gott gelehrter und heiliger Mann,
pflegte oft in seinen Predigten zu wiederholen: "Als ich,
sprach er, meinen Pfarrkindern in O/cn in Ungarn (wo ich
einst Pfarrer war) zur Warnung anzeigte, dass Gott ihnen
fihrer Sünden wegen) den Tűrken auf den Hals schicken
würde, fanden sie das scherzhaft und lácherlich. Aber
solches geschah ihnen ob ihrer Unbussfertigkeit, welche
der höchste Undank ist. Dasselbe kann auch euch widerfahren, weil ihr Veriichter des göttlichen Wortes seid.v")
Ez a feljegyzés nemcsak azt bizonyítja, hogy Cordatus a budaiak rendes en meghívott papja volt, hanem
prédikálásának egyik legfontosabb tárgyával is megismer1) "Und als im die Schlangen im Tum vil Angst gemacht haben,
hat im der Wechter der soleher sachen ein verstand gemacht hat.
disen rath gegeben: Er woJte ihm eine katzen in den Thurm herumter senden, derselben solt er er stlich zu essen geben, so oft er gespeiset
würde, darnach auch den Schlangen, so vürde die Katz die Schlangen
in seinem Schlaff abtreiben, welches also geschehen ist. Denn so er
geschlaffen hat, ist die katz umb in gangen und hat gebrommet und
keine Schlange zu im gelassen." Bindseil i. m. 362.
2) Celasius, Loci theol. hist. M. Casp. Titii editio 1664. Loco 33.
cap. 5. § 8. pag. 1361. Lásd: Bauhefer G. Gesch. fier ev. Kirche in
Ungarn 39. 1.
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tet. Alább közlendő művében is Cordatus a bűnt s az evangéliom híveinek
üldözését
mondja
a török
veszedelem
okának. Úgy fogja ezt fel, mint Isten büntetését s felettébb
fájlalja, hogyamagyarok
ellenségei a németeknek.
Budán
is Cordatus bizonyára
csak anémet
polgárságnak
és az
udvarbeli németeknek
volt a papja, a magyarok
pedig (a
nemzeti párt Szalkaival és Werbőczivel
az élén) gyűlölték
őt, mint az idegen, némel párthoz tartozót. Burgio pápai
kővet is így ítélte meg a feszült viszonyt
Budán és az
országban.
1524. aug. 17-én írta Schönberg
Miklós capuai
érseknek,
hogy "a magyarok
nagy ellenségei a németeknek" s úgy sejti, hogy egy napon
valami nagy botrányt
követnek el oly ürüggyel, hogy nem akarják tűrni a lutheránusokat.')
Így tehát nemcsak a vallási, hanem talán még
inkább a nemzeti gyűlölködésnek
lett áldozata Cordatus is.
Hogy Cordatus
Budán
Mária királynénak
udvari
papja vagy éppen gyóntatója
lett volna, mint Bauhefer
mondja, arra nézve nincsen bizonyítékunk.
A pápai kővet
szerint is Mária védte és pártfogolta
őt. Az alsómagyarországi bányavárosok
is a királyné
kegyurasága
alá tartoztak. Talán csak ez a viszony adott okot a fentebbi
feltevésre. Az bizonyos,
hogy Luther is Cordatushoz
intézett
leveleiben kétszer is "tua Regina" szavakkal
nevezi meg
Máriát. De ez az ő királynéja
a főpapi és nemzeti párttal
szemben nem volt elég hatalmas
arra, hogy Cordatust
a
kétszeri súlyos fogságtól és a számüzetéstől
megmentse.

111. Az erasmiatius Henckel János és a zwingliánus
Reyss
Konrád Budán, Cordatus fogsága idején, 1525.
Cordatus tehát a mohácsi vész előtti nehéz időket
esztergomi
börtönében
töltötte.
Fogsága idején az evangéliom ügyét Budán a királyné
kedvelt udvari
papja, az
erasmianus
Hénkel
János
és a Svájcból
hazánkhá
jött
Reyss
Konrád
zwinglianus
lelkész
képviselte,
Mária
királyné
a heves lelkű és beszédű Cordatus helyett a mérsékeltebb Henckel János kassai
(előbb lőcsei) plébánost
Erasmus
barátját,
hívta meg Budára 1525-ben. De ennek
sem tetszett itt a kényes, nehéz helyzete, visszakívánkozott
Kassára.
Budáról
1526 márc.
15. írja Melczer András
kassai jegyzőnek, hogy úrnője marasztalja,
neki igérte az
egri nagyprépostságot.
de őt még a püspökség sem ingatja
meg, jobban tetszik neki
kassai szerényebb állás és kéri,

a

1) Bu nyita y, Ehtörl.

Em1. J. 143.
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hogy szekeret küldjenek
érte.'] Tehát ő is 'jóval a mohácsi
vész előtt, midőn Cordatus is túl volt már az ország határán, elhagyta Budát.
Van azonban ebből az időből egy másik budai
lelkészről vagy theológusról
is tudomásunk.
Bizonyos "Conradt Reyssen zu Ofen" volt ez, aki ily című munkát
írt:
"Antwort
dem hochgelehrt
Doctor
Johann
Bugenhagen
aus Pomern,
Hyrt zu Wittenberg
auf die Missive, so er
an Doctor Hesso, lehrer zu Preszlau geschickt das Sacrament betreffend."
Ez anémet
vitairat tehát Budán készült,
mint a reformáció
magyarországi
irodalmának
legelső terméke és felelet volt Bugenhagennek,
Luther
wittenbergi
jóbarát jának ily című vitairatára:
"Eyn Sendbrieff
widder
den neuen yrrthumb
bey dem Sacrament
des leyhs und
blutts unsers Herrn Jesu Christi. Joan. Bugenhagen Pomer.
Wittenberg
1525." Klug József nyomdajában
jelent meg
1525. július havában.
(4edrétíí 8 levél). Nemcsak Reyss felelt erre Budán, hanem maga Zwingli is október elején "Ad
Joannis
Bugenhagii
Pomerani
epistolam
responsio"
címen. 2)
Zoványi ezt a Budán szereplő Reyss Konrádot
egy
személynek
vette Cordatus
Konráddal.")
De már Pokoly
József kimutatta
fentebb idézett
adalék aiban,
hogy Zoványi tévedett, mert Cordatus
1525 őszén már fogva volt
Esztergomban
savitairat
szerzője
erősen zwingliánus
szellemben
értelmezi
az úrvacsorai
tant, Cordatus
pedig
ebben is lelkes híve és követője volt Luthernek.')
Luther is 1526. márc. 27. Spalatinhoz
Írt levelében
említ egy budai Konrádot (Cunradus
Offensis, Conrad aus
Ofen) , mint egyik képviselöjet
az egy évben (1525-ben)
támadt
hatféle
szakramentárius
véleménynek.")
Luther
szerint Carlstadt,
Zwingli, Oecolampadius,
Budai Konrád,
a sziléziai Krautwald
Bálint és Schwenkfeld
Gáspár (ezt a
kettőt egynek veszi) s a hatodik a kölni Florus Péter, akik
mind szakramentáriusok.
Az ujabb kutatók közül is Flernming Pál (Luther leveleinek gyüjtője, Enders utóda) Cordatusnak
veszi ezt a budai Konrádot.
De nagyon
téved,
mert hiszen Luther ezt szakramentáriusnak
mondja, Cordatus pedig ugyancsak nem volt az. Hanem igen is, a vita') Fraknói V. Hcnckel J. Pest 1872. 4., 7., li. Bunyitay, Ehtört.
Eml. 1. 243. Zoványi, A ref. Magy. 565-ig 41. l.
2) Magyar Könyvszemle Ill. 1878. 101. Mindkét vita irat megvan
a Nemzeti Múzeum könyvtárában, Luthers Werke. Weimar, XIX. 447.
,) Zoványi J. Prot. Szemle 1891. 222. 1.
'J Prot. Eh. Isk. Lap 1892. 859. 1.
") Enders, Luthers Briefwcchsc! Y. 330. és XVII. 192.
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iratáról zwingliánusnak
ismert Reyss Konrád volt ez a
budai Konrád.
Luther
bátran
mondhatta
őt budainak.
mert Cordatus, a másik Konrád, ekkor már ismét Wittenbergben volt az ő lakója, tehát nem volt már budai.
Luther a budai Reyss Konrádnak
az úrvacsorai tanát
is idézi fentebbi levelében: "Conradus Offensis scilicet sic
verba disposuit:
quod pro vobis traditur,
est corpus
meum." S ez teljesen megegyezik
azzal, amit Reyss fentebbi vitairatában
német nyelven mond az úrvacsoráról.
Billicanus Theobald is, Luther régi hive, heidelbergi tanár,
majd pedig Nördlingen
városának
reformátora,
ismeri a
budai Reyssnak ezt a művét és 1526 jan. 16. Írja Oecolampadiusnak:
"Dein cujusdam
Reyssii
evertentis
ordinem
orationis: "quod datur pro vobis, hoc est corpus meum"
prorsus damno et libidinem interpretor. "1)
Enders és legújabban Walther Vilmos rostocki tanár
a Heyss zu Ofen és Conradus
Offensis nevekben
szerzői
álneveket kerestek, de nem mondták meg, micsoda alapon.
Enders Cellarius Mártonnak. Carlstadt és a zwickaui próféták
követőjének,
Walther
pedig LandtspergerJános
augsburgi theológusnak
tulajdonítja
Reyss fentebbi munkáját. Landtsperger
ugyanis
1527-ben "Ein brüderliche
Súpplication" című iratában ugyanazon szavakkal magyarázza a szerzési igéket. De nem látni okát és nincs bebizonyítva. hogy Reyss Konrád
Írói álnév volna. A többi
német theológus is mind a maga neve alatt ír. A Luther
által úgynevezett budai (Reyss) Konrádnak
sem volt oka
~ nevét titkolni és más név alatt írni. 2)
Reyssnak
az úrvacsorai
tanát
Luther
nemcsak
a
levelében, hanem a sváb Syngrammához
Írt Előszavában is
említi. Car1stadt, Zwingli és Oecolampadius
mellett itt is
ő a negyedik
szakramentárius.
Reyss bizonyára
svájci
ember volt és Zwingli barátai közé tartozott, mert svájci
dialektusban
ír és munkája is Zürichben Chr. Froschauer
nyomdájában
jelent meg 1525 őszén. Negyedrétü 10 levél.
(Megvan Budapesten,
Miinchenben
és Weimarban).
Az a
Hess János, aki a munka CÍmében említve van s a kihez
Bugenhagen
a "Missivát" küldötte,
boroszlói
tanár volt,
Luthernek
és a mi Henckel
Jánosunknak
is jóbarátja.
Reyss a fentebbi művében
német nyelven ugyanazt mondja
') Köstlin, M. Luther 1. 175. Fueslin, Epist. Ref. Nr. 7. Enders,
Luthers Briefwechsel V. ·331.
~) Köstlin, M. Luther 1. 72C. II. 83. Ender s, Luthers Briefwechsel
V. 331. Luthcrs Werke. Weimar, 1897. XIX. 459. és 476.
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azúrvacsoráról,
mint amit Luther latin nyelven idézett a
levelében.")
Reyss Konrád személyében, tehát egy svájci zwingliánus theológust ismertünk meg Budán, aki azalatt írta
itt a reformáció irodalmának első magyarországi termékét,
míg Cordatus a börtönében sínylődött. Reyss volt hazánkban az első ismert zwingliánus theológus. Luther, amint
láttuk, két helyen is elítélte a tanát. S bizonyára Cordatus
is szembeszállt volna vele, ha börtönbe nem kerül.
VII. Cordatus másodszor is Wittenbergben, 1526. Kioitt hírt
Luthernek Mária királynéról?
Cordatus-e, vagy Izabella
dán kiráujné, Mária nővére'?
Börtönéből szabadulva Cordatus 1526 febr. havában
ismét Wittenberg felé vette útját s legalább is négy hónapot töltött Luther házában. Itt az egyetemi előadásokat
hallgatta, de egyszersmind tanított
is."] Legfontosabb
dolga pedig az volt, hogy Mária királynéra, mint az evangéliom pártfogó jára felhívta Luther figyelmét. Cordatus
ugyanis jó véleményét és jó reménységét Mária iránt továbbra
is fenntartotta és ilyen értelemben beszélt róla Luthernek is.
Ö biztatta és bátorította fel a reformátort, hogy levélben
forduljon a királynéhoz. Megtette volna ezt Luther akkor
is, ha a mohácsi vész és II. Lajos halála be nem következik.
Mert úgy írja levelében, hogy kegyes emberek jó hírt hoztak neki Máriáról s eredetileg csak azt akarta írni, hogy
tartson ki erélyesen és bátran, terjessze Isten szent igéjét
Magyarországban. De mivel a török ezt a siralmat és nyomorúságot hozta az országra s a királyné férjét, a nemes
ifjú sarjat (das ed le junge BInt) megölte, azért -most legmelegebb részvétét fejezi ki a fiatal özvegy iránt s vigasztalására a 37., 62., 94. és 109. zsoltár magyarázatát küldi
meg neki, és pedig egy ifjú által, amint ezt asztali beszélgetéseiből tudjuk.P)
Ugyan ki tudott volna Máriáról megbízhatóbb híreket vinni Luthernek, mint a házában tartózkodó Cordatus? ]~s Walther Vilmos rostocki tanár, a nagy Luther1) Lásd Henckelnek Hess Jánoshoz írt levelét. Tört. Tár. 1885.
351. és Bunyitay, Eht. Em!. 1. 325. Luthers Werl,e XJX. 459. Vorrede
zum Schwáb. Syngramm 1526.
2) Diu retentus est in carcere. Sed tandem dimissus rediit ad
Scholam, ubi magna sedulitate non solum docentes audivit, sed etiam
aliis ipse doctrinam Eccleslasficam tradidit. Enders XIII. 189. Lásd
alább is.
:1) Vier tröstliche Psalmen an dic Königin zu Ungarn. Luthers
Werke. Weimar, 1897. XTX. 542.
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tudós, a négy vigasztaló zsoltár legújabb weimári kiadásában mégis úgy véli, hogy azok a kegyes emberek, akik
Máriáról Luthernek
hírt hoztak,
Izabella
dán királyné
volt, Mária magyar királyné
nővére és II. Keresztély dán
király. Ezeket is számba kell vennünk bizonyára, de elsősorban mégis Cordatus ült ott Luther asztalánál,
aki legjobban ismerte Mária vallásos
lelkületét
és a magyarországi viszonyokat.
II. Keresztély dán k irály számüzetésében
nagybátyjához, Bölcs Frigyes szász választófejedelemhez
menekült
a feleségével. Egy ideig Wittenbergben
is tartózkodtak,
ahol
Kranach Lukácsnak,
a jeles festőnek
házában
laktak
s
Lutherrel is bizalmas érintkezésben
állottak. Itt hallották
prédikálni a nagy reformátort.
Izabella királynéról
pontosan is tudjuk,
hogy először 1524 márc. 8-án hallgatta
Luther prédikációját.']
De ez a Habsburg-családból
való
királyasszony,
V. Károly és 1. Ferdinánd
huga ennél többet is merészelt tenni. Ugyanezen hónap 24-én, midőn férje
érdekében
Nürnbergbe
ment a birodalmi gyűlésre, itt a
több ezernyi gyónó gyülekezet kőrében
is két sz ín alatt
vette az úrvacsorát
Osiander
András nürnbergi
lelkész
kezéből. Ime a fejedelmi
személyek közül Ő, a Habsburg
házból való királyné volt az első, aki nyiltan is a reformációhoz
csatlakozott.
Bátyja
Ferdinánd
nagy haraggal
vonta felelősségre,
de Izabella királyné
nem tagadta és
nem bánta meg a tettét. Sokkal bátrabban válaszolt bátyjának, mint
később
nénje, Mária, a magyar
királyné.
Ebben, úgymond, Istennek és nem az embereknek
engedelmeskedik.")
Férje, Keresztély is meglátogatta
és megbecsülte Luther házát. Bora Katalinnak
egy aranygyűrűt
is adott ajándékba
s mint özveggyel is levelezett vele. A
dán király 1526. jan. 28-án egy hosszú levélben írta meg
Luthernek
Izabella
betegségét
és jan. 19. bekövetkezett
korai halálát. Még csak 25 éves volt a dán királyné s korai
halálát nemcsak a száműzetés,
hanem férjének ledér hűtlensége is siettette. Kedvese volt az úgynevezett "Taubchen
von Amsterdam".
Szalkai László esztergomi érsek is tudott
erről, azért Írta Mária királynénak,
Izabella nővérének,
vigasztalására ezt a gyászverset:
ő

') Köstlin, M. Luther 1. 598., 626., 728. Loesche G. Die evang.
Fürstinen im Hause Habsburg. 11. 1.
") Feltünö, hogy Ortvay Tivadar, aki két művet is írt Mária
királynér ól, egy sz óval sem emlékezik Izabellának 'Lutherhez
való
viszonyáról. Mintha a püspöki cenzura a protestáns forrásmiívek olvasását is eltiltaná. És nem említi Mária kirú lyné énekét sem.
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II rnőjén kesereg vala Mária királyné:
Nővér nővérét könnyezi meg keserűn .
. NI ért e sírás? A halál jobb volt neki, mintsem az élet:
Mert ami bút ez adott, sírba temette amaz.
Dánia

Jellemző

dolog ebben, hogy az evangélikus dán
Luther barátjának,
halálára a nővérének
papjait üldöző esztergomi érsek írt gyászverset.']
Walther Vilmosnak azt a közlését tehát, hogy Luthert a Habsburg Máriához intézett levéIírásra nővére és
sógora, a vele ily bizalmas viszonyban álló dán királyi pár,
bátorította fel, elfogadhatjuk; de kétségtelen, hogy Cordatusnak még nagyobb része volt ebben.
királynénak,

VIlI. Cordatus
Magyarországba
miatt

Lieqniizbett 1526. Harmadszor
1527. De Ferdituuid sziqorú

Loachimsthalba

mcnekiil,

is eljön
rendelete

innen pedig ismét Wiiten-

berqbe.
CordaLus közvetlen a mohácsi vész előtt a negyedik
hónapot töltötte már Luthernél Wittenbergben, amidőn őt
Melanchthon 1526. július 1. kelt levelében barátjának,
Camerarius Joakim nürnbergi igazgatónak ajánlotta tanárul az
ottani föiskolába.") Ide azonban alig jutott el. Nem sokkal
több szerencséje volt a sziléziai Liegnitz városában sem,
ahová az újonnan alapított akadémi ára hívták. Ide el is
jött, de az új iskola nem tudott megszilárdulni, tanárai szétoszlottak. És sok baja volt itt, mint lelkésznek, a schwenkfeldiánusokkal is, akik a lélekre hivatkoztak, de a testnek
éltek s az írott igét kevésre becsülték. Melanchthon is megemlíti, hogy sokat vitatkozott ezekkel. 3) Luther 1526. nov.
28. még ottmaradásra és kitartó bátor munkásságra inti,
Választ és gyakori tudósítást vár Cordatustói, mert szívesen veszi leveleit. De újabb panaszkodására 1527. jan. 29.
már azt írja neki Luther, hogy hagyja el a liegnitzieket,
akik ellenségei Krisztusnak."]
l) Enders, IV. 258. V. 313. Loesehe i. m. 9-13. Ábel J. Analecta nova 463. Fogcl J. II. Lajos udvara. 74. J.
") Corpus Ref. 1. 388.
3) "Ist er zur Lignitz Leetor Theologie und predigér gewesen,
da hat er zugleieh mit Papisten und Slenekfelt und desselbigen anhang
viI streit gehabt, und die Kirche unterwiesen: das Gott trost und
leben wirkt dureh betrachtung
des gesehribnen und eusserliehen
Evangelii, dureh den glauben. .. und das man nit ausser dem
gesehribnen wort eigne verznekung etc. suehen soll. Melaneh. Vorrede. Bindseil i. m. 362.
~) Enders, Luthers Briefweehsel V. 410 VI. 14.
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Es Cordatus április havában már csakugyan elhagyta
Sziléziát és Ausztrián
át ismét Magyarországba
tért vissza,
ahol. Mária királyné lelkészi állomást
igért neki. Ehhez
meg is lehetett a jó reménysége,
mert hiszen volt budát
kollegája, Kresling János, 1526. már ismét Körmöcbányán
volt lelkész és még 1544. is Selmecbányán
találjuk az Úr
szolgálatában.
Lehetséges,
hogy
Luther barátja,
Hess
János boroszlói tanár is Cordatus érdekében
írt Henckel
Jánosnak,
ki ekkor kassai lelkész volt. De ez 1527. május
23. szomorú híreket írt innen boroszlói barátjának:
"Nyilvánvaló, mily kedvezőtlenül
halad előre Magyarországban
az evangéliom
ügye, midőn azok, akiknek
azt minden
módon elősegíteni kellene, nyilt erőszakkal
állanak ellene
mindenfelé
és mindenütt mindent felforgatnak
a szerzetesek is, akikkel nékem örökös a viaskodásom".")
Ilyen viszonyok közé jött el Cordatus
harmadszor
is. De reményeiben
keserűen csalódott. Mária királyné nem
tudta beváltani igéretét, 1. Ferdinánd,
az új magyar király
Budán 1527. augusztus 20-án adta ki kegyetlen rendeletét.
E szerint, akik az úrvacsorát két szín alatt osztják, halállal
lakoljanak
s akik római szokás szerint áldozópappá
szentelve nincsenek
és mégis kiosztják
a szentségeket,
azokat
vízbefojtással,
tűzhalállal,
fejvétellel büntessék stb.") Ennek
már a fele sem volt tréfa. Luther is hamarosan
megtudta
és nagy felháborodással
szólott Ferdinándról.
Cordatus
sem érezte magát ·többé biztonságban
magyar földön és
Csehországba,
Joachimsthalba
menekült.
Schlick Sebestyén,
a Lutherrel
is levelező gróf és
földesúr
adott itt néki menedékhelyet.
Joachimsthaiban
csak nem régiben nyilt meg a sokat igérő ezüstbányászat
s
a gyorsan fejlődő város csakhamar
nagyobb jelentőségre
emelkedett
a lutheránizmus
történetében
is.4) Herrmann
Miklós, a jeles kántor és énekíró volt itt a latin iskola első
igazgatója, akit Luther buzdított
és bátorított
ismélten is,
hogy csak maradjon
meg nehéz állásában.
És most ide
menekült feleségével, a már 52 éves Cordatus is, aki azonban a kezdet nehézségeivel
küzdő telepen nem jól érezte
magát és panaszos
levelet
írt Luthernek.
Sorsüldözött
barátját
a reformátor
most sem hagyta vigasztalás nélkül.
I

)

1) Századok 1874. 697. Zoványi J. A r.ef. Magy. 1565-ig 61. 1.
Bunyitay, Eht. Eml. Ill. 196., 197., 541,43., 548. IV. 376.
2) Bunyitay i. m. 1. 325. Tört. Tár 1885. 35l.
") Raupach, Evang. Oeslerreich Hambnrg 1741. II. rész. Beilagen 60-68. Ribini, Memorabilia 1. 21-22. Révész, Dévai B. M. 24-26.
") Loesche G. Luther, Mel. und Calvin in Oesterreich-Ungarn
62., 68. JoachimsthaIban volt később lelkész és énekíró, Luther asztaltársa, Mathesius János is
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1528. március ő-án ide írt neki Luther igen meleghangú
levelet. Tudja, úgymond, hogy az ő királynéja
(Regina tua
Mária) igéretében reménykedik és evvel időzik Joachimsthalban. Ha nehéz és alkalmatlan a helyzete, jöjjön minél
előbb hozzá Wittenbergbe, vagy menjen, ahová tetszik. Ha
a királynénak valamikor úgy tetszenék és újra meghívná
őt (vocare denuo), Luthernél éppen úgy megtalálhatja.
mint Joachimsthaiban. Luther, amint írja, előre megjövendőlte, hogy sohasem lesz az meg, hogya királyné őt viszszahívja. Mert a főpapok és misemondók megörültek Ferdinánd rendeletének (Buda 1527 aug. 20.), ezek most vakmerők és elbizakodottak s alig fogják megengedni, hogy
azokban az országokban (Magyarország és Ausztriában) az
evangélisták újra megerősödhessenek. Luther tehát azt
ajánlja, hogy ha az alkalom úgy kívánná,
ne gondoljon a
királyné
ígéretével,
hanem időközben is menjen el
Krisztusnak szolgálatára. Addig pedig Cordatus a feleségével, az ő hugocskájával (cum sororcula uxore) Lutherhez mehet, míg az Úr másként gondoskodik rólole Ebben
levélben írja Luther azt is, hogy Cordatus elhalt fivérének
(Mártonnak) özvegyével is beszélt és felajánlotta néki
segítségét.']
Ilyen szíves meghívásra Cordatus harmadszor is
Wittenbergbe tért vissza. Útját ismét Nürnberg felé vette
s meglátogatta itt a fentebb már emIített Pirkheimer Villi
bald humanistát, Eck János nagyellenfelét. Jenában pedig
1528. március hó végén az akkor ott tartózkodó Melanchthonnak volt vendége.'] Luther és Bóra Katalin sem voltak
még kétéves házasok, midőn Cordatus így a feleségével
Krisztinával hozzájuk költözött s közel egy évig volt ismét
a vendégük.

a

IX. Cordatus Ztoickauban 1529-31. Itt javítja ki Luthernek a budai könyvégetésről szóló levelét és itt írja a mohácsi
vészről szóló iratát.
Cordatus most lett Wittenbergben a theológia liceneiatusa. aki mint ilyen az egyetemen előadásokat is tartott és pedig nem csekély sikerrel. Rörer György wittenbergi káplán 1529. márc. 13. írja róla Roth István zwickaui
jegyzőnek: "Senkit sem tudok, aki szerencsésebb utóda
lehetne ama Pálnak (távozó lelkészük), mint Cordatus.
akit Márton doktor is jelzett a tanácshoz írt levelében.
Már sok baj által megpróbáltatott ember s ezenfelül any') Enders, Luthers Briefwechsel VI. 219.
") Corp. Ref. I. 949. Enders, VJ. 220
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nyira tudós, hogy itt Márton doktor felszólítására előadásokat tartott Pál apostól néhány leveléről és pedig nagyszámú hálás hallgatóság előtt. 1) Luther is azon volt, hogy
a sokat hányatott
férfiú végre rendes állást
nyerj en.
Zwickauban volt Luthernek egy jó barátja, Hausmann
Miklós lelkész. E mellé ajánlotta a távozó Lindenau Pál
helyére Cordatust már 1529 márc. 3-án. Ez lesz legalakalmasabb, írja, mert "igen jó ember, képzett és eddig bátor
tanubizonysága volt a hitnek". Írt az érdekében a zwickaui
tanácsnak is. De nem mindenki volt iránta bizalommal.
Március 31-én bocsátotta el Luther. "En adest írja
Hausmannak - socius tuae curae et particeps laborum
Dom. Licentiatus Conradus Cordatus." De már a bekőszöntőjében is éles kifakadásaival felingerelte maga ellen a
híveket. Még hevesebb természetű volt, mint az elödje.')
Zwickau, a latin nevén Cygnea, külőnben is nehéz
állomás, nem Cordatusnak való gyülekezet volt, Luthernek is szomorú emlékei fűződtek ehhez a városhoz. Innen
jöttek 1521 telén az úgynevezett zwickaui rajongó próféták, Storch Miklós posztós és Stübner Márk kandidátus,
Münzer Tamás barátai, akik Wittenbergben is nagy zavart
támasztottak s Carlstadt tanárt is magukhoz vonták. a)
Zwickauban volt lelkész Műnzer is. Ezt 1521-ben ugyan
elűzték,
de a helyébe jött Hausmann Miklósnak az itteni
első evang. lelkésznek is nehéz küzdelme volt a még mindig vad, szilaj és szélsőségekre hajló néppel. Cordatusnak
volt oka itt is csakhamar két kézre fogni a sok panaszt.
Luther alig győzte hallgatni. Sok türelemre és tapintatra
lett volna szükség, de Cordatusnak kevés jutott ezekből. A
városbíró és Roth jegyző akart hatalmaskodni
a papok
felett. Hausmannak is sok baja volt velők. Luther egyik
szép levelet a másik után küldö zi Cordatusnak. Elismeri,
hogy igen vad (ferocissimus) az a nép, de krisztusi türelemmel .mindent le lehet győzni s ezért maradásra inti. De
augusztus 1-én már arra a hírre, hogy Hausmannak
és
Cordatusnak az élete is veszélyben forog, Luther is szent
haraggal írja nekik: hagyjátok ott azt a latrok barlangját,
azokat a bestiákat, még a port is verjétek le saruitokról és
menjetek más helyre.") A helyzet azonban mégis javult.
Okt. 20-án örömmel hallja Luther, hogy Cordatust már
jobban megbecsülik és tekintélye emelkedik Zwickauban.
')
2)
~)
")

Enders, VII. 71.
Enders, VII. 61., 79., 80., 82.
Lásd: Köstlin, M. Luther 1."486.
Enders, Luthers Bríefwechse! VII.. 81., 133., 143.

4G
Luther inti, hogy ő se legyen durva irántok,
mert a közmondás szerint: két kemény kő semmi jót sem őröl.')
Maradásra
kényszerítette
Cordatust
a bekövetkezett
családi örőm is. A már 53 éves férfiút felesége Krisztina
az év végén fiúgyermekkel
örvendeztette
meg. Természetesen Luthert hívták meg keresztapának,
aki 1530 jan. 3.
gratulál a boldog apának, az Úr áldását és tartós örömöket
kíván neki. Igéri Luther azt is, hogy mihelyt lehet, keresztszülői mivoltának
valamely
bizonyságát
is (ajándékot)
fogja küldeni a fiúnak, hogy megemlékezzék
róla, ha majd
felserdül.
S el is küldte ajándékul
a maga joachimsthali
ezüst tallérját,
de Cordatus nem fogadta
el. Luthert
ez
bántotta
s tréfásan
kérdi,
vajjon
már olyan gazdag-e?
Február
10-én melegen üdvözli komaasszonyát,
Krisztinát
is a fiúcskával együtt. A kis Cordatus azonban már három
hó mulva itt hagyta az árnyékvilágot.
Április 2-án Luther
igen szép szavakkal vigasztalta az apát.
Ne csudáld, úgymond, hogy az
igazi és közelebbi Atyja jobban kívánta
magához
a gyermeket,
rhert őnála biztosabb
helye van,
mint tenálad. "Szenvedtek
ilyen gyászt nagyobbak
és jobbak is, mint mi vagyunk.Hldvőzőld
fájdalmadnak
osztályrészesét s néha-néha
inkább az élő Krisztusban
örvendezzél, mint a holt fiúban szomorkodjál,
mert az is él, de
távolabb tőled. Üdvözöl téged is az én Katám
és egész
házam.':"]
Az augsburgi gyűlés idején is Coburgból (ex Eremo)
több melegbangú,
bizalmas levelet kűldött
Luther Cordatusnak. El :J kart menni ez is Coburgba és Augsburgba, de
Luther nem ajánlotta, inkább híreket küldött neki a birodalmi gyűlésről, melyeket ő is másoktól
vett. Mert Cordatus helyzete Zwickauban
ismét rosszra fordult. Különösen Roth István, a városi jegyző volt nagy ellensége. Hiveihez való viszonya már 1530 ősién oly feszült volt, hogy
a tanács megüzente neki: ha nem tetszik neki itt, ám menjen el, nem messze fognak utána küldeni; sőt olyan beszéd
is hallatszott,
hogy ezt a goromha tuskót
majd
ledobják
a szószékről.")
Magát Luthert
is megsértették
a durva
zwickaui -polgárok. A k ibékűlés minden reményét
feladva
írt végre Luther május 19. és 23. Hausmannak
és .Cordatusnak : "Krisztusra
kérlek, Cordatusom,
távozz
ama .te
Babylonodból
... Fussatok ki ubhól a városból,
verjétek le
a port lábaitokról."
Cordatust nem kellett valami nagyon
ő

l) Nosti proverbium: Duos duro s molares nihil boni molere.
Zwci harte Steine mahlen selten reine. Enders, VIT. 175.
") Enders i. m. 216., 229., 292.
3) Enders i. m. VIn. 286.
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bíztatni, ő már úgyis otthonos volt Lufheréknél.
De annál
inkább Hausmannt:
"Mihelyt csak lehet, ide hozzám jöjj,
igen kedves vendégem leszel ... szobát készítek számodra,
nem leszel terhünkre
sem nekem,
sem másnak,
inkább
könnyebbségünkre
és vigasztalásunkra...
az új szoba
üresen és készen vár, bár az egész életben velem lehetnél."
Így hívta és fogadta Luther a száműzött
kollegákat.
És
május végén már a wittenbergi
templomban
látták Hausmannt
és Cordatust, mint Luther vendégeit.')
Cordatus tehát két viharos esztendőt töltött Zwickauban is. S bár sok gondja, vesződsége volt, többször forgott
halálos veszedelemben
is, de azért nem feledkezett meg itt
sem Magyarországról.
Mint fentebb már említettük,
itt
került kezébe Luthernek
Hausmannhoz
Írt levele, melyben
.a Budán
megégetett
könyvárus
szolgáról
emlékezik.
Itt
jegyezte rá Cordatus Luther levelére, hogy János és nem
György volt annak a szolgának
a neve s a könyveket
az ő
pénzén vásárolta.")
Itt is nyomatékkal
ismételjük
Fraknóival szemben, hogy ha a szolgát és a kőnyveket
nem Budán
égették volna meg, akkor Cordatus ezt is helyreigazította
volna. E megjegyzéséből
is látjuk, hogy zwickaui
nehéz
napjaiban
is még jól emlékezett
a magyarországi
eseményekre.
Még nagyobb
és meggyőzőbb
bizonysága
ennek
a
.Zwickauban
1529. kiadott és a mohácsi vész okait is fejtegető munkája.
Ennek a teljes címe: "Ursach
warumb
Ungarn verstöret ist, und ytzt Osterreich
bektieget wird.
Mit anzeigung, wie man widder den Tűrken kriegenund
das feld beltalten soll, an dos k riegsvolck trnseres Gene.digsten Herren, Herr Jo. Churfürsten
zu Sachsen etc. widder die Tűrcken, mit sampt einern gepct. Durch Conradum
Cordatum Prediger zu Zwick au. Psalm Il ... MDXXIX."
:8-adrétű 8 levél.")
A török újabb hadi készületei
már 1528. ismeretesek
voltak, de csak 1529 tavaszán
kezdte meg a hadjáratot.
Csapatai a kedvezőtlen
időjárás miatt is csak lomhán vonultak előre s már az ősz is beállott, mire Bécset ostrom
alá veliette
(szept. 21.-okt.
14.).
Egész Németországat
nagy félelem szállotta meg. Luther már 1528 végén kezdte
'Írni kemény hangú műveit a török
ellen: "Vom Kriege
wider die Tűrken"
és a másik:
"Heerpredigt
wider die
"I'ürken."
(Wittenberg
1529.)~) Különben
Luther
már a
') Endcrs,
Endcrs,
") Luthers
,) Ugyanott

2)

IX. 15-17., 121., 126.
Luthers Bríefwechsel V. 54. és 112.
Werke, Weimar. XIX. 544.
XXX. k. 2. rész 81. és 149. 1.

keresztyén nemességhez intézett alapvető reformátori iratában is 1520. azt kivanta, hogya törők ellen a háborút ne
a; pápa vezesse, hanem a császár és a német nemzet. És
Mária királynénak 1526. küldött zsoltár magyarázatában
is kifakadt, a tejedelmek, Iőpapok és tudós képmutatók
ellen, kik a szegény polgárt és nyomorult prédikátort,
akinek alig van meg a napi kenyere, üldözik, a törököt
pedig, az igazi nagy eretneket, békén hagyják.'] Cordatushoz és Hausmannhoz írt levelei még 1529 okt. havában is,
tele vannak aggodalomrnal és a török ellen való harci
vággyal. 2)
A közeli veszedelem, Luther példája és a lutheránusokra szórt rágalmak indították Cordatust is arra, hogy
tollat ragadjon és a törők háborúról, Magyarország és
Ausztria veszedelméről írjon. Ö eddig irodalmi munkássággal nem akart tündökölni,
sőt ha szavainak hihetünk,
ezt haszontalanságnak is tartotta. Fentebbi művének előszavában mondja:
eddig minden haszontalan firkálásnak (papírmázolásnak) szfve szerint ellensége volt. (Er
sei bisher allen vergeblichen papirkleckern von Hertzen
feind gewesen.)~) De ezt az ellenszenvét most mégis leküzdi, mert szükségét érzi az írásnak. Elöszőr
a törők
csapásnak kutatja az okát, azután pedig a török ellen
való sikeres hadakozásra nézve ád tanácsokat.
Mind a
kettőre nézve Magyarországban szerezte tapasztalatait.
Hiszen, mint láttuk, már Budán is megfenyegette híveit a
török veszedelemmel. És ott ismerte meg Verbőczynek és
a nemzeti pártnak a német udvari emberekkel való gyüIőlködését,
ami legmélyebb oka volt a lutheránusok üldözésének. ll. Lajos királyt
nem teszi felelőssé az ellenreformációért és a "Lutherani comburantur"
kegyetlen
törvényeért. Ellenkezőleg, mint más német alkalmi iratok,
Cordatus is nagy részvéttel szól a király haláláról. Német
létére ő is megvádolja a magyarokat. Az volt az oka Lajos
halálának "dass sie den Deutschen an ursach von hertzen
feind sein. Und ein unschuldiges blut, das die Ungern,
Beheym und Deutsch bőslich ynn seinen letzten nöten
verlassen haben, schreyet widder sie und wird (Gott erbarms im hyrnmel) gerochen.· Er heisset mit namen Ludwig." 4) E szavaiból világosan kitűnik, hogy Cordatus nem
ő

ő

1) U. o. XXX. 2. r. '604. 1.
2) De Turca trislia audiuritur. Oremus, ne pereamus ...
Ego
usque ad mortem luctor adversus Tureas et Turcarum Deum. Enders,
VII. 175., 176.
~) Wrampelmeyer,
Tagebuch über M. Luther von Cordatus. 26. 1.
!) Thiénemann T. Mohács és Erasmus. Minerva 1923. 3. 1.
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haragudott II. Lajosra, fogságáért és szenvedéseiért nem
őt teszi felelőssé. Ama több helyről (György szász herceg,
Cochlaeus) felhangzott váddal szemben, hogy Luther és a
reformáció volt oka a mohácsi vésznek, Cordatus ellenkezőleg annak tulajdonítja a katasztrófát, hogy Krisztus
evangéliomát üldözték Magyarországban és ezzel vonták
magokra Isten haragját és büntetését. Luther is célzott
már erre Mária királynéhoz Írt levelében, de éppen a gyászoló özvegyre való tekintettel nem akarta egyenesen kimondani. 1) Cordatus különben ezt a művét, amint a CÍmlapon is jelzi János szász választó fejedelemnek ajánlotta
és a török ellen induló német csapatok számára írta.
Zwickaui papsága idejéből reánk nézve bizonyára
ennek a művének megjelenése volt legfontosabb.
X. Cordatus negyedsze,ri tartózkodása
Wittenbergben,
1531-32. O kezdi meg az "Asztali beszélgetések" feljegyzését. A magyar vonatkozások ezekben. Cordatus bizolmas
viselkedése Luther házában.
Luthernek nagy volt az öröme, hogy barátai, Hausmann és Cordatus, ép bőrrel szabadultak meg ZwickaubóI.
Láttuk, mily kedves és szíves hangú levelekben invitálta
őket. 1531 május végén mar ott is voltak Luther házában.
Hausmann azután tovább ment, Schneebergben, majd
Dessauban kapott lelkészi állást. De Cordatus a háza népével ismét jó egy évig volt Luther és Bóra Katalin vendége. Luthernél kedvesebb és vendégszeretőbb házi gazdát
képzelni sem lehet. Cordatus feljegyezte: "Midőn én Hausmann zwickaui prédikátort követtem és azt a hálátlan és
lázongó népet mindketten elhagytuk, azt mondá Luther,
midőn az asztalánál ültünk: Nem fogadnék oly kedvesen
hatszáz forintot sem ajándékba, mint amily kedves nékem,
hogy mindketten épségben jöhettetek el és mindketten itt
ültök most velem. Ily nagy volt abban a férfiúban a barátai
iránt való szeretet." 2)
Cordatus bizonyára most is, mint már korábban,
Luther előadásait hallgatta az egyetemen s mint lektor és
') Luthers Werke. Weimar 1897. XIX. 544. és Thienemann i.
e ritka műve Wolfenbüttelben volt található. De a
könyvtárigazgató tudósítása szerint már ott sincs meg. Most új nyomokon keresem. Ha új adatokat találok benne, pótlólag közölni
fogom. De Wrampelmeyer
és Thienemann szerint ez a műve életrajzi adatokban igen szegény.
2) Tagebuchüber
M. Luther von Cordatus. Wrampelmeyer i.
m. 12. J. Luthers Tischreden. Weimar 1913. II. k. 290.

il. 7. Cordatus
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Iicenciátus,
maga is tartott előadásokat.
De ez a negyedízben való wittenbergi
időzése, midőn Cordatus a kedves
komája házában már egészen családtagnak
tekintette
magát, különösen
az által nyert jelentőséget,
hogy 1531 óta
kezdte Luthernek
asztal felett mondott beszélgetéseit
feljegyezni. Ö, aki különben
ellensége volt az irkafirkának
és a papírfogyasztásnak,
mégis belátta,
hogy Luthernek
elmés, bölcs mondásait
érdemes és méltó dolog lesz megörökíteni. E célból tehát rendes kis írókönyvecskét
(tabellas) . hordozott
magával
s amit ültében
vagy álltában
Luther házában
hallott, annak javát röviden
mind feljegyezte.
Magának a reformátornak
nem volt ez ellen kifogása, de-.Melanchthon
belepillantva
Cordatus
jegyzeteibe.
ezt a distichont
rögtönözte és írta bele:
Omnia non prodest Cordate inscribere
chartis,
Sed quaedam
tacitum
dissimulare
decet.')
És ebben talán igaza is volt. Cordatus a legelső volt
azok közt, akik Luther asztali beszélgetéseit
feljegyezték.
Az
kezdeményezését
azután mások is folytatták.
Maga
Cordatus
mondja
erről naplójában:
"Én ugyan
mindig
beláttam,
merész cselekedet
ez, hogy valahányszor
asztalánál állottam vagy mint vendége ültem ott, mindent leírtam,
amit
hallottam;
de szégyenkezésemet
legyőzte
a
dolog hasznos volta. Luther doktor pedig soha egy szóval
sem jelezte, hogyeljárásom
neki nem tetszik. S utat törtem
mások
előtt, hogy ugyanerre
merészkedjenek,
Főként
Dietrich
Vida magister
és Turbicida
(Schlaginhaufen)
János, akiknek
Morzsáit,
amint remélem, az enyimekhez
fogom csatolni.
A kegyesek
egész sokasága
hálás lesz
irántam.
Ezt azért akartam
ide írni, mivel Fülöp verse
igen bántott." 2) Cordatus
példáját
azután még többen is
követték:
Lauterbach,
Besold, Rörer,
Mathesius,
Aurifaber, akik mind így jegyezgették
Luther mondásait.
Cordatus
1531-ben
kezdte
feljegyzéseit,
de néha
korábbi
(1524-25.)
dolgokról
is emlékezik.
És folytatta
ezeket később is, mikor már Niemeckben,
Wittenberg
kőzelében volt pap. 1537-ben azután átnézte és lezárta gyüjteményét. A legtöbb feljegyzése eredeti, de kivonatosan
és
változásokkal
sokat
vett át Luther többi vendégeitől
is,
különös en Dietrichtől
és Schlaginhaufentól.
Viszont az ő
jegyzeteit is többen felhasználták.
Ezeknek mondja, amit
mottóul is írtak a gyüjteménye
elé: "Továbbá
aki akaraő

l) Nincs javunkra,
Cordatus, hogy mindent papírra írjunk,
hanem úgy illik, hogy némely dolgokat elhallgatva, rejtve tartsunk
Wrampelmeyer i. m. Tagebuch 31. Tischreden. Weimar. II. k. 310. 1.
"l Wrarnpelrneyer i. lll. 9. és 31. Tischreden. Weimar. II. 310.
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tom ellenére ezeket leírja, csak olyan lélekkel írja le; mint
amilyen őszinte és tiszta lélekkel én írtam és velem együtt
jobban dicsérje Luther szavait.. mint Apollo orákulumait,:
és pedig nemcsak ama komoly és theológusi, hanem a lát-,
szólag tréfás és kevesetmondó
szavait is." Cordatusnak
ezt
az igen becses kéziratát
Wrampelmeyer
Henrik clausthali
tanár fedezte fel a Calvör-féle zellerfeldi könyvtárban
s bő
magyarázatokkal
tette közzé: "Tagebuch
über Dr. Martin
Luther, geführt von Dr. Conrad
Cordatus
1537." címen
(Halle, M. Niemeyer 1885.)
l~s felvették az egész naplót
újabb jegyzetekkel
Luther
művei weimari
kiadásába
is.
(Tischreden
II. és Ill. kötet. Weimar 1913).
Cordatusnak
Lutherről
szóló
feljegyzéseihől
a
magyar vonatkozásúak
érdekelnek
bennünket
közelebbről.
Luther
ugyanis
magyarországi
értesüléseit
legnagyobb
részben bizonyára
Cordatustói
vette.
Mint Cordatust
is
nagyon érdeklő dolgot mondta el például ennek jelenlétében: "Én nem szívesen írok levelet, de akinek mégis írok,
az azután jóbarát jának is tarthat.
Ezt mondta
Mária
királyné is annak az ifjúnak,
aki néki levelemet
elvitte:
Látom, úgymond, hogy Luther Márton doktor. szeret engemet." 1) Feljegyezte
Cordatus azt is, amit Luther II. Lajos
hősi haláláról
mondott és pedig 1. Ferdinánddal
szemben:
.Ferdínánd, úgymond, nem szenved hősökhöz méltó baleseteket
(heroica
maia),
amilyenek et királyok
szoktak
szenvedni,
mint ahogyan Lajos király háborúban
merült
el a vízben és a francia király (1. Ferenc) háborúban
esett
foglyul.
Ferdinánd
csak paraszt
baleseteket
(rusticas
infortunias)
szenved:
Augsburgban
tornajátékon
szegte
majdnem
a nyakát,
Csehországban
majdnem
a tűzben
égett el s Ausztriában
majdnem
a Duna jegéről merült a
víz alá. Mindezeknek
a bajainak
az ő kevélysége az oka.
Gonosz szíve van, semmit sem sajnál,
semmit
sem bán
meg." (Tagebuch von Cordatus 300. 1.) :
Mióta Ferdinand
Budán kelt 1527. évi kegyetlen ren-o
deletét
kiadta,
Luther
és Cordatus
nagyon
haragudott
reá. Az ezután történt véres üldözésekről
az 1529. speyeri
birodalmi
gyűlés után mondta
Luther
Cordatus
feljegy -'
zése szerint: "Nem hihetem,
hogy Ferdinánd
tervei
és
törekvései
szerencsésen
sikerüljenek.
Mert felettébb
megterhelte magát az ártatlanok
vérével, mely Istenhez kiált.
És az a szó, melyet Speyerben mondott ki, vesztének lesz
az oka. Mihelyt a török ellen való hadbavonulás
elintéződik, a lutheránusokat
akarta azonnal kiirtani.
(Tagebuch
79. Tischreden,
Weimar II. 382.)
1) Wrampelmeyer,

Tagebuch 94. J. Tischreden .. Weimar. II. 414.
4*
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Nem tetszett Luthernek
annak módja sem, ahogyan
Ferdinánd
Magyarországot
megszerezte és birtokában
tartotta. Cordatus füle hallatára
mondta:
"Ferdinandus
est
rex Ungariae privative, Romanus imaginative
et Bohemiae
participative.
Ego habeo quatuor pueros cariores et meliore titulo, quam Ferdinandus
regna." Khumer variánsa
szerint Luther ezt németül így mondta:
"Ich habe drei
lebendige
Kinder.
(A negyedik
meghalt.]
Es sein drei
khonigr eich, die ich ehrlicher fur Gott habe, denn Ferdinandus Ungern, Behem und das Romisch Reich." Kroker
E. magyarázata
szerint Luther itt arra céloz, hogy Ferdinándtól
a török elragadta
Magyarország
nagyobb részét,
Csehországot
csak mint felesége örökségét
kapta meg, a
német birodalomban
pedig akkor még kevés szava volt.
(Tagebuch 178. Tischreden.
Weimar. 1. 504. II. 534.).
Cordatus feljegyzéséből
tudjuk, hogy Luther összehasonlította
Ferdinándot
bátyjával,
V. Károly császárral
is. "Amaz a háborúnak,
ez a békének szerzője, amabban
szerencsétlenség,
ebben szerencse
lakozik,
azt mindenki
gyűlöli, ezt mindenki
szereti."
Cordatus
szerint mondta
Luther ezt is: "Ferdinánd
elfoglalni akarja Magyarországot
és spanyoljaival
megtartani.
Ez majd úgy lesz, mint Milanóban volt, ahol minden polgár húsz katonát tartozott élelemmel és pénzzel eltartani. Ezek is (Ferdinánd
és a spanyolok) olyan kockával
játszanak,
mint a török".
És
másutt is hasonlót mond Luther: "Magyarországot
a spanyolok kifosztják
és Germánlát
is, mely kevélyebb, mint
illő volna".") Íme Luther
Ferdinándot
kárhoztatja,
míg
VII. Kelemen pápa 1529. János királyt, a magyar nemzeti
párt fejedelmét
vetette egyházi átok alá. Schártlin Sebestyén életrajza szerint 1532 őszén a török ellen indított császári nagy hadseregben,
mely addig, míg Jurisics Miklós
Kőszegnél tartóztatta
fel Szolimán török hadait, Bécs és
Bécsújhely között táborozott,
voltak a német
magyar és
cseh csapatoken
kívül spanyolok
és a pápa által küldött
olasz zsoldosok is. Luther tehát nem téved, de legtöbbet
szenvedett
ekkor
Magyarország
attól a 9000 főnyi olasz
seregtől, melyet V. Károly 1. Ferdinándnak
engedett át.
Ezek pusztították
akkor nagy kegyetlenséggel 8 török helyett
a magyarokat,
János király pártját.i]
Cordatusnak
és Luthernek
a magyar históriában
való
jártasságára
mutat
(aminek másutt is több jelét adják),
hogya török pusztításról,
illetőleg a Ferdinánd
által ideve1) Tagebuch 252. Tischreden. Weimar. 631. és 651.
2) Wrampelmeyer i. m. 240. és 253. Herberger. Schertlin von
Búrtenbach 26. 1. Szilágyi S. Magy. Nemzet Tört. V. 94.

53
zérelt spanyol (inkább olasz) zsoldos csapatokról szólva,.
Luther megjegyzi: "Ungaria bis defecit a fide. Si tertio
recesserit, non redibit iterum".'] Wrampelmeyer, Cordatus
kiadója, ezt a pogány magyarságnak Szent István halála
után Endre és Béla királyok idejében kétszer is megkísérlett támadására vonatkoztatja. A harmadik elpártolást
pedig úgy érti, hogy a török uralommal teljesen megszűnik
majd Magyarországban a keresztyénség.
Annyi bizonyos,
hogy Cordatus és Luther csak az evangéliomi hit szabad
hirdetésében látták Magyarország fennmaradásának biztosítékát és a török veszedelmet úgy tekintették, mint 'Isten'
.büntetését,
mely a vallásűldözés miatt zúdult Magyarcr-.szágra. És Ferdiándnak a törökkel szemben való tehetetlenségét is ennek tulajdonították. Cordatus feljegyzéseinek
B. jelzésű berlini kézirata a fentebbi latin idézetet néhány
szóval kibővítve így közli és így adja Luther szájába:
"Ungaria olim fuit ingensregio, quae bis a fide lapsa est,
ideo duas cruces gerit (t. i. a címerében) ; si tertio defecerit,
ad ecclesiam non redibit. (Tischreden. Weimar. II. köt.
XXVI. és 63l.)
Ezekből a feljegyzésekből is kitűnik, hogy 1531 óta
.is, midőn Cordatus ismét egy évig volt Luther vendége,
sokszor szóba került köztük a magyárok
dolga. Ami pedig
Cordatus további életsorsát illeti, ő a feleségével együtt
.nagyon jól és otthonos an érezte magát vendégszerető kedves komájának házában. Luther most is szívesen szolgált
nekik, amivel csak tudott. Örült, ha valamit kértek tőle.
Cordatus azonban már egy kissé túl is ment az illendőség
határán. és visszaélt Lutherék jóságával. Egyszer például,
midőn Luthernek nem volt annyi készpénze, hogy Hausmannak eleget adhatott volna belőle, Cordatus kérdőre
vonta Luthert, miért engedte meg a feleségének, hogy
kertet vásárolt. Ha ezt nem teszi, most volna pénze és segíthetne barátjan. Luther a túlságos jóságával már szinte el is
rontotta a barátait. Cordatus sértő szemrehányását megelőzőleg ugyanis ezt mondta Hausmannak: "Barátom, ha
valamit kívántok az egész vagyonomból, ami nektek alkalmas vagy szükséges volna, igen kedves dolgot cselekesztek
velem. Ha pedig nem, akkor nagyon megsértetek engem.
Mivel ugyanis minden vagyonom a szegényeké, hogy ne
adnék tehát mindent, amim csak van, tinéktek ?" Az ilyen
beszédre bátorodott fel Cordatus annyira. És a jó Luther
elég jámborul még mentegeti is magát: "Ami pedig azt
illeti, hogy a feleségem kertet vásárolt, azt önmagának,
nem nekem vette és az én akaratom ellenére. nem az én
1) T'agebnch

240. Tischrcrlen

TI. 631.
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kedvemért".És
Cordatus kérdésére- az volt Luther felelete:
"Én nem tudom türni
feleségemnek
sem a kőnyörgését,
-sem a könnyeit."
(Tagebuch ll. Tischreden
IT. 290.)
Hogy az ilyen beleavatkozások
a családi dolgokba
-Bóra Kata asszonynak
nem tetszettek,
az természetes.
Ö
.dolgozott, fáradt, sütött, főzött az ily tartós vendégeknek,
ezek pedig hálátlansággal
fizettek érte, midön Luthert
a
felesége ellen ingerelték.
Vannak jelei, hogy sem Corda_tusnak,
sem Dietrich
Vidának
Bóra
Kata
erélyesebb
modora nem tetszett. De mi lett volna Luther házából, ha
Kata asszony takarékossággal
nem ellensúlyozza
Luther
túlságosbőkezüségét.
Máskor meg a háziasszony
bőbeszédüsége nem tetszett: Cordatusnak.
Történt, hogy
Luther
valamely komoly tárgyról teljes szívvel és lelkesedéssel
(ex
pleno et accenso corde) beszélt asztal felett. A vendégek
szinte meg is felédkeztek
az evésröl. Ekkor lép be Kata
asszony - írja Cordatus és rájuk szól: "Mi dolog ez,
hogy szünet
nélkül beszéltek
és nem esztek?"
Luthert
bántja ez a zavaró közbeszólás
és tréfásan,
de elég csípősen mondja:
"Én még mai nap is nagyon szeretném
azt,
'hogy az asszonyok,
mielőtt
prédikálni
kezdenek,
előbb
imádkozzanak.
Mondjatok
el előbb egy Miatyánkot".']
Cordatus látható örömmel jegyezte fel ezt, valamint
más
szavait is Luthernek,
melyekkel az asszonyok bőbeszédűségét csipkedi. Másutt pedig megemlíti, hogy Luther az aszszonyok beszédét
.Jongus logos" szavakkal
szekta kigu.nyolni. (Tagebuch 26. ós lásd még 8., 9., 23. Tischreden
II.
-285., 28(;., :WT>.)

XI. Cordatus niemecki
és heves hituiiája

lelkész 1532-1540. Egyházi beszédei
Crucigerrel és Melanctühotuuil.

A f'entebbi zsőrtölődések
ellenére is Cordatus sz.ívesen
lakott Luther házában.
De szeretett volna már ismét valamely önálló lelkészi vagy tanári állásra eljutni. Végre is
Luther szcrzett neki ilvent 1532-ben Niemeck nevü községben, Belzia rnellett, Wittenberghez
nem mcssze. Itt hoszszabb időt töltött, bár az anyagi helyzete nem lehetett kedvező. "Magamnak
kell répát ültetni mondja prédikáció-jában -,
ha jól akarok lakni répával." 2) Luthert innen is
sokszor meglátogatta
és inkább élőszóval,
mint
levélben
mondta el panaszait.
Ebben az időben
kevés levelet váltottak. Wittenberg
csak három mérföldnyire
volt. Gyakran
bejárt a városba, hogy Luther egyetemi előadásait hallgat1) Tagebuch

") Postille

23. Tischreden. Weimar lJ. 303
II. 102. és 352. Wra mpelmeyer i.

111.

15. 1.
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hassa. Sőt mint gyakori vendég a reformátor
asztali beszélgetéseit is tovább jegyezgette.
Csak Melanchthonnal
való
vitája vetett ennek véget 1537 -ben.
Itt Niemeckben
írt Cordatus
előszót
Coelius Mihály
mansfeldi lelkész "Vorlegung neuer Irrthumb
und Schwermerey" című rnunkájához.
(Wittenberg
153·:1.) Ez a mű ma
már nem található.
Seckendorf
említi Historia
Lutheri
círnű életrajzában,
hogy Cordatus előszava is, miként Coelius műve, a római egyházba visszatért Witze! György eislebeni lelkészt támadja.')
Egyházi beszédeire
Cordatus az
új állomásán
nagyobb
gondot
fordított.
Nem volt velök
megelégedve
s emiatt Luther előtt is panaszkodott,
aki a
maga példájával
vigasztalta és bátorította.
"l~n is úgy voltam vele, - mondja neki Luther. Éppen ügy féltem a szószéktől mint ti. Rettegtem eleinte, mikor a fráterek
előtt
kellett predikálnom
a refektoriumban
(Erfurtban).
Oh de
mennyire
féltem!
Te pedig azonnal mester
akarsz lenni
benne? Vagy talán a dícséretet várod s azért vagy oly izgalomban?"
A wittenbergi
tanárból regensburgi
predikátorrá
lett Forster Jánosnak is azt mondá Luther és ezt is Cordatus jegyzé fel:
"Nem
emberi
munka
a predikálás.
e
merész, hanem istenfélő legyen a predikátor.
Én ugyanis
mint régi és gyakorlott
prédikátor
mind e mai napig is
félek, mikor prédikálni
készülök."
(Tagebuch liber Luther

184. 389).
És a bölcs tanácsnak
meg is volt a hatása. Cordatus itt
Niemeckben mondta legjobb beszédeit. Mint egyházi szónok
Cordatus nagy hatást ért el. Ezt Luther és dr. Forster János
wittenbergi tanár is elismeri. Ez utóbbi mondta, hogy az ő
szívét csak háromnak,
Luthernek.
Cordatusnak
és Rörer
káplánnak
a .beszéde hatja meg. Melanchthon
is nagy dicsérettel szól Cordatus
beszédeiről.
Tanításának
summáját
adja ezekben, mondja, az ágostai hitvallás szerint ... tisztán és nagy komolysággal
hirdette az evangéliomi
tant a
hamis tanítók ellen és a gyengéknek
erősítésére, ezért volt
méltó, hogy közrebocsáttassanak.
Wrampelmeyer
több idézetet közől ezekből a ma már alig hozzáférhető
beszédekből.
Dícséri ezeknek eleven, naiv, egyszerű
és komoly evangéIiomi hangját.r)
Nem a hevesvérű,
nyers és türelmetlen,
hanem már az öregebb, békeszerető, bölcs és alázatos predikátor szól belőle. Ránk nézve azért is becsesek, mivel hennök néhol magyarországi
dolgairól is emlékezik
és több
adatot közöl az életéből. Barátai ezeket a beszédeket ki is
l) Wrampelmeyer
i. m. 26. L
") Tagebuch 470. 1. Wampclrneyer

i. m. 20. L Bindscil

362.
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adták két kötetben, de már csak a halála után. Melanchthon
pedig meleghangú
előszót Írt hozzá. Wrampelmeyer
csak
Deutsche Postille címen idézi. Bindseil szerint a két kötet
teljes címe: "Ausslegung der Evangelien,
an Sontagen und
fürnembsten
Festen, darinnen
die Christliche
Lehr fein
richtig gefaaset und allerley Irrthumb verleget werden.
Durch Conradum
Cordatum, der heyligen Schrifft Doctor.
Sampt
einer Vorrede PhiIippi Melanchthonis.
1. Timoth.
6.0 Timothee ect. 2 TheiIe. Nürnberg MDLVT 8-yo. (Bind.
seil i. m. 360. 1.)
Melanchthon
nem mindig volt ily jó véleménnyel
Cordatusról.
A két theológus heves vitába is keveredett
egymással, amelyben Cordatus is, mint "magister et licentiatus
theologiae" nagyon önérzetesen viselkedett. Cruciger Gáspár
wittenbergi
tanár, Melanchthon
tanítványa
és Luthernek
is
jó barátja és rokona, adott erre alkalmat. Luthernek
János
fia Cruciger leányát, Erzsébetet,
vette feleségül s ezen a réven Lutherrel
még a mi Szenczi Molnár Albertünk
is rokonságba keveredett.']
Ez a Cruciger 1536. július 24-én Pál
apostolnak
Timotheushoz
írt II. levele alapján a megigazulásról tartott felolvasást,
melyen Cordatus is jelen volt és
igen megbotránkozott
Crucigernek
azon szavain,
hogy
Krisztus csupán a "causa, propter quem" megigazulunk,
de
a mi bűnbánatunk
és jóigyekezetünk
is (contritio et conatus]
"causae,
sine quibus
non."
Cordatus
ezt Erasmus-féle
synergismusra
és semipelagianismusra
magyarázta
és heves
vitát kezdett Crucigerrel. Szenvedélyesen
kifakadt a witten
bergi nyelvészek ellen, akik inkább a halott Erasmust olvassák, mintsem
hogy az élő Luthert
hallgatnák.")
A vita
folyamán
megtudta
Cordatus,
hogy Cruciger a fentebbi
tételt mesterének , Melanchthonnak
diktátumából
vette át,
azért most ez ellen fordult és a Loci Theologici újabb kiadását is kíméletlenül
megtámadta
és a theologiai fakultás elé
akarta vinni az ügyet. Nisard is megemlíti és megrója Cordatusnak ebben a vitában is tanusított szenvedélyes hevességét; valóságos torzképet
fest róla, midőn vakbuzgónak.
hiúnak, tehetségtelennek,
fiatalnak
és szélhűdési
rohamokban szenvedőnek
mondja. 3) Lutherrel
is élőszóval és leveIekben szenvedélyesen
tárgyalta
Cordatus
ezt a kérdést.
1536. dec. 6-án nagy haraggal írta Luthernek.
"Új vádlevelet
1) Lásd: Szenczi Molnár atyafisága Luther Mártonnal c. cikkemet. Harangszó 1919. 86. Luther fia nagybátyja
volt Sz. Molnár
feleségének.
~) Corp, Ref. Ill. 159. Moeller, Kgesch. UI. 254.
3) Nisard-Vajda,
Tanulmányok a renaiss. és a ref. korából.
399-400.
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készítek, mégpedig igen rövidet, mert semmikép sem engedhető, hogy ez a rákfene (can cer) tovább csússzék be Krisztus
ép testébe.')
Melanchthon
is haragjában
"tenyerestalpas
(homo quadratus) , ellenség, műveletlen,
szófista, cynikus,
sykophanta"
sat. nevekkel illeti Cordatust.
Melanchthon
már Wittenberget
is el akarta hagyni, mivel Cordatus Luthertől,
mint dékánlól Jonashoz,
a rektorhoz
fellebbezte
ügyét. 1537 -ben is a schmalkaldeni
összejövetel után megint
kiújult
a vita és Cordatust is annyira felizgatta, hogy apoplektikus rohamai voltak. Luther máj. 21. írt levelében ad
hálákat, hogy helyreállt az egészsége. Luther bölcseségének is
csak nagy nehezen sikerült lecsillapítani
a vítát. Cordatus
Eislebenbe készült, de előbb átnézte és lezárta az "Asztali
beszélgetések"
gyiijteményét.
Ebből az időből érthető, hogy
Melanchthon
ellen néhol heves kif'akadások
vannak benne.
Újítónak, a megigazulásról
filozofáló hamis testvérek vezetőjének nevezi. (Tagebuch 16. 21. 41. 51. Köstlin, M. Luther
II. 445-48.)
Luther atyailag igyekezett Cordatust mindenképen
csillapítani és megnyuglatni.
Helyváltozásra is gondolt. Fentebbi
levelében írja néki: nagyon szeretné, ha Eislebenbe, az ő
szülőhelyére
hívnák meg.
ézze meg előbb a helyet és ha
megtetszik neki, akkor megbánás nélkül hagyhatná
el azt a
niemecki zúgot (angulum). Eislebenben
a levegő is egészségesebb lesz, mint itt, a mocsaras vidéken, mert ott az éjjelnappal égő tűz (a bányákban)
tisztítja a levegőt. Kéri, hogy
Melanchthon
és Cruciger miatt holmi gyanakodó
gondolatokkal ne gyötörje magát. Mert ez a testi egészségnek is árt,
amint meg van írva: "A vidám elme jó orvosságot csinál;
szomorú lélek pedig megszárasztja
a csontokat".
(Spiritus
tristis exsiccat ossa, laetus anirnus aetatem floridam facit.
Példabesz. 17,22).2)
De Cordatus talán el sem mentEislebenbe, vagy csak
igen rövid ideig volt ott. Mert Melanchthon a többször idézett életrajzban
nem is említi eislebeni papságát -és Menzel
ottani lelkész 1584. évi eg ház történetében
sem szólt Cordatusról, mint volt elődjéről. És 1540-ben is Niemeckben
találjuk. Pedig itt is sok baja és panasza volt. Luther, akinek házát vidéki áIlomásáról
is gyakran
felkereste,
alig
győzte vigasztalni.
1539-ben nov. 22. írt hozzá egy igen
szép levelet, amelyben Jézus szenvedéseire emlékezteti és
türelemre inti.3) Niemeckben
mégis kilenc évet töltött. Itt
1) Kolde, Analecta Lutherana 279.
") Enders, Luthers Briefwechsel Xl. 236. és XII. 291~) Ender s XII. 290.
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volt egyhelyben
legtöbb ideig. Luther
Melanchthonnal
is
kibékítette.
S azzal is igyekeztek kedvében járni, hogy a
wittenbergi egyetem részéről a theológiai doktorátussal
tüntették ki. Melanchthon
tudósítása
szerint különben Cordatus a doktori grádust már Ferrarában
is megkapta,

XII. Cordatus su periniendens
Stendalban 154·0-46. Emlékezése budai híveiről. Buda elestének hírére Hans Sachs,
Luther és Cordatus újabb műveket íro A Magyarországba
indulo csapatok számára írja utolsó műoét s ebben adja ki
Cordatus Luthernek a török és a pápa ellen írt énekét.
Luther a kicsiny Niemeck helyett továbbra
is jobb
.helyet szeretett volna Cordatusnak
szerezni. 1540-ben okt.
12. Melanchthonnal
és Bugenhagennel
együtt már mint a
theológia
doktorát
ajánlottak
II. Joakim
brandenburgi
választófejedelem
tanácsosának,
Weinlaub
Jánosnak
és
udvari lelkészének,
Stratner
Jakabnak.
Ebben nemcsak
képzettségét,
igazhitűségét,
hitbeli állhatatosságát
és egyéb
jó erkölcseit, hanem Pannoniában
szenvedett kárát (spoliatus omnibus fortunis)
és fogságát
is (diu retentus est in
carcere) megemlítik. És magasabb kor ára való tekintett el is
úllomáshelyet
kérnek a számára, hogy "valamely kis fészke
legyen a családjának."
Ebben a levélben fontos
életrajzi
adatok is vannak. És Bugenhagen
János ezt írja a neve
után: "COl'dali frater in Christo propter sinceriorem Christi
doctrinam".
Tehát Luther egyik legjobb barátjához
is szoros barátság füzte. (Enders XIII. 188).
Ennek a levélnek kell tulajdonítanunk,
hogy Cordatust nov. 16. csakugyan
meg is hívták Stendalba és pedig
szuperintendensnek.
Ez már nagyobb város volt a brandenburgi fejedelemség magdeburgi
kerületében.')
Cordatus azután itt is maradt egészen a haláláig. De itt is sok volt a
baja és panasza. Nemcsak a híveivel, hanem itt még a r.
kath. papokkal
is harcban állott. Luther ide több bátorító,
viaasztaló
és türelemre
intő levelet írt neki. Itteni műkődése idejéből
különösen
az érdekel bennünket,
hogy a
stendali szószéken
is, mint fentebb láttuk, megemlékezett
egykori budai híveiről, akiknek
megjövendölte,
hogy bűneik miatt Isten majd a törököt fogja nyakukra
küldeni.
Akkor kinevették , de igaza lett. A stendaliakat
is hasonló
sorstól féltette. (Celasius a 66. zsolt. magy. Bauhofer 39. 1.).
.
És pedig nem ok nélkül. Buda várának elfoglalása a
török által 1541-ben és Ferdinándnak
itt szenvedett nagy
veresége Németországót
is nagy rémületbe
ejtette: Luther') Winckelmann

János

híres

műtörténész

születéshelye.
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nek akkori levelei tele vannak a legnagyobb aggodalomrnal.
Wittenbergben
külön istentiszteleteket
tartottak,
melyeken
a török veszedelem
elhárításáért
könyörögtek.
Luther az
említett korábbi iratok után ismét egy újat Írt a török ellen:
"Vermanung
zum Gebet wider den Türcken".
(Wittenberg
1541.).1) 'Ebben a külön istentisztelet
rendjét és imaformulát is közöl. Luther jó barátja,
Hans Sachs, a nürnbergi
varga és poéta is három éneket írt a budai veszedelemről.
Az első: "Der unglückhaftig
scharmützel
des Türken VOl'
Ofen mit des Königs heerlager.
Anno 1541. A második
ennek a folytatása:
"Ein tyrannische
that des Türken,wie
er sechshundert
gefangene
knecht elendiglich
hat lassen
niederhauen;
auch die künigin
(Izabella)
ins elend. verschickt ins 1541. jar". A harmadik
pedig már a német vállalkozás kudarcát
írja le: "Der unglückhafte
scharniützel
.und Sturm des römischen reichs VOI' Pest in ·Ungern. Anno
salutis 1542" .2)
Melanchthon
majd
kétségbeesik
Buda és Magyarország sorsa miatt s fegyverre szólítja a németeket.
1541ben okt. 3. írja: "Naponként
oly kegyetlen dolgokat hoznak
.hírül a törököknek
Pannóniában
való dühöngéséről,
hogy
a közveszedelemről
és az egész földkerekségének
szerencsétIenségéröl
gondolkodva,
majdnem
belesorvadok.
Mindnyá.junknak összesereglenünk
és fegyvert kellene ragadnunk".
Luther is, midőn Ferdinánd
1542. febr. 2. a speyeri birodalmi gyűlésen olyan haderőt kért, mely nemcsak Budát
foglalhassa
vissza, hanem egész Magyarországot
is felsza badíthassa,
bármennyire
haragudott
is a vallásüldőzés
miatt
Ferdinándra,
most mégis lelkes szavakkal buzdította
a németeket a háborúra
s azt mondotta,
hogy szükség esetén
.az asszonyok
is fegyvert
fogjanak.")
Luther 1542. febr.
16-án Magyarországból
vett újsághireket
is nyomatott
ki
Wittenbergben.
Bizonyára
az volt ez, mely ily CÍmen jelent
meg: ,,\-Vare Neu zeitung vorn Tűrcken, durch einen Glaubwirdigen
Man, der damit und dabey gewest aus Ungarn
einem gut en Freund zugeschrieben."
fl) Melanchthon
három
tábori
lelkészt is küldött
anémet
csapatok kal Magyarországba: Steinbach Jánost, Amon Theobaidot és a hitvitákból ismert Agricola János volt eislebeni. ekkor pedig már
1) Enders XIV. 71. Köstlin, M. Luther II. 563.
~) Bleyer J. Magyar vonátk. némel tört. énekekben. Phil. Köz!.
1897. 539., 541., 544.
J) Corp. Reforniatorum
IV. 661.
') Szilágyi-Acsády
Magy. N. Tört. V. 231.
') Erről írja Luther Justus Jonasnak I-lalleba: "Hungarieas narrationes edi typ is curavirnus". Enders XIV. 132. 1.
'
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berlini lelkészt. Melanchthon kűlőn instructiót is írt a számukra. És Agricola a Vác melletti táborból 1542. szept. 12.
levelet írt a bártfai Stöckel Lénárdnak. (Corp. Ref. IV. 824.
Fraknói V. Melanchthon és magyar barátai. Századok. 1874).
Cordatus aggkora és betegsége miatt már ne1P gondolhatott arra, hogy fejedelmével, II. Joakimmal, ki anémet
csapatok fővezére volt,') Magyarországba vonuljon s ezt
a reá nézve oly emlékezetes földet, mint tábori lelkész, még
egyszer meglássa. De valamit azért az egykori budai
pap is akart tenni az iránta oly hálátlan országért. Ismét
egy alkalmi iratot adott ki Wittenbergben 1542-ben a Magyarországba induló német csapatok számára. Intelmek,
imádság és énekek vannak ebben. S arról nevezetes ez a
füzet, hogy ebben volt meg legelőször nyomtatásban Luthernek a pápa és a török ellen írt híres éneke: "Erhalt uns
Herr bei deinem Wort - Und steur des Papsts und Türcken Mord". János Frigyes, szász választófejedelem Zwickauba rendelte a csapatok összegyülekezését. Azért Cordatus is ezt az iratát az itt összegyűlt uraknak ajánlotta.")
S ennek az okát is megmondja: mivel a fejedelem parancsára .Zwickauban a török ellen összegyülekezett katonaság
szükségletére mindenkinek valamit adnia kellett, tehát
sem akart tétlen maradni, hanem jó intelmeket írt a török
háborúba induló katonák számára. Az említett ének címe
már itt is: "Ein Kinder-Lied". Luther ezt a meglepő nevet
adta neki. És az ének közlése után Cordatus is a gyermekeket inti, hogy buzgón énekeljenek és imádkozzanak a keresztyénség két örökös, nagy ellensége ellen, mert a felnöttek kőzött úgyis 'kevesen vannak, akik komolyan gondolnának ezekkel.
Cordatusnak ezt az utolsó kiadványát,
rnelyen rajta
van "Gedruckt zu Wittenberg Anno 1542", Wrampelmeyer
és a többi biográfusai még nem ismerik. A mű utolsó példánya is elveszett. De Busch Péter hannoveri lelkész 1735.
. már használta és ismertette.")
Cordatus igazán szerencsétlen a műveivel, már csak alig egy-kettőhöz lehet hozzáférni.
Mai napig is ez az utolsó elveszett kiadványa szolgál biző

') Luther asszonykapitánynak
nevezte, aki soha véres kardot
nem látott. Szilágyi-Acsády
V. 231.
') "Ursache, warum ich Conradus Cordatus jelzt und dies hab
in die Gemein aus wollen schreiben an mcine liebe Herren von
Zwickau. (Luthers Werke. Weimar XXXV. köt. 235. 1.)
3) Busch P. Historie nnd Verthcidigung des Kirchenliedes:
Erhalt uns Herr. Wolfenbiitlel 1735. Lásd Goedeke, Luthers Dichtuugen. 1883., 86. és Luthers Werke. Weimar XXXV. 236.
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tos támaszul arra, hogy Lllthernek fentebbi híres éneke
mikor keletkezett. A naumburgi agenda ugyanis, mely az
éneket említi, nem 1537-ből, hanem legalább is 1542-ből
való. Ez az utolsó műve is és a török ellen indu ló csapatok
Magyarország felé irányították
Cordatus figyelmét.
XIII. Cordatus barátsága Lutherrel mind szorosabbra fűződik. Luthert csak kevéssel éli túl. Melanchthon és Cruciger
itélete Cordatusról.
A magyarországi hadjárat után is még igen sok baja
volt Cordatusnak Stendalban. És Luther nem fáradt bele,
továbbra is nagy türelemmel és szerétettel vigasztalta és
intette kitartásra.
Szinte megható az a meleg, szívélyes
barátság, amellyel Luther ehhez az Ausztriából származott
és Magyarországból számkivetett munkatársához és komájához mindhalálig ragaszkodik. Jól ismerte a hibáit is, de
azért szerette. Az az öröklött huszita vér sokszor felforr
benne. Heves, türelmetlen, nyers és durva is. Luther ezt
néki a szemébe is megmondta, sőt maga Cordatus is tudta
és bevallotta.'] De hiszen ez a nyerseség is bizonyos fokig
kőzős jellemvonás volt bennök, azért Luther könnyen
megbocsátotta ezt az érte rajongó és mindvégig hű jó barátnak.
Luther 1544 dec. 3. írja Cordatusnak: "Jó és vidám dolgokat írnék neked legszívesebben, mivel legjobb barátaim
között nem az utolsó vagy (inter meos summos amieos non
postremus) , mint akit tapasztalatból ismertem meg s akiről
bizonyosan tudom, hogy a leghívebb volt míndig s tanításomat szereti és szeretni fogja. "2) Cordatusnál jobban talán
csak a szintén nyers Amsdorf Miklóst szerette. Ez ugyanis
Wormsba is elkísérte és Luther ezt sohasem feledte. De
jellemző egy valamivel későbbi, de megbízható nyilatkozat, mely szerint Luther egyszer azt mondta volna: "Ha
tűzbe kellene mermern, dr. Pommer (a pomerániai Bugenhagen) velem jönne a lángokig, de Cordatus bele a tűz közepébe iS."3)
Luthernek ez a meleg, gyengéd és sokszor nem csekély
áldozatkészségben is megnyilatkozó barátsága
édesítette
meg és tette tűrhetővé Cordatusnak betegség által is súlyosbított utolsó éveit. A fentebbi levélben is, mely egyike Luther
1) "Cordatus" homo, qui durus est verbis et moribus". Tagebuch
32. J. Corp. Ref. Ill. 1500.
2) Enders, Luthers Briefwechsel XVI. 75.
") Schultz Chr. Auf und Abnahme der Stadt Gardeleben. Stendal 1668. Wrampelmeyer 17.
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legszebb vigaszfaló
írásainak,
sajnálja
Luther, hogy Cordatus erői megfogyatkoztak;
az Urat kéri, hogy tartsa őt
életben és erősítse meg. Corclatushoz írt utolsó ismert levelében is 1545 jan. 4. mély részvétet fejezi ki Luther, hogy
barátjának
ismét a brandenburgi
Sátánnal van dolga. Valamely Műller Joákim volt a Sátánnak ez a gyötrő cimborája,
akit Luther pápistának
tart. "Hosszútűrésre
van szükségünk
- írja Luther hirtelenkedéssei
semmitsem
érünk et: 1)
Mintegy három hónappal halála előtt 1545 nov. 17. írt még
levelet Stendalból
Melanchthonnak,
amelyben
ezt Henrik
braunschweigi
hercegnek, Luther és a reformáció egyik legnagyobb ellenségének
csatavesztéséről
értesitette.
Luther is
olvasta ezt a levelet és dec. 5. nagy örömmel küldte meg
olvasás végett Hausmann
Miklósnak Dessauba. 2)
Ugyanabban
az időben, midőn Luther a mansfeldi grófok ügyében Eislebenben
járt s ott 1546. febr. lS-án otthonától távol elhúnyt, Cordatus is az urától, II. Joakim brandenburgi fejedelemtől egy olyan, külőnben
megtisztelő
megbizatást kapott, mely neki életébe került. 1546-ban február
havában bízta meg a fejedelem, hogy Odera melIeti Frankfurtban
doktoravatásokat
végezzen.
Ebben
az útban a
kűlőnben
is beteg és már hetvenéves Cordatus. a nagy hideg
és a fáradalmak
annyira
megtörték,
hogy lf)46 tavaszán
kevéssel Luther halála után csendesen az Úrban ő is elnyugodott.") Tetemei a régi szép stendali székesegyház
sírboltjában pihennek.
Volt ellenfelei is tisztelettel
és kegyelettel emlékeztek
meg róla. Cruciger, mint a wittenbergi egyetem rektora egy
nyilvános
hirdetményben
közölte
Ezsaiásra
hivatkozva,
hogy az Úr az igazakat a közeledő veszedelmek előtt magához gyüjti s ebben az évben is magához vette az erényekben
kíváló dr. Luther Márton,
Myconius Frigyes
és Cordatus
Konrád tiszteletreméltó
férfiakat.
És Melanchthon
is 1546
ápr. 6-án írta Justus Jonasnak: "Luther halálának emlékezetét más kegyes doktorok gyászesetei is felújítják és még szomorúabbá
teszik.
Mert két hónapon
belül vesztettük
el
Luthert, Cordatust, Leenert (a nördlingeni
lelkészt és énekírót) etc." És már Melanchthon
fogalmazta
azt a szép bizo. nyítványt
és ajánló levelet is, melyet Lutherrel
és Bugenhagennel együtt Írt alá s mely szerint Cordatus "honestus
vir, bene eruditus in ecclesiastica
doctrina, pius, singulari
) Enders, Briefwechsel XVI. 75. és 158.
2) De Wette, Luthers Briefe V. 765. Enders XVI. 333. Köstlin,
M. Luther II. 557-60.
3) Bindsei l, Melanchthonis epistolae etc. 363.

constantia
fidei praedilus...
acerrime
defendit
doctrinae
puritatem
adversus omnes fanaticas
opiniones.i"]
Ha volt
ellenfelei is így ítéltek róla, akkor Nisardnak
fentebbi szigorú jellemzését igazságtalannak
kell tartanunk.

XIV.

Befejezés.

Cordatus .ielentősége az
hazai egyháztörténelemben.

egyetemes

és

(1

Ez volt íme Cordatus hetven évre nyult
pályafutása.
Már csak ez a Lutherrel
való belső bizalmas barátsága
és
szellemi közössége is nevet és helyet biztosít neki a protestantizmus egyetemes történetében.
Akit Luther egészen haláláig ilyen figyelemmel
és gyengéd szeretetttel
tüntetett
ki,
annak úgy jellemét, mint tehetségeit tekintve kiváló embernek
kellett lennie. És Luthernek
is ellenségeivel, rágalmazóival
és hűtlen barátaival
szemben bizonyára jól esett, hogy Cordatus kitartó
hűségével, rendíthetlen
bizalmával
és harcra
kész lelkesedésével
mindenkor
ott állt mellette, aki tűzbe
ment volna érte minden órán. Rajongókkal,
zwingliánusokkal, Rómával és a filippistákkal
szemben Cordatus mindig
Luther tiszta tanának volt éber őre és elszánt, lelkes védelmezője. Még a tudós Melanchthon
és Cruciger ellen is bátran síkra szállt, mert a tiszta lutheránizmust
féltette. Jóllehet Írói babérokra
nem vágyott,
mégis ő gondoskodott
arról, hogy Luthernek
baráti körben asztal felett mondott
elmés mondásai és szellemes beszélgetései is megörökíttessenek. Ö volt e téren a kezdeményező.
A többiek már csak
az ő példáját követték
s feljegyzéseit
is átvették.
Ezzel a
Luther-irodalomnak
egyik érdekes, értékes és gazdag részletét mentette meg. Predikációit
volt ellenfele Melanchthon
is értékeseknek
ítélte s barátaival
összeállva halála
után
nyolc évvel két kötetben kiadta s bevezetésül rövid életrajzát
is megírta. Luthernek a pápa és a török ellen írt híres énekét
adta útravalóul
a katonáknak
és ily módon őtette
közzé először.
De egyetemes egyháztörténeti
jelentősége mellett külön
kell kiemelnünk
azt az érdemét
és szolgálatát,
amelyet
Magyarországban
tett a reformáció
ügyének.
Mint bécsi
humanista
jött hazánkba
és itt lett híve a reformációnak.
Budán és Körmöcbányán
hirdeti és pedig, mínt Luther,
Melanchthon
és Bugenhagen bizonyítja,
törvényes meghivatás alapján
az evangéliomot. 2)
Megnyeri
Budán
Mária
ő

1) Corp. Ref. VI. 3435. és 3737. Enders, Briefwechsel XIII. 188.
Wrampelmeyer i. m. 20.
) "In Pannonia in quadam ecclesia modeste, pie et legitimIl
vocatione jussus docuit Evangelium." Enders XIII. 188.

64
királyné bizalmát és az udvar jelenlétében predikál a pápaság és a római katholikus egyház ellen. Kétszer szenved már
a halálra is elszántan hitbeli nagy állhatatossággal hoszszahb, súlyos fogságot. Összegyűjtött vagyonkáját áldozatul
veti, sőt saját pénzén vásárolt könyveket kűld Wittenbergből hazánkba is. Számtizetése
után kétszer is visszatér
Magyarországba. Majd pedig a török veszedelemről írt röpiratával akarja Magyarországot megtérésre és a reformáció
befogadására rábírni. Csak az a sajnálatos, hogy Budán ő
is a német idegenek közé tartozván,
a nemzeli pártot, a
magyar nemességet még akkor a reformáció számára megnyerni nem tudta. De a leülföldön
is Lutherrel és Melanchthonnal együtt élénk figyelemmel kísérte Magyarországon
a reformáció ügyét. Luther és Melanchthon értesüléseit
hazai viszonyainkról főként Cordatustói vette. Ezek, sajnos,
többnyire szomorúak
és leverők voltak, Lutherben nagyobb
reménységet nem kelthettek. Cordatus nevét és munkásságát
a magyar reformáció történetében is számon ken tartanunk.
Ezért nem engedhettiik, hogy emlékét feledés borítsa.
Pour Sándor.

Istentisztelet
Zöld bársonyba takart dombon áll a lukovkai templom. Százados kőfal veszi körül,
melyet csak két helyen
nyitott meg a halandó ember keze. Egyfelől a parókia udvarától, ahonnan három esővájt lépcsőfok kapaszkodik fel a
templomudvarra, - másrészt pedig le a falu felé. Így aztán
be is jöhet, ki is mehet rajta Isten igéje az írás parancsolata szerint. Be a pappal a parókiáról,
ki a tótokkal a
széles világra - s ha ott mégse ereszt gyökeret, ezért az
egyért már bizonyára nem a lukovkaiakat terheli a felelősség. De ha még őket terhelné is, réges-régen sárrá vált
már az az agyvelő, melyet kérdőre lehetne vonni a lukovkai
templomudvar mai beosztásáért. Hátul a sekrestye mögött,
a mélán hallgató hársak árnyékában, két családi kripta
bemohosodott záróköve vívja utolsó küzdelmét
a ránehezedő földtömeggel. Az egyik alatt Simonffy urak porladoznak, a másik pedig a lami és keszihóci Datsók álmára
vigyáz. Édes lehet ez az álom, mert nem közönséges földi
érdemek vetették meg derékalját. Datsó Sándor sírfelirata
legalább ezt mondja:
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HIC IACET
S. D. ALEXANDER DATSÓ
DE LAM ET KESZIHÓCZ
RELIGIONIS ZELO
PROXIMI AMORE
PACIS STUDIO
HOSPITALITATIS
PIETATE
VIRTUTIBliS
RARIS
CLARUS
ANNOS NATUS LI
OBIIT IX. FEBR.MDCC\IX.
Már ha a többi Datsó előtt is ilyen pompázó erények
világították meg a másvilágra vezető utat, akkor ugyan
könnyü volt eltalálniok a paradicsomba. Hanem a sírkövet
talán mégis jobb lett volna magukkal vinniök, mert a rajta
levő felirat sokkal többet érhet a Styx tulsó partján, mint
a lukovkai tótok között, akik kétszáz esztendő előtt se
tudtak latinul, ma pedig el se tudják képzelni, melyik
oldalon volt a szájuk azoknak a boldogtalanoknak, akik
ezen a nyelven magyarázták meg egymásnak, milyen a
bab s milyen a tök. Ki is mondta tavaly halottak napján
Zalavicska Jano, a bíró, kertelés nélkül:
_ Nagy szégyen az, barátaim, hogy ekkora urak nem
tudtak okosabbat vésetni a sírkövükre, mint ezt az értelmetlen zagyvaságot, amitől még a verebek is elrepülnek.
_ Hát mit kellett volna oda vésetniők.? - tátotta el
a száját Fojtyik, a kurátor, aki sernmin se csudálkozott
annyira, mintha valaki mást gondolt, mint amit az
orrára Írtak.
_ Mit kellett volna? Tudom is én mit kellett volna.
úe ha egyebet nem is, ezt az egyet mindenesetre:
"Itt nem csehek, tuinem maqqarok [ekszenekt':
- De hiszen akkor még nem voltak itt a csehek vetette ellen bizonytalan hangon Fojtyik.
- Az igaz, hogy akkor nem voltak itt, de most itt
vannak, hogy szakadna rájuk az Öreghegy! - fakadt ki
piros arccal Zalavicska s olyan szeme'ket vetett a falu
felett sötétlő hatalmas hegyoldalra, hogy még a pipaszára
is végighasadt.
No de az Öreghegy sem azért vénült meg, hogy ilyen
fiatal bíró parancsolgasson neki, mint Zalavicska. Nem
mozdult az egy tapodtat sem. Ült, csak ült nyugodtan
koronás tölgyekkel koszorúzott
fészkén 3 magában biztosan ezt gondolta.
5
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- Dehogy
is szakadok,
dehogy
is szakadok,
-elmennek a csehek rövidesen maguktól is; miattuk ugyan
kár volna erről a szép templomról
leverni a vakolatot.
Hát ez megint igaz volt, mert a templomot
csak a
tavasszal meszelték ki a lukovkaiak,
s hogy mennyi bajjal
járt az állványozás,
azt csak a jó Isten tudja. Dorosin, az
ács, éppen
akkor
kapta
ajándékba
azt a hordó bort
Pozsonyból
a tűzoltó fiától s napokig nem lehetett II
fejébe verni, hogy micsoda állványt követelnek tőle.
Nem értem, hajtogatta
makacsul
állványt?
Zatraceni! Egy szót sem értek az egészből.
- No de hát Misko, szedd össze az eszedet, - könyörögtek neki a presbiterek - a toronyhoz kell az állvány, ki
akarjuk meszelni.
- Úgy? Kimeszelni ? - bólintgatott
Dorisin. Ez már
érdekes, ez nagyon érdekes. Hát csak meszeljétek.
Mikor aztán végre elkészült az állvány, akkor meg
Kukajnén akadt meg a dolog .
. Kuk ajné volt a legügyesebb meszelő asszonya
faluban, de most megkötötte magát, s tudni se akart a meszelésről.
- Nem. Én szoknyában nem megyek olyan magasra.
Nevetséges - verte ki pipáját az egyházfi - hát
mi kőze van ehhez a szoknyának?
- Ohó, vén zbojnyik - felelte Kukujné - csak ne
tettesd magadat!
Szerencse,
hogy amint Dorisin
bora nem tartott
örökké, úgy Kukajné is meglágyult lassan a sok melengetésre. Egy csütörtöki napon csak fogta a meszelőt, felkapaszkodott
az állványra
s azontúl ment minden, mint a
karikacsapás.
Két hét mulva hozzá lehetett fogni a söpréshez és suroláshoz s a harmadik
héten márkifehéredve.
kifiatalodva
nézett végig a templom
a kékben párázó
dacsolami
völgyön: Hahó! Itt vagyok! S te harmatinditó reggeli szellő, súgd meg túl a hegyen, Dacsolamon
is, milyennek kell Isten házának lennie.
Nincs is ma' Zólyom vármegyéhen
több olyan szép
templom, mint a lukovkai. Nagyobb? Hát az van elég. Cifrábbnak
meg valamennyi
cifrább.
Némelyiknek
három
buggyot vet a cinfedele, míg felveszi a keresztet. És mégis.
:\légis a lukovkai a legszebb. Pedig iszen nincs rajta semmi.
Csak az a nagy fehérség.
Azok a békésen tűnődő falak a
szerény zsindely tető alatt. A három apró toronyablak
egy-o
más fölött. A legfelsőben a kis lélekharang,
melyet különválasztottak
idősebb testvéreitől, hogy kilásson a temetőre.
Alig nagyobb, mint egy csengetyű. A szél is megingatja.
De siratni mégis ő tuo a legkeservesebhen.
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Körül terebélyes akácfák vegyíti össze hintázó lombjaikat egy-egy szomszédos diófával. Mint óriási élősövény
veszik körül a templomot,
szelid alázattal hajlanak
feléje
s amelyik teheti, tavasz zsendülésén
ágat taszít a magasból
s egy illatos virágfüzérrel
megérinti a szentelt falakat.
A sekrestye bejárata
előtt ferdetörzsü
vén körtefa
vezekel: Amikor' kinőtt a földből,
egyenes volt, mint a
gyertya, de az if'júkor valami különös nedvet oltott ereibe.
Egyszerre
csak, hátat
fordított
e templomnak.
Eldobta
magát a közeléből. Dacosan és konokul az ellenkező irányba
nőtt; istentagadóvá
lett. ,Hanem
amint
multak
az évek,
amint egyre magasabbra
emelkedett s egyre nagyobb darabot tekinthetett
át a körülötte
susogó világból, váratlanul
megtorpant,
elgondolkodott,
azután
lassan visszafordult,
ölelésre tárta ágait s egész kőnnyező
lombsátorával
ráborult az 'elhagyott templom zsindely tetejére s azóta, ha jön
a nyár, minden gyümölcsét
oda téríti.
A tető gerincén galambok búgnak s csodálkozva
forgatják piros szemecskéiket
a gyülekező fecskék fehérhasú
seregérevmely
őszi költözéshez
itt verődik össze s tavaszkor
is ide tér vissza, mielőtt felkeresné fészkét a szalrnazsúpos
házak várakozó
ereszei alatt.
S az égboltozat kékje hallgatva zárja be ezt a csendes
világot; a horpadozó sírokat, madarakat,
a fákat: a multat
és jelent s a csillagok fénylő motolláin
szövi-szövi
a jövendőt, mely ugyanaz, mint a mult, ugyanaz, mint a jelen,
- csak a madafak..a
fák és a sírok cserélődnek
ki kőzben.
hogy legyen, ami az időt is emlékeztesse
rá, hogy valami
mégis elmult és nem jön vissza többé.
Hanem vasárnap
reggel egyetlen varázsütésre
megváltozik a templom környéke,
.
Háromnegyed
nyolckor megjelenik
a torony bejáratánál a harangozó:
Sink ov Szamo. Hatalmas
faggyúzott
csizmái tompán dubognak
végig a füvön,
majd másodpercnyi pontossággal .!~csegtetik
meg a toronyba
vezető
falépcső
denevérmákkal
beszórt
deszkafokait.
Az első
ablak ingatag' hídlásán megáll az öreg s kifújja az orrát.
Azután megindul a második ablak felé. OU megint megáll,
s 'kipődri a bajuszát. De a döntő cselekedet, mely Isten és
ember előtt egyaránt
cáfolhatatlan
bizonyítéka
annak,
hogy vasárnap van, csak a harmadik
ablakban következik
be. Ez pedig az, hogy Szamo kiveszi szájából
az egész
héten át lúgozott bagót s friss töltést ereszt a régi odvába.
Ha megtette, akkor nincs többé kételkedésnek
helye. Mert
az első két művelet megesik hétköznap is, de a harmadikra
egy emberöltő óta nem volt példa Lukovkán
az é,' ötvenkét hinitalos
vasárnapján
kívűl.
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Sakkor
megkondulnak
a harangok.
Egymásután
mind a három. Szamo behúnyja szemét s művészi változatokat csal ki a három' hang játékából.
Hol a vékonyat
ereszti előre, hol a vastagot, hol a középsőt, hol meg egyszerre zendíti meg minda
hármat, hogyannál
szívszaggatóbb legyen, amint ismét három ágra hullatja szét az egy
sugárban áradó hangzuhatagot.
mely úgy szárnyal a dacsolami völgy felett, mintha ott is harangoznának.
Szamo csak húzza, húzza a harangokat.
Nem Sinkov
Szamo ő már, hanem sokkal kevesebb, vagy sokkal több
annál. Nem tenyeres-talpas
tót, aki mázsás érceket kongat
a magasban.
Nem, nem. Nem csinál
itt tulajdonképen
semmit: - itt a templom beszél. Zengő hangon, fenséges
kiejtéssel - emberfeletti
dolgokról. ]~s mégis. Mintha valahogy mégis több volna ő így, mint krumpliszedés
közben.
Mintha valahogy a templom szanaszét hullámzó, hívó szózatában az egyik átszellemült
hang az ő hangja volna. _
... Jertek énhozzám,
akik megfáradtatok
...
Mindegy már no, akármint
áll is a dolog, de tagadhatatlan,
hogy jól esik ilyenkor
lenézni a falura s látni,
mekkora
hatalmat
adtak ezzel a három szál kötéllel az ő
kérges kezébe.
Ni csak! Kukaj
Palyo,
aki
eddig
kényelmesen
mosta a lábát a vályu szélén, mint valami finom kisaszszony, most a harangszó
hallatára
egyszerre két ököllel
esik avastaghúsának
s tépázza, mint. kutya a rongyot. Hát
odébb, a harmadik
udvarban
Cickárné! Hát ez ugyan mit
csinál? - No ez megint elkésett a galuskával. - Kapkod],
csak kapkodj, te béka! Keltél volna korrábban,
akkor most
nem kellene lapáttal hányni a tésztát a forró vízbe. - Már
az igaz, hogy semmire se tud úgy ráhibázni
a természet,
mint erre az asszonyfélére.
Néha eltalálja, de ha aztán n.em
sikerül neki: akkor olyat fiadzik,
hogy maga is elbámul rajta.
Milyen felséges dolog is így felülről kezelni a világot
s ítélkezni férfi és asszonynép
fölött egyetlen szemöldőkrándítással.
És érezni közben, hogy nincs apelláta. A torony szava mindenkinek
parancsol.
Az első, harangszóra
Lukovka galuskát eszik. Az a reggeli. És az ebéd is, mert
az asszonyok
templomba
mennek s nincs idejük mást
főzni. No de ha volna is rá idejük, ki ennék Lukookán vasárnap - ebédre mást, mint galuskát. Hiszen ez az eledel
jóformán nem is földi használatra
való, hanem már egyenesen ízelítő a túlvilági boldogságból.
Nézni, csak nézni is
gyönyörüség,
amint hozza az asszonya
reggelire szánt cseréptálban.
Oh, hogy gőzölög! S hogy könnyezik
rajta
a túró!
Csak az a baj, hogy akármilyen
lassan eszi .az
ő
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ember (mert- gyorsan enni iltetleuség l) megis egykeltőre
eltűnik. S akinek van még hely a gyomrában,
ahová már
nem jutott galuska, az kénytelen levest enni utána. S kinek
ne volna nJ.ég)lyen helye? .Mikor éppen ez a hely mutatja,
hogy a földön vagyunk s nem a mennyországban.
Bizony
valóságos
szerencse, hogy a nagyobbik
tál még hátra van
s a mcsina szélén várja az ebéd idejét. No hisz az ilyen
hitvány cserép csak könnyen várhat.
Sink ov Szamo f.·;pedig ezalatt másodszor
is meghúzza
a harangokat.
Az öreg asszonyok leveszik a mestergerendáról a nagy kapcsos énekeskönyvet
s elindulnak hazulról.
A második harangozás
nekik szól. Kvacskáné
az első a
sorban. Mikor a patak keskeny
falócájához
ér, vár egy
kicsit, míg az öreg Grajciar Ancsa is utóléri. Egymásra
néznek s összedugják
a fejüket.
- Nos, kérdezi türelmetlenül
Grajciar Ancsa nem hallottál semmit?
Oh! fordítja
fel szemeit Kvacskáné.
Beszélni
IS rossz róla.
Hát csakugyan?
Csakugyan.
Csiris Palyo felesége?
Csiris Palyo felesége.
Az nem lehel.
Dehogynem
lehet!
Kérdezd
csak
meg Manzsiaknét.
Manzsiáknét
pedig könnyű
megkérdezni,
mert neki
az a f'ögyönyörűsége,
ha kérdeznek tőle valamit. Száz mérfőldről megérzi, ha szükség van rá s ilyenkor a világ végéről is megérkezik.
Jön is már lélekszakadva.
Nyolc-tíz
anyóka iparkodik utána libasorban;
kinek a derekát szúrja
az öregség, kinek a lapockáját,
de ki törődnék azzal ilyenkor, mikor Kvacskánét
és Manzsiáknét
hallhatja.
Jaj
csak későn ne érkezzenek! Szerencse. hogy még csak most
kezdtek hozzá a beszélgetéshez:
- Te Mara! mondja
gúnyosan
Kvacskáné
Ancsa nem akarja elhinni!
- Micsoda? Nem akarja elhinni? csapja össze a
kezét Manzsiákné.
Hiszen a saját szememmel láttam.
- Mit láttál? Mit? - lihegi tízfelől a sok félretartott
oldalborda.
Es Manzsiaknó
elmondja,
hogy mit látott.
Hogy
éppen libáit etette. A gunár szomorú vólt, mert az a gonosz
Repkáné biztosan szöget adott neki kenyérbélben . Csa k
forgatta a fejét s a hegye úgy lógott, mint valami üres
tarisznya. Nem is tudta sokáig nézni, hogy a többi milyen
jóízűen falja fl korpás csalantit. Elvánszorgott
a kerítéshez,
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keresztülbujt
.rajta, átment Csirisék szilvásába, ott leült a
fübe s közben olyan hangokat adott ki, mintha rongyot
dugtak volna a gégéjébe. Öt, Manzsiaknét, aggasztotta a
gunár állapota, utána ment, de akkor valami különös dolgot látott, ami egészen kiverte fejéből a gunarat. Csirisek
szénapadlásának
ajtajában ott állt piros kendövei a fején
Csiris Palyo felesége és egészen elváltozott arccal kandikált át Gyurkanék udvarára. Egyszerre a Gyurkanék szénapadlásáról is előbújik valaki, senki más, mint Gyurkan
Miso és akkor ...
- Akkor? És akkor? - reszketnek körőskörül
a
gyámoltalan ráncokban lógó kékfestő szoknyák.
- A menyecske intett neki! - sziszegi Manzsialmé
s _olyan diadal gyúl ki az arcára, mintha árvízveszedelem-től mentette volna meg a falut.
- No lám, nem mondtam? Intett neki! - kontrázik
Kvacskáné.
- Na tessék, hát intett neki! -- csap egyet rézveretes
énekeskönyvére Grajciar -Ancsa.
- Micsoda? Intett neki? - tódulnak a mézre az
újonnan érkezett mamókák.
Ki intett? Kinek intett?
Mikor intett?
Ohó! Ez kell csak Manzsiaknénak. Hátrább löki fejkendőjét s most már egész szenvedéllyel fog bele Csiris
Palyoné históriájába. Egyre többen hallgatják. Új meg új
érdeklődök
érkeznek, de a régiek se tágítanak a kőzeléből,
mert Manzsiakné akkor kezd csak igazán formát adni a
történetének, mikor már harmadszor szorítja az esztergapadra. Alapos és szürke mozzanatok hirtelen elmaradnak,
a színes és érdekfeszítő részletek pedig szemlátomást
bővülnek, duzzadnak s végül keresztülcsapnak az alapötlet vázán s elnyelnék magát Manzsiaknét is, ha olyan
fából volna faragva. De akkor Manzsiakné mégegyszer
elejét keríti a történetnek, a roskadozó gerendákat újakkal
cseréli ki s most már tárgy és részletek között teljes az
összhang. S azt a bolond is tudja Lukovkán, hogy az
utolsó változat a hiteles. Ezt már a falu valamennyi vénasszonya végighallgatja s elhallgatná napestig is, ha közben harmadszor is nem harangoznának.
A harmadik harangszó egész Lukovkát megmozdítja.
A falu népe hosszú, tarka menetben elindul a templom felé.
Elől a lányok haladnak százszínü
szoknyáikban s
kőztűk is legelől Kvietyik Zuzka, a falu legszebb lánya.
Amerre lép, elfojtott sóhajok kísérik, mert ahány barátnéja
van, az mind az ő hajfonatán babrál; mind az ő szalagjait
igazgatja, de ez, hiába, olyan fájdalom, _hogy _nem lehet
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sóhajtozás nélkül kiállni. Kvietyik Zuzka pedig büszkén
tartott fővel lépked előttük, mert jól tudja, hogy addig
nincs baj, amíg sóhajtoznak. Csak amikor eléri a templom
kőkerítését, akkor vet hátra egyetlen csillogó pillantást, de
ez már nem a lányoknak szól, hanem Cserpák Janonak,
aki viszont a legények csoportjából magasodik ki egy fővel.
Jano elkapja a neki vetett fénysugarat, körülnéz, hogy más
is észrevette-e s amikor látja, hogy mindenki,- önelégülten
gyújt rá egy "respublika" cigarettára: az büdös is meg nedves is, de a cimborákkal szagoltatni még így is fényüzés.
Most friss kacagás keveredik a csizmaszárak egyhangú zajába. Jönnek a menye cskék. Évődnek, hancúroznak. Még a szemöldökük
sem áll egyenesen, hanem vagy
az orr fölött futkározik vagy a halánték
partján kanyaródik .el huncut kacskaringóba, hogy a levegő is mosolyra
melegszik az érintésétől. Már ezeknek úgy látszik arany
dolguk van Lukovkán, különben aligha csiklandozná így
őket a jókedv.
A férfiak méltósággal ballagó csoportja mindebből
semmit se vesz észre. Ök most egyetlen derűs gondolatot se
eresztenek magukhoz, mert a nevetés a falu nyilvánossága
előtt csak gyermekek és asszonyok gyengesége. Az volna
csak a szép, ha mondjuk: a hatökrös Papulya a falu közepén elkezdene vigyorogni. Még a topolyfák is hátratántorodnának megrőkönyödésükben. Az ilyen nevető emberek
különben sem érnek semmit. Az apai vagyont nem. szaporítják s előbb-utóbb ivásnak adják a fejüket. Lám, itt van
Szikora Tamás, a falu nábobja: ezt még mosolyogni se látta
ember. Most is olyan szúrós szemeket vet jobbra-balra,
mintha keresné, hogy kinek csavarjon drótot a nyakába.
De van is neki pénze annyi, hogy el lehetne vele a patakot
állítani. Az igaz, hogy uzsorán szerezte s máig a zsebében
van a fél falu - s ha valakinek eszébe jutna, hogy husánggal végighegedüljön rajta, ötvenen kapnának karót, hogy
ők is ráüssék a pecsétjüket erre a százrétű gyomorra, de
most azért mégis utat nyitnak előtte. Az egyetlen Pukács
meri csak utána vetni egy keserű lapu tövéből, ahova a Szikora elől táguló tömeg szorította.
- Ej, te ugyan jól megszedted magad, hogy már az
országúton se férsz el másodmagaddal!
No de kőnnyű
Pukácsnak! Ö szabad ember. Nincs
neki semmije. Volt ugyan egyszer egy koszos malaca, de
amikor megkérdeztéle
tőle, hogy ezzel akarja-e a földjeit
fölszántani, megmérgelődött s addig nem mozdult el a
kocsmából, míg a röfögését hallotta ...
. . . Vonul, vonul a falu. A .templom egyre közele-dik. A tömeg moraja egyre alább száll s amikor az egyházfi
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szélesre tárja a torony alatt levő vaspántos
tölgyfaajlól, a
a templom főbejáratát: lélekzetállító csend lesz egyszerre.
csak az öregasszonyok éneke ostromolja az ablakokat:
" . . . Ki csak Istenre dolgát hagyja . . ."
Milyen más világ ez itt, mint a külső, melynek karjaiból két órára kiszakították magukat. A magas fehér
falak valami különös hüvös illatot árasztanak: - valamit
a bazsalikom illatából, mely vasárnapról-vasárnapra
ott
zöldül az asszonyok kezében, s a templom áhítatot
keltő lehelletét, mely elcsitítja a hétköznapi gondolatokat
s mélyebb, súlyosabb dobogásra indítja a szívet.
Az oltár karos gyertya tartói között egy többezereves
könyv: a biblia. Fölötte aranyozott keretü oltárkép. Rajta
a keresztrefeszített Krisztus. Isten, aki emberré lett cs
éppen ezzel mutatta meg, hogy Isten.
Zeng az orgona, ez a fájdalomra szabott hangszer,
Kutató hangjai búgva szállnak alá a legmélyebb poklokra
s fehér galambszárnyon repítik a megszenvedett embert az
atyaislen színe elé.
Árad az ének. Szívből, - hatalmasan. Sötét hullámokban a férfiak baritonja, tisztán fénylő kristályesőben
a nők magas fuvolahangja. Nem lehet az, hogy meg ne
hallja, akire tartozik.
Lassan mindenki egyforma lélekbe öltözi k. A férfiak
épp úgy, mint a nők, az öregek éppúgy, mint a fiatalok.
Most mindnyájan gyermekek.
A pap fölolvassa az igét, az oltár felé fordul, nézi.
nézi az oltárképen azt a szomorú töviskoszorús fejet; aztán, amint elhal az ének, felmegy a szószékre s beszél a
tékozló fiúról.

Mégcsak a mesénél tart, de a kiejtett szavak lélekre
visszhangjában már ott bontogatj a szárnyát a tanulság. Igen, igen tékozló fiúk vagyunk mindannyian, mi
lukovkaiak. Csak a nagy Isten tudja, mennyi jóval látott
el bennünket, de azt már mi is látjuk, hogy mennyit vesztegettünk el belőle a mai napig. S a sok egyforma arc megmozdul az önvád ostora alatt s mintha egy láthatatlan kéz
formálná őket, lassan más és más kifejezést ölt mindegyik.
Sinkov Szamo, a harangozó, akinek ilyenkor már az
orgona fujtatójánál a helye s a k órus ifjúsága közül nyujtogatja elő sovány nyakát, könyörgá
szemeket vel a magasba: - Bocsásd meg Uram, ha a toronyban néha azt
gondolom, hogy nekern ken a világot megjavítanom.
A bíró lobbanékony vonásaira kiül az alázat ...
Bizony, bizony, átkozott
szok ás ez a káromkodás. dehát
húlló

73
itt ülnek a nyakunkon
ezek a fránya csehek és az ember
úgy könnyít
magán. ahogy tud.
A kurátor
együgyii arca fénylik az ige hatalmától.
Aki igy látja őt, azt gondolja:
ez az ember nagy gondolkodó.
Pandulya
Gyuro, a falu legnagyobb étvágyú embere.
mélyet sóhajt s közben valami ilyesmi villan át fészkelődö
lelkiismeretén:
- Ej, ej, talán nem is helyes, hogy én mindig csak azon a galuskán jártatom
az eszemet.
ahelyett,
hogya
szegényekkel
is törödném.
A szép Kvietyik
Zuzk a megszégyenülten
hajtja le
és Cserpák Jano úgy érzi, hogy ennek ő az oka.
Hát a hancurozó
menyecskék ? ou, azok között most
nagy csend van. Nem mosolyog egyik sem. Ülnek szerényen, hallgatagon,
közben egyiknek-másiknak
megrándul
az ajka, lekonyul a feje, mint egy bánkodó
virágnak
és
akkor egyszerre Lukovka legvidámabb
ajkairól itt is, ott is
felhangzik
a sírás. Jaj, mert az ember a falu előtt nem
tárhatja
föl minden titkát, de Isten szfne előtt annál jobban esik sírva fakadni.
S a sírás, mint valami hirtelen lezuhanó
nyan
eső
végig veri az asszonyok
padjait.
Az öreg asszonyok
csoportja főlött megáll, elhatalmasodik
s hull, hull egy nyomra
szünet nélkül, míg a belőle kerekedett
rohanó csermelyek
magukkal nem. söprik a tartós szárazság minden szennyét
és porát.
fejét

Manzsiakné
szájához
erneli könnyáztatott
zsebkens szepegő hangon súgja Grajciár Ancsának:
- Nem intett neki. Csak állt a padlásajtóban,
ele
nem intett neki.
- Mit mondasz? - fordítja féloldalra
feketekendős
fejét Grajciár
Ancsa. Nem intett neki? 'Csak állt, de nem
intett? ...
Hát ez nagy dolog, mert, ha nem intett, akkor tulajdonképen semmit se csinált. S ha semmit se csinált, akkor
ezt viszont haladéktalanul
meg kell mondani
Kvacskánénak is.
K vacskáné
először a fejéhez kap csodálkozásaban.
de aztán tudja a kötelességét
s hátraadja
a hírt a többieknek is:
- Nem intett neki.
A három bűvös erejű
szó pillanatok
alatt bejárja
hátul a templom jobboldali padjait s mire visszatér Manzsiaknéhoz,
már tisztára is mosta az első pad szélen gyanutlanul sírdogáló Csiris Palyoué becsűletét.
dőjét
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A prédikáció
utolsó mondatai
zengenek alá a szószékről. Elhangzik
az amen. És akkor a férfiak padsorában is történik
valami.
Az uzsorás
Szikora
megfordul
helyén, ránéz Malinka Szamora, akit két évelőtt
minden
vagyonából
kikopasztott
s megindult
hangon azt mondja
neki :
Szamko. .. te...
Szamko ...
S kőhideg arcán két meleg könnycsepp
hajózik keresztül:
Szikora könnyezik.
Most már az egész falu a nábobot nézi.
Az asszonyok
zsebkendőjükhöz
nyúlnak.
A férfiak
bajuszukat
morzsolgatják.
Szikora könnyezik.
Egyedül
a szókirnondó : Pukács
kísérli
meg, hogy
Lukovka
félrebillent
egyensúlyát
helyreigazítsa.
~ Könnyezik?
- Ejnye, pedig a faluban ő az egyetlen, akire ellenségei sem foghatják
rá, hogy tékozló fiú.
Hanem ezzel aztán az ő tudományának
is vége. Nem
mintha nem volna több puskapor
a nyelve alatt, de ezekre
a soha nem látott könnyekre,
hogy, hogy nem, az ő szeméből is kibuggyan valami. Valami, amiről jóformán azt se
tudja, hogy a torkából jött-e vagy éppen a torkába készül,
de hogy nem engedi szóhoz jutni, annyi bizonyos.
- Nézzétek, - mondja a bí~ó - már nemcsak SÍ:ikora, de Pukács is könnyezik ...
. .. Az a nagyaranyszem
pedig fönt az oltár tetején
most egyszerre
mosolyogva
tekint alá napsugárból
szőtt
pillái kőzül a -könnyező falura és mintha ezt mondaná:
Jól van, jól, lukovkaiak.
Ha ti megbántátok,
egyszülött fiam: a Jézus Krisztusért,
én is megbocsátom
a
bűneiteket
...
Maróthy Jenő.
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Költőink.
Az Ösvény új füzetében költöinknek részint már megjelent, részint sajtó alatt levö versköteteiből mutatunk be
pár költeményt, amelyek a közelmult évek termésének jellemző bizonyságai. Torkos László és Góbi Imre, a régibb
költői nemzedék érdemes tagjai. Egyiket sem a bő termelés
jellemzi, hanem arra, amit írtak, áll az igazi költők jellemvonása, hogy általuk tisztább világba emelkedik lelkünk s
mintegy elfeledkezünk olvasásuk közben a földi világ gyarlóságairól, visszásságairól. Torkos László még köztünk él
87 éves agg testtel, de lelkesedő ifjú lélekkel. "Őszi harmat
utána című kötete pár éve jelent meg és tartalma elbájolta
azokat is, akik lelke tűzheJyénél állandóan melegedhettek.
Hazafias tüze szokatlan erővel lobbant fel a Lobognak újra
a nemzeti zászlók című ódájában. A Luther-Társaság kiadásában vallásos költeményei egy füzetben fognak megjelenni
még 1928 folyamán. - Góbi Imrét október havában temettük el. Még megérte költeményes kötete megjelenését, amelyet barátai s tanítványai (élükön Rátz László ny. igazgató)
rendeztek sajtó alá. Akik valaha e költeményeket a Budapesti SzemIében és Vasárnapi Ujságban olvastuk (egyikünkmásikunk emlékül Ie is írogatta), - boldogan láttuk viszont
e tiszta formájú, nemes világú verseket, amelyek főkép
Arany János hatását mutatják. Mind a két költőnk kötetét
az irodalmi rovatban fogja hivatott kéz méltatni. - Kutas
Kálmán élte delén áll, már az új idők hatását is érzi. Több
benne a bölcselkedő elem. A kidőlt s részben elnémult papköltőink helyébe lép tartalmasságával.
Ö sem dús termésre,
hanem művészi szintre és belső értékre törekszik. Több
előkelő folyóiratban találkoztunk már nevével. Most jelent
meg harmadik kötete. Nemrég választották meg szegedi
evang. lelkészszé. Költőink bemutatását a következő füzetekben folytat juk.
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J.

TORKOS LÁSZLÓ.
HIT VILÁGA.
Mi: szioiinkbe otta régen
A szülői szeretet,
Legféltettebb örökségem,
Melynél drágább nem lehet,
Sziuetn, lelkem boldogsága,
Áldott légy óh hit világa!
Játékit (1 gyermekségnek
A te fényed vonta be.
Lelkem álma földnek, égne},
Csodáival volt tele.
Megőríztem nappal, éjie],
Durva kétség nem űzé el.
Ha gond s bánat nyomta lelkem,
Indulat ha elragadt,
Vigaszt, enyhet benned lettem,
Te mutattál jó utat,
Rajta bizton lwladhattam,
Rengett bár a föld alattam.
Tündöklő fény éjhomátqbon,
Harc tüzében liű vezér,
Biztos horgony tetiqerárban,
Hol hajom a révbe tér,
Sziuem, lelkem boldogsága,
Óh ne hagyj el, hit világa.
Majd ha este közelednek
Az éj sötét rémei,
Mily boldogság lesz fényednek
Derűjében
fürdeni!
A halálra vált felé piil,
Élet kél a sír ölébiil.
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Il.

ÉN ISTENEM,

LÉGY

VELEM!

Lelkem nem csügg gazdagságon,
Nem kívánok birttenet.
Mit obaitok, mire vágyam,
Oda kincs s hir nem vezet.
Rangnak nem vonz ragyogása,
Hatalomnak nincs varázsa,
Csak azt kérem sziintelen:
En Istenem, légy velem!
Lankadatlan
harc az élet,
Száz veszély s boi vesz kiiriil,'
Hab- s viharban nincs kimélet ,
Gyenge sajka elmerül.
Harcza közt az elemeknek,
Amidőn ég s föld remegnek,
Magam állok védtelen.
Én Istenem, légy velem!
Mindeniitt, a tnerre járok,
Csalfa csábok intenek,
Ajkukon a szók souárok,
Meqzaoariák
lelkemet.
Bűnös vágytól fon a vérem,
Követem s már utálérem,
Erőm elhágy, érezein.

En Istenem,

légy velem!

Boldog, a kii kiizdelmébeti
lsten lelke gyámolít,
Ki mitidenkor
közelében
Érzi védő karjait.
Az veszélyben, kisértetbeii
Áll mint szikla rendületlen,
Meg nem ejti semmi sem,
Istené a győzelem! '
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Ős forrása az erőnek,
V ároni, védő hajlokom,
Nyújtsd karod a tévelygőnek,
V égig, élet-utamon.
Engedd teljesüIni rajtam,
Mit naponként rebeg ajkam,
Hagyd, míg élek, érzenetn,
Hogy velem vagy, Istenem!
Ill.

EGYÜTT

MEGYÜNK

...

*)

Fáradt vagyok, ellankadtál te is,
Nincs már számunkra rózsa, csak tövis,
A mit szerettűnk, mindent itt hagyunk,
Csak egymást nem, kik egymásé vagyunk.
A sír felé, ha int nekünk,
Együtt megyünk.
Nem hagylak el, nem hagyhatsz el te sem,
Szemed ha zárul, megtörik szemem,
Ha véred hűl, szívem végsőt dobog.
Ha menni készülsz, veled indulok.
Egymásba font marad kezünk,
Együtt megyünk.
Megifjudottan haladunk-e ott,
H ol már nem látunk utolsó napot:
Te, mint midőn. először láttalak,
Én elbájoltan téged nézve csak
S ujjonqoa érzi hű szioűnk:
Együtt megyünk?
Vagy, a mint most lát elborult szemern.
Öszűlt fejed hogy nyugszik
keblemen,
A fáradt láb inogva vánszorog
S csak az tart fenn, hogy mctletted lJugyo].:
S a hit, hogy bárhol lesz helyünk.
Egyiitf
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Legyen, a hogy lesz, ifjan, öregen
Egyenlő kedves voltál én nekem,
Bármily alakban lész hozzám közel,
Seioemnek ott is legdrágább leszel,
Enyészet, sír nem bír velünk,
Együtt megyünk.
Én mindenem, szegény megtöJ·t beteg,
Imám, kérd Istent, hogy hallgassa meg,
Ha törhetetlen hittel szűtitelen
Ez egy kegyért imádkozol velem,
Meg fog hallgatni Istenünk,
Együtt mequűnk,

11.

GÓBI IMRE.
A HOL A NAP LENYUGODOTT

... *)

A hol a nap lenyugodott,
az eget
Csapatostul lepték el a fellegek.
Lábuk alatt az esthajnal bíbora
Porba tiport rózsaliget,
Fénye, szine már oda.

Nézek, nézek az elpihent nap után,
Szinie várom, visszafordul még talán,
Visszanéz még s egy nézéssei űzi szét
Az égbolt a sok felllőt
S lelkem borús éjjelét.
Vágy, csalódás, tudja Isten, mi lehet,
A tui nyomja, fojtogatja szioemet,
Mintha rajta ülne a felhők som
S kedve volna, meghalt kedve
A menny elszállt bíbora.
*) E költeményt s a következő kettőt
a költőnek hn lála
megjelent "Csak szálljatok!" círníí szép kötetéből közöljiik.
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Akkor voltam ily sz omorú, a midőn
Édes anyám sirattam a temetőn,
Egy társam volt, az a néma sírhalom,
És egyediil, oly egyedül
Álltam a nagy világon.
Vállig mondom, biztatom a szloemet.
lsten napja kisüt még a föld felett.
Sgűgös beteg, vigasztalást nem fogad,
Oda vágyik, hol nincs többé
Naplement,noptámadat.

II.

SZENVEDO

TÁRSAMNAK.

Titokba sírsz, hogy éti ne lássam,
Éti is titkon,
hogy a sirásoni
Fájdalmadat
ne verje fel ...
5 ha rajta érsz, ha rajta érlek,
Bál' célja jó a szinlelésnek,
Ú.i [áidalom érzelme kel.
Örökre szállt suiránk (l bánat,
Testoérekiil, kik külön válnak,
Mért osztozunk meg rajta, mérts
Enyém, tied belőle mennyi?
..
Ne is próbáld két részre venni,
Egészen az enyém-tiéd.
Ne titkoljuk, úgy is Iüába,
Ú.i bút hozunk csupán egymasw,
Folyjanak össze kiuuujeink:
5 miként a bérc két kis patakja,
Ha egy folyóba ömlik habja,
EgymásrCl lel szioűnk megint.
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Ill.

SZIVARVANY.
Még ott borong lelked felette,
szegezve,
Mely kis fiúnkat elfedé ...
A sír hideg, nem kérleled meg,
Reá borult fényét szemednek
Ó, fordítsd az élők felé.

A sirra van szemed

Nézd, itt mosolyg ő képe mása,
Nézd, hivogat, bár a hívása
Nem szól, csak a szemén ragyog.
Bölcsőjéből öledbe tészem,
Hadd mondja el szemmel egészen,
Mit szám félig se mondhatott.
Csókod, könnyűd hull a kis arcra,
De mosolyod is, lám, kicsalta,
Ki a reményem is vele:
A könny, mosoly derűje-árján
Tán felragyog CI várt szivárvány,
Elült trihor tündérjele.

llL
KUTAS KÁLMÁN.
FOHASZ.*)
Ha kél szívemben Istenhez fohász:
Emel hitem s mégis porig aláz.
Vagyok: fény - árny, öröklét és halál,
Sóvárgó vágy, mely nyugtot nem talál,
Vívódó elme, amely nyugtalan,
Nagy célra tör s csalódik untalan,
*) Mutatvány

a szerző

verskőtetéből.

"Versek"

1926.
6
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Magába összeomló lendület,
Szív, mely nem ismer téged, enyhület És mégis! ... Érzem éti, a földi rab:
Lélek vagyok, fennszárnyaló,
szabad ...
Tűnik alattam, elmarad a föld,
Átszárnyalom
a bűvös égi kört,
Me/y áhitat fohásza ajkamon,
A mindenség zenéjét hallgatom ...
Nem, nem vagyok porszem, me ly szerteluill,
Lelkemmel élek halhatatlanul,
Os sejtelemmel lát be két szemem,
S kitárja titkait a végtelen ...
Ha nézem sorsom: múló árny vagyok,
Kis buborék, mit vetnek a habok
De belső harcom békén elpihen,
Örök valót rejt, érzem, a szívem,
Szent cél felé magasba visz utam;
Ha tudlak téged, Istenem, Uram ...
Minden, mi bánt, mi üldöz és gyötör,
Minden, mi bennem békét összetör,
Gyanú, ármány és megtiportatás;
Szétfoszló füst, tüzét vesztő parázs.
Megtompult éllel rólam visszahull
A tőr, mit vetnek énreám vadul,
S hittel tűrök szelíden, szótalan,
Ha érezem: velem vagy ó Uram!
Kereslek téged, lsten, szunteleti,
Örömben, búban, reggel, este/en.
Alant, ha kínos gyötrelem a lét,
S már ajkamon: elég immár, elég Az égre nézek s lelkem elpihen ...
És nem zavaria senki, semmi sem.
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A legrégibb lllagyar ~i Atyánk.
-

Mellékletünkmagyarázatául.

-:-

A nagy századfordulók
kerszakában
élünk.
Minden
egyes' esztendő
virraszt
reánk valami fontos emlékeztető
dátumot.
A szomorú
jelentőségű
trianoni
békekötés
óta
egymást érte Petőfi, Széchenyi,
Jókai
százados
emlékünnepe; jött Mohács s kűszöbőn
a reánk,
protestánsokra
nézve annyira
fontos protestatie
és ágostai hitvallás
400
éves emlékünnepe.
E nagy világtörténelmi
fordulók
mellett szinte elenyésző jelentőségűnek
látszik, a legrégibb két
magyarnyelvű
nyomtatvány
400 éves fordulója,
amely
1527-re esett s amelyről
csak egy-két hírlapi
cikkben
és
kőzmívelödési
t.usaságban
emlékeztek
meg. Mi is megemlékezünk
róla két okból
E magyarnyelvű
nyomtatványokbnn tulúlható
a Mi Atyánk legrégibb magyar szövege,
amelyet mel1ékletünkön
hasonm ásban közlünk.
Másik oka
pedig az, hogy e nyomtatványok
magyar részének szerzője
Erdősi Sylvester János magyar reformátor,
tehát az első
magyar nyomtatványok
a reformációval
vannak kapcsolatban. A két nyomtatvány
1527-ben
Krakóban
jelent meg,
amikor Erdősi az ottani egyetemen
tanult. A kr ak ói sajtóműhelynek
több magyar könyvet köszőn irodalmunk,
töb ..
hek közt Dévai Biró Mátyás kátéjár is.
A ka nyomtatvány
vegyesnyelvű
és rokontartalmú.
Az első Hegendorf
Christophorus
kis latinnyelvű
grammatikája, melv régebben
teljesen ismertlen
volt irodalmunkhan A könyvecske
a nyelvtani
műkifejezéseket,
paradigmákat
németül,
lengvelül
és magyarul
is értelmezi.
A
kőnyv ajánlásának
szövegéből meg lehet állapítani,
hogy régebhi kiadása is volt, még pedig alkalmasint
latin-, vagy
Iatin-nérnetnyelvű
kiadása; az 1527-iki kiadás újítása alkalmasint csak a lengyel és magyar toldalék.
Az ajánlásban
Vietorisz Jeromos, a könyv nyomtatója
Logschkau
György,
Ferdinánd
magyar és cseh király tanácsosa
és lengyelországi követe iránt hódol tisztelettel
és hálával sok jótéteményéért.
Az ajánlás 1527. június végén kel. A nyelvtan
nem önálló mű, hanem Donatus Ars minorának
kivonatn.
Donatus
Ars grammatikája
a humanista-kor
jellemző segédkönyve,
arnelvet a humanisták
1476-tól fogva számtalan kiadásbantettek
közzé. Hegendorf
1500-bal1 Lipcsében
szűletett s ] 540-hen .halt meg Lüneburgban;
előbb Erasmus
híve volt s azu tán 1utherhez csatlakozott.
A latin grammatika végén van egy latin vers, mely minden kétséget kizáróan megállapítja
Sylvester társszerzőségét.
6*
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A másik
nyomtatvány
lIeydcn
SebaId Pueriíinin
Colloquioriuri
Fonnu/ae
című munkája, vagyis gyermeki párbeszédek,
más szóval társalgási
könyvecske.
A magyar
rész szerzője e könyvben
is Sylvester, amint azt már Dézsi
és Hórner Flóris, a korábban
-napvilágra
került
későbbi
kiadások alapján állították
és bizonyították.
E könyv második kiadás, az első még nem került elö.
E könyvecskék
a maguk korában
jelentéktelen
tankönyvek voltak, az erasmista-humanista
mozgalom termékei. E mozgalom úttörő je' volt a reformációnak,
ad fontes
jelszavával
a Biblia ismeretét
akarta
közkinccsé
tenni.
Erre szolgáltak
a reformáció
életf'el tételeiűl
szolgáló bibliak iadások, nyelvtani kézikönyvek.
A paedagogiai módszer
az erasmista iskola elveire vall. A magyar irodalomnak
és
míveltségtörténetnek
azonban
elsőrendű értékei,
mert az
első szárnypróbálgatás
emlékét őrzik. Kétségtelen,
hogy
Sylvester kerának
tudományos
színvonalán
áll; későbbi
művei, Magyar Grammatikája
(1539) és Újtestámentoma
(1511) határozott
irányú fejlődést
mutatnak.
Még pedig
vallási tekintetben
a reformáció
felé, amelynek története
Erdősit legkiválóbb alakjai közé sorozza.
A mellékleten
közölt Mi Atyánk
szővege szintén tőle
való, bár nem azonos az Újtestámentom
szövegéveI. Nyomáhan ott találjuk
az Üdvözlégy szövegét is, szintén Erdősitől. Ekkor még nálunk nem volt általános
a reformáció; a régi istentiszteleti
elemek csonkítatlanul
érvényhen voltak a templomokban
és a családokban
egyaránt.
Jó sokára szabadult föl a protestáns
magyarság a középkorí
katholikuss
hagyományok
alól. Gömörben még a XVII. században is találunk
a régi katholikus
kultusz
maradványaira. Valamint jó sokáig megülték a legtöbb Mária-ünnepet is; a zsolnai egvházkerületek
területén
még most is
megű lik.
Még egy kérdésre tartozunk tájékozással:
miért nyomtatták Lengyelországban,
Krakóban
e két magyar kőnyvet? A kőzépkorban,
kivált
Nagy Lajos
királyunk
óta
állandó volt a szellemi
érintkezes
Magyarés Lengyelország között. Hazánknak
csak rövid ideig volt egy-egy
egyeteme s így rá voltunk utalva
a külföldi
egyetemek
látogatására,
elsősorban a szomszédos egyetemekre.
Krakó
egyeteme a mohácsi vész idején már 200 esztendős
volt,
tekintélye, multja egyiránt vonzotta ifjúságunkat
(1927-ben
a rektor az 564-ik iskolai évet nyitotta
meg). 1450 óta
allandóan
emelkedett
a magyar hallgatók
száma; 1516-1524. közt, tehát nyolc év alatt a Krakóban tanuló magyar
diákok száma 162 volt. Az 1493-1558.
fennmaradt
bursa-
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névsor (öreg könyv) 823 magyar diák nevét őrizte meg. A
magyar diákok
külön
magyarházban
(Bursa hungarica)
laktak, mely konviktus- féle intézet volt s amelyet részint
saját befizetéseikből,
részint alapítványokból
tartottak
fenn.
Akadtak közöttük
erdélyiek,
alföldiek,
felvidékiek
egyiránt. Az újszigeti sajtóműhely
előtt (1537) hazánkban
nem
volt magyar nyomda; ami volt, azon csak latin- és nérrietnyelvű könyveket nyomtattak,
tehát reá szorultak íróink a
krakói
nyomdára
és nemes törekvésű
vezetőjére
Vietoriszra. E körülmény
magyarázza
meg az első magyar könyvek gót betűit s a lengyel helyesírásnak
a magyar nyomtatványokhan
hellyel-közzel
előforduló
nyomait is. Ezért gótbetűs az első nyomtatott
magyar Mi Atyánk.
Teljesség kedvéért megjegyezzük
még, hogy e két
magyar nyomtatvány
egyetlen eredeti példánya
a danzigi
városi kőnyvtárban
talúlh~ltó, egy többféle nyomtatványt
magában
foglaló könyvben
(Colligatum).
Elsőízben
Miaskovski Kázmér lengyel tudós ismertette
1916-ban, de a magyar vonatkozások
mellőzésével.
A magyar
tudományos
világ figyelmét egy német tudós, Fritz József hívta fel a
nagybecsű
leletre a "Neue Jahrbücher für das Klussische

Alterthum.
Geschichte und deutsclie
Literatur und für
Pddaqoqik:", 1912. évi februári füzetében. Dr. Melich János,
egyet. tanár volt az, aki a két nyorntatvánnval
összefüggő
bibliographiai,
irodalomtörténeti,
nyelvészeti kérdéseket tisztázta és a nagy emlékű Semsey Andor adományából
ez emlékeket a Magyar Nyelvtudományi
Társaság hasonmás kiadásában közzétette. (1912. Hornyánszky
Viktor). Köszönet illeti,
hogy Sylvesterről szóló ismeretünket
ilv értékes adatokkal
: gazdagította.
Svlvester 1527-ben még efW harmadik,
tisztán
.latinnyelvű
müvet
is írt, amelynek
egyetlen példánya a
szentpétervári
nyilvános császári .könyvtárban van. E könyv
címe:
Rosarium
Celeste Virginio
Marie patrone
regni
Ungarie,
4° lj fol.; dedic. Simoni, episcopo
Agriensi,
a
. Joanne Silvestris Pannonio.
Cracoviae, in festo inventionis
s. Crucis 1527." Talán lesz idő, hogy e könyvét is megösmerjük s ezzel tudásunk még teljesebbe válik.")
(Sz.)

1) E cikk adatail Melich János' dr. tanulmányaiból
merítettük.
(Irodalomtörténet
1912/6. f., Magyar könyvszemle 1912/2., továbbá a
hasonmás kiadás bevezetése.). Az évfordulóról megemlékezett a Nemzeti Ujság 1927. é. dec. ll-iki száma is, a melybe dr. Sztripszky Hiador
írt cikket.
Akik a két legrégibb magyar nyelvű nyomtatványt bírni akarják,
forduljanak
a Luther-Társaság
könyvkereskedéséhez,
mely a készlet
erejéig a megrendelőket kielégíti.
(Sz.)

•
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Irodalmi

ünnepek.!)
1.

Petőfi emléktáblája

Ielavatásakor Peneen, 1926 szept. 7-én.

Hódolat Petőfinek mindazok nevében, akik legalább
egy sugarat kaptak lelkéből; hódolat e helyen, ahonnan
egy sugár szintén szállt lelkébe, hogy költői és emberi nagysága színesebbé, teljesebbé váljék. A gyermekbe rejtett költő
lelke virágról virágra száll, titkon, láthatatlanul
gyüjtögeti
a mézet névtelen mezőkről, ismeretlen völgyekből, jegy telen
fákról, míg végre egyszerre kitárul lelkének gazdagsága,
hogy tiszta érzések fényárjába borítsa azokat, akik vágyó
szemmel, szomjas lélekkel feléje tekintenek.

•

1) A
1,i\7(>lmlJltban
a Luther-Társaság
három irodalmi ünnepen
vett részt a rendezőség sz íves figyelme és meghívása következtéhen.
Pencen, e kedves nógrádi faluban, a Nagy-Szál alján, Petőfinek
áldozott a kőzség és az irodalmi társaságok kegyelete. Emléktáblát
avattak annak emlékére, hogy Petőfi két rövidebb iskolai szünetet ott
töltött. Pencen Rákosi Jenő vezetésével megjelent dr. Ferenczi Zoltán
az Akadémia
és Kisfaludy-Társaság,
dr. Lampérth
Géza a Petőfi-Társaság, D. Kovács Sándor a Luther-Társaság
nevében. - Gyónon a
Petőfi-Társaság rendezte a Gyóni-ünnepet, amikor Gyóni Géza szülöházán, az evang. paplakon elhelyezett emléktáblát avatták fel Rákosi
Jenő a Magyar Tud. Akadémia és Kisfaludy-Társaság,
Lampérth
Géza, Havas István, Falu Tamás, Gáspár Jenő a Petőfi-Társaság, D.
Kovács
Sándor, a Luther-Társaság,
a magyar evang. egyetemes egyház és bányakerület képviseletében. Végül Győrött az evang. ifjúsági
egyesület helyezett emléktáblát Györy Vilmos szülőházára. Az avatóünnepre meghívta a magyar tudományos,
irodalmi
társaságokat,
intézeteket, a budapesti és orosházi evang. gyülekezeteket. Az avató
beszédet Rákosi Jenő, a Magyar Tud. Akadémia és Kisf'aludy-Társaság képviselője és Kapi Béla, dunántúli evang. püspök mondotta. A
meghívott társaságok részéről felszólalt D. Kovács Sándor, a LutherTársaság és az evang. hittudományi kar képviselője, továbbá Kálmán
Rezső orosházi és Kemény Lajos budapesti lelkész. - Megemlítjük,
hogy a Lafontaine-Társaságnak
Budapesten, 1928 január 29-én tnrLoit Györy Vilmos-ernlékünnepén
szintén D. Kovács Sándor jelerit
meg az egyetemes evang. egyház és Luther-Társaság
képviseletében;
felszólalásában kedves mozzatnatképen említette föl, hogy Győry műfordítói munkásságának
egyik legmegértőbb méltatója
egy róm. kath.
pap, Kőrösi Albin egyet. tanár volt, aki megújitója
annak az irodalmi hagyománynak,
amikor a kath. vallásos költészet
remekét,
Dante művét a protestáns
Szász Károly püspök, Calderon Áilhat atos
fejedelmét
a prot. Györy Vilmos, a prot. Milton Elveszett poradicsomát Jánosi Gusztáv
veszprémi kanonok, Klopstock
Messiását Tárkányi Béla egri kanonok fordította magyarra. - Ez irodalmi ünnepek szerény emlékéül s a Luther-Társaság
életének bizonyságául a
történeti hüség kedvéért közöljük D. Kovács Sándor főtitkúr rövid
a lkalmi beszédeit.

(Sz_) -
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Minden igazi költő az isteni akarat. szent méhéből
indul el útjára, boldogító. örökségül és jegy gyanánf -hordozva egyénisegén 'lsten képét és ,hasonlatosságát. Az egyikuek útja az élet magasságai felé visz, a hősök világába,
ahol nemzedékek, népek sorsa dől el kietlen harcon; lant ja
zengése, mint élő borostyán a viharálló törzset, kussza körül a hatalmas alakok, királyok, vezérek nevét és emlékét.
Dicsőségök fénye eggyé olvad, együtt szállnak az idők sodrán, .nemzedékrendeken végig. Az utókor hasztalan próbálja 'már szétválasztani világhírük szálait; melyiknek fénye
tisztább, igazabb és nagyobb? Ki tudná? Csak boldogan
me rül el a csodás tündöklésű nagyság igézetébe, köszönve,
áldva a jótevő lángözönt, amelynek fénye, melege századok mulva sem csökken s ereje kopár lelkek avarát is virággal bórítja.
A másik az élet mélységei felé indul, a nehéz sóhajok,
omló könnypatakok, gondbarázdálta arcok szomorú világába, a roskadókhoz,
az elcsüggedtekhez, szenvedőkhöz,
hogy lelke sugarával fényt vigyen a sötétséggel, búval borult
lelkekbe. A szegények közé megy, mint az a történelem felett
álló Örök Nagyság is elsőben a szegényeknek hirdette evan géliomát és a fáradtakat, megterhelteket hívta magához,
hogy megnyugossza őket. Ez örök igéknek mintha századok mulva csodaszép visszhangja támadt volna. a mi Petőfink lelkében, amidőn hozzá méltó költőtársához,
Aranyhoz elküldi lelkét forró ölelésre:
Az az igaz költő, ki a nép ajkára
Hullatja lelkének mennyei mannáját,
A szegény nép, olyan felhős láthatára,
Felhők közt kék eget csak néha napján lát.
Nagy fáradalmait, ha nem enyhíti más,
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára,
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás,
Egy édes álom a kemény nyoszolyára.
Hány drága könnycsepp, amely szeme láttára a szenvedők arcán alágördült, hány szomorú tekintet, hány keserű panasz kellett ahhoz, hogy a gyermek lelkét költővé
érlelje! A szegények, szenvedők és igazsághívők költőjévé,
akinek dala százezreket szenderített édes, nyugasztaló
álomba. Nemcsak a hősi harcokból, történelmi nagyságok
.ihletéből gazdagszik a költő lelke, hanem a szenvedők könynyéből, a csüggedők lelki borújából is. Ez Petőfi költői
egyéniségének egyik útja.
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Másik útja azonos nemzete történelmi
útjával. Csak
földi hüvelye,
emberi neve. született
itt ebben u hazában,
.költői lelke ott született a,z ős Turánban,
együtt y:ándorolt,
nött a magyarral
harcok tüzén, viszontagságok
bizony talauságán
át a XIX. századig.
Nemzetünk minden nagy vál.sága, pályafordulója
adott egy vonást lelkének, Iehetségé.nek.. Ott lebegett a bárdos Szent László, Nagy Lajos, a
Hunyadiak
harcaiban,
a mohi pusztán, Várna síkján,
ott Mohácsnál;
felszívta Mátyás igazságszeretetét,
a bujdosó
Rákóczi törhetetlen lelkét s amikor már minden sajátságot,
színt összegyűjtött
lelke tárházába,
megjelent
közöttünk.
Szárnya suhogása,
dala riadása mutatta,
hogy vérünkből
való, lelkünktől
lelkezett,
istenküldötte
történelmi
szellem, aki multat és jövendőt
egyszerre
feltár előttünk,
A
magyar nemzet történelmi hivatása, isteni küldetése, amely
századokon
át emlőjén táplálta, avatta őt magyar nemzeti
költővé, amint viszontagságos
élete, sóhajok, könnyek, lelki
vívódások.
keresztek
sorozata
lírikussá.
Mintha
két ég
árasztotta volna költészetére tiszta, üde, ifjitó harmatát.
Nagy szükségünk
van az ő lelke ihletére,
nekünk,
akik mint emberek
és mint magyarok
egyiránt
keresztet
hordozunk.
Szükségünk
van az ő törhetetlen
hitére és bi-zalmára, hogy az ő népét el nem hagyja. - Bár sötét az
égbolt, - ne feledjük, hogy ő is setétségben született. Ha
követjük őt, beteljesedik rajtunk az írás szava: A nép, melu
setétségben jár, lát nagy világosságot és a csontmező, mely
lelkünk látáshatárát
ellepi, az Úr lehelletére megmozdul s
életre kel.

II.
Gyóni Géza szülőháza

előtt az emléktábla

Ielavatásakor.

. Gyónon, 1927. jún. 26.

Mit adjunk néked. egyszerü
papi hajlék a költőért,
akit árva nemzetünknek
gazdag ajándékul
szültél? Ha a
mezők valamennyi
liliomát letarolnánk,
ha a kertremekek
-rózsaligeteit
mind kifosztanánk
is, koldushála
volna azért
a kincsért, amit egy Istenküldötte
költő jelent nékünk, az
.örök bujdosás szomorú világtörténelmi
nemzetének.
. " Mely fény versenyezhetne
azzal a sugárözönnel,
mely
a költő lelkéből omlik a világra? De Gyóni Géza több nékünk a szépséghintő
tavasznál,
szomju szívekre
mennyei
harmatot hullató költőnél. Sorsa a magyar nemzetnek s lel-

kétől lelkezett fiának sorsát tükrözi. Életök útja közös: a
messze ismeretlen jelentéktelen ség homályából
a történelmi
Jelentőség yerőfényben
úszó magaslatáig
ködön,
ingoványon, göröngyökön
át az isteni kéz által kitűzött cél felé, a
plántált életeszmény fénybarázdáját
látva és követve. E pályának még apró tévedései és botlásai is, mint elhűvőlűsz ín
és hangváltozatok
a fenséges végcél felé mutatnak. A magyarságnak; a világtörténelem
ez örök üldözött jének végzete, aki
nyilt harcon szerzett és orozva ütött sebekkel borítva, azoktól, akikért vére omlott, újra és újra kifosztva, érzéseiben
.megalázva, szenvedéseiért
latrok céda hangján kigúnyolva.
kínok fájára feszítve is hű maradt a keblébe oltott isteni
küldetéshez, megragadta
az ifjú Gyóni lelkét sörökre
elje-gyezte e küldetés apostolául. A dicsőség, a világverő hír, a
nagy költők áhított jutalma hidegen hagyta öt, de megbűvölte a könny, a veríték és vér szakados-szakadatlan
áldozata, amivel nemzete áldozott az örök szent ültáron századról századra. Ez az az isteni kép és hasonlatosság,
amiről a
Biblia szól a teremtés történetében,
mely költöt prófétává,
nemzetet igazi választott néppé, az isteni világcél eszközévé avat. Az ily költö lant jának húrjain nem test és vér
szól, hanem Isten maga, az örök Akarat és Gondviselés, aki
előtt ezer esztendő csak annyi, mint a múlni tért tegnapi
nap és az éjnek negyedrésze.
A hadak és sorsforgandósá'gok ura kiválasztott
egy névtelen katonát, hogy általa kö-zőlje izenetét a halál völgyén bujdosó sereggel, rabokkal és
vergődő nemzetéveI. "Az én erőm erőtlenség által végezte.tik el." És elvégeztetett.
:
Gyóni pályája ezzel nem ért véget; még magasabbra,
a csillagok magasságáig
emelkedett. A sötét végzet, amely
utunkat, mint átláthátatlan
felhő, homályba
szakasztotta,
váltságul kívánta őt is nemzete feltámadásáért,
az álmodott
szebb jövőért, amiben szent bizonyossággal,
izzó lelkesedéssel hitt, amiért a zivataros ifjúság esztendein által a sejtés éles ösztönével, a háború poklában az áldozó lélek boldog öntudatával
szenvedett.
Váltságul
történelmi
nagyjainkkal- együtt, akiket a világvihar
ostroma leszakított
a
magyarság
életfájáról.
A váltságul
követelt
tiszta lelkek
"zálogai az uj virradásnak
Bocskaytói
fogva' Zrinyin,
Rá'kóczin, Széchenyin, . Kossuthon,
Petőfin át Tisza Istvánig.
.Gyónit nem hajlott korban vesztettük el, fl földi élet bibliai
'határán,
miután lelke minden
kincsét
szétosztotta
kora
:éhező szegényeinek,
hanem ifjan, amikor költészete
éppen
-hatalmas sudárba szökkent.
A költőre még fejlődés várt, a
_próféta és vértanu jelleme már megérett. A történelem
er-
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kölcsi törvénye, szeghetetlen rendje győz az emberi gyarlóságon .és agyafurtságon, gőgön, mely a szerencse mámorában elszédülve sorsintéző hatalmat követel magának.
Hasztalan próbálják silány rög- és vakondtúrásnépek a
véletlen vak szeszélyből vetett alamizsnapillanatának kedvezését felhasználva, ingyen, szenvedés nélkül becsempészni magukat a történelmi nagyság templomába. Csalódásuk biztosabb, mint télre a tavasz és éjszakára a hajnal.
A történelmi nagyság útja a tudatosan választott szenvedés,
a váltságul önként ajánlkozó vértanuk sora. Nem sz'árad~
sorvad a fa, amely minden válság idején kivirágzik
s megtermi gyümölcsét, a kezesül szolgáló vértanu lelkeket. Szenvedhetnek, megsebesülhetnek, megrontathatnak, viselhetik
helyettünk a balsors és végzetharag csapásait, - Istenszentelte édes áldozat' - csak nemzetök pálya íve emelkedjék
mind magasabbra.
Gyóni Gézában ily váltságlejket adott az ég nemzetünknek. Mint költő nemes, mint próféta hű és mélységes
volt, az élet titkaiba látó. Folttalan tiszta fényív maradt az
égbolton eltűnése után; kiszakadt sugárfolyam a világéltető
napból. Méltónak találtatott, hogy hite megpróbáltassék és
a váltságlelkek közé emeltessék. Ifjan ő keresett ihletet nemzete történelmi hivatásában, hogy lángjánál meggyujtsa,
elégesse lelkét, - ma, hogy a próbát megállta a kísértet
tüzében, ő vált ihletforrássá költőnek, szobrásznak, aki
benne isteni követet lát a halandók közt, égő csipkebokrot,
mely az örökkévaló Teremtőről tesz szóló bizonyságot. Legyen áldott a hajlék, mely útjára bocsátotta, áldott a magvetés, amelyet szelleme, emléke végez ezen a drága földön!
Ámen.
Ill.
GyŐl'y Vilmos emléktáblájának

Ielavatásakor,

Győrött, 1927 nov. 20.

A mai szép ünnep, mely egy tiszta, nemes lélek emlékét s emelkedett költészetét újít ja fel, úgy hat reánk, mint
hosszas borulás után parányi felhőrésen átvillanó napsugár. A magyar költészet, legalább azaz ága, amelyet az
utca rivaja egyedül jogosult, egyedül szép költészet gyanánt ünnepel, amely elé hódolva hinti a költőfejedelmek
szobrairól
orzott virágait. az utolsó évtizedekben letért régi
tisztes útjáról s hamis bálványok lidérctüze után süppedé-
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kes ingoványba tévedt. A lélek nemes felhevülései, szárnyalása helyett a mindennapi élet gőzös, fojtó mámorát kereste,
mintha ez a mámor jelentené a földi élet istenáldotta ártatlan örömét, amiből verőfény árad vándoraira.
Az Isten,
haza, szabadság nevét hajdanta
büszke boldogsággal
himezték zászlainkra az ős anyák s értök haláirá
száritan
hullatták vérőket csatamezőn, vagy vérpadon apáink, szentséggé avatva a szenvedést. E száműzött
eszmények után
szomorú győzelmi riadót harsogva a "vér és arany" szemérmetlen imádata kúszott fel a szent oltárra. A reábízott tálentomot e megtévedt nemzedék, elzüllve az apai háztól,
tékozló fiúként, idegen tartományban
költötte el. Most a
tékozló fiú, szilaj mámorából kigyógyulva, mintha visszafordulna s útban volna megint a könnyelmüen
elhagyott
ősi hajlék felé. Valami titokban, a belső ember legmélyén
izzó nemes tűztöl hajtva vágyódik a lelki élet tiszta forrásvize után, a világvásár könyörtelen tülekedéséből az enyhe
árnyas berkek hűsébe. A madárcsicsergést,
patakcsobbanást mintha újfent értékesebb kincsnek tartaná a viharzó
életmámornál,
amellyel tán nem is lelkét, csak zilált idegeit
táplálta.
Ime,
az ifjúság
nem divatos
írót koszoruz
meg lelkesedésévei és szeretetével, hanem
egy tiszta ábrándu, ég felé nyíló, s már-már feledett költőt, akinek nem
volt egyetlen gondolata, érzése, álma, mely nemesebb é, tisztábbá, jobbá ne tette volna azt, aki hozzá közeledett. A sivatag homokjával eltemetett patak újra előtör a mélyből és
életet varázsol az aszú avar fölé.
Győry Vilmos pap, költő és próféta volt egy személyben, az örök jó, örök szép, örök igaz oltára körül szolgált
napja hunytáig. Arról ismerni meg az igaz lelket, vajjon az
oltárról él-e ragadozók módjára, vagy ő hordja élete minden értékét az oltárra ihletszülte boldog áldozat gyanánt.
Győry szent áhitattal
és megilletődéssel
övezte választott
oltárát és reá rakta dús ajándékul mindazt,
amivel Isten
kegyelme megáldotta, törékeny testét, szíve melegét, egész
életét. Kedvesebb volt lelkének az életút göröngye és tövise,
hivatásának
e megindító dísze, mint a világi dicsőség ál
sugarú, hazug fényű silány koronája. Boldog ifjúság, mely
ily eszményt választott és benne az igazi élet útját megtalálraj
Édes boldog hajnal, mely sokat igérő szebb jövőt hirdet
nékünk, alkonyuló
nemzedéknek!
Köszöntelek téged új létre kelt költő, köszöntelek
előtte hódoló ifjúság a Magyar Luther-Társaság
s az Erzsébet tudomány-egyetem
evang. hittudományi
kani nevében!

D. Kovács Sándor.

AdalékOk

korrtnk

történetéhez.

E rovatban
olyan jelenségeket
teszünk
szóvá,
amelyek korunk lelki képéhez hozzátartoznak,
legyenek azok
hazai vagy külföldi jelenségek. Célunk részint adatgyűjtés
a jövendö történetírója
számára, aki talán a mai kor újsággarmadájában
és útvesztöiben
nehezen tudna
eligazodni,
részint ellenörzése annak, hogy a protestantismus
fejlődése
bibliai nyomok on és alapeszméjének,
történelmi
rendeltetésének megfelelően
fejlődik-e vagy annak megtagadása ?
Végül tájékoztatni
is szeretnők olvasóinkat
egyes kérdések
felől, amelyekre a szakembernek
megvan a véleménye, de
amelyekről
a nagyközönség
útbaigazítást
vár. Végül e rovatban fogunk kiterjeszkedni
egyes lapokés
folyóiratok
eikkeire vagy közleményeire,
amelyek egyházunk
és a magyar protestantismus
szempontjából
megjegyzés nélkül nem
maradhatnak.
Épp ezért óhajtanánk,
hogy olvasóink lennének e rovatnak igazi munkatársai,
akár önálló cikkekkel,
akár megfigyelésekkel,
vagy figyelmünk
felköltéséveI
és
irányításá val. Személyi kérdéseket
kirekesztünk;
tudományos' elvi és erkölcsi szempontokat
akarunk
érvényesíteni.
Lapszemlénkben
pedig osztályozni
fogjuk
a lapokat
és
folyóíratokat;
mert minden kis jelentéktelen
szellembugyborék nem tartozhatik
megfigyelésünk
körébe. Harcos és
támadó
nyilatkozatokkal
szemben
pedig követni
fogjuk
azt az elvet, hogya
mi fegyvereink
nem testi fegyverek.
E rövid irányító észrevételekkel
adjuk át a szót a rovat munkatársainak.
Protestáns

ünnepek.

Az Ösvény szünetelése óta az irodalmi századfordulókat nem számítva, a gályarabok
kiszabadulásának
250-ik
emlékéve volt a legjelentősebb
történelmi ünnepünk. A protestáns egyházak, gyülekezetek,
iskolák részben maguk jószántából,
részben a püspökök
intézkedése
következtében
széltire megünnepelték
a nagy fordulót. Istentiszteletek,
előadások, alkalmi szavalatok. emléktáblák
avatása idézték
életre nagy vértanuink
emlékét. A Dunántúli
Protestáns
Lap ünnepi számot adott ki, minden számottevő protestáns
Író közleményéveI.
A Luther-Társaság
két ünnepi füzettel
hódolt a gályarabok
emlékének,
az egyiket Payr Sándor,
a másikat dr. Antal Géza Írta. Sőt a Luther-Társaság
még
egy ünnepi emlékalbumot
is ad ki a gályarabok
koráról.
Az ünnep azonban mégsem volt általános országos jellegű.
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Mily szép lett volna, ha például a prot. egyházak ugyanazon vasárnapon,
vagy bármely más napon tartották volna
az emlékünnepet,
ha az ünnep előtt püspökeink
közös
pásztorlevelet
bocsátanak ki, ahogy
1906-b:m
a Bocskay-ünnep
alkalmával,
a bécsi békekötés 300 éves. fordulóján történt! Mily megragadó bizonyságtétel
lett volna ez
a testvéri egységről, amit gyűléseken, lakomákon
hangsúlyoznak ugyan, de illenék erről az életben is példát adni.
Elvégre a gályarabok együtt szenvedtek, nem hitvallás szerint 'elkülönítve. Egyúttal e közös ünnep újabb emlékeztetés
lett volna arra, hogy felvidéki protestáns testvéreinkkel
egy'
törzs hajtásai és ágai vagyunk és emlékeink, küzdelmeink,
szenvedéseink,
könnyeink,
verítékünk,
vérünk
hullása révén együvé tartozunk.
A letűnt, szomorú kor szellemi hagyatékából
meg kell mentenünk
egyházaink
számára
az
erkölcsi erőt, amit a vértanuk szenvedése jelent, de ki kell
hullátnunk
a keserűség érzését. Gyűlölet és keserűség helyett
gondoljunk
büszkeséggel
a gályarabok
korára, mert az ő
szenvedésök egyházunk fennmaradása,
jövendője szempontjából ér annyit, mint akármelyik békekötés és országos törvény. A törvényeket nem csupán a fegyver ereje vívja ki,
hanem az az erkölcsi erő is, mely a vértanuk szenvedéséből
táplálkozik. Ez igazság egyiránt áll az egyházak és nemzetek szenvedésére. Csak sajnálni való, hogyagályarabokról
a magyar protestáns világ közös folyóirata nem emlékezett
meg egy parányi cikkeeskévei sem.
Viszont jóleső érzéssel állapít juk meg, hogy a magyar
protestáns
társadalom
a reformáció
emlékünnepét
évről
évre nagyobb sikerrel tartja meg Budapesten.
Sikerült a
közérdeklődés
fölkeltése, a tömegek megmozdítása.
Eleinte
a régi képviselőházban
tartották, de már akkor annyi nép
özönlött össze, hogy párhuzamosan
a Kálvin-téri templomban is kellett ünnepet tartani hirtelen vállalkozó
előadókkal. 1927-ben már a Vigadó terme is szűk volt, s mell ette
3-4
helyen folyt még az ünnepség. Az 1927-iki ünnepet
emlékezetessé teszi Ravasz és Raffay püspökök a kor életerét érintő s a lelkek mélyén emésztő kérdéseket tárgyaló
beszéde mellett az evangélikus-lutheránus
világszövetség
küdötteinek,
Ihmels,
szászországi
püspöknek,
Morehead
amerikai theol., Jörgensen koppenhágai tanárnak és Persson
svéd lelkésznek és népképviselőnek
megjelenése és felszólalása. Ez az ünneplés igazán méltó volt a reformáció nagy
jelentőségéhez.
Ha még óhajtunk valamit az ünnep teljessége kedvéért, óhajtanánk
azt, hogy az Erős várunk at,
a reformáció korának e klasszikus
énekét, ami nélkül el
sem tudjuk képzelni, az ilyen nagy ünnepeken azonos, általánosan elfogadott szép, költői szöveggel s az eredeti ősi,
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"invariata"
dallam szerint énekelhessük mindnyájan.
Ne feledjük, hogyegyházunknak
állandóan
szűksége
van arra.
hogy a reformáció szelleme szünetlenül
ébresztgessc, sarkalja és egyenes ösvényéről
se balra, se jobbra le ne térjen.

A debreceni

híhlla-eset,

Noha már hónapok multak el azóta, hogy lezajlott, mégis közölnünk kell, mert hozzátartozik
korunk történetéhez. Az eset annyira jellemző, hogy bár annak idején a
napilapokban
megjelent, oly helyen is közzé kell Lennünk,
mely könnyebben
hozzáférhető
és az utánunk
következő
nemzedékek
is olvashatják.
Alábbi közleményeink
rendjén
olvasóink megtalálják
a Pesti Napló és Ujság azonos szövegű közleményét,
azután' a debreceni államrendőrségnek
a Brit és Külföldi Biblia-Társaság
budapesti fiókjának
megkeresésére adott válaszát.
A)
A Pesti
másolata.

Napló

192í

december

8-án

megjelent

cikk

.Bibliákba ragasztva terjesztették Debrecenben a kommunista kiáltványt.
Debrecen,

december

í.

Debrecen város polgármesteri
hivatalába
a napokban
beállított egy elegáns, szőke fiatalember, aki a brit bibliaterjesztő-társaság
megbízottjaként
mutatkozott
be és engedélyt kért a társaság által kiadott bibliák árusítására.
A
megkapott
engedély alapján a fiatalember
négy társával
mintegy 500 példány bibliát adott el igen olcsón.
Kedden este öt homokkerti ember jött be egyszerre a
debreceni rendőrségre
és bemutatta
a vásárolt
bibliákat,
amelynek lapjai közé ügyesen be vannak fűzve a Ill. Internacionálén elhangzott beszédek kivonatai és a kommunista
kiáltvány. Aki először kézbeveszi a kőnyveket,
az nem 'veszi
észre a röpíveket, csak aki tüzetesebben átolvas sa. A debreceni rendőrség a legszélesebb körű nyomozást indította
a
komrnunista
ügynökök
kézrekerítése
céljából,
de ezek a
város területéről már eltávoztak. Táviratilag értesítették az
ország összes városait és községeit, hogy abban az esetben,
ha az ügynökök ott megjelennének,
tartóztassák
le ,őket.
A rendőrség most azon fáradozik, hogy az eladott bibliákat
összeszedje."
.
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Másolat.

BJ
M. kir. Allamrendőrség

Debreceni Kapitámjsáqa.

14.544. bü. 1927.
Brit

és Külföldi

Bibliatársulat

tekintetes

Igazgatóságának
Budapest.

Hivatkozással
a folyó évi december 10-én kelt megkeresésére az emlí tett ügyben hivatalos tisztelettel közlöm
a következőket:
A helyi és a fővárosi lapokban a Brit és Külföldi Bibliatársulat termékeinek
terjesztésével kapcsolatos
azon hírek,
miszerint az eladásra kerülő
nyomtatványokba
kommunista iratok lettek volna csempész ve, egyáltalán nem fedik
a valóságot. Az újságközleményekben
foglaltakkal
szemben
a tényállás a következő:
Debrecenben
f. évi november
hó utolsó napjaiban
Szeverényi Lajos miskolci (Erzsébet-tér 1. sz.) lakos a Biblia misszió (Kispest, Nefelejts-u. 49. sz.) megbízásából
a
Belügyminisztérium
engedélyével
és Debrecen
szab. kir.
város Polgármestere
láttamozásával
bibliát és egyéb egyházi,
semmiesetre
sem tiltott könyveket
árusított.
Nevezett
azért igazoltatatott
le, mivel ittartózkodása
idején tudomására jutott hivatalunknak,
hogy a város egyes részein, különösen a külsőségein,
egy .Korunknak" című nyomtatványt terjesztenek,
mely ugyan nincs indexen, azonban az
utolsó oldalán egy indexen levő nyomtatványt
propagál,
sőt ebből egy részt közöl is, - s az volt a gyanu, hogy ezen
füzetet Szeverényi Lajos terjeszti. Igazoltatása
és az általa
terjesztett
könyvek átvizsgálása
után megállapítást
nyert,
hogy az emlí tett nyomtatványt
nem ő terjeszti. Kinek eljárására jellemző, hogy midőn terjesztésre újabb küldemény
érkezett a címére, azt felbontatlanul
behozta hivatalomba,
hogy állapítsuk meg, hogy azokban sincs tiltott sajtótermék.
Hangsúlyozni
kívánom, hogy hivatalom ez ügybell a
sajtónak
semminemű
közlést nem adott és a cikkek az
interview-oló újságíró előtt kifejezett figyelmeztetésem,
sőt
tiltokozúsoni dacára jelentek meg. Úgy a közlemények irója,
mint az esetleges informátor
sajtóeljárás
során volna megállapítható.
Debrecen, 1927 december 17.

P. H.
Olvashatatlan

aláírás.

rendőrfőtanácsos.

•

A debreceni
államrendőrség
átirata
alapján a Brit
és Külföldi
Biblia-Társaság
budapesti
képviselete
helyreigazító
közleményt
küldött
a budapesti
napilapoknak.
Azon napilapok,
amelyek a hamis, rágalmazó
közleményről nem is emlékeztek
meg, a kérelemre
a helyreigazító
közleménynek
készségesen
helyet adtak hasábjaikon,
többek kőzt a Budapesti
Hírlap,
Pesti Hírlap,
Magyarság,
Nemzeti Újság, Új Nemzedék, ellenben azon lapok, ahol a
rágalmazó
közlernény
megjelent,
először megtagadták
s
csak a sajtótörvényre
való hivatkozásnak
engedtek
a velök egyirányú
lapokkal
együtt.
Nyilvánvaló,
hogy itt nem pusztán
a Biblia, annak
tiszta, örökkévaló
életigazságai
ellen folyik a harc és aknamunka,
hanem a nemzeti lelki megszilárdulás
megindult
folyamata
ellen is. Mivel a Biblia annyi századon át élet
kenyeréűl
és élet italául szolgált nemzetünknek
és újjászületésünknek
forrása is csak a Biblia, illetőleg a benne
lakó és tükröző krisztusi
szellem lehet, e szellem diadala
pedig ártalmatlanná
teszi azokat, akik az egyéni
vagy
csoportönzést
szeretnék a közélet tengelyévé tenni, - elsősorban a Biblia hitelének, tekintélyének
aláásása szükséges
egyes társadalmi
élősdi ek szemében
ahhoz, hogy az eltiport zsarátnok
újra fellobogjon.
Valószínű, hogy e főcél
mellett, mint mellékcél, a viszálykeltés
is szerepelt, az egységes arcvonal
megbontása,
a bizalmatlanság
fölélesztése
a hadsorokban,
ami csökkenti
a védősereg
harci erejét.
A mellékkörülményekből
megállapítható,
me ly forrásból
eredt a támadás, bár bírói úton a bűnszerző neve nem derült ki, mivel a Brit és Külfőldi Biblia-Társaság
nem élt a
perindítás
jogával. Jellemző, hogyetámadás
a Biblia ellen
éppen Debrecenben,
a magyarság
egyik
fészkében
s a
magyar
protestantizmus
egyik legerősebb
fellegvárában
történt, mint utolsó láncszeme
a régóta folyó s különböző
pontokon
meg-megújult,
de vissza is vert szakadatlan
ostromnak.
A tanulság
részünkre,
hogy e gyalázkodás
után
még jobban szeressük,
olvassuk, terjesszük
a Bihliát, mint
az élet könyvét,
mint feltámadásunk
könyvét
s egyúttal
hajoljunk
meg tisztelettel
a Brit és Külföldi Biblia-Társaság előtt, mely már évtizedek óta táplálja nemzetünket
az
élet e tápláló s elfogyhatatlan
eledelével.
A jezsuita-perhez.
Heteken
át fokozódó
érdeklődés
mellett figyelte a
magyar közönség a Polónyi-Czapik
per tárgyalását,
bár jó
lélekkel mondhatjuk,
nem volt rit érdemes. A kérdés lényegét a hírói ítélet nem döntötte el. amint nem dönti el az

97
sem, hogyha az ítéletet a felsőbb bíróságok inegváltoztatnák. Tudományos kérdés nem tartozhatik
bírói döntés alá,
legyen az akár történelmi, akár irodalmi, akár természet-o
tudományi,
harcászati
vagy etikai kérdés. Nem mondhat
jogérvényes ítéletet a bíró az energia megmaradásának
törvényéről, a rákgyógyítás
módszereiről, a költői műveknek
stílusáról,
a Mars-bolygó csatornáiról,
nem a hidszerkezetekről; nem mondhat ítéletet a jezsuita morálról sem,
mert ez a történelem ítélőszéke elé tartozik s az már döntött érvényes módon, amit a közvetlenül érdekelteken
kívűl senki kétségbe nem vont. A történelem ítéletét a jezsuiták vagy nem tudták
vagy nem tartották
érdemesnek
megcáfolni. A történelem folyamán úgy tűnt fel a jezsuitarend, mint a pápaság janicsárhada,
legharcratermettebb
szervezete, amely a célnak, a sikernek, győzel~ek
mindent alárendel.
Ez hozzátartozik
a harc természetéhez.
ami nélkül el sem képzelhetjük.
Ezen kár vitatkozni, mert
az egyik pillére a rend világtörténelmi
jelentőségének
és
hatalmának.
Ezt szenvedély és pártos elfogultság nélkül
meg kell állapítanunk.
Meddőnek bizonyult
a szakértök
szerepeltetése. \:1 tudjuk képzelni, hogy egy ház, birtok
értékének
megállapításánál
a szakértők
egy véleményre
jutnak, de hogy történelmi
vitában ellenkező világué-:
zetek képviselői megegyezzenek, . nem valószínű. Meg nem
győzhetik egymást. A megokolásnak
az a része, mely szerint az állásban levő egyetemi tanárok véleménye nagyobb
súlyú, mint
a nyugdíjas
tanáré,
és hivatalától
megfosztott
lelkészé,
széles kőrben
keltett
feltűnést.
Ezután
már
csak
az következhetik,
hogy a szakértők
véleményét
fizetési
osztályok
szerint
értékeljék,
ami
lehet nagyon kényelmes, de tán mégsem eszményi módja
az igazságkeresésnek.
A szakértők
nyilatkozata
csakis a
tárgyi igazság szerint mérhető, ez pedig nem állás és fizetési
osztály szerint jelentkezik. Ez a következménye annak, hogy
a perben álló felek a jogi kérdést mellékvágányra
tolták át
s a bíró ítéletmondása elé akadályt gördítettek. Tornásztak
a közönség gyönyörködtetésére
az ügyvédek és szakértők,
de az ügy eldöntetlen és elintézetlen maradt s az maradmindaddig, míg a történelem hullámai át nem csapnak fölötte és teljesen a multé nemTesz.") Még egy aggodalmunk
van. Ha divattá válik történelmi problémáknak
bíróság elé
hurcolása ítéletmondás és döntés végett, lassankint lehetet-:
lenné válik az igazság keresése, merf ha valaki kellemetlen
1)

Luther

Éppen alkalomszerűen
jelenik meg Szeberényi Lajos Zs.
Loyola című munkája, amire felhívjuk a figyelmet.

vagy
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eredményt talál megállapítani,
valamely formában bíróság
elé állitják,
hogy megfélemIítsék, esetleg költségekbe döntsék. S végre mi történik, ha tudományos
meggyőződésem
ellenkezik a birói ítélettel és én inkább ragaszkodom
tudományos meggyőződésemhez,
amelyet lelkiismeretes
tanulmány érlelt meg? Ha azt nem akarom feláldozni, sőt mint
író és tanár hirdetni is akarom? Látnivaló, hogy itt nagyobb
s egyetemesebb érdekről van szó, mint Czapik és Polónyi
urak győzelmi vágya. Ha valamely nézet nincs kedvemre,
vagy nem egyezik meggyőződésemmel,
rendelkezésemre
áll
a sajtó egész mezeje, csatasorba állíthatom érveimet, megcáfolhatom,
ítéletre szóIíthatom a föld kerekségének
minden olvasóját, de nem nevezhetem a másik vélemény
hirdetőjét
rágalmazónak.
Ez a vereség beismerése. Beismerése annak, hogy elfogyott a puskapor, mint Nagy-Idán
s nincs többé mivel lőni az ellenségre. A játékos gyermekek,
ha megharagusznak
egymásra, visszakérik a babaruhát vagy
elmennek panaszra amamához,
- büntesse meg a kis bűnöst. Második középkort nem lehet többé csinálni - mondotta egyszer Tisza István s akik reménykednek
benne,
úgy tesznek, mint az egyszeri pesti szabólegény,
aki vándorlása közben eljutott a Duna forrásához és gondolt egyet,
elrekesztette
a vékony
erecskét.
Most csodálkoznak
ám
Pesten, hogy egyszerre nem folyik a Duna! - kiáltott föl
diadalmas boldogsággal. Ilyen naív ez a hiedelem és reménykedés is.

*
Kiegészítésül közöljük
közleményét. (1928. 8. sx.)

a "Kálvinista

Szemle" idevágó

A "jezsuita- por":
A Polónyi kontra Czapik, ú. n. jezsuita-pör"-ben
Czapik Gyula róm. kath. lelkészt felmentették.
Mi ehhez
csak ennyit jegyzünk meg: Ebben a pörben a pörvesztes f'őmagánvádló, Polónyi, nem protestáns ember, hanem római
katholikus.
Így tehát ez a pör nem a protestantizmusnak
a pöre volt, hanem egy római katholikus ember pöre a jezsuitizmus ellen. A protestantizmus
másképen, más eszkö
zökkel és más pontokon vívja soha fel nem adott harcát a
jezsuitizmus ellen.
Ezt a "jezsuita-pör"-t
különben, akár Polónyi, akár
Czapik nyeri vala meg, mindenképen
vesztes lesz vala a
jezsuitizrnus. Mert: 1. ha Polónyi a nyertes, eo ipso vesztes
a jezsuitizmus; 2. ha a jezsuitizmus nyeri meg a pört, nyer-
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tes volta dacára is vesztes, mert a római kath. nevelésben
felnövekedett, de most elítélt Polónyi élő példa marad arra,
hogy vannak a jezsuitákról
kedvezőtlenül
vélekedő római
katholikusok is. Ha pedig vannak (s ha akár csak egy volna
is), ez azt mutatja, hogy a jezsuita szellem még nem identifikálható a róm. katholikus
szellemmel; szóval a jezsuiták nem nyerték meg egészen a csatát még róm. kath. területeken sem. Egyáltalán
vereség a jezsuitákra
már az is,
hogy e pört egy róm. katholikus ember indította és képviselte. Végül pedig: mit is mond a kiváló magyar róm. kath.
történetfilozófus,
Beöthy Ákos:
"Ami a jezsuita szerzet jellemét, működését illeti, arra
nézve, mint a németek mondják, az akták le vannak zárva,
illetve a tényállás oly tisztán és világosan meg van állapítva,
hogy felette a történet meghoz hatt a ítéletét, melyet is az
európai közvélemény
felülvizsgált
és elfogadott. Ezen verdikt egészben elítélő, a terhelőadatok
sokasága
a mentőmozzanatokat
agyonnyomja".
(Beöthy
Ákos: A magyar
államiág fejlődése és küzdelmei, 1. 360-361. lap.)
Az alkoholizmus

elleni küzdelem

Norvégiában.

Annak a nagy lelki megrázkódtatásnak,
amelyet a
világháború
előidézett, egyik jellemző következménye az a
fokozott figyelem is, amelyben a köztudat
az Ú. n. mértékletességi törekvéseket, az alkoholizmus elleni küzdelmet részesíti. Bizonyára nemcsak nálunk lehetett tapasztalni, hogy
a háború alatt és után a súlyos viszonyok és nagyfokú idegmegrázkódtatások
következtében
sokan a fékevesztett élvezethajhászásban
kereslek vigasztalást és feledést. Sokaknak a figyelmét talán éppen ez a körülmény irányította
a
mértékletességi
törekvésekre,
amelyek már évtizedek óta
hangoztatták
az alkoholizmus elleni küzdelem nagy szociális, társadalmi és gazdasági jelentőségét. Emlékezetes mindnyájunk előtt az a feltűnés, amelyet az Amerikai EgyesültÁllamok szesztilalrui törvénye okozott. Nálunk is találkoztak
az ilyen rendszabálynak
ielkes pártolói
éppúgy.
mint ,
heves ellenzői. A kérdés azonban az, hogy az alkoholizmus
elleni kétségtelenül
jogos küzdelemben
ez az út, amelyen
az Egyesült-Államok
haladnak,
célravezető-e,
vagy sem?
Ennek a kérdésnek a megítélésénél nem csekély tanulsággal -szolgálhatnak
éppen: azok a következmények,
amelyeket
a szesztilalomnak Norvégiában való alkalmazása eredményezett. Dr. Günther V. H. ismerteti a kérdést a "Zeitwende"
és .,Christliche
Welt" c. német folyóiratokban
és : ennek
nyomán közöljük mi is a következőket.
7*
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Norvégiában
a mértékletességi
törekvések
már meglehetős hosszú és eredményes munkára
tekinthetnek
vissza.
Még a háború
előtt igyekezett az államhatalom
a szeszes
italok fogyasztását
korlátozni
és szabályozni,
amennyiben
egyrészt azoknak
elárusítását
szigorú állami felügyelettel
ellenőrizte,
másrészt
pedig a mértékletességi
egyesületek
munkáját
hathatós állami támogatásban
részesítette. A há-.
ború gazdasági következményei
az ország semlegessége ellenére is súlyos teherrel nehezedtek Norvégiára s ennek az
eredménye
volt, hogy még a háború alatt alkohoItilalmat.
léptettek életbe. Ez a tilalom azonban csak részleges volt,
amennyiben
az 1916. évi rendelkezések
egyelőre csak a pálinkafélékre és az ú. n. nehéz déli (portugál és spanyol) borokra vonatkoztak,
míg a sör és könnyű borok továbbra is
engedélyezett
italok maradtak.
Azonban már ez a rendelkezés is súlyos gazdasági következményekkel
járt. Az érdekelt államok ellenrendszabályokat
léptettek életbe, úgyhogy
Norvégia
az alkoholtilalom
miatt Spanyolés Franciaországgal kereskedelmi
háborúba
keveredett.
Mivel ez az
ország gazdasági életét szinte válságba sodorta a halkivitel
nagymérvű
csökkenése
következtében,
a kormány
1919ben az alkoholtilalom
fenntartására
vonatkozólag
népsza vazást rendelt el. A nép 489,017 szavazattal 304,673 ellenében a tilalom fenntartása
mellett foglalt állást. A kormány
mégis ennek ellenére már 1921-ben kénytelen volt a nehéz
borokra vonatkozó tilalmat felfüggeszteni,
mivel nem bírta
tovább a gazdasági háborút. A tilalmi rendelkezések
kőrűl
Franciaország
is erősen volt érdekelve, különösen
eegnackivitele révén. Franciaországgal
a kereskedelmi háború csak
úgy volt elkerülhető,
hogy a kormány
szerződésben
kőtelezte magát évi 400,000 liter francia
cognac átvételére.
Ezt a mennyiséget természetesen nem lehetett az orvosi sz űkségletben elhasználni, s mivel az egyezmény ugyancsak megtiltotta a fölös mennyiségnek
Norvégiából való kivitelét, a
szerződés súlyos terhet s haszontalan
kiadást
jelentett az
államháztartásban.
Hozzájárult
még ehhez, hogy amily
mértékben
lehetetlenné
volt téve az égetett szesz fogyasztása oly mértékben
növekedett
a borfogyasztás.
Súlyosbította a helyzetet a nagyarányú
csempészet is, amelyet különösen német cégek folytattak.
Mindezek a körűlmények
már 1924-ben kormányválságot
idéztek elő, de akkor a tilalompártiak
még túlsúlyban
voltak. Lassanként
azonbari
közvéleményben
nagy változás állott be s ennek kővetkezménye volt, •.hogy amikor a kormány
1926 október 18-ári
újra népszavazás
alá bocsátotta a kérdést, a tilalom ellenzői 530,000
szavazattal
420,000
ellen diadalmaskodtak.

a
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A népszavazásnak
a norvég alkotmány
értelmében
ugyan
nincs törvényhozó
ereje, de kétségtelen,
hogy a kormány
és a storting (országgyűlés)
egyaránt
respektálni
fogják a
népakaratnak
ezt a megnyilatkozását.
A viszonyoknak
ez az alakulása
mindenesetre
tanulságos. Mutatja
egyrészt az alkoholtermelő
népek brutális
önzését, amely tekintet nélkül más népek önrendelkezési
jogára, tisztán a kereskedői haszon szempontjából
ítél meg
olyan törekvéseket is, melyek végeredményben
csak erkölcsi
szempontok
alá vonhatók. Arra az eljárásra, melyet az említett nemzetek
Norvégiával
szemben követtek,
alig lehet
erkölcsi szempontból
mentséget találni.
De téves volna azt hinni, hogy a norvég nép közv éleményében
a változást ezek a súlyos gazdasági következmények idézték elő. Hogy hozzájárultak
ahhoz, az kétségtelen.
De hogy nem ez volt az ok. amely a tilalom ellenzőinek a
táborát annyira megnövesztette,
azt már az 1919-i népszavazás is mutatja:
a káros gazdasági
következmények
akkor
már teljes mértékben
érezhetők voltak. A mélyebben fekvő
ok abban rejlett,
hogy éppen az alkoholellenzők
voltak
kénytelenek
belátni azt, hogy a tilalom rendszabálya
nem
éri el kívánt célját.
Ez kitetszik abból a körülményből,
hogy éppen azoknak az alkoholfogyasztását
nem tudta a törvény megakadályozni, akikre nézve az a legveszedelmesebb
volt. A tilalom folytán t. i. az államhatalom
ellenőrző munkája
és a törvényt kijátszó ravaszság
között olyan verseny keletkezett,
amelyben majd mindig az első szenvedett vereséget. J:, 'sőhen
a denaturált
szeszszel készített anyagok
(hajszesz stl., ) fogyasztása
növekedett
meg erősen. Majd csakhamar
megindult a csempészet, úgyhogy nem is túlmagas árakon rnindenki annyi tiszta szeszt szerezhetett,
amennyit csak akart.
A csempész et ellen való küzdelem pedig Norvégia szaggatott, búvóhelyekben
gazdag partvidékén
jóformán eredménytelennek látszott. S amikor a korrnánynak
rendkívül
erélyes rendszabályokkal
sikerült a csempészetet,
ha nem is
teljesen megszünteni,
de nagyon szűk keretek
közé
szorítani, az alkoholkedvelők
házi szeszfőzők segítségéve! szerezték meg a szükségletüket.
Mint mindenütt,
itt is kitűnt
igen hamarosan,
hogy a törvénynek
nem lehet igazában
érvényt szerezni ott. ahol az alattvalóknak
igen nagy része
azt csak kényszerüségből
fogadja el és annak nem végrehajtására, hanem kijátszására
törekszik.
A viszonyoknak
ez az alakulása
csakhamar
éreztette
a hatását.
A törvénytelen
úton forgalomba
hozott alkohol
sokszor még károsabb
volt az egészségre, mint lett volna
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a rendes úton szerzett. A tilalom áthágásaban
rejlő titkos
gyönyör még olyanokat is izgatott, akik kűlőnben
mértékletes életű emberek voltak. A törvénytelen
úton a fogyasztók egyszerre rendesen nagyobb mennyiséget vettek az italból, mint vettek volna akkor, ha az szabad kereskedelem
tárgya; a fogyasztás így alÍg csökkent lényegesen, sőt talán
még emelkedett.
Társas összejöveteleken
a szeszes italok
sokkal nagyobb szerepet játszottak,
mint különben;
sok
meghívás és összejövetel éppen a tilos alkoholfogyasztásban
találta meg a maga okát. Az ifjúság körében is erősen érezhetők voltak a tilalom
káros következményei
már csak
azért is, mivel az alkoholfogyasztás
szinte sporttá lett, mivel
dicsőségszámba
ment a törvény
megszegése,
divatos
volt
annak "esztelenségét"
szidni s ez igen jelentékeny mértékben járult
hozzá a felsőbbség
tekintélyének
aláásásához.
A szesztilalom szinte éppen az ellenkező eredményt érte el,
mint amelyet szándékolt.
Ezek a körülmények
értetik meg velünk az események
fejlődését és a közvélemény
fentebb vázolt megváltozását ;
a nemzetnek nagyobb része belátta, hogya
mértéktelenség
elleni küzdelmében
rossz útra lépett. A legutolsó népszavazás tehát nem jelenti még az alkoholpártiak
győzelmét,
hanem csak azt, hogy a kérdés megoldására
a nemzet nagyobb része más úton akar törekedni. Az a tanulság mindenesetre levonható
a Norvégiában
tapasztaltakból,
hogy
helytelen és lehetetlen a nemzetnek egy tekintélyes kisebbségét olyasvalamire
kényszeríteni,
aminek hasznát az a kisebbség nem látja be. Minden törvény erejének kerlátja abban az akaratban
van, amely annak ellenszegül. Ott pedig,
ahol erkölcsi. értékek is számbajönnek.
mint az alkoholizmus
elleni küzdelemben, a munka csak az egyes embernek a megnyerésén keresztül érheti el a célját. Különben a fáradság
nemcsak eredménytelen,
hanem egyenesen erkölcsi vereség re
vezethet, mint Norvégiában,
ahol a viszonyoknak
ilyetén
módon való alakulása kétségkívül igen sokat ártott annak
is, ami a mértékletességi
mozgalmakban
helyes és erkölcsileg jogosult.
Lic. dr. Karner Károly.

h
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Irodalmi
tájékoztató .
..
Folyóiratunk
céljához híven e rovatban is a művelt
közönség szempontját tartja szem előtt és nem a szaklapokhoz illő és tőlök megkívánt szakszerűséget. Arról számol be,
hogy a fölélénkűlt irodalmi termelésből hogyan válogassuk
meg családi olvasmányainkat;
nem csupán a valláserkölcsi
élet körébe tartozókat, amelyek hitünket mély 'tik, hanem
szépirodalmi s egyéb olvasmányainkat
is. Hibás felfogás
volna az elmét és szívet elzárni a műveltség vívmányai s a
földi élet szépítésére
teremtett költészet és művészet elől. A
költészet- és tudománydajkálta
lélek fogékonyabb a vallás
igazságai iránt, mint a parlaghoz hasonló. Rég követett elveink szerint inkább ajánlunk könyveket, lapokat, semmint
kicégérezzük azokat, amelyeknek olvasása káros lehetne, A ,
meddő szellemű könyvekre kár pazarolni
helyet
és időt.
Ha azonban ártalmas könyvek szerzői vagy kiadói selejtes
termésüket mint lelki gyógyszert akarnák elfogadtatni a közönséggel, holott legfölebb
csak egyéni célokat
szolgál,
akár anyagi érdeket, akár hiúságot, ott leszünk
a gáton,
hogy megvédjük a ránk bízott kincset, közönségünk lelkét
az ártalomtóI. A szellemi méreg néha észrevétetlenül, kegyeskedés gyanútalan
héjába
rejtőzve
hatol a lélekbe s épp
emiatt rombolását, pusztítását is akkor vesszük észre, amikor már szinte jóvátehetetlen károkat okoz. Hány szív lett
már martaléka az orozva támadó, barátálarcú
ellenségnek
és siratta késő bánat, hogy a lelki vigyázás
óráin
álomba
merült! E nehéz időkben, amelyeknek
ostromát megviselt
idegzetünk alig-alig állja már, különős
gondot kell fordítanunk arra, hogy alélek igazi táplálékhoz jusson és fölfegyverkezzék a küzdelmekre. Szomorúan tapasztaljuk,
hogy a
közízlés mennyire eltompult a sokféle izgató s hamis forrásból eredt, bűnös célt szolgáló olvasmányok miatt. A szélsőségek divatja uralkodik az irodalomban is; a helyes nyomot
mintha behordta volna a szél szeméttel, hogy ne lássunk és
könnyebben eltévedjünk. Mi azonban feladatunknak
tekintjük a helyes nyom keresését az új, óráról-órára termő s ujságuk révén érvényesülő
gondolatok
útvesztő zsombék, jaiban,
A Luther-Társaság
Elsősorban a
lékezünk meg. Évi
rendes tagok nak a
A gályarabok
szolgálja két füzet,

kiadványai.

Luther-Társaság
évi kiadványairól
emilletmény gyanánt adjuk
az alapító és
következő kiadványainkat:
XVII. századi hős vértanuink emlékét
mindegyik a Keresztény Hithősök című
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sorozatban jelent meg. Az elsőt Payr Sándor, egyháztörténetírásunk régi kiváló munkása, Társaságunk
tiszteletbeli tagja
irta. Címe: A magyar Protestáns Gályarabok (prédikátorok,
rektorok együtt). A gályarabok
egész történetét felöleli s a
közönséget minden vitás pontról tájékoztatja, azzal az alapossággal, világossággal
és melegséggel,
amit tőle érdemes
munkái hosszú sorozatából
megszoktunk.
E füzetet kiegészíti dr. Antal Gézáé, a Gályarabszabadító
De Ruyter
Mihály
életrajza,
amelyet
Társaságunk
már
második
kiadásban
bocsát közre.
A ritka szép Írói tulajdonságokkal gazdag füzet bizonyára most is megtalálja útját a
protestáns családi fedelek alá, ahol hivatása ápolni a mult
tiszteletét és a hív hősök emlékéből.
táplálni
a jelennek
gyengébb hitű nemzedékét. Mind a két füzetet gazdag képanyag magyarázza
és díszíti, amelynek egy része egykorú
hollandi történelmi
munkából,
a másik egy Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratból való. - A harmadik e sorozatban
feledhetetlen
Győry
Vilmosunknak
páratlan
szépségű
műve, Frankliti Benjamin, egy igaz polgár élete. A keresztyén önnevelés csodásbájú tanulságos rajza, mely a regény
élvezetes, érdekes előadását párosít ja azzal, hogy valóságot
tükröz. Ifjúnak, szülőnek egyi ránt
áldásos
hatású
olvasmány. E könyvet a Luther-Társaság
az Északamerikai
Egyesült-Államok nemzetének ajánlotta a függetlenségi nyilatkozat másfélszázados
fordulójának
emlékére, hálából azért a
rokonszenvért.
amellyel Amerika nemzetünket
s egyházunkat a legnagyobb megaláztatás
napjaiban
fölkerolta. Nagyértékű
része kiadványainknak
nagy
ref'ormátorunknak,
Luthernek
alapvető remekműve,
A keresztyén
ember szabadságáról, dr. Masznyik Endre fordításában,
mely a keresztyén erkölcstan velejét foglalja
magában.
A LutherTársaság a jövőben, hogy Luther emlékének s örökérvényű
érdemeinek hódoljon, folytatni foglya Luther iratainak
füzetes kiadását s egy-egy Lutherről szóló művel egészíti ki a
sorozatot, melynek megindítása
Társaságunknak
régi tartozása. Végül fölemlítjük
Farkas Mihályné Kenessey Gizellának Légy hű mindhalálig című elbeszélését, mely a világháború idejének falusi világát rajzolja biztos kézzel, a nép
lelkébe látó sannak
rugóit megértő jellemző erővel. Az egyszerű, de lélektani alapon nyugvó meseszövés, tiszta, erőlködésnélküli magyar nyelv méltó kerete e szép elbeszélésnek,
amelyet erkölcsi tartalmáért
is meg kell becsülnünk.
Helyénvaló, hogy megemlékezzünk
régebbi
kiadványainkról
is. Két éve jelent meg elnőkünk,
Kapi Béla szép
bibliai essay- je az V j élet, mely a tékozló fiú történetét vi-
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lágnézéti

előadás formájában dolgozza fel. Kapi Béla sokkal
inkább befészkelte magát mint szónok és essay író közőnségünk emlékezetébe
és lelkébe, semhogy ismertetés re és jelzökre szorulna s azért e helyütt csak annyit jegyzünk meg,
hogy érdeklődés sei várjuk az Élet és uallás című sokat igérő
világnézeti sorozatnak folytatását, amely éppen az Új Élettel köszöntött be hozzánk. Az Evang. Egyházi könyvek c.
sorozatban megjelent evang. egyházunk
új alkotmánya
új
kiadásban, amelyet a Szabályrendeletek,
Állami törvények,
Névtár stb. kötetei fognak követni. Ez évben a Névtár van
soron. Többi
új kiadványunk ról a következő
számban
.adunk hírt.
Kozma

Anool' Petőíije.

Kozma Andor csodás termékenységü
költészetének
a muit ősz új gazdag szépségü
gyümölcsével
ajándékozta
meg a magyar irodalmat s mindazokat, akik még a mai sivár időkben is örömest itatják lelköket a kies helyeken fakadt tiszta források üdítő vizével. A költő, akit a magyar
protestantismus
joggal nevez
a magáénak,
nem csupán
családfája, hanem lelke és gondolkodása szerint is, Petőfiről
Írt verses regényt, amelyet befejezésül
szánt a Turán
és
Honfoglalás után. A gondolati kapocs az, hogy a Turán és
Honfoglalás nemzetünk sorsát, kűzkődését
tárgyalja,
hogy
a trianoni halálos ítélet súlyával szembeszállni,
átkos hatalmát meg törni tanítson. Nemzetünk történelmében
olyan
hely jut e két műnek, mint Vörösmarty Zalán [utásának;
a
nemzet világtörténelmi
küldetésének
hirdetésével és Isten
oltalmának ígéretével emeli föl a magyart
a csüggedésből.
Petőfiben viszont azt a magyart szemlélteti, akinek élete a
magyarság sorsát tükrözi, akinek géniusza a sok küzkődés,
szenvedés
közepette sem aludt ki, sőt új, hatalmas
lángra
gyúlt, -, amint nem aludt ki a magyar nemzet istenkézgyujtotta géniusza. E három művet s benne Kozma Andort
külön tanulmányban
fogjuk még méltatni;
e sorok célja
felhívni irodalmunk
ez eseményére a figyelmet. Elvárjuk,
hogy ez a Petöfi-könyv
a nagy költő versei mellett ott legyen minden protestáns papi' házban, kőltői érdemén fölül
azért is, mert egyes sárban turkáló divatos és önajánlgató
írók méltatlan és igazságtalan gyalázkodása
után igazságot
szolgáltat a protestáns paróchiának
a kiskőrösi
evang. papi
család életének, alakjainak rajzolásában.
Kedves a sárszentlőrinci derék papi lelkű és papnak készült Lehr András alakjának rajza is, aki törzsatyjává lett sok kiváló
magyar
tanárnak,
a magyar irodalom
és tudomány dicsőségének.
(Lőrinczi Lehr Zsigmond,
Lehr
Albert,
Tolnai
Vilmos,
Gombocz .Zoltán.) Köszönet és hála Kozma Andornak. aki
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költői igazságérzetévei
és mélyrelátásával
oly szép sugárkoszorút illesztett a parókhia homlokzatára.
Ismételten igérjük
olvasóinknak,
hogy e szép műről részletesebb tanulmányt
is
közlünk. Becsüljük meg tisztelettel és szeretettel, ami kineset Isten kegyelméből kaptunk.

"Egy új Raszkolnyikov."
Tokicsi Isii japán rablógyilkos feljegyzései a tokiói börtönben.
fordította ...
Képekkel. A Hajnal kiadása.

Angolból

Tipikus szektairodalmi
termék. Tükörpéldája
annak,
hogy kerül a kegyeskedés színe és örve alatt naív lelkű családok asztalára a lelki méreg az élet igazi eledele és itala
helyett. Kérdés tárgya tán, vajjon anyagi haszon reményében, vagy tudatlanságból,
együgyüségböl
íőrténik-e?
Örömestebb hinnők az utóbbit, mert a tudatlanság
némi mentségül szolgálhatna,
bár sokszor igazat kell adnunk annak
a megjegyzésnek,
hogy a bűnt lehet gyógyítani, de az ostobaságot nem. Azonban azon nyilvánvaló körülményből, hogy
ezen irodalmi tekintetben
nem is gyenge, hanem egyenesen bárgyú tákolmányt
kiadója Dosztojevszkij
halhatatlan
müvével, a Raszkolnikovval
(Bűn és bünhödés) hasonlította
össze, mint "Egy új Raszkolnikou"-ot
hirdette, terjesztette
úton-útfélen,
még a budapesti villamoskocsiken
is, fájdalom. azt kell következtetnünk,
hogy itt a bűnügyi
regénynek egy meJIékhajtásáról.
új faj tájáról van szó s nem annyira
a Raszkolnikovban,
mint inkább Sherlock-Holmes
hőstetteiben, a 113-as percsomóban kell az ihletszülő tényezőt nyomoznunk, hogy a meghalni nem tudó Rinaldo Rinaldinit ne is
említsük. Reméljük,
ma már senki se veszi komolyan azt a
csodabogár
elvet, hogyha nem egyéni haszonról
van szó,
hanem a pogány misszió támogatásáról,
akkor pecuiiia non
olet. Vajjon, ha ezer pogányt térítene is keresztyénné a Hajnal tábora, fölérnc-e ez az eredmény azzal a veszteséggvl.
hogy ez az olvasmány, amiért a vevő a lelkes ajánlásta
Um
egy-két heti tiszta keresményét adta oda, akár csak egyetlen
egy sz.ívet a bűn ingoványába
lök valószerűnek
látszó rajzával?
Ismerjük az álpedagógia mentegetőzését,
hogy a célzat nemes, mert a bűn elveszi büntetését. De ez a cselekményhez
odafércelt száraz tanulság már hidegen hagyja a
lelket a cselekvény képzeletingerlő
részletei s érdekfeszítő
fordulatai
után. A tanulság, mint valami kellemetlen ráadás vagy ébredés hat az eleven, színes regénv mellett,
amely kitörölhetetlenül
bevésedik
a lélekhe. Vajjon az a
hivatása
egy úgynevezett missziói
egyesületnek,
hogy irodalmi kiadványai
ezen szomorú és bűnös kiadványokkal
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keljenek versenyre, mert jövedelmet hajtanak?
A tömeglélek gyengéit kell-e íly módon dédelgetní, öntözni, -- "agy
pedig, ami nehezebb, azokat az elsatnyult
érzéseit éhresztgetní, amelyekben
porraütés
helyett égfelé való sovárgást
találni? Ha bűn a testre veszedelmes szesz árúsításábói
vagy
még szomorúbb,
e helyütt meg nem nevezhető módon pénzt
szerezni, miért lesz egyszerre erény ily irodalmi cég alatt
jelentkező lélekrontással ? Nem gondolt a kiadó arra. hogy
e könyv bűnöket
ismertet meg, még tán nem kárhoz atba
indult, de minden újságon kapó és az ismeretlen iránt fogékony ifjú lelkekkel? Ki viseli ezért Isten előtt a felelősséget?
Józan gondolkodású
emberek előtt, akiknek látását
pártos
elfogultság nem homályosította
el, a válasz nem lehet kétséges.
A megtérést
hirdetni
mindenesetre
sz ép f'elnda t, de
erre a Biblia gyönyörűbbnél
gyönyörűbb
történeteket
szolgáltat s nem szorulunk
ilyen börtönirodalmi
penészvirágokra. De akad elég máshol is, p. o. a Tractatus-Társaság,
Prot. Irod. Társaság,
Luther-Társaság,
Bethlen-Társaság
megfelelő kiadványsorozataiban.
Ez a 128 lapos, 3 pengő
20 filléres, japán motívumokkal
díszített füzet (2-3 pengő&t már szép kiadású Bibliát lehet kapni), hosszan írja
le a hős bűnügyi fejlődését, hogyan kezdett lopni, kártyázni,
iszákoskodni,
rosszhírű
házakba
járni, egész a rablógyilkosságig s börtönbejutásig;
hogy menekült, mi módon játszotta ki a rendőrséget
és igazságszolgáltatást.
Emellett
durva sz ínekkel rajzolja a családi életet, amiből kikerült,
ami azonban - halálbüntetés re váró bűnősről
lévén szó -'
legalább is gyanus. Vannak részletek, amelyek arra tamtanak, hogy a beteg orvosi kezelés nélkül is meggyógyulhat;
ahol a börtönt, elég esetlenül, mint a bűn iskoláját rajzolja,
-- nem ébreszt-e a gyengébb ítéletűekben
vágyódást utána
és nem esőkkenti-e
a büntetéstől való félelmet? Közli e korszakos nyomtatvány,
mint címképet arablógyilkos
arcképét (a börtönigazgató
és védőügyvéd képét is), továbbá síremlékét, művészi díszművekhez
illő kiállításban,
amellyel
koránt sem versenyezhetnek
azok az egyszerűbb
kivitelű
képek, amelyek tankönyveinkben
nemzeti nagy jainkat,
az
emberiség
jótevőit
álIítják
gyermekeink,
ifjúságunk
elé.
Hány nemes szív porladt el a nélkül, hogy .arcvonásait megőrizte volna valamely kegyeletes kéz! Hánynak
omlott be
sírja hálátlan
elfelejtés
miatt!
Síremléköket,
ha volna is,
nem ismerjük. Miféle igazság az, hogya
Hajnal nagyjában
éppúgy megbecsüli
e rablógyilkost,
mert
a halálos
ítélettől félve, megtört és megtért. mint a hittérítőket,
- akik
talán meghaltak
munkájukért,
életök ideáljáért?
Végre mit
szóljunk
ahhoz, hogya
rablógyilkosnak
egy töprengő, kőz-

helyek sorozatából álló vallásos énekét is közli a füzet; nincs
ebben a versben semmi, amit százszor és ezerszer nem olvastunk volna már, aminek
csak az ad valamelyes
különös
érdekességet,
hogya
társadalomnak
egy szomorú
alakja
írta. De hisz a meglepetések
korszaka még nem fejeződött
be. Ha így haladunk
tovább, viszont fogjuk még látni ez
éneket, mint a megtérés ünnepének
diadalmi zsolozsmáját
a flallelujah
énekeskönyv
következő kiadásában.
A könyv megjelenését
a szekták
lélektana
érteti és
magyarázza
meg. A szekták egész gondolatvilágának
sarkpontja s valósággal kultusz tárgya a megtérés. Mennél nagyobb bűnből, mennél
mélyebb
és mocskosabb
fertőből
emelkedik ki a lélek, annál nagyobb a dicsőség, annál nagyobb a megtérés csodája. úgyhogy a szekták szerint a bűn
szinte nélkülözhetetlen
eleme a megtérés
folyamatának.
Ugyanaz a lélektani folyamat ez, mint mikor a római dőzsölőbarlangok
alakjaiból egyszerre áhitatos, vezeklő remeték
váltak. Némelyiknél nagy lelki válsággal járt és őszinte volt
a megtérés, de utóbb, amikor őket tisztelettel
kezdte kőrnyezni a tömeg, megjelentek
az érvényesülés
kenjunktúralovagjai. Mert acél és törvény az érvényesülés, - az eszköz, az út, az öltözet és cégér mellékes;
váltani, cserélgetni
éppúgy lehet, mint a nemzeti hovatartozást.
E füzet is bizonyítja, hogya
szekták a megtérés
csodáinak
keresésében
és elővarázsolásában
eljutnak odáig, hogy maga a megtérő
válik tisztelet és kultusz tárgyává, nem az isteni kegyelem
és krisztusi erő, mely ezt véghez vitte. Ilymódon támadtak
a testi örömöktől elfordult s magukat önsanyargatásra
fogott remetékből
a középkor
szentjei. Csakhogy e szentek
közt szép számmal akadtak
a keresztyén
hitnek vértanui.
míg a mi burjánzó
szektás irányaink
nem a mártírságban
jeleskednek, hanem a csendes gyülekezeti életbe való besurranásban
s a lelkész rnunkájának
aláaknázásában.
A mártírsághoz
úgy jutnak, ha némelyiket
véletlen
baleset éri,
mint a hadgyakorlaton
a kajtori kisbírót, akinek sírkeresztjére azt írták: "Meghalt a hazáért, mert kénytelen volt vele".
Érdemén felül foglalkoztunk
e füzettel, de meg kellett
tennünk, mert a keresztyénségre
és főleg protestáns
egyházunkra veszedelmes irány jelentkezik
benne, mely meghamisíthatja
az erkölcsről,
újjászűletésről
alkotott protestáns
közfelfogást
és idegen elemet plántál
egyházi
életünkbe.
Sajnáljuk,
hogya
fordító
nem különb
munkára
szánta
nyelvtudását.
stílusbeli
készségét.
Fejtegetésünket
abban
foglaljuk össze, hogy irodalmi
műnek
sekélyes és silány;
árnyéka sincs benne a Raszkolnikov
finom lélektani elemzésének és mesterkézre
valló jellemző, megigéző stílusának.
Az egész mindenestől
beillik egy börtönügyi
múzeumba,
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büntetőjogi könyvtárba, - ha t. i. valóság az egész napló és
nem kitalálás. Semmi esetre sem való annak a közönségnek kezébe, amelynek szánták, mert ha építőelem után böngészünk benne, akkor száz konkolyszál esik minden gabonaszárra.
Azt a tanácsot bátorkodunk
adni a kiadónak,
szedje össze a példányokat
a papírzúzó számára, amint az
Ördögszekér első kiadásával tették hír szerint a szerző igaz
harátai.
(Sz. Á.)
Irodalmi

hírel •.•

Kapi
Bélának,
Társaságunk
elnökének,
Békesség
című imádságos könyve a napokban kikerül a sajtó alól. A
Franklin- Társulat adja ki és különbözö
kötésekben kerül li
közönség kezébe. A termékeny egyházi írónak egy év alatt
második műve ez imádságos könyv; éppen egy esztendeje
adta ki Bizonyságteués
címen egyházi beszédeinek első kötetét, mely azóta kőzkézen forog s áldásos hatása egyre terjed gyülekezeteinkben.
Lampértli Géza, a régibb költői nemzedék egyik legtiszteltebb s legolvasottabb tagja, akit nem kell közönségünknek külön bemutatnunk
s akinek 30 éves költői örömünnepét nem régen ünnepelte a Petőfi-Társaságban
a magyar irodalmi világ, - költői pályájának
újabb terméséből
egy
kötetnyi szép költeményt bocsát közönségünk
elé. Akiket
nem bódított meg az újabb évtizedek költészet gyanánt
k ínált sok selejtes áruja és még mindig örömest kívánkoznak a tiszta források mellé, bizonyára örömmel fogadják a
hírt és a kötetet, mely a nemzeti irodalmi hagyomány folytatása és visszhangja. A Singer és Wolfner R.-T. adja ki. Előjegyzési ára 3 P 50 f.
Vj Urak régi hegyek között. Maróthy Jenő, az újabb
irodalmi nemzedék egyik legértékesebb tagja; az a vidék
szülte őt, mely Mikszáthot adta a magyar irodalomnak. Felvidéki novelIáiban az elszakított magyar felvidék lakosságának mai életét, gondolkodását
rajzolja éles szemmel, biztos
kézzel, tiszta magyar nyelven s lelket üdítő, JÓÍZű humorral.
A fiatal Írónak ez első kötete, melyet bizonyára újabbak
k ővetnek. Felhivása, melyet hozzánk küldött, a mai superlativushalniozó
világban oly szerénységet árul el, mely csak
igazi értéknek lehet tulajdonsága.
Maróthy Nógrád egyik
híres ároni családjának
sarja, kíváló elődök méltó ivadéka,
aki munkásságával
gyarapítani fogja a parókhia dicsőségét.
A terjedelmes kötet előjegyzési ára 6 P 50 f. - Az egyetemi
nyomda adja ki.
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ÚJ KÖNYVEK.

Pap Ferenc. A szellem megváltója.
Budapest,
1928.
Jézus útjának megvilágítása
a hívő lélek igazságérző, költői nyelvén hivő lelkek számára. Rövid elmélkedések, amelyeket a felnőtt keresztyének,
az élet küszöbén álló ifjak
lelki haszonnal olvashatnak. A szép kiállítású füzet ára 1 P.
. Kálvin János, az ember és munkája. Írta Horin C. H.,
a Traelatus- Társaság titkára. Magyarra fordította dr. Nagy
és krisztusi erő, mely ezt véghez vitte. Ilymódon támadtak
Sándor. A nagyközönség
számára írt élet- és jellernrajz.
me ly széleskörű, alapos tanulmányozás
eredménye. A 15
éves munkának, mely angol nyelven több kiadást ért, egyik
érdekessége, hogy több kiváló
tudós és Író nyilatkozatát
közli Kálvinról és a kálvinizmusról.
A Traktátus-Társaság
adta ki.
Ú] Képes Újtestámentoui
jelent meg a skót nemzeti
Biblia- Társaság kiadásában.
Képei szép, színes műmellékletek. A könyv csinos kiállításánál
fogva alkalmas
arra.
hogy ünnepi ajándékul szolgáljon.

Szabolcska Mihály. (heim nyomán. Lapzártakor
került kezünkbe e kedves könyv, mely a költőnek a háború
kezdete óta írt legszebb költeményeit foglalja magában. A
rövid előszó elmondja a könyv történetét, amelyet magyar
szívvel kell olvasni, hogy együtt érezzünk a költővel, aki a
déli végeken csüggedetlen hűséggel őrzi a magyar pásztortüzet és reménykedve. virraszt
melleUe. A kötetről
nem
mondunk
egyebet, mint hogy Szabolcsleának
lelkétől-lelkezett gyermeke és koronája János vallástétele
Jézusról,
rnely a mai nemzeti léleknek tán legszebb megnyilatkozása: a magasba szárnyaló keresztyén hit és nemzeti remény dythirambja.
lA kötetet a Magyar Tudományos
Akadémia adta ki; ára 3 P.
Mindezen hirdetett
könyvekre
elő lehet jegyezni a
Luther- Társaság könyvkereskedésében
(VIlI., Szentkirályiutca 51/a). Ugyanott meg lehet rendelni bárhol megjelent
könyvet.

III

Az életből.
Levelek, kérdések, indítványok.
I.

Pár szó egyházi sajtónkról.
Levél a szerkesztőhöz.
Tisztelt szerkesztő
úrI
Nem mondok semmi újat, amikor azt állítom, hogy
az egyesülés hatványozza
az erőket. Már gyermekkori
emlékeink változatos
mezején
tallózva, szemeink elé villan a
példabeszéd
a concordiáról
és discordiáról.
Közismert
a
példázat is a füzvesszőnyalábról,
melyet az erőteljes fiatalok nem voltak képesek kettétörni ; halálos ágyon sínylődő
elaggott apjuk pedig, szétszedve
a nyalábot,
a vesszőket
egyenkint
erőtlen kezeivel könnyedén
eltőrdelte.
Azzal se
mondok újat, hogy a szavak elszállanak ; a példaadás ellenhen cselekedetre ösztönöz .
Midőn azonban egyházunk irányadó tagjainak
figyelmébe ajánlom azt a tényt, hogy szóban és Írásban hangoztatják ugyan az egyesülés. tömörülés üdvös voltát, de szétszakadozottságunk
állapota
etlenállhatalonul
vonzó erejű
példaadás hiányára vall: ezzel talán mégsem tévedtem meghaladott álláspontra.
Gyűléseinken
és a társas életben számtalanszor
fölmerült már egy, a protestáns
elvek által' vezérelt, áthatott,
protestáns
érdekekért
küzdő, protestáns eszméket megvalósító terjedelmes lap megindításának
gondolata. Igaz, hogy
a terv, az igyekezet már tettekké érlelődött. Nem lehet megtagadni az el ismerés és hála példáját azoktól a férfiaktól,
kik a gondolat megvalósításán
időt, munkát áldozva, buzgón' fáradoznak.
Kétséges azonban,
hogy ez a dícséretes
buzgalom a megvalósulas
mai alakjában
sikerre vezet-e és
eléri-e óhajtott célját.
Fővárosunkban
jelenleg három kis evangélikus
lap
igyekszik kitartó küzdelemmel
a hitélet követelményeinek
megfelelni. Számos egyháztag előfizet nemcsak egyre, hanem vannak, kiknek asztalán mind a három is föltalálható.
Vannak azonkívül, kik az előfizetésen felül még külőn adományokkal
is hozzájárulnak
az előállítás költségeihez, hogy
a kiadóhivatal
ingyen is megküldhesse
a lapot azon egyháztagoknak. akik bármi okból nem fizettek elő.
Kétségtelen tehát, hogyahitbuzgóság
és áldozatkészség forrása híveink lelkéből életerősen csergedez , de a há-
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rom vállalat a felfakadó vizet cseppekké
morzsolja szét. És
az eredmény három kis terjedelmű lap, amelyeknek egyike
sem képes az evangéliumi lélek életszűkségleteit
kielégíteni.
Pedig alig csalódom abban a hitben, hogy evangélikus közönségünk élénken érzi - ha néha talán öntudatlanul
is a szomjúságot az életvíz után, él keblében a vágyakozás a
mindennapi
élet izgató, nyugtalanító,
bizonytalanságban
hánykódó jelenségei között biztos révpartra, békés tanyára
vezérlő olvasmányok
után. Ezla vágyat kielégíteni az egyház feladata. Ennek a feladatnak úgy és csak úgy felelhetünk meg, ha erőink szétforgácsolása
helyett a hitbuzgóság áldozatait összegyüjtjük
erőteljes, hatalmas folyammá,
mely nagy területekre árasztja el életpezsdítő hullámait.
Gyüjtsük össze az előfizetők seregét egy táborrá,
a
szellemi munkásokat
egy vezérkarba s alapítsunk
egy tágkeretű lapot, mely kielégítse mind a helyi, mind a vidéki
érdekeket, melyben mind a gondolkodó,
a kor küzdelmei
felett tépelődő, mind a szórakoznivágyó
s a mindennapi
élet lehangoló
körülményei
után enyhülés,
megnyugvás
után epedő hívünk megtalálja az ő lelkének táplálékát. És
mivel a társadalom
gerince a középosztály,
főképen pedig
a köz- és magántisztviselők
rétege s innen indulnak ki a
társadalom
lelki életét mozgató s irányító idegszálak.
a lapot olyan szellemben és olyan tartalommal
kell szerkeszteni, hogy az éppen ebben a rétegben legyen képes minél
nagyobb birodalmat
hódítani.
Egy ilyen szellemű, ilyen
tartalmú lap tud megfelelni annak a feladatnak, hogy hatalmas olvasótábort
toborozzon össze, ahol az evangéliumi
eszmék a társadalom
minden rétegeibe termékenyítő
erővel eljuthassanak
és nem százak, hanem ezrek és számos
ezrek szívében élesszék föl a vigasztalásnak,
megnyugvásnak és a hitben megerősödésnek olthatatlan lángját. A terv
ki.vitelére pedig legalkalmasabb
szervünk a Luther-társaság. Személyi okok nem akadályozhatják
egy ilyen lap
megalapítását;
mert evangélikusok
vagyunk és szívünkbe
vannak vésve kitörölhetetlenül
Krisztus urunk szavai. Máté
20; 20.
Sass János.
A szerkesztő
megjegyzése.
Sass János
tagtársunk
fent közölt felszólalását némi kiegészítéssel nyilvános vitára
bocsátjuk; szívesen közlünk a tárgy lényegébe vágó minden
hozzászólást. Részünkről megjegyezzük,
hogy ami a budapesti egyházi sajtóra illik, azt általában
elmondhatjuk
a
hazai evang. sajtóról. Összezsugorodott
egyházunknak
Mször annyi lapja van, mint volt valaha az ép ország csonk ítatlan ép evangélikus egyházának.
Nem csupán az anyagi
erő elforgácsolódása
baj, hanem az is, hogy szellemileg ném
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tudjuk eléggé táplálni lapjainkat. A .betű, a szó, mondat, .
cikk magában, véve még nem hoda.lüll},.ha igazi szellem és
lélek nem lüktet benne. Elismerjük, hogy nagyobb, főleg városi gyülekezetek szinte reá szorulnak a sajtó szolgálatára,
hogy a minél gyakoribb érintkezés révén a híveket erős
szálakkal az egyházhoz kapcsolják, bár attól tartunk, hogy
fölöslegessé teszik az évkönyveket, a gyülekezeti életnek e
megszokott kedves tükörképeit, egyházunk történetének
fontos, érdekes tartalmu, maradandó forrásait. Annyi szerkesztő van, hogy megalakíthatnák a szerkesztők különegyesületét vagy szakszervezetét, bár inkább az olvasók szakszervezetét kellene megalakítani. Bizonyára másokban is
felbukkant már ez a gondolat és köszönetet mondunk a felszólalónak, hogy ez égető kérdésre, felhívta a figyelmet. A
Luther- Társaságnak nincs programmjában olyan lap kiadása, aminőre tagtársunk
céloz és csupán általános egyházi közóhajra vállalkoznekkiadására;
a közel jövő ugyanis
oly .rl~ladatokat ró reá, amelyeket megcsökkent anyagi ereje
nehezen bír el. Sass János bizonyára azért említette e tervvel kapcsolatban társaságunk nevét, mert ily módon akarja
biztosítani az erők tömörülését, mely a Luther-Társaságnak,
mint közintézménynek jobban sikerülhet, mint bármely
ínagánvállalatnak. Várjuk a hozzászólásokat.
II.
A Bethlen-Szövetség legújabb kiadványával kapcsolatban több felszólalás érkezett hozzánk, mely a Szövetség
'irodalmi vállalkozását súlyos és elítélő bírálatban részesíti.
A tér szűk volta nem engedi a felszólalások részletes közlését;
a segítés is elkésett már, azért csak pár megjegyzést közlünk az anyagból a jövendőre való okulás kedvéért. A
Bethlen-Szövetség nem irodalmi, hanem társadalmi egyesülés' gyanánt jött létre, s ezen a téren kell maradnia, ha
hasznos, áldásos munkát akar végezni. A munkafelosztás a
. 'siker elemi feltétele s a protestantizmusnak vannak hazánkban régi, tisztes multú irodalmi társaságai, szakavatott veze.tés alatt, amelyekben megvan az irodalmi ellenőrzés és tekintély' amivel a Bethlen-Szövetség nem versenyezhet. (P.. o.
Vida Gyula jó ügyvéd lehet, de irodalmi ügyekben mégis
nagyobb súlya van Ravasz Lászlónak, a közős PJ;;oL.Irod.
Társaság elnökének.) Helytelen volna az is, bár muItjuknál
fogva több joggal tehetnék, ha irodalmi társaságaink saját
külön feladatukat mellőzve a protestantizmus társadalmi
szervezését maguk számára sajátítanák ki, mert az egyházak e munkát más szervezetekre, a szövetségekre bízták.
Élő, egészséges szervezetben a különböző elemek a maguk
8
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kijelölt munkáját végzik s nem cserélik el szerepeiket. Gondoljuk csak el, milyen eredménye lenne annak, hogy ha a
test különböző szervei nem a természet szerint reájuk rótt
munkát végeznék, hanem a másik szerv feladatát. Vannak
a magyar protestáns egyháznak régi kipróbált egyesületei,
ahol irodalmi tekintélyek adnak irányt. A Bethlen-Szövetség
elégedjék meg előadásainak sorozatos kiadásával, ezzel
hasznos munkát is végezhet, esetleg gondoljon egy nagyobb
lapvállalatra, ha ugyan megvalósítható, de oly munkák kiadását mellőzze, amelyek az irodalmi társaságok programmjába illenek s amelyek azt jobban el tudják végezni. Jogosnak találjuk azt a megjegyzést is, hogy miért mellőzi a
Bethlen-Szövetség a terjesztésnél a prot. egyházak irodalmi
társaságainak könyvkereskedéseit (Luther, Bethlen, Meliusz). Vagy tán ezeket nem. ismeri el protestáns intézményeknek? Miért kellett megrohanni ügynökökkel az irodalmi
társaságok háta mögött a gyanutalan. közönséget és reájuk
erőszakolni az uzsoraár határát kerülgető könyvet, aminek
értékszintjét a Prot. Szemle és Theol. Szemle megtámadhatatlanul megállapította? Vagy az volt a cél, hogy a közönség
kedvét örökre elvegye a prot. egyházi irodalom pártolásától?
HasonIítsa össze kiki a Zsilinszky képes Egyháztörténetét
tartalomra, kiállításra, terjedelemre s képanyagra. főleg pedig az árra nézve a Bethlen-Szövetség kiadványával (ez utóbbi
ára kétszer akkora, noha az előbbi viszont majd nem kétszer akkora terjedelmű tudományos érték), el fog szörnyedni,
kivált ha hozzá tesszük, hogy az Athenaeum annak idején
magas írói díjat fizetett, a Bethlen-Szövetség pedig ezen kö. telesség alól fölmentette magát. Először sorsjegyekkel
facsarta a Bethlen-Szövetség a közönség áldozatkészségét:
következett az ügynökhadjárat. Kíváncsiak vagyunk, mit
fundál most? És mire fordítják ezt a közadakozásból, helyesebben közsarcoltatásból
eredő jövedelmet? A protestáns közönség talán megérdemelne egy kis nyilvános elszámolást.
Olvasóinkat felhívjuk az ügynökostrommal szemben
kellő óvatosságra. Aki hozzánk fordul, annak szívesen szolgálunk tanáccsal és felvilágosítással. Az erőszakoskodó ügynökökkel szemben pedig forduljanak a rendőrség és törvény
oltalmához. Hamis dolgot állít az, aki protestáns életszükség
szempontjából
a Bethlen-Szövetség
kiadványait
a Biblia
mcllé helyezi.

Halottaink.
Kegyeletes szívvel emlékezünk meg e helyen a magyar
protestáns tudományos világ halottairól. Rövid pár szó, amivel emléküknek áldozhatunk ; más hely szolgál életútjuk ,
munkásságuk, alakjuk jellemzésére és méltatására, -de e
folyóirat nem mehet a közönség elé a nélkül, hogya
veszteséget föl ne jegyezze, amit elhúnyásuk által szenvedtünk. A veszteséget és fájdalmat az enyhíti, hogy amit lsten
reájuk bízott, azt a munkát hűségesen elvégeztékés ezzel a
történelmi fejlődés láncszemeivé váltak .
. Góbi Imre, egyet. főlevéltárnok, a pozsonyi, soproni,
majd a budapesti ev. főgimnázium tanára, az irodalmi
oktatás kiváló műveltségű mestere, akinek szép költeményeit az őszön adták ki tanítványai, - 81 éves korában
1927 szept. 28-án váratlanul meghalt. Lelke tiszta derűjét, nemes világnézetét -utolsó percéig megőrizte.
Dr. Masznyik Endre, a pozsonyi evang. theol. akadémia tanára s igazgatója, Luther, Pál apostol, Jézus életének Írója, az újtestamentom fordítója, aki egyik alapítója
volt a Luther-Társaságnak s a Magyar Irodalmi Társaságnak. Mint theol. író, nagy olvasóközönséget nevelt a prot.
irodalomnak. Szül. 1857, meghalt 1927 okt. 12. Pár hó
mulva özvegye is követte a sírba.
Radácsi György, a sárospataki iskolának 48 éven át
volt tanára, aki 79 éves koráig volt tanszékének hű munkása; a ref. egyházi életnek egyik klasszikus alakja; a kőzélet minden ágában éreztette kíváló egyénisége hatását. A
pataki iskolától az ő alakja elválaszthatatlan. Irodalmi
munkássága főleg bibliai tárgyú tanulmányokból áll. Szül.
1846. Meghalt 1928. jan. 11. Elköltözött hozzá méltó hitvese után ő is távozott a földről.
Sass Béla, a debreceni ref. theol. akadémia s utóbb a
-hittudományi kar nagyérdemü tanára, Jób könyvének fordítója; - tudományos munkásságát tán még fölülmulja az
egyházi közigazgatásban végzett munkája. Haláláig kőztisztelet környékezte. Szül. 1865. Meghalt 1928. jan. 19.
Mind a négyen több nemzedék lelkébe írták nevüket s
nagy részvét koszorúzta koporsójukat.
Legyen áldás emlékükön!
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A Luther-Társaság tagjaihoz.
Az Ösvény a Luther-Társaság igazgató tanácsának és
közgyűlésének határozata szerint több évre terjedő szűnetelés után újólag beköszönt a régi, ismerős fedelek alá. Fölkeresi azokat a lelkeket, amelyekben él a sóvárgás az eszményibb világ után s a föld göröngyei közt Isten országának útjait keresik.
Úgy érezzük, hogya mostani, egészségtelen sajtóviszonyok közt, amikor az elmorzsolódás állandó veszedelme fojtogat s az erők egyesítése helyett széthúzás, a szétaprózódás szertelen érvényesülése jellemzi egyházi életünket,
szinte életérdek oly folyóirat, mely a különleges, szerteágazó törekvések útvesztőjében az egyetemes gondolatot, a
történelmi erőt jelentő nemes egyházi hagyományt, a reá
ruházott isteni küldetést szolgálja. E cél szolgálata nem ellenkezik a haladás elvével. Az egyház életének iránya, tehát
haladása nem tagadhatja meg azt az egyetemes emberi szükségérzetet, mely szülte, sem azt a charismát, hivatást, mely
néki világtörténelmi osztályrészül jutott. Ha megtagadná,
vagy ereje fogytán nem bírná tovább szolgálni, saját jövendőjét nyesné le botorul életfájának törzséről. Evangéliumi
egyházunk az örök reformáció egyháza - az Isten országa
.halhatatlan eszménye felé, amint a keresztyén lélek útja
szakadatlan küzdelem, a krisztusi életeszménynek személyiségünkbe való beoltásáért.
E gondolatot igyekszik hirdetni az Ösvény. Mint barát köszönt be közönségéhez, azzal az erős hittel, hogy sehol
sem fogadják majd hideg szívek. A részletes tájékoztatót
olvasóink megtalálják a borítékon. A régi programm ez
mondatról mondatra. Semmi okunk sincsen változtatni
rajta. Valljuk és követjük. Isten áldja meg jó feltételünket
és munkánkat:
A szerkesztő.

