
Az Olvasónak 

Kegyelem és békesség Istentől a mi Atyánktól 
és az Űr Jézus Krisztustól. 

A „Luther-Társaság", dr. Zsilinszky Mihály m. hir. 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár, bányai ág. hitv. evang. 
egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt. 1903. november 12-én 
Budapesten tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel elhatározta, 
hogy — tekintettel a reformáczió emlékünnepének közelgő négy-
százados fordulójára. vagyis 1917. október 31-re — magyar 
nyelvre lefordíttatva kiadja Dr. Luther Márton Müveit. 

Tette ezt egyfelül azért, hogy századoknak sajnálatos mu-
lasztását kipótolja, másfelül pedig, hogy az evangéliomi protes-
tánsoknak s kiváltképen az ág. hitv. evangélikusoknak, vagy mondjuk 
így: lutheránusoknak, egy nagy becsületbeli tartozását lerójja. 

A kimondott határozatot im követi a tett. 
Az a Luther, a ki Isten Igéjének rendíthetetlen szikla-

alapjára állva, Isten erejével egy egész régi világot vetett ki 
sarkából és teremtett ujat, a mi világunkat, — ím itt édes magyar 
nemzeti nyelvünkön szól hozzánk. 

Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, a ki 
hozzá. a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül ki-
hívja mindazok érdeklődését, a kik — tartozzanak bár egyébként 
akármely körhöz, — az emberiség élet fejlődésének kimagasló s 
időtlen időkre irányadó tényezőit kultúrtörténeti szempontból mél-
tatni s általán a mult nagy tanulságait és vívmányait a jelenkor 
javára értékesíteni tudják és akarják. 

És szent meggyőződésünk, hogy „Dr Luther Marton Müvei" 
e szempontból épen hazánkban is igen nagy ts áldásos szolgalatot 

Dr. Luther M. művei. f 
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fognak teljesíteni. Sok. eddig elfogult olvasó szemeit nyitják meg 
s hitelesen igazolják, hogy Luther az emberi művelődésnek épen-
séggel nem átka, hanem egyik legnagyobb áldása vala; hogy 
fegyverei sohasem testiek, hanem mindég szellemiek voltak és 
erősek Istennek, minden a Krisztus és az ő Igazsága ellen emeli 
magaslat lerombolására. 

E művek bemutatják mindenkinek az igazi Luthert úgy, a 
milyen volt s nem mint a czélzatosság avagy rosszakarat festegeti 
s elvezetnek egy nagy kornak eredeti s tiszta forrásához. 

Mi, evangéliomi protestánsok pedig — úgy véljük egy szó 
ellenmondás nélkül jelenthetjük ezt ki -— tartozzunk bár a refor-
máczió egyik avagy másik irányához, — e müvekből tisztára meg-
értjük, mi sejtésképen eddig is élt mindnyájunk öntudatában, hogy 
a Luther név nekünk több, mint pusztán történeti emlék, hogy 
Eszme az, mely koporsójából kitörve, az eget immár megvívta s 
uralkodik sziveinkben, mint a valláserkölcsi megújhodás, a sze-
mélyes élő hit, a lelkiismeretbeli szabadság; az önálló tudományos 

. kutatás és erkölcsi felelősség, egy szóval, mint a folytonos haladás 
és tökéletesedés örök elve, lelke és ereje. 

Azért „Dr. Luther Márton Müvei" a Szent Biblia 
mellett a vallás-erkölcsi s ebből folyólag az egyházi téren való 
folytonos reformácziónak elsőrendű authentikus jogforrása és leg-
hatalmasabb fegyveriára lesznek és maradnak kezünkben. 

Ha megvetjük vagy letérünk • a bennük incarnált elvi állás-
pontról, létalapunkat adtuk fel: evangéliomi világosságunk 
kialszik, a só meqizetlenedik. E manapság nem is egészen alap-
talan aggodalom legyen tehát egyik főok arra, hogy magyarhoni 
ev. protestáns egyházunk, e szent Sión kivül-belül erősen ostromlott 
várfalai között megszólaltassuk a vezért s tőle nyerve erőt és buz-
dítást, megujult lélekkel s rettenthetlen bátorsággal harczoljuk a 
nemes harczot mind egész a diadalomig. Mert ő mondja: Erős 
várunk nekünk az Isten / 

Sajnos, anyagi erőink fogyatékossága miatt nem vállalkoz-
hattunk Dr. Luther Márton összes műveinek édes magyar nyel-
vünkre való átültetésére. De azt hisszük, nagy dolgot végezünk, 
ha csupán az ő maradandó becsű műveivel gazdagítjuk is irodal-
munkat. Jelen kiadásunk tehát csak szemelvényes, de azért úgy a 
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reformácziő, mint Luther személyes fejlődése szempontjából egy-
sécjes és teljes gyűjtemény leszen. 

Eltéröleg az eddigi német avagy latin-német kiadásoktól, a 
melyek Luther műveit vagy tárgyi (ilyenek: a wittenbergi, a 
Walch-féle, az erlangeni, a KöstUn-féle) vagy időrendi (ilyenek: a 
Zimmermann-féle s a legújabb kritikai, vagyis a iveimári kiadás), 
szempont szerint csoportosítják, mi, tisztán magyar nyelvű kiadá-
sunkban, a kettős szempont egyesítésére igyekezünk, vagyis külön-
külön bemutatjuk Luthert, mint egyházreförmátort, mini 
egyházszervezőt és mint egyházépitőt, de oly formán, hogy 
akár egyik akár másik körben mintegy szemünk előtt lássuk őt 
fejlődni, megnőni. 

Alapul vettük az eddigelé egyetlen és páratlan Knaake-féle 
vagyis az u. n. iveimári nagy kritikai kiadást, a mely „Dr. Martin 
Luthers Werke, Kritische Gesammtausgabe. Weimar} 
Hermann Böhlau 1883" czimen indult meg. a jelenlegi német 
császár, IL. Vilmos pártfogása mellett s máig folyamatban van. De 
e mellett természetesen felhasználtuk az előzetes kiadásokat is, igy 
nevezetesen a Zimmermann-féle 4 kötetes gyűjteményt} a mely 
„Die reformatorischen Schriften Dr. Martin Luthers. 
Darmstadt 1846" czimen és a:Bu ch wald-Ka ver a u-Köstlin-
íele 8 kötetes népies kiadást, a mely r Luthers Werke. Berlin 
1898" czimen jelent meg. 

Minden egyes iratot rövid — a kortörténeti, keletkezési 
viszonyokra s az alapgondolatokra rámutató — bevezetéssel s az 
egyes kötetekhez csatolt legszükségesebb tárgyi magyarázó jegy-
zetekkel láttunk el, hogy eként olvasás közben Luther fejlődésének, 
a reformáczió szellemi mozgalmának? forrongó s kialakuló esz-
méinek benső képe tisztán állhasson előttünk. E munkát az anyag 
egységes feldolgozása szempontjából a vállalat szerkesztője végezte, 
az egyes ember erejét meghaladó fordítást pedig a vállalat körül 
csoportosult legkiválóbb evang, egyházi írók eszközölték. 

A. szövegen — eltekintve egy-két jelentéktelen kihagyástól — 
nem változtattunk semmit sem. Még nyersebb, sőt sokszor — a 
mai fejlettebb izlés szempontjából — egyenesen durva kifejezéseit 
is igyekeztünk híven visszaadni, mert meggyőződésünk szerint 
azok nemcsak az egyént, hanem — 5 tán még inkább! — a kort 
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is jellemzik s a többi kortársakkal és ellenfelekkel szemben nagy 
reformátorunkat szintén csak előnyös színben tüntetik fel. 

Az egész műhöz végül a kezelés könnyítése végett részletes 
név- és tárgymutatót is csatolunk. 

Isten nevében s az ő dicsőségére útnak indítjuk hát a 
Magyar Luthert. 

Vajha minden házba s minden szívbe, a mely befogadja, — 
bevinné magával lelke minden kincsét: az isteni kegyelem erejét, 
a rendithetlen erős evangéliomi hitet, a soha el nem muló szere-
tetet s a megtartó reménységet! 

Vajha bevinné az Istenhez és az ő igazságához mindhalálig 
való odaadó hűséget! 

Akkor a „Luther Társaság" nemes áldozatának és a mi 
fáradságos munkánknak jutalma bőséges leend! 

Pozsonyban, 1904. január hó 1-én. 

Dr. Masznyik Endre. 
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BEVEZETÉS. 

Luther műveit igen korán, még életében, kezdték össze-
gyűjtögetni és közrebocsátani. Eddigelé 'hét összesített kiadást 
ismerünk 

Az első az u. n. w i t t e n b e r g i vagyis a L u f f t - f é l e , 
mely is 1539—1558-ig 12 német és 6 latin szövegű kötetben 
jelent meg. Ez a kiadás még igen hiányos. 

A második az u. n. j é n a i , mely is 1555—1558-ig 8 né-
met és 4 latin szövegű kötetben jelent meg. Utóbb hozzácsa-
toltak még két pótkötetet. Ezek Eislebenben 1564—5-ben je-
lentek meg. 

A harmadik az u. n. a 11 e n b u r g i, mely is 1661—1664-ig 
10 nemet szövegű kötetben jelent meg. Ehhez utóbb szintén egy 
potkotet járult. Megjelent Halléban 1702-ben. E kiadásban né-
hány latin nyelvű irat is foglaltatik német fordításban. 

A negyedik az u. n. l i p c s e i , mely is 1729 —1740-ig 23 
német szövegű kötetben jelent meg. 

Az ötödik az u. n. h a l l e i , vagyis a W a 1 ch f é 1 e, mely 
is 1740—1753-ig 24 német szövegű kötetben jelent meg. Az 
előzőknél jóval teljesebb gyűjtemény, de még szintén hiányos. 
A latin szövegű iratokat is német fordításban közli. Tudo-
mányos szempontból azonban értéke igen csekély. 

A hatodik az u. n. e r 1 a n g e n i és f r a n k f u r t i , a mely is 
1826 —1857-ig 67 német és 33 latin szövegű kötetben jelent meg. E 
kiadás az előzőkkel szemben nagy haladást mutat, mert visz-
szamegy a legrégibb forrásokra és sokkal teljesebb is náluk, 
mert az addig ismert iratokat mind magában foglalja, de tu-
dományos szempontból szintén igen gyarló. 

A hetedik az u. n. w e i m a r i vagy K n a a k e f é l e , mely 
is 1884-től máig folyamatban van s az egyetlen kritikai 
teljes kiadás. Az 1883-iki Lutherjubileum emléke. Magában 
foglalja Luther összes iratait chronologikus rendben a meg-
állapítható leghiteletesebb eredeti szövegben. 

De ezeken kivül még sok más — bár kevésbbé teljes 
— Luther-kiadást is ismerünk, mint p. o. a Gerlach-félét (1840. 
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1841. 10 kötetben); a Pfizerfélét (1840.); a Lomlerfélét (1816., 
1817. 3 kötet) a Buchwald-Kaverau-Köstlinféle népies kiadást 
(1898. 8 kötetben) s végül a Löscherféle reformáeziói: »Acta 
etDocummenta«-kat (1720—1729. 3 kötet), S mint részletkiadások 
igen becsesek: a De Wetteféle »Luthers Briefe« (1825—28-ig 
5 kötetben); a Förstemann és Bindseilféle »Luthers Tischreden« 
(1844—48-ig 4 kötetben) s főként a Zimmermannféle »Die 
reformatorischen Schriften Dr. M. Luthers« (1846—1849-ig 4 kö-
tetben.) 

Mind e kiadások közül a wittenbergi vagyis a Lufftféle 
különösen is azért érdekes, mert ahhoz 1539-ben és 1545-ben 
maga Luther irt előszót. 

Ugy véltük, leghelyesebben járunk el, ha ezen mi magyar 
kiadásunkat Luther saját elüljárő beszédeivel vezetjük be, 
mert azok mindenképen igen érdekesek és jellemzők. 

Megjelölik azon elvi szempontot, mely alá maga Luther helyezi 
a saját iratait s a melyből azokat nekünk is tekintenünk kell 

A hit igazságainak egyedül való forráskönyve és szabálya 
a Szent-Írás. Minden más irat csak az Isten igazságának 
tan uja — veri tat is testis -—, csak történeti emlék. 

De ép ebből folyőlag nyilván kijelentik azt is, hogy az 
igazság kutatásában nincs megállapodás, hanem igenis van foly-
tonos és fokozatos haladás, egyszóval fejlődés. 

Luther iratai Luther szellemi fejlődésének hű képe. 
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A keresztyén Olyasofeoso 

Luther elüljáró beszéde 1539-ML*) 

J o b b szerettem volna, ha könyveim egytől-egyig 
feledésbe mennek s elpusztulnak. A sok kőzött egy ok, 
hogy a példa rettent. Hisz jól tudom, mi hasznát látta az 
egyház, hogy a Szent-íráson kivüi és a mellett a tenger-
sok könyvet könyvtárakban rakásra gyűjtötték s kivált-
képen, hogy csak úgy válogatás nélkül összeszedegették 
az egyházi atyák, a zsinatok és egyházi tanítók1 minden-
féle írásait. Bizony ezzel nemcsak a drága időt pocsé-
kolták s az írás tanulmányozását hátráltatták, hanem 
odáig vitték a dolgot, hogy elvégtére az Isten Igéjének 
tiszta ismerete is veszendőbe ment s a Biblia sutba került. 

Hát hiszen jó is, szükséges dolog is, liogy egyik-
másik egyházi atyának ós zsinatnak írása, mint tanu és 
történeti emlék fennmaradj on? de azért én mégis csak azt 
mondom: mindennek vagyon határa l Hiszen egy csepp 
kárát se látjuk, hogy nem egy egyházi atya és zsinat 
Írásainak Isten jóvoltából immár se hírük se hamvuk. 
Aztán, ha mind meg volna még ma is, hát a könyvek 
soka miatt mozdulni se tudnánk s bizony azért a Szent-
írásnál jobb útra mégsem igazítanának minket. 

Arra is gondoltunk, mikor magát a Bibliát fordítgatni 
kezdtük, hogy talán majd legalább ezután kevesebbet irnak 
és az írást jobban búvárolják és olvassák. Mert hisz, mi 
más czélja lehet minden más írásnak, mint, hogy a Szent-
írásra mutasson, mint a hogy János a Krisztusra mutatott 

*) Mindkét elülj áró beszédet némi kihagyással közöljük. A kihagyott 
részekben fellépésére, küzdelmére s legelső irataira vonatkozó ismeretes 
adatokat kozol (1. a második elülj áró beszédet) s a theologia helyes tanul-
manyozasa módjáról (oratio meditatio, tentatio) elmélkedik (L az első elül-
járo beszéd vegét). 
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mondván : „Nekem hanyatlanom, neked növekedned kell",2 

•— hogy kiki a tiszta forrásból ihassék, miként ezt minden 
jóravaló egyházatya meg is cselekedte. Mert az üdvös-
ségnek dolgát sem zsinatok, sem egyházatyák, sem mi nem 
végezzük el úgy, még ha a legnagyobb és legjobb ered-
ményt érjük is el, mint a hogy azt a Szent-írás vagyis az 
Isten elvégezte* Azért, "bírva bár Szent Lélekkel, hittel, 
isteni beszéddel és cselekedettel, hogyha idvezülni akarunk, 
a szószékre mégis csak a prófétákat és az apostolokat kell 
ültetnünk s mi magunknak odaletepedve lábaikhoz, hall-
gatnunk azt, a mit ők mondanak; nem pedig mondanunk, 
a mit nekik kelljen hallgatníok. 

De most immár nem térhetek ki előle és mert kö-
szönetlen is ki akarják adni (bizony nem valami nagy 
dicsőségemre) összegyűjtött könyveimet, számot vetek 
értékükkel. Egyetlen vigasztalásom, hogy idővel majd az 
ón könyveimet is a feledés pora boritja be, kiváltképen 
ha mi jót írtam Isten kegyelméből. Nem lesz külömb 
sorsom, mint elődeimnek volt Az alja — no az bizonynyal 
legelőbb marad meg. Hiszen, ha maga a Biblia pad ala 
került és az egyházatyák és zsinatok Írásait is, minél 
jobbak voltak, annál hamarább feledték el, bizton remél-
hetjük, hogy ha e kor bolondságáért meglakolt, az én 
könyveimnek sem lesz hosszas maradásuk, már csak azért 
sem, mert mostanában csakúgy gomba módra termett a 
könyv is, mester is, s ím azok legtöbbje már is oda; feledés 
s enyészet takarja őket, úgy annyira, hogy még nevök se 
maradt fenn. Pedig ők maguk biztosra vették, hogy a 
könyvpiaczon őrök kelendőségük és az egyházban vég 
nélkül való uralkodásuk lesz. 

Előre hát az Isten nevében! Csakis egy szíves kóróst 
még. A ki jelenleg megszerzi könyveimet, ne tűrje, hogy 
azok akadály legyenek magának az írásnak tanulmányo-
zásában. Hanem vegye olybá őket, mint én a pápa rende-
leteit ós a zofisták könyveit3: látom belőlök, hogy időnként 
mit cselekedtek vagy vizsgálom a kor történetét is, nem 
hogy tanuljak belőlök, vagy a szerint éljek, a mint ők 
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gondolkodtak, S nem igen máskép bánok el az egyház-
atyák és zsinatok könyveivel sem, E részben Szent Ágoston4 

példáját követein, a ki egyebek közt az első és csaknem 
az egyetlen, a ki az egyházatyák és a szentek összes 
könyveitől befolyásolatlanűl, egyedül a Szent-írás előtt 
hajolt meg. E miatt erős összekoczczanása is volt Szent 
Jeromossal,5 e ki az elődök könyveit tartotta elébe. De 
nem engedett neki Hát bizony, ha Szent Ágoston példáját 
követték volna5 a pápából nem lett volna Antikrisztus6 s 
a könyvek egész raja s ronda hada nem burjánzott volna 
fel az egyházban s a Biblia megmaradt volna a szószéken* 

Luther elülj áré beszéde 1545-ből. 

M inden előtt kérve kérem a keresztyén olvasót a 
mi Urunkért, a Jézus Krisztusért, hogy legelső irataimat 
teljes figyelemmel és nagy szánakozással olvassa, tudván, 
hogy egykoron én is barát s az eszement és dühöngő pá-
pisták telivér fajtájából való voltam. Mikor a búcsú-
levelekkel7 való lélekvásár ellen síkra szálltam, akkor ón 
még nyakig úsztam a pápa tanításában, hogy szinte kész 
lettem volna, hahogy módomban áll, vakbuzgóságomban 
akár gyilkolni is ; vagy legalább kedvet leltem és segédkezet 
nyújtottam volna ahhoz, hogy rakásra öljék mind, kik a 
a pápának, ha csak egy pontban is, nem engedelmeskednek 
és meg nem hódolnak. 

Saul voltam én egykor. Ki komolyan veszi dolgát. 
Olyan, mint még ma is akárhányan. Egy . szóval: nem 
voltam ón a pápaságnak afféle lágymeleg vitéze, mint Eck8 

és társai, a kik, véleményem szerint, inkább büdös hasuk, 
ezen ő Istenük miatt keltek védelmére a ' római széknek, 
mintsem hogy magát az ügyet viselték volna szivükön. 
Sőt meggyőződésem, hogy ők, mint epikureusok,8 még ma 
is csak kiröhögik pápájukat. Én azonban, lelkemre 
mondom, teljes komolysággal és odaadó hűséggel jártam 
el dolgomban, félelemmel és rettegéssel gondolva az utolsó 
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napra és e mellett mégis szívemnek melyéből vágyva az 
üdvösség után. 

Azért, keresztyén olvasó, legelső irataimat és köny-
veimet forgatva, majd meglátod, mennyi czíkkben hátráltam 
meg és engedtem nagy alázatosan a pápának, holott utóbb 
azokat is a legborzasztóbb istenkáromlásnak tartva, elkár-
hoztattam és örökké el is kárhoztatom. Ámen. 

Ezt az én tévedésemet vagy mint gonosz ellenfeleim 
mondják, ezt az egyenetlen beszédet, tudd be tehát az 
időnek, meg az én tudatlanságomnak és tapasztalatlansá-
gé innak 6 Hiszen én kezdetben egy magamra álltam, árván 
és társ nélkül, s hozzá, az igazat megvallva, mindenkép 
járatlan és nagyon is tanulatlan voltam az ily fontos és 
nagyságos dolgok tárgyalásában. Mert én csak úgy egész 
véletlenül, tudtom, akaratom nélkül estem e perbe ós 
patvarba; tanúm az Isten, ki a sziveket vizsgálja. 

Ezt pedig azért említem fel, hogy eszedbe tartsd, 
mikor irataimat olvasod, miszerint én is egyike ' vagyok 
azoknak, akik, miként Szent Ágoston mondja maga ma-
gáról, írva s másokat tanítva mentek valamire; nem pedig 
akik egyszerre semmiből lettek főfő doktorokká, amint 
sajnos van akárhány ilyen mondva csinált doktor, noha 
valójában biz ők semmik, naplopók, hozzá járatlan ujon-
czok s mégis, ha csak egyszer kukkantottak is bele az 
írásba, már azt hiszik, hogy annak szellemét fenékig ki-
merték. 

Légy boldog, nyájas olvasó, az Úrban ós imádkozzál, 
hogy az Ige terjedve terjedjen és hatalmán megtörjön a 
gaz Sátán ereje. Mert erős és gonosz ő; most is minden-
felé kegyetlenül dühöng, mint ki nagyon is jól tudja és 
érzi, hogy napjai meg vannak számlálva s hogy helytar-
tójának, a római Antikrisztusnak országa jelenleg is nagy 
bajban van. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig a 
maga dolgát erősítse meg mi bennünk ós hajtsa is végre 
azt, a mit elkezdett, a maga dicsőségére és kicsiny nyája 
vígasztalasára Amen. 



A 95 TÉTEL 
— 1517. OKT. 31. — 

FORDÍTOTTA : 

MÁSZNI IK ENDRE. 





BEVEZETÉS. 

X. Leo pápa, hogy üres pénztárát megtölthesse és a római 
Péter-templom építését befejezhesse, 1517-ben általános vagyis 
u. n, nagy jubileumi-búcsút hirdetett. Ezt a búcsút Németor-
szágra nézve Albert, a fényűző választó fejedelem, mainzi és 
magdeburgi érsek üzleti szempontból bérbe vette s annak szász 
földön való elárúsitásával a hírhedt Tetzel János lipcsei dömés-
rendi barátot bizta meg, a ki hamarosan hozzá is látott 
dolgához. 

Luther Tetzelnek gyalázatos üzelmeiről 1517. őszén saját 
hívei utján értesült. Akkor ugyanis már egészen Wittenberg 
közelében, Jüterborgkban sátorozott. Lelkipásztori kötelességének 
tartotta, hogy fellépjen ellene. De ez csak annál szemtelenebbűl 
folytatta a lélekvásárlást. Ekkor látván, hogy a püspököknél 
tett lépései nem vezetnek eredményre, először a szószékről 
menvdörgött a búcsúlevelek ellen, majd, hogy a búcsúval való 
visszaélés dolgát az illetékes körökben tisztába hozhassa, az 
egyetemek akkoriban szokásos eljárásához alkalmazkodva, latin 
nyelven 95 tételbe foglalta a maga nézeteit, és azokat 1517 
október 31-én (Melanthon állítása szerint) déli 12 órakor a 
Minden-Szentekről nevezett wittenbergi vártemplom ajtajára 
kiszegezve majd ki is nyomtatva, megvitatás végett a tudós világ 
elé terjesztette. Egyszersmind értesítette e lépéséről ugv Albert 
mainzi érseket, mint, akinek Tetzel biztosa volt, valamint Jeromos 
(Scultetus) brandenburgi püspököt is, mint a kinek megyéjéhez 
Wittenberg tartozott. A kinyomtatott példányokat azonban 
egyelőre magánál tartotta. De a kiszegezett tételeket hamarosan 
lemásolták és ki is nyomatták különböző helyeken, igy latinul 
s németül Nürnbergben, majd Baselben, ugy hogy — mint 
Luther maga mondja— „alig telt bele 14 nap s már bejárták 
azok egész Németországot". 

Vitatkozásra azonban senki sem jelentkezett. 
A 95 tétel eredeti példányát nem ismerjük. A legelső 

nyomtatott kiadásokból azonban 3 különböző példány isme-
retes. E hármat a kritika A. B. C.-vel jelzi. Mind hármat kézirat 
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alapján adták ki. Az A. példány a londoni britt múzeumban 
van. Ez áll legközelebb az eredetihez. A B. valószinüleg Nürn-
bergből, a G. pedig Baselből való. A közkézen forgó német 
fordítás Jnstns Jónástól való; de ujabban mások — így Kaverau 
— is lefordították. E forditások azonban már . nagyon körül-
irásosak s talán épen azért sokszor igen zavarosak. 

Mi a legjobb vagyis az A. példány latin szövegét adjuk 
magyar forditásban. Az eddigi magyar forditások (1. dr. Masz-
nyik E. „Luther Élete" 1887. cz. m. 65—73 1. és Paulik J. „Luther 
95 tétele" 1899 ez. m. 8—20 1.) későbbi német forditások után 
készülvén, felhasználhatók nem voltak. 

Az A. példány szövegének számozása (25+25+25+20=95) 
a többi szövegek számozásától eltér. Ennek okát a tárgyi szem-
pont szerint való csoportosításban kell keresnünk. 

Luther 95 tétele kifüggesztésének nagy jelentőségét kez-
dettől fogva átérezték. Már kortársai is attól a naptól keltezték 
a reformáczió megindulását. Melanthon évről évre megemléke-
zett tanítványai előtt okt. 31-ről. Agricola pedig azt mondotta, 
hogy „1517 az evangéliom hajnalhasadásanak esztendeje". 

Mi sem mondhatunk mást. Mert igaz ugyan, hogy azok a 
tételek egyben másban még nem elég világosak és határozottak, 
de maga az evangéliomi-protestáns elv kiragyog belőlük. A 
bűnbocsánat Isten s nem a pápa dolga. A pápa és általán a 
pap csakis kihirdeti az igazi bűnbánóknak az Isten bünbocsá-
natát (37. 38 t.). Tehát: megigazíttatunk egyes egyedül az Isten-
nek ingyenvaló kegyelméből (sola gratia) a Krisztus érdeméért 
(58 t.) s a Krisztust követve (94 1). 

Ez elv kijelentésében van a 95 tételnek örök értéke és 
jelentősége. 

De beszéljenek a tételek maguk. 
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Vitatkozás a hűcsű1 erejéről 

Az igazság szeretetétől és kiderítésének vágyától 
indíttatva az alábbi tételeket Wittenbergben, Luther 
Márton tiszteletes atya, a szabad művészetek és a Szent 
Theologia mestere s ugyanott ugyanannak rendes tanára 
elnöklete mellett megvitatjuk. Miértis felhívjuk mind-
azokat, a kik velünk személyesen nem értekezhetnek, 
tegyék meg azt távolból írásban. A mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében. Ámen. 

1. Umnk es mesterünk a Jézus Krisztus ezt mondva: 
»Teljetek m ^ stb. (Mát. 4, 17 ) < akaija hogy a 
hívek egesz elete megtérés legyen. 

2. Ezt az igét nem vonatkoztathaljuk a szertartásos 
bűnbánatra2 (vagyis a papi hivatal korebe tartozó 
gyónásra és elégtételre). 

3. De nem is vonatkozik az csupán a benső bűnbánatra; 
sőt a benső bűnbánat mit sem ér, ha külsőleg, a 
test különféle sanyargatásában meg nem nyilatkozik. 

4. Annakokáért a büntetés mindaddig tart, mig az 
ember önmagát utálja vagyis egészen a mennyek 
országába való bémenetelig. 

5. A pápa nem enged és nem is engedhet el semmi 
mas büntetést, csak a mit a maga vagy a kánonok 
lendelkezese alapján kiszabott. 

6. A pápa egy vétket sem bocsáthat meg, legfeljebb 
kihirdeti és megerősíti, a mit Isten megbocsátott, 

Dr. La t l i e r M művei. o 
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vagy pedig bocsánatot oszt oly esetekben, a mikre 
nézve az intézkedés joga reá van ruházva, Aki az 
ily eseteket számba nem veszi, annak vétkére 
épenséggel nincs bocsánat, 

7. Egyáltalán Isten senkinek sem bocsátja meg vétkét, 
csakis űgy, hogy őt megalázva egyszersmind teljesen 
alárendeli a papnak, mint a maga helytartójának,3 

8. A bűnbánati törvények — canones poenitentiales 
— csakis az élőkre vonatkoznak; a holtakat ugyan-
azok szerint semmivel sem szabad terhelni 

9. Annakokáért a Szent Lélek a pápa révén igazán 
nagy jót tesz velünk, végkép kirekesztvén az ő 
rendelkezéseiből a halál hitcikkelyét és az utolsó 
gyötrelmet. 

10. Értetlenül és gonoszul járnak el tehát azok a papok, 
a kik a haldoklókra a tisztitó-tűzben bűnbánati 
törvényeket rónak ki 

11. Az a konkoly, hogy a kanonikus büntetés tisztító 
tűzbeli büntetéssé változtatható, ugylátszik, akkor 
vettetett el, a mikor a püspökök aludtak. 

12. Egykoriban a kanonikus büntetéseket nem a fel-
oldozás után, hanem az előtt szabták ki, mint az 
igazi töredelem próbáit. 

13. A haldoklók halálukkal mindent lefizetnek és a 
kanonikus törvényekre nézve már meghalván, azok 
alól jog szerint feloldvák.4 

14. A haldokló fogyatékos kegyessegt; avagy szeretete 
szükségszerüleg nagy felelemmel párosul, — igen, 
annál nagyobbal, minél fogyatékosabb vala az.5 

15. E félelem és rettegés már (hogy mast ne emlitsek) 
pusztán magában véve elegendő hogy a tisztító tűz 
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kínjait előidézze, mert közvetlenül határos az a 
kétségbeesés borzadalmával.6 

16. Szerintem a pokol, tisztító tűz és ég7 ugy külön-
böznek egymástól, mint a kétségbeesés, a kétséges-
kedés és bizonyosság. 

17o Ügy látszik, hogy a tisztító tűzben a lelkeknél a 
szeretetnek a félelem csökkenésével aianyban kell 
növekednie. 

18. Ügy látszik az sincs semmiféle észbeli vagy írásbeli 
okkal bebizonyítva, hogy a lelkek az érdem avagy 
szeretetben valő növekedés állapotán kívül volnának. 

19. Űgv látszik az sincs bebizonyítva, hogy ők leg-
alább mindannyian üdvösségük iránt kétségkívül 
biztosak volnának, noha mi ez iránt teljesen biz-
tosak vagyunk, 

20 Így hat a pápa az összes büntetések teljes elenge-
dése alatt épen nem azt érti, hogy általán minden, 
hanem csupán, hogy azon büntetés van elengedve, 
melyet ő maga szabott ki. 

21. Annak okáért tévednek azok a bűcsúhirdetők, a kik 
állítják, hogy a pápa búcsúja által az ember minden 
büntetéstől feloldatik és üdvözül 

22. Ellenkezőleg a pápa a tisztító tűzben egy oly büntetést 
sem engedhet el a lelkeknek, a melyet nekik a 
kánonok értelmében ez életben kellett volna ki-
államok. 

23. Ha valakinek általában minden büntetés elenged-
hető, úgy bizonyos, hogy abban csakis a legtöké-
letesebbek vagyis vajmi kevesen részesíthetők. 

24. Azért az emberek nagyobb részét bizonynyal rá-
szedik az elengedett büntetéseknek ama, minden 
különbség nélkül valő s nagyhangú Ígérete által. 

2* 
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A milyen hatalma van a pápának általában a 
tisztító tűz felett, olyan van bármely püspöknek és 
lelkésznek is külön a maga püspökségében és 
gyülekezetében. 

* 

L A pápa igen jói teszi, hogy a lelkeknek nem a 
kulcsok hatalmánál fogva, (a melylyel nem bir), 
hanem a közbenjáró segedelem (suffragium) útján 
osztogat bűnbocsánatot. 

2. Hívságos emberi beszéd, hogy mihelyt megcsörren 
a ládába dobott garas, a lélek azonnal fel a menybe 
röppen.8 

3. Az az egy bizonyos csak, hogy mihelyt a ladaban 
megcsörren a garas, nagyra nőhet a haszonlesés es 
kapzsiság; az egyház közbenjáró segedelme azon-
ban egyes egyedül Isten jóteíszésében nyugszik. 

4. Ki tudja, ha minden lélek vágy-e a tisztító tűzben 
megváltás után, a mint ezt Szt. Severinusról és 
Paschalisról regéigetik.9 

6. Senki sem biztos a maga töredelme igaz voltarol 
még kevésbbé a teljes búcsú elnyerésérői.10 

6. A mily ritka az igazi bűnbánó, oly ritka ki igazi 
búcsú nyer vagyis a legritkább. 

7- Mestereikkel együtt mind oiokre elkai hoznak, a kik 
hiszik, hogy a bűnbocsátó czedulak üdvösségük 
biztositékai. 

8. Nagyon is őrizkednünk kell azoktól, a kik azt 
mondják, hogy a papa búcsúja Istennek ama leg-
drágább ajándéka mely altal az ember Istennel 
kiengeszteltetik. 
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9. Meri ezen bűnbocsánat kegyelme egyedül csak az 
ember rendelte szertartásos elégtétellel kapcsolatos 
büntesésekre vonatkozik, 

10. Nem keresztyén tant hirdetnek azok, a kik tanítják, 
hogy azoknak, a kik a lelkeket ki akarják a tisztító 
tűzből váltani, vagy gyónó czédulákat vásárolnak, 
nincs szükségük tőredelemre. 

11. Minden igaz bűnbánó keresztyén megnyeri az őt 
bűnbocsátó czédula nélkül is megillető büntetéstől 
és bűntől való feloldozást, 

12. Minden igazi keresztyén akár él akár hal, Isten 
kegyelméből, a Krisztus és az, egyház minden, 
javainak részese, búcsű czédula nélkül is. 

13. De azért a pápa bűnbocsánata és ajándéka épenséggel 
nem vetendő meg, mert az, a mint mondám, az 
isteni búcsút kihirdetése. 

14. Még a legtudósabb theologusokra nézve is szerfölött 
nehéz feladat a búcsú bőséges áldását és az 
igazi töredelem szükségét a nép előtt egy időben 
magasztalni.11 

15. Az igazi töredelem keresi és szereti a büntetést, a 
búcsű kegye ellenben felment az alól és meg-
utáltatja legalább alkalom adtán. 

160 A pápa búcsújáról óvatosan kell beszélnünk, hogy 
a közönséges ember balul ne fogja fel azt és a 
szeretet más egyéb jó cselekedeteinél többre ne 
becsülje. 

17. Fel kell világositani a keresztyéneket, hogy a pápá-
nak nem az a szándéka^ hogy a búcsúvásárlás 
a könyörületesség bármely cselekedetével valami-
kepén egyenlőnek vétessék. 
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18. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy az, a 
ki a szegénynek alamizsnát ad, vagy a szűkölködőt 
megsegíti, jobb dolgot cselekszik, mint ha búcsút 
vásárol. 

19. Mert a szeretet munkája által gyarapszik a szeretet 
és az ember jobbá lesz; a búcsú által ellenben nem 
lesz jobbá, hanem csakis szabadabbá a büntetéstől 

20. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a ki 
felebarátait nyomorogni látja, s annak daczára bűn-
bocsánatot vásárol, nem a pápa búcsút váltja 
magához, hanem magára zúdítja az Isten haragját. 

21. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy hacsak 
nem dús gazdagok, azt, a mi az élet fentartására 
szükséges, kötelesek családjuk javára fordítani és 
semmiesetre sem búcsúra tékozolni. 

22. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a bűn-
bocsánat vásárlás szabados és nem parancsolt dolog. 

23. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápa 
a búcsú osztogatásánál, amint nagyobb súlyt fektet 
az ájtatos imádságra, úgy inkább kívánja is azt, 
mint a kész pénzt 

24. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápa 
bűnbocsánata jő, ha az ember nem abba veti bizo-
dalmát, de semmi sem ártalmasabb nála, ha miatta 
veszendőbe megy az Istennek félelme. 

25. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy ha a 
pápának tudomása volna a búcsúhirdetők embernyú-
zásáról, inkább porig felégetné a Szent Péter székes-
egyházát, mintsem hogy felépíttesse azt juhai bőré-
ből, husabol és csontjából 

* 
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1. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápa, 
a mint kötelessége úgy kész inkább kiosztani még 
(ha kel]) a Szent Péter székesegyháza eladásával 
is, a maga saját pénzét is azok közt, a kiknek 
legtöbbjétől bizonyos bűcsűhirdetők a pénzt kicsi-
karják. 

'2. Hiu dolog a bűnbocsátó levelek által való üdvös-
ségben bizakodni, még ha a bűcsűbiztos, vagy 
maga a pápa lelkével kezeskednék is érte. 

3. Krisztus és a pápa ellenségei azok, a kik a búcsú-
hirdetése miatt Isten igéjének más templomokban 
való hirdetését végkép elnémítják, 

4. Isten igéjének joga szenved csorbát, ha egy ugyan-
azon szent beszédben ugyanannyi vagy tobb időt 
szentelünk a búcsú hirdetésének, mint Isten 
igéjének. 

5. A pápa nem gondolkozhatik másként mint, hogy 
ha a búcsút — a mi a legkisebb dolog — egy 
haranggal, egy pompával és szertartással ünneplik, 
akkor az evangéliom, a mi a legfőbb dolog, száz 
haranggal, száz^pompával és száz szertartással 
hirdettessék. 

6. Az egyház kincsei, a mikből a pápa a bűnbocsá-
. natot osztogatja, nincsenek sem elegendőképen 
megjelölve, sem megismertetve a Krisztus népével.12 

'7. Hogy azok bizonynyal nem mulandó javak, az 
világos, mert ezeket az igehirdetők legtöbbje nem 
oly könnyen osztogatja, hanem inkább halomra 
gyűjti. 

8. Nem is Krisztus cs a szentek erdemei, mert ezek 
mindenha, a papa nélkül is munkaijak a belső 
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ember kegyelmét és a külső ember keresztjét, 
halálát és poklát. 

9, Szent Lőrincz azt mondta, hogy a szegények az 
egyház kincse, de ő a maga korában szokásos ki-
fejezéssel élt.13 

10, Meggondolatlanság nélkül állítjuk, hogy ama kincs 
az egyháznak (Krisztus érdeme alapján ajándékozott) 
kulcsai. 

11= Mert világos, hogy a kanonikus esetekben való 
bűnbocsánatra a pápa hatalma magában véve is 
elégséges. 

12. Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és 
kegyelmének szent evangélioma. 

13. Ez pedig méltán a leggyülöltebb, mert az elsőket 
utolsókká teszi.14 

14. A búcsú kincse pedig méltán a legkedveltebb, 
mert ez az utolsókat teszi elsőkké.15 

15. Azért az evangéliom kincsei hálók, melylyekkel egy-
kor a gazdag embereket halászták, 

18. Ellenben a búcsú kincsei hálók, melyekkel manapság 
az emberek gazdagságát halászszák.16 

17. Az a búcsú, a melyről az igehirdetők fennen hir-
detik, hogy az a legnagyobb áldás, hát persze, 
hogy az, a kereset szempontjából. 

18. De az Isten kegyelméhez és a kereszt üdvösségéhez 
mérve valójában a legeslegkisebb. 

19. A püspökök és lelkipásztorok kötelesek az apostoli 
bűnbocsánat biztosainak teljes tisztelettel szabad 
tért engedni. 

20. De még inkább kötelesek, hogy csupa szem és 
és csupa fül legyenek, nehogy azok a pápai meg-

bízás helyett a maguk álomképeit hirdessék. 
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21. A ki az apostoli bűnbocsánat ellen beszél, átkozott 
és kárhozott legyen. 

22. A kí ellenben a bűcsűhírdető merész és szem-
telen beszédét figyelve ellenőrzi, áldott legyen. 

23. Aminthogy a pápa is méltán sújtja átkával azokat, 
a kik a bűnbocsánat dolga körül bárminemű csalást 
követnek e l 

24. És még inkább sújtja átkával azokat, a kik a bűn-
bocsánat ürügye alatt a szent szeretet és igazság 
rovására fondorkodnak.17 

25. Őrültség a pápa bűnbocsánatát olyba venni hogy 
feloldozhatja még azt is, a ki (hogy képtelenségét 
mondjunk) az Isten anyját szeplősítette meg.18 

* 

1. Ellenkezőleg állítjuk, hogy a pápa bűnbocsánata a 
legközönségesebb bűntől sem szabadithat meg, a 
bűnnek súlyát illetőleg. 

2. Áz, hogy Szenta Péter, ha most pápa volna, maga 
sem oszthatna különb kegyelmet, káromlás Szt. 
Péter és a pápa ellen. 

3. Ellenkezőleg állitjuk, hogy ő és bármely papa is 
különb bűnbocsánatíal rendelkezik t. i. az evange-
liommal, a kegyelmi erőkkel, a gyógyítás a ado-
mányaival stb. I. Korint. 12. 

4. Az, hogy a pápa czimerével kiczihazott kereszt 
annyit ér, mint a Krisztus keresztje, istenkáiomlás 

5. Azoknak a püspököknek, lelkipásztoroknak és 
theologusoknak, a kik eltűrik, hogy ilyesmiket 
beszéljenek a nép előtt, ezért egykor szamot kell 
adniok. 
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6. A bűnbocsánatról való e szemtelen beszéd az oka 
annak, hogy még a tudósok is csak nagy nehezen 
tudják megvédelmezni a pápa méltóságát a rágal-
mazásokkal avagy a közönséges emberek bizony-
fogas kérdéseivel szemben. 

7. Teszem azt: mért nem üriti ki a pápa a tisztító 
tűzet a szentséges szeretetre és a lelkek iszonyú 
kínjára, mint minden másnál igazságosabb okra 
való tekintetből, ha másfelől a legesleghitványabb 
okból, a Szent Péter temploma felépítésére szük-
séges nyomorult pénzért egész sereg lelket vált meg ? 

9. Szintazonképen: mire valók a halotti misék és év-
forduló ünnepek és miért nem adja vissza, vagy 
miért nem engedi meg, hogy visszavegyék a halot-
takért tett adományokat, ha immár a megváltot-
ta kért való imádkozásnak nincs semmi értelme ? 

9. Szintazonképen: Istennek és a pápának miféle új 
kegyelme az, hogy az istentelennek és az ellenség-
nek megengedik a jámbor és Istennek kedves lélek 
pénzért való kiváltását és ugyanazon istenfélő és 
kedves lelket az ő kinjára való tekintetből, szeretet-
ből, ingyen még sem szabadítják ki? 

10 Szintazonképen: azok a bűnbánati törvények, melyek 
nem ugyan a gyakorlat, hanem a dolog természete 
szerint, tényleg már rég lejárták magukat és meg-
szűntek, miért oldhatók fel hát pénzért még ma is 
a búcsú kegye révén, mintha érvényben volnának?19 

11. Szintazonképen: miért nem épiti fel a pápa, kinek 
vagyona ma bármely Krassus vagyonánál nagyobb, 
Szt. Péternek legalább azt az egy székesegyházát in-
kább a maga, mint sem a szegény hívek pénzéből?20 



A 95 TÉTEL 27 

12. Szintazonképen: minek oszt a pápa búcsút 
azoknak, a kiknek teljes bűnbánatuk alapján joguk 
van a teljes bűnbocsánathoz ? 

13. Szintazonképen: miből volna nagyobb haszna az 
egyháznak, mint hogyha a pápa, a mit most csak 
egyszer tesz meg, hát naponként szászszor osztana 
bármely hívőnek bűnbocsánatot ? 

14= Ha a pápa is inkább a bűnbocsánattól, mint a pénz-
től teszi függővé a lelkek üdvösségét, miért helyezi 
érvényen kivül már rég helybenhagyott leveleit és 
bűnbocsánatát, hogyha azok szintoly foganatosak? 

15. A közönséges emberek ezen nagyon is megfonto-
lásra méltó fogas okoskodásait pusztán erőszakkal 
elnyomni és nem inkább alapos okokkal meg-
czáfolni, annyit tesz, mint az egyházat és a pápát 
az ellenség előtt nevetség tárgyává és a keresz-
tyéneket boldogtalanokká tenni. 

16. Ha tehát a bűnbocsánat a pápa szellemében és szán-
déka szerint hirdettetnék, ezen kifogásokra könnyen 
meg lehetne felelni, sut fel sem is merültek volna. 

17. Annakokáért el mindazokkal a prófétákkal, a kik a 
Krisztus népének azt mondjak: Béke, béke és 
nincs béke.21 

18. Ellenben üdv mindazon prófétáknak, a kik azt 
mondják a Krisztus népének: Kereszt, kereszt és 
nincs kereszt. 

19. Intsük a keresztyéneket, hogy fejüket, a Krisztust, 
kereszten, halalon és poklon át követni igyekezzenek. 

20. És így inkább sok szorongattatás közt jussanak a 
mennyországba, mintsemhogy magukat a békével 
áltatva elbízzak.22 

M. D. X. vij. 
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LEVÉL 

ALBERT MAINZI ÉRSEKHEZ. 

Istenben az Atyában főtisztelendő és fenséges uram-
nak, Albert magdeburgi és mainzi érsekprímásnak, branden-
burgi őr grófnak stb. Krisztusban kegyes pásztoromnak, 
teljes alázattal és köteles engedelmességgel 

Istentol kegyelem és békesség és a mi tőlem telik s 
vagyok. 

Istenben főtisztelendő és fenséges választó fejedelem! 
Engedjen meg fejedelmi kegyelmességed, hogy én, semmi 
ember, főtisztelendőségednek levelet merészlek írni. 

Tanúm az Űr Jézus, hogy érezve nagy gyarlóságomat 
és nyomorúságomat soká húztam halogattam, a mibe most 
felemelt fővel belefogok, kiváltképen indíttatva az én 
hűséges szolgálatomból folyó ama kötelesség által, a mely-
lyel Krisztusban főtisztelendő atyám, fejedelmi kegyelmes-
séged iránt tartozom. Tekintsen hát kegyelmesen reám, 
ki por és hamu vagyok és értse meg és hallgassa is meg 
kegyesen az én kérésemet püspöki jósága szerint 

Országunkban körülhordják fejedelmi kegyelmességed 
neve és czíme alatt a Szt. Péter római székesegyháza fél-
építését czélzó pápai búcsút Nem annyira a búcsúhirdetők 
nagy lármája miatt emelek én panaszt, hiszen azt nem is 
hallottam, hanem panaszlok ama balhit miatt, a mely 
azzal kapcsolatban a szegény, együgyű, tudatlan nép 
lelkében megfogan és melyet az égig felmagasztal: neveze-
tesen, hogy a boldogtalan hívek rábeszéltetik magukat és 
hiszik, hogy a búcsú-levelek megvásárlásával mennyei 
üdvösségüket biztosítják, továbbá, hogy a lelkek a tisztító 
tűzből nyomban kiszabadulnak, a mint berakták a ládába 
érettök a garast; azután, hogy a búcsú kegyelme oly igen 
foganatos, hogy egy bűn sem lehet olyan nagy, ha mind-
járt, mondják ők, valaki a dicsőséges Istenanyát szep-
lősítené is meg, hogy az azt el ne tőrölné; s végre, hogy 
az ember a búcsú révén megszabadul minden kíntól és bün-
tetéstől. 
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Én édes Istenein I így viszik az Önre drága atyánkra 
bizott lelkeket kárhozatba ós Önnek mindezért egykor 
komoly, nagyon komoly és nehéz számadást kell adni ós 
ez napról-napra növekszik és súlyosbodik0 Azért tovább 
nem hallgathatok erről a dologról, mert egy püspöknek 
hivatala és adománya sem biztosítja az embernek üdvös-
ségét, de még magának az Istennek belénk öntött kegyelme 
sem, hanem azt köti lelkünkre az apostol, hogy minden-
ha félelemmel és rettegéssel munkáljuk üdvösségünket 
(Fii. 2„ 12.) Még az igaz is bajosan üdvözül (1. Pét. 4. 18.) 
Yégre : az életre vezérlő űt oly keskeny és szoros, hogy 
az Űr Ámos (4, n . ) és Zakariás (3. 2.) próféták által 
azokat, kik üdvözülnek, tűzből kuagadott üszőknek nevezi 
és általán az Űr mindenütt ramutat a váltság nehéz-
ségeire. 

Hogyan biztosíthatják tehát ők a népet a búcsúról 
szóló hamis mesék és hiú Ígéretek által s hogyan oszlat-
hatják el félelmét, mikor • a búcsú a lelkek üdve avagy 
szentsége szempontjából semmit sem használ, hanem egy-
szerűen megszünteti ama külső kínt avagy büntetést, a 
melyet egykor a kánonok szerint szoktak volt rájuk kiróni. 

Lám a kegyesség és szeretet cselekedetei hasonlít-
hatatlanúl különbek, mint a búcsúk és azokat nem hirdetik 
sem olyan pompával, sem olyan nagy buzgósággal, sőt a 
búcsúhirdetés érdekében hallgatnak róluk, holott az összes 
püspököknek elsőrendű es egyetlen kötelességük, hogy 
a nép az evangéliomot és Krisztus szeretetét tanulja meg. 
Maga Krisztus sem parancsolta meg sehol, hogy a búcsút 
hirdessük; ellenben az evangéliom hirdetését ugyancsak 
lelkünkre kötötte. Mely nagy veszedelmet és rettegést kelt 
tehát egy olyan püspök, a ki az evangéliomról hallgatva, 
semmi mást, hanem csakis búcsúslármát zendíttet meg a 
nép között és a kinek nagyobb gondja vagyon erre, mint 
az evangéliomra ? JNÍem ezeknek mondja-e' Krisztus; „Ti 
megszűritek a szúnyogot ós elnyelitek a tevé t" (Mát 23 9, ) 

Hozzá, főtisztelendő atyám az Űrban, még nem is 
marad ennyiben a dolog, hanem az ön neve alatt kiadott 
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s a bűcsűbíztosoknak szóló utasításban23 (kétségkívül főtisz-
telendő atyáni az ön tudta és akarata nélkül) az is benne 
van, hogy az Isten eme megbecsülhetetlen ajándéka egyike 
a legnagyobb kegyelemnek, a mennyiben az által az ember 
Istennel kiengeszteltetik és a tisztítótűz minden büntetésé-
tol megszabadul. Szintazonkép, hogy bűnbánatra nincs is 
szükségük azoknak, akik gyónó czédulákat vásárolnak. 

Nos hát mi mást tegyek, főtisztelendő püspököm és 
fenséges fejedelmein, minthogy az én Uram a Jézus Krisz-
tusnak nevében felkérjem főtisztelendőségedet méltassa e 
dolgot atyai gondjára, és azt a bizonyos könyvecskét minden-
áron távolítsa el és rendelje el, hogy a búcsűhírdetők más 
egyebet hirdessenek ? Nehogy esetleg végre is fellépjen 
valaki és amaz utasításokra és könyvecskére czáfolatul 
könyvet irjon fenséged nagy gyalázatára, a mitől én bizony 
igen félek és rettegek, hogy be is következik, hogyha 
ezt a dolgot sürgősen meg nem orvosolják. 

Szegény fia e hű szolgálatát méltassa fenséged fe-
jedelmi és püspöki kegyes jó indulatára, úgy amint azt 
én magam teljes hűséggel és főtisztelendőséged iránt való 
mély hódoló szívvel felajánlom. Mert én is egy aklából 
való juh vagyok. 

Az Űr őrizze és tartsa meg főtisztelendőségedet örokke 
Ámen. 

Wittenbergben, Mindenszentek estéjén, 1517. eszten-
dőben. 

Ha ugy tetszik főtisztelendőségednek, méltassa figyel-
mére mellékelt vitázó tételeimet, hogy meglássa, mely igen 
bizonytalan egy dolog a búcsúra vonatkozó ama felfogás, 
a melyről a buüsúhirdetők, mint valami bizonyosról 
álmodoznak. 

Az Ön érdemetlen fia 

Luther Márton 
ágoston-rendi szerzetes, a theologia 

elhívott doctora. 
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BEVEZETÉS. 

Mikor L u t h e r a 95 tételt kiszegezte, természetes, hogy 
azok tartalmával és jelentőségével már tisztában volt, hiszen 
vitatkozni akart. Minthogy azonban vitatkozó nem jelentkezett, 
tételeit pedig hamarosan kezdték jobb-balra el- és félre-
magyarázni, elhatározta, hogy azokat bővebben is megmagya-
rázza és igazolja. Megcselekedte ezt a szószékről „A b ú c s ú -
r ó l és k eg y e l e m r ő l " tartott beszédében, a mely 
1517. nov. havában jelent meg s a melyben a néphez szólott, 
majd a P r i e r i a s S y l v e s t e r és T e t z e 1 J á n o s gyalázó 
irataira adott, „A p á p a b ú c s ú j á r ó l és k e g y e l m é -
r ő l s zó ló b e s z é d s z a b a d s á g a " czimű válaszában, a mely 
1518 elején jelent meg. De ugyanez idő alatt szorgalmasan 
dolgozgatott tételeinek részletes magyarázatán s igazolásán is, 
s a mint kész volt, J e r o m o s ( S k u l t é t u s ) brandenburgi 
püspökhöz, mint a wittenbergi egyetem felügyelőjéhez terjesz-
tette fel művét jóváhagyás végett. A püspök jó ideig hallgatott, 
de mert attól tartott, hogy L u t h e r esetleg az ő beleegyezése 
nélkül is kiadja iratát, végre is a lévini kolostor apátját kül-
dötte hozzá azzal a kéréssel, hogy egy ideig még várjon mű-
vének közrebocsátásával. Luther ezt meg is igérte. Mikor azon-
ban 1517. május közepén visszatért heidelbergi útjából szer-
zetrendje gyűléséről, újra átnézte, kibővítette s javitotta dol-
gozatát és máj. 30-án kéziiatban megküldötte S t a u p i tz 
J á n o s n a k , a rend fejének azon kéréssel, hogy terjeszsze fel 
azt a pápához, mint a kinek ajánlotta. De egyszersmind Wit-
tenbergben sajtó alá is adta és az, augusztus 21-én „Re s o lu t io-
n e s d i s p u t a t i o n u m de i n d u lg e n tia r um v i r t u t e " 
czímen a Staupitzhez írt levéllel s a X. Leo pápának szóló 
ajánlattal meg is jelent. 

Luther e műve mintegy felebbezésnek tekinthető a pápá-
hoz. Maga is kijelenti, hogy ez iratával azért fordul a pápához, 
hogy nála védelmet és biztos menedéket találjon ellenségeivel 
szemben. Rómában azonban ez irat iag^ negdöbbenést kel-
tett. Eleinte azon jártatták eszüket a romai főpapok, hogy ha 

Dr. Lutlier M. müvei . q 
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másként nem lehet, méreg vagy gyilok által szabadítják meg 
az egyházat a veszedelmes wittenbergi baráttól De egyelőre 
mégis csak beérték azzal, hogy megidézik és felelősségre von-
ják. Luther barátait ellenben ez az irat teljesen megerősítette a 
reformáczió ügyének igazságában. S ezen nem is csodálkoz-
hatunk, hiszen abban Luther a maga tételeit a Szentirásból és 
a józan észből mentett érvekkel alaposan s meggyőző erővel 
igazolja. 

Ez a mű is különböző, A. B. C. D. és E-vel jelzett kia-
dásban maradt ránk. Az A-val jelzett az eredeti wittenbergi 
kiadás. Ezt vette alapul Knaake és egyszersmind a B-hez csa-
tolt s a sajtóhibákra vonatkozó jegyzéket. Az eredeti szöveg-
latin. Német fordítását legelőször, a levelek nélkül, ' a lipcsei 
és hallei gyűjteményben, a leveleket pedig ugyancsak németül 
az altenburgi kiadásban találjuk meg. Magyar fordításban eddig 
még nem jelent meg. 
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LEVÉL 

STAUPITZ JÁNOSHOZ. 

1518, máj. 30. 

T i s z t e l e t e s S t a u p i t z J á n o s n a k , v a l ó d i 
a t y j á n a k , a S z e n t T t i e o l o g i a p r o f e s s o r á n a k , 
az á g o s t o n o s-r e n d e l ö l j á r ó j á n a k , t a n í t v á n y a , 
L u t h e r M á r t o n t e s t v é r ü d v ö t k í v á n ós m a g á t 
a j á n l j a . 

Emlékszem tiszteletes Atyám! hogy sok más egyéb 
barátságos ós üdvösséges beszélgetéseid során, a melyekkel 
engem az Ur Jézus csodálatos módon vigasztalni szokott, 
egy ízben a „megtérés" (penitenczia) is szóba került és mi 
tőled oly lelki őrömmel hallottuk, mintha csak az égből 
hangzott volna alá, hogy igazi megtérés csak az, a mely 
az igazság és Isten szeretetéből fakad és, hogy a mit a pá-
pisták a megtérés végének és teljességének neveznek, az 
annak inkább csak kezdete. 

Ez a beszéd, mint a hősnek hegyes nyila hatolt be 
szivembe ós ón nyomban egybevetettem azt a megtérésről 
szóló íráshelyekkel ós íme, mely édes játék! ama szavak min-
denünnen rám mosolyogtak és ama felfogást teljesen meg-
erősítették, úgyannyira, hogy míg annak előtte csaknem az 
egész írásban nem volt előttem keservesebb szó a megtérés-
nél (bárha gyakran tetettem magam az Isten előtt, mintha 
szeretnem őt s megpróbáltam ezt az ón képzelt s kóny-
szerített szeretetemet ki is mutatni) most nincs édesebb 
avagy kedvesebb sző nekem a megtérés szavánál. Mert 
úgy válnak édessé az Isten parancsolatai, ha azokat nem 
csupán a könyvekben, hanem Üdvözítőnk sebeiben olvasva 
órtj ük meg. 

3 * 
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Ehez járult továbbá, hogy én kiváló nagy tudósok 
utmutatása mellett, a kik nekünk a görög ős héber nyel-
vet előadták, megtanultam, hogy a „megtérés" (metanoía) 
sző a ,9meta"(után) ős 3,noia"(gondoIat) szavakból van össze-
téve, tehát hogy a megtérés vagy metanoía újra íeieszmé-
lőst és az elszenvedett kár ős megismert tévelygés után 
a mi magunk nyomorúságának megértését jelenti, a mi az 
érzület és szeretet megváltozása nélkül teljes képtelenség 
ős Szt. Pál theologiájával mindez annyira egybevág, hogy 
Ítéletem szerint Pált aligis lehetne jobban megértetni. 

Yőgre rájöttem arra is, hogy a „megtérés" (metanoía) 
szót nemesupán az „után" (post) és a „gondolás" (mentem) 
hanem az ,?átu (trans) ős gondolás (mentem) szavakból is 
le lehet vezetni, ugy hogy ilyen formán a megtérés (meta-
noia) a gondolkodás és érzület átváltozását jelenti, ami, 
ugy látszik, nemesupán az érzület változását, hanem a 
változás módját vagyis az Isten kegyelmét is jelzi. 

Ilyes gondolatokkal teljesedett meg az én lelkem, 
mikor ime köröskörül nagy zaj támadt, mi több megzendült a 
búcsú uj kürtjének hangja, de nem azért, hogy igazi lelki 
harczi gyakorlatra buzdítson bennünket. Egy szó, mint 
száz : az igazi megtérésről szóló tanítást teljesen mellőzve, 
" búcsúhirdetők égig magasztalták, de nem ám a megté-
est, sőt még annak legsilányabb részét, az elégtételt sem, 

iianem a legsilányabb résznek az elengedését, hogy ehez 
hasonló dicsekvést még nem látott soha se a világ! Rá-
adasúl hirdettek oly sok istentelen, hamis, eretneki dolgot 
s hozza oly nagy képpel (akarom mondani szemtelenséggel), 
hogy a ki csak egyet is mukkantott az ellen, azt, mint 
eretneket tüstént máglyára és örök kárhozatra szánták. 

Én azonban, minthogy őrült dühöngésük előtt nem 
hátrálhattam meg, eltökéltem, hogy szerényen ellent 
mondok nekik ós kétségbe vonom tanításuk igaz voltát, 
támaszkodva az összes doktorok ős az egész egyház bizony-
ságára,, mint a kik mindenkor hirdették, hogy eleget tenni 
is jobb, mint az elégtételt elengedni vagyis búcsút vásá-
rolni, Annakokáért vitatkoztam/ vagyis mindenkit, kicsinyt 
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nagyot magamra uszítottam, a kit csak ezek a dühönczök 
az aranyos pénzért (hej l „lelkekért" kellett volna monda-
nom) I ellenem felbőszíthettek. Mert ezek a drágalátos 
atyafiak a rút esel ezer nemével fegyverkezvék föl; mint-
hogy megczáfolní képtelenek az én tanításomat, rám fogták, 
hogy az én vitatkozásom a pápa hatalmát támadja. 

Ez az az ok, tiszteletes Atyám 1 a miért most nekem 
vesztemre a nyilvánosság elé kell állanom, nekem, a ki 
mindig' a sarokba szerettem állni s inkább onnét nézni 
korunk nagy szellemeinek felséges hadi játékát, mintsem 
hogy kiki szemét rám függessze és rajtam nevessen. De hát, 
a mint látom, a dudvának is fel kell ütnie fejét a virágok 
közül s feketét is kell a fehérbe keverni a szépség okáért 

Kérlek tehát, fogadd szívesen ezt az én bolondos 
iratomat2 ós ne terheltessél azt a jámbor pápának, X. Leó-
nak megküldeni, hogy szószólóm legyen Ő Szentségénél 
dühös ellenfeleimnek gonosz besugása ellenében. Nem azért 
kérem ezt, hogy magammal együtt téged is a veszedelembe 
rántsalak ; a mit teszek, azt mind saját vesztemre akarom 
tenni. Krisztus tudja, ha vajon övé-e avagy az enyém, a mit 
mondtam ; az ő akarata ellen a pápa nyelve sem oldód-
liatik meg, — az ő kezében van a királynak szíve is. Én 
a római széktől Krisztus Ítéletét várom. 

Egyébként fenyegetődző ellenfeleimnek nem tudok 
másként felelni, csak a Reuchlin szavaival: „A szegény 
semmitől sem fél, mert semmit sem veszíthet". Javaim 
nincsenek, nem is vágyok rájuk ; hírem, nevem, ha volt 
volna is, vesszen, hisz már ugy is veszendőbe jutott. Egy 
marad meg, — gyenge ós örökös knzködésben elepedt 
testem. Ha azt erőszakkal vagy fortelylyal elveszik, mint-
hogy evvel Istennek tetsző dolgot vélnek cselekedni, hát 
jó, úgy tán éltem egy-két órával megrövidítik. Tudom, 
hogy Krisztus igéje miatt minden érhet. De lelkemet el 
nem vehetik. Édes megváltóm ós közbenjárom, Uram Jézus 
Krisztusom elég nekem. Néki éneklek, még élek. • S a kí 
nem akar velem énekelni, mit törődöm azzal, — üvöltsön, 
ha tetszik, egymagában. 
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Maga az Űr Jézus őrizzen meg téged mindenha, drága-
látos édes atyáin! 

Wittenberg, Szent-Háromság napján MDXYÍII-ban, 

* 

LEYÉL 

X. LEO PÁPÁHOZ. 

Xu Leo p á p a Ő S z e n t s é g é n e k L u t h e r M á r t o n 
á g o s t o n r e n d i b a r á t ö r ö k ü d v ő s s é g e t , 

Hallomásból tudom szentséges Atyám! hogy nagyon 
rossz hirbe kevertek s ebből sejtem, hogy bizonyos jó 
barátok az ón nevemet előtted ós udvarnéped előtt vajmi 
utálatossá tették, mint ki nem átallom a kulcsok és a 
pápa tekintélyét ós hatalmát lebecsmerélni: miért is eret-
nek, hitehagyott, eskűszego és ezer más efféle váddal tisz-
telnek meg, hogy hajam szála is az égnek mered bele, 
De örömöm egyedüli kősziklája szilárdan áll s ez az ártatlan 
és nyugodt lelkiismeret. 

Aztán meg nem is újság az, a mit ón hallok* Hiszen 
ugyanoly czímekkel ékesítenek fel engem a mi hazánkban 
is azok a derék és becsületes férfiak, a kik rossz lelki-
ismerettel nyakamba sózzák a maguk gazságait ós az én 
gyalázatommal akarják a maguk gyalázatát szépítgetni 
De szentséges Atyám! elmondom én neked a dolgot, a 
mint van, — méltóztassál meghallgatni azt kegyesen tőlem 
avatatlan gyermekedtől 

Minapában az apostoli búcsú örömesztendejét3 kezdték 
mi nálunk hirdetni s odáig jutott a dolog, hogy ezek a 
búcsűhirdetok abban a hitben, hogy ők a te neved védelme 
alatt maguknak mindent megengedhetnek, nem átaltak 
nyilvánosan felettébb istentelen ós eretneki dolgokat taní-
tani az egyházi hatalom nagy botrányára ós gunyjára, 
mintha a búcsúvásár visszaélései ellen kiadott rende-
letek rájuk nem is tartoznának. Sőt nem érték be azzal, 
hogy szabad szájjal ezt az ő mérgüket szerte kiöntötték, 
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hanem ráadásul könyvecskéket Is adtak ki § terjesztettek 
el a nép közt, a melyekben, hogy arról a telhetetlen és 
hallatlan kapzsiságról ne is emlékezzem, melytol ama 
könyvecskéknek csaknem minden betűje rettentően bűzlik, 

. ugyanazon istentelen és eretneki dolgokat állítják és 
hozzá úgy, hogy a gyóntató atyákat esküvel kötelezik ós 
kényszerítik, hogy azokat nagy hívséggel s buzgósággal 
szüntelenül oltogassák a népnek lelkébe. Igazságot mondok 
ós nincs közöttük egy sem, kí e szegyen elöl elrejtőzhet-
nék. Á könyvecskék meg vannak, nem is tagadhatják. És 
üzletük ugyancsak virágzott és hamis vigasztalással szi-
polyozták ki a népet; lenyúzták mint a próféta mondja 
(Mikeás 3, 2), bőrüket, lefalták húsukat csontjaikról; ok 
magok pedig e közben a pompás legelőn hízásnak 
indultak. 

Egy dolog volt. a mivel a botrányt elnémították, tudni 
illik a te nevednek félelme, a máglyatűz ós az eretnekség-
nek szégyenbélyege. Mert szinte hihetetlen, mely ügyesen 
tudnak fenyegetni, még akkor is, ha észreveszik, hogy az 
ő ostoba hazudozásuk ellenmondásra talál Ha ugyan ez 
az útja a botrányok elhárításának és nem inkább merő 
zsarnoksággal a szakadások és végre lázadások életre 
keltésének. 

Szintazonkép házról házra regeitek és panaszkodtak 
a papok kapzsisága miatt ós a kulcsok, meg a pápa hatal-
mát a sárba rántották; bizonyság e mellett az egész 
ország. Bennem ugyan, megvallom, ezt hallva ós tapasztalva 
lángra gyúlt a Krisztus iránt való buzgóság, én legalább 
ugy éreztem, de ha ugy tetszik, mondjuk a fiatalos tűz ; 
mindamellett úgy gondoltam, hogy nem az én feladatom 
az ilyes dolgokba ártani magamat. Épen azért felhívtam 
erre a dologra magánúton az egyház néhány főpapjának4 

a figyelmét. Ezt egyesek szívesen vették, mások kinevettek; 
egyiknek ez, másiknak más nézete volt rólam. Mert a te 
neved félelme és az átokkal való fenyegetődzés nagyon 
elhatalmasodott. Végre, minthogy mást nem tehettem, leg-
jobbnak láttam, hogyha legalább úgy szelídeden szembe 
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szállok velük' vagyis,' kétségbevonom tanuk igazságát ós 
vitatkozásra hívom fel őket. Ez okból kiadtam egy vitat-
kozó írást és a tudósokat felhívtam, hahogy a felett velem 
értekezni akarnának, a mint ezt az én ellenfeleim is jól 
tudják az ugyanazon vitatkozáshoz csatolt bevezetésből-5 

Ímhol amaz üszők, a melytől, szériátok az egész világ 
lángba borult, talán mivel csakis engem, a M pedig szintén 
a te apostoli hatalmadnál fogva vagyok a theologia mes-
tere, nem tartanak jogosultnak arra, hogy az összes egye-
temek és az egész egyház szokása szerint nyilvános isko-
lákban vitatkozzam, nemesupán a búcsúról, hanem annál 
sokkal fontosabb hitczíkkelyekrol, nevezetesen az isteni 
hatalomról, bűnbocsánatról és irgalomról De az nem nagyon 
bánt, hogy ők ezt a Szentséged hatalmából megadott jogot 
irigylik én tőlem, ki akaratlan sokkal nagyobb dolgot 
vagyok kénytelen nekik elnézni t. í. hogy ők Aristoteles 
álmadozásaít elegyítik a theoiogiába és minden nekik 
adott jog ellenére és azon felül az isteni fenségről üres 
szörszálhasogatásba merülnek, 

Hogy aztán azoknak az én tételeimnek, elütőleg nem-
csak az én, hanem az összes mesterek tételeitől, az a sorsuk 
vala, hogy majdnem az egész világon elterjedtenek, az 
előttem is csoda. A magunk körében és csakis a mi magunk 
érdekében és oly alakban adtam ki azokat, hogy el sem 
is hihetem, hogy azokat mindenki megérti; hiszen vitázó 
tételek azok és nem tanítások és hitezikkelyek, szokás 
szerint homályos és talányszerü fogalmazásban. Különben, 
ha előre láthatom vala a fejleményeket, a mi engem illet, 
bizonyosan gondoskodtam volna arról, hogy könnyebben 
érthető alakban bocsássam azokat közre. 

De immár mit tegyek ? Vissza nem vonhatom; azt 
meg látom, hogy közrebocsátásukkal csodálatos irigységet 
keltettem önmagam ellen. Akaratom ellenére lépek a nyil-
vánosság, az emberek igen-igen végzetes és különböző 
ítélete elé s épen én, tudatlan, ostoba és miveletlen ember, 
hozzá a tudományok és művészetek ez igazi aranykor-
szakában, a melyben, ha élne, még egy Cicerónak is kucz-
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kőba kéne bújnia, pedig u ugyancsak kedvelte a világos-
ságot és nyilvánosságot. De hajt a szükség, hogy én liba 
a hattyúk közt gágogjak. 

Ánnakokáért, hogy legalább némi részben ellenfeleimet 
is kiengeszteljem ós sokak kívánságának ís eleget tegyek, 
imhol szentséges Atyám I közrebocsátom ezeket az ón 
bolondos gondolataimat; közre bocsátom pedig szentséges 
Atyám! a magam biztonsága érdekében a te neved védelme 
és pártfogásod árnyéka alatt, hogy a kik csak akarják, 
mindnyájan megértsék, mely igaz ós őszinte nagy tiszte-
letben tartom ón az egyházi felsőséget és a kulcsoknak 
hatalmát ós hogy mely gazmódon és hamisan illetnek 
ellenfeleim engem annyi piszoknóvvel. Hiszen, ha én olyan 
ember volnék, mint a minőnek ők engem kikiáltanak és 
ha ón ép ellenkezőleg nem tárgyaltam volna mindent a 
vitázás jogánál fogva annak rendes utja s módja szerint, 
lehetetlen, hogy ő fensége, Frigyes szász választó fejedelem 
stk, a ki a keresztyén és apostoli igazságnak mindenek-
nél nagyobb kedvelője, egy ily mételyt megtűrjön vala a 
a ni aga egyetemén, sőt a mi komoly ós buzgó tudósaink 
sem sziveitek volna meg a maguk körében. Nem rut 
dolog-e hát, ha ezek a drágalatos lelkek nerncsupán 
engem, hanem, velem együtt a fejedelmet, meg az egye-
temet is nyilvánosan sárral dobálják meg ? 

Annakokáórt szentséges Atyám! Szentséged lábaihoz 
borulva megadom neked magamat mindenestől, azzal, a 
mi vagyok és amim van. Add vissza éltemet avagy ölj 
meg, állj mellém vagy űzz el, igazolj vagy vess el, a mint 
jónak látod : a te szavadat Krisztus szavának tekintem, 
a ki benned országol ós beszél. Ha halált érdemlek, kész 
vagyok meghalni. Mert az Űré a föld és annak minden 
teljessége; legyen áldott mindörökké! Ámen. Ő tartson 
meg téged is örökké ! Amen. MDXVÍÍL esztendőben. 
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Á Mesű ©pejéről vitatkozó tételek magyarázata 
és igazo!ása0 

I. TÉTEL. 

Urunk és mesterünk a Jézus Krisztus a t mond\a 
„Térjetek meg stb." akarja, hogy a hivek egesz elete 
megtérés legyen 

E tételt állom és annak igazságában épenséggel nem 
kételkedem. 

Mindamellett tekintettel az avatatlanokra, igazolom 
azt először is magából a görög szóból. „Metanoeite" 
annyit jelent, hogy: Térjetek meg; a mit egészen sző 
szerint latinul „transmentamini" szóval fejezhetünk ki, 
vagyis ilyen formán: Öltözzetek fel más érzületet és 
érteimet, legyetek ismét okosak, hagyjatok fel eddigi gon-
dolkodástokkal és lelki irányotokkal és más életet élve, 
ezentúl ti, a kik eddig csak a földieken csüngtetek, a 
mennyeiekre viseljetek gondot. Az apostol Róm. 12, (2.) 
ezt így fejezi ki: „Újuljatok meg elméteknek újságában". 
E megújulás eredménye, hogy a bűnös ismét észre tér és 
megutálja bűnét 

Tiszta dolog azonban, hogy ez észretérésnek vagy 
ezen magunk megűtálásának egész életünkön át kell tar-
tania ama mondás (Máté ev, 10,39) szerint : „A ki gyűlöli 
életét e földön, megtartja azt az örök életre", Szintúgy 
(Máté ev. 10,38): „A ki fel nem veszi a maga keresztjét 
és nem követ engem, az nem méltó h o z z á m S ugyanott 
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(Máté ev. 10,34): „Nem jöttem, hogy békességet hozzak a 
földre, hanem fegyvert." És (Máté. 5, 4): „Boldogok a kik 
sírnak, mert ok megvigasztaltatnak." És Pál Róm. 6. és 
8. f. s más helyen meghagyja, hogy : „A testet megfeszítsük 
és tagjainkat, mi kik itt e földön élünk." Gah (5, 24)* arra 
oktat, hogy: „A testet megfeszítsük minden 0 kívánsá-
gaival együtt." És II. Kor, 8. (4, 5.) mondja; „Mindenek-
ben úgy viseljük magunkat, mint Istennek szolgái, nagy 
tűrésben, munkában, virrasztásban, böjtölésben stb.ü Mind-
ezt pedig részletesen azért sorolom elő, mert felveszem, 
hogy olyanokkal vagyon dolgom, a kik a mi ügyünkben 
járatlanok. 

Ugyanez okból igazolom a szóban forgó tételt másod-
sorban észbeli okokkal is. Minthogy Krisztus a lélek és 
nem a betű mestere és az 0 igéi is lélek és élet, (Ján. 6, 63), 
kétségtelen, hogy ő csakis oly megtérésre int, a mely lélekben 
és igazságban megyen véghez; nem pedig olyanra, amelyet 
külsőkép a legönhittebb képmutatók is megcselekedhetnek, 
azok, a kik mikor böjtölnek, arczukat eltorzítják, (Mát. 6, 16) 
akik az utczák szögletein imádkoznak és kürtöt fúvatnak, 
mikor alamizsnát osztogatnak. Krisztus, mondom, csakis oly 
megtérésre inthet, a melyet bármely állásban megcseleked-
hetünk, a melyet végrehajthat a király a maga bíborában, 
a pap a maga ékességében, a fejedelem a maga méltósá-
gában, ép úgy, mint a barát vagy a koldus a maga csu-
hájában ós rongyában; minőt Dániel és az 0 társai Babilon 
falai közt is gyakoroltak. Mert Krisztus tanításának min-
den emberre vagyis bármely állásban levő emberre alkal-
mazhatónak kell lennie. 

Harmadszor Mi. egész életünkön át imádkozzuk ós 
kell is imádkoznunk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket" ; 
következőleg egész életünkben gyakoroljuk a megtérést ós 
elégedetlenkedünk önmagunkkal, ha csak bolond módra 
azt nem véljük, hogy nekünk csak úgy színből szükséges 
bűneink bocsánatáért könyörögnünk. Mert azok a bűnök, 
a mikért kötelességünk könyörögni, bizony valóságos ós 
nem csekély bűnök. És ha mindjárt megbocsáthatók is, 
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bizony, hogyha azok nékünk meg nem bocsáttatnak, nem 
üdvözülhetünk. 

II. TÉTEK 

És ez igét nem szabad vonatkoztatnunk a szertartásos 
bűnbánatra, (vagyis a papi hivatal által gyakorolt 
győíiásra és elégtételre). 

Ezt az tételt ís állom és igazolom. 
Először ís, mert a szertartásos bűnbánat bizonyos idő-

höz van kötve ós épen azért mindenkor nem gyakorol-
ható, különben örökösen a paphoz kellene futkos-
nunk és egyebet sem tennünk; mint bűneinket megvalla-
nunk és a kiszabott elégtételt teljesítenünk, Azért is szó 
sincs róla, hogy ez volna aina kereszt, melyről Krisztus 
mondja, hogy vegyük fel magunkra; vagy, hogy ebben 
állna a test kívánságainak megöldökölóse. 

Másodszor. A szertartásos bűnbánat pusztán külső dolog 
és feltételezi a benső bűnbánatot, mint a mely nélkül érteke 
nincs. Az igazi bűnbánat ellenben benső dolog és megáll a 
szertartásos nélkül ís. 

Harmadszor. A szertartásos bűnbánat lehet képzelt és 
tettetett, holott az igazi bűnbánat csakis igaz és őszinte 
lehet Ha nem őszinte, úgy csak afféle, mint a képmuta-
tóké és épenséggel nem az, a miről Krisztus beszól. 

Negyedszer. A szertartásos bűnbánatra vonatkozólag 
Krisztustól semmiféle parancsot nem vettünk; ellenkező-
leg azt csak a pápák s az egyház hozták be (legalább a 
mi annak harmadik részét t. i. az elégtételt illeti); épen 
azért az az egyház beleegyezésével meg is változtatható. 
Ámde az evangéliom szerint való bűbánat isteni törvény, 
mely soha meg nem változtatható, mivel ez ama szüntelen-
való áldozat, melynek neve töredelmes és alázatos szív. 

Ötödször, Itt kell megemlítenünk azt is, hogy az 
iskolás tudósok egyező értelemmel különbséget tesznek a 
foganatos bűnbánat és a szertartásos bűnbánat közt, 
amennyiben ők a foganatos bűnbánatot, mint a szertartásos 
bűnbánat alapját, anyagát vagy alanyát fogják fel. 
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III. TÉTEL. 

De nem is vonatkozik csupán a benső bűnbánatra, 
sőt a benső bűnbánat mit sem ér, ha külsőleg a test 
különféle öldöklésében nem nyilatkozik meg. 

Ezt a tételt is állom és igazolom. 
Először is az apostol Rom, 12, Q) parancsolja: „Ál-

lassátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves 
áldozat gyanánt." És hogy minként történjék ez; azt 
megmagyarázza ugyanazon a helyen világosan és bőven, 
a mikor azt mondja: „Hogy senki se tartson többet 
magáról, mint a mit illik tartania, hogy fölöttébb ne böl-
cselkedjek? hanem szerenyen gondolkodjék magáról, hogy 
egyik a másiknak szolgáljon ós szeressók egymást, hogy 
a könyörgésben szorgalmatosak legyenek, hogy tűrjenek 
stb0" a mint IL Kor, 6, (4, 5.) is mondja: Mindenekben 
úgy viseljük magunkat, mint Istennek szolgái, sok tűrés-
ben, vigyázásban, bőjtölésben stb.a De Krisztus is oktat 
Máté. 5. ós 6-ban az igazi bőjtölósre, imádkozásra, alamizs-
nálkodásra. Szintúgy másutt (Luk. 11, „Adjatok 
alamizsnát abból, amitek van s igy minden tiszta leszen 
nektek." 

Ebből foly, hogy az elégtétel ama három része: a 
bőjtölós, imádkozás és alamizsnálkodás,nem tartoznak lénye-
gileg a szertartásos bűnbánatra, mivel azok Krisztus paran-
csolatából folynak, hanem igenis hozzá tartoznak ama 
bizonyos mód ós idő szerint, a hogyan azokat az egyház 
elrendelte, vagyis abból a szempontból, hogy meddig kell 
imádkoznunk, böjtölnünk ós adakoznunk, Színtazonképen, 
hogy mennyit és mit kell imádkoznunk, mennyit és mit 
nem szabad ennünk, mennyit és mit kell adnunk. Ámde 
amennyiben azok az evangéliom szerint való bűnbánattal 
függnek össze: a bőjtölós magában foglalja a testnek minden-
nemű fegyelmezését tekintet nélkül az ételekben avagy 
ruházatban való válogatásra avagy különbségre ; az 
imádkozás pedig magában foglalja a léleknek mindennemű 
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gyakorlását, történjék bár az kegyes elmélkedés, olvasás, 
hallgatás vagy könyörgés által; az alamizsnálkodás végre 
magában foglalja a felebarátaink iránt valő szívességnek 
bármely módját, úgy, hogy tehát a keresztyén ember a 
bőjtöléssel önmagának, az imádkozással Istennek, az ala-
mizsnálkoclással pedig felebarátjának szolgál Az elsővel 
meg kell fékeznie a test kívánságait és élnie mértékle-
tesen és tisztán, A másodikkal meg kell fékeznie fel-
fiivalkodottságát és élnie kegyesen. A harmadikkal meg 
kell fékeznie érzéki vágyait és igaz életet élnie ezen a 
világon. Épen azért a testnek mindennemű megőídőklése, 
melyet a töredelmes bűnbánat önmagán végrehajt, a benső 
bűnbánatra tartozik, mint annak gyümölcse, neveztessék bár 
az virrasztásnak, munkának, nélkülözésnek, lelkigyakor-
latnak, imádkozásnak, a nemi élvezetektől vagy gyönyörű-
ségektől való önmegtartóztatásnak a lelki élet fejlesz-
tése érdekében, 

Másodszor. így járt el e részben maga az Űr és vele 
minden ő szentjei is. Innét (Máté 5, 160) parancsa is: 
„ügy fényijók a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket/6 Mert kétségtelen, hogy 
a külső jó cselekedetek a bűnbánat és lélek gyümölcsei, 
minthogy a lélek voltakép nem mivel egyebet, mint a mit 
a vadgalamb bugása, t. i. kiadja a szívnek sóhajtását, a 
mely gyökere a jó cselekedeteknek. 

Ezen én hármas tételemmel szemben bizonyos mél-
tatlankodó és a mesebeli oroszlánbőrbe bújt atyafi azt 
fecsegi, hogy tévelygés, ha bárki is tagadj a, hogy 
Krisztus a megtérés szó alatt nem érti egyszersmind a 
szertartásos bűnbánatot. 

Először is, eszem ágában sincs, hogy minden ő téte-
lét czáfolgassam, hiszen oly ízetlenek és oly gyarlók, 
hogy szinte lehetetlen elhinni, hogy azokat akár az, a 
kinek neve alatt forognak1, akár az, a ki azokat ősszeka-
lapálta2, megértette legyen, a miről bárki, ha még oly kis 
esze van is, s ha még oly járatlan is az írásban, könnyen 
meggyőződhet. Mindamellett, hogy tudatlanságukat tisz-
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tára kimutassam, (ha ugyan egyáltalán képesek felfogni 
a dolgot), ezt az első ellenvetést alapos vizsgálat tárgyává 
teszem. 

Feltéve, hogy a bűnbánat elnevezése alatt érthető Juda 
bűnbánata is, Isten bűnbánata is, a látszólagos is, mint a logi-
kusok3 mondják, anyagi ós másodszor czélzatos értelem-
ben vett bűnbánat is4, tehát a szentség is azaz az elégtétel: 
ámde kí tagadhatja, hogy eddigelé nem egy theologus élt 
azzal a szabadsággal, amelynek következtében csaknem 
az egész Szent írást értelméből kiforgatták a maguk 
jóformán egészen új keletű, merész megkülönböztetéseik-
kel és kétértelmű beszédmódjukkal úgy annyira, hogy Pál 
és Krisztus helyett mi immár csak afféle írást olvasunk, 
a mely olyan formán néz ki, mint a koldus köpönyege, folt 
hátán folttal Én a szónak valódi ós igaz értelméről szól-
tam vagyis arról, a mire Krisztus vagy legalább Keresztelő 
János gondolt, a kinek pedig nem is volt hatalma arra, 
hogy szentséget szerezzen ós mégis fellépett ós hirdette 
a megtérés szentségét mondván : (Máté 3 , 2)„Térjetek meg" 
ós ez igét maga Krisztus is megismételte, ami ép elég bizony-
ság nekem amellett, hogy ő nem a szertartásos bűnbánatról 
szólott. Mindamellett tegyük fel, hogy igaz, a miről ők 
álmodoznak: majd meglássuk mi következik abból 

Krisztus kétségkívül isteni törvényhozó és az ő tana 
isteni jog vagyis olyan, a melyet egy hatalom sem változ-
tathat meg s amely alól senki sem oldhat fe l Nos hát, ha 
az a bűnbánat, a melyről Krisztus az idézett helyen szól, a 
szertartásos bűnbánatot vagyis az elégtételt jelenti és azt a 
pápa megváltoztathatja, amint hogy tényleg a maga tetszése 
szerint meg is változtatja: úgy a pápa vagy korlát an 
önkénynyel bánhat el az isteni joggal, vagy a maga Istené-
nek a leggazabb ellenfele, a mennyiben lábbal tapossa az 
Isten törvényét. 

Ha ezt helyben merik hagyni azok, akik nagy fennen 
kérkednek, hogy ők a vitatkozást Isten dicsősége, a 
katholikus hit védelme és a szent apostoli szék tisztes-
sége, továbbá az igazság nyilvánvalóvá tétele ós a 
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tévelygés kiirtása érdekében folytatják,5 végre ha így 
tisztelik meg az egyházat és így őrzik meg a hitet azok, 
akik mint az eretnek! gazság inquisitorai vagy is mint 
eretnekmesterek a maguk rettentően és borzasztóan (majd 
azt mondtam hívságosan) hánytorgatott ezimeíkkel valami 
különös szerepet akarnak játszani: ugyan mondd meg 
nekem, van-e hát annál eszeveszettebb eretnekség, mint a 
mivel ők maguk a pápát és az apostoli széket káromolják 
és vádolják. Ezeket ón nem inquísitoroknak, hanem egye-
nesen az eretneki gazság szerzőinek bélyegezem nyilvá-
nosan. 

E fajták ós ily óvatos gonddal egybeállítottak majd-
nem mindazok az ellentételek, a mélyeket oda firkáltak 
arra a türelmes nagy papirosra, amelyet ők szerteszét 
hordoznak, hogy akarata ellen szolgálja hiúságukat. 
Ha ón azokat mind meg akarnám czáfolni, egy egész nagy 
könyvre volna énnekem szükségem vagyis a Sententiák-
nak csaknem egész zűrzavaros negyedik könyvet6 az összes 
reá vonatkozó iratokkal együtt széjjel kellene szednem. 
De te nyájas olvasó szabadon ós őszintén következtethetsz 
ez egy ellentételből a többire valamennyire, 

IV. TÉTEL. 

Annakokáért a büntetés mindaddig tart, míg az 
ember önmagát utalja (vagyis igazi benső bűnbánat 
hatja át valóját), t. i. egészen a mennyek országába 
való bemenetelig. 

Ezt a tételt is állom ós igazolom. 
Először, E tétel a mondottakból szigorúan követ-

kezik. Mert ha az egész élet szüntelen való bűnbánat 
és Krisztus keresztje, közelebbről nem csupán szán-
dékos öngyötrés, hanem az Ördög, a világ és a test 
kísértése is, sőt üldöztetés ós szenvedés, a miként ez az 
imént mondottakból, az egész Szent-írásból, magának a 
a szentek szentjének ós az összes vértanúknak példájából 
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kiviláglik : ugy bizonyos dolog, hogy ama kereszt egész a 
halálig és így a mennybe való bemenetelig t a r t 

Másodszor, Ugyanez kiviláglik más szentek példájából 
is. Szent Ágoston leíratta magának a hót bűnbánó Zsol-
tárt ós azokat könnyeket ontva imádkozta el ós azokról 
elmélkedéseket írt, mondván : ha bármely püspök igaz életet 
ólt is, mégsem válhatik meg ez élettol bűnbánat nélkül 
Hasonlóképen Szent Bernát7 is haldokolva így kiáltott fel: 
gonosz életet eltem, mert az időt elpocsékoltam. Nincs 
semmim; csak egyet tudok, hogy te Isten I a töredelmes 
és alázatos szívet meg nem utálod*8 

Harmadszor. A józan ész szerint a bűnbánat kereszt-
jét addig kell hordoznunk, mig az apostol mondása szerint 
a bűnös test leomol, az első Ádám embere a maga képével 
elpusztul ős az uj ember Isten képe szerint teljesen 
helyreáll.9 Űgyde a bün egész halálig megmarad, mégha 
elménknek naponként való megújításával napról-napra 
kisebbedik is. 

Negyedszer. Legalább a halál büntetése mindenkinél 
egyformán megmarad, úgyszintén a haláltól való félelem 
is, a mi bizonnyal a büntetések büntetése és a legtöbb 
embernél kínosabb, mint maga a halál; az utolsó Ítélettől 
és a pokoltól való félelemről, a lelkiismeret mardosásáról 
stb. nem is beszélek. 

V. TÉTEL. 

A pápa nem enged és nem engedhet el semmi 
más büntetést csak a mit a maga vagy a kánonok 
rendelkezése alapján kiszabott 

E tételt vitatom s alázatos kérésem, hogy oktassanak 
ki abban és miként a bevezetésben kértem, ugyanúgy 
kérem még mindig, hogy a ki csak teheti nyújtson segéd-
kezet nekem és indító okaimat vegye tekintetbe. 

Először is soroljuk elő a büntetéseknek mind ama 
nemeit, a melyeknek a hívek ki vani ak téve. 

Dr. Lu the r M. művei. A 
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Az első az örök büntetés, az elkárhozottak gyehennája; 
evvel nekünk semmi dolgunk. Mert bizonyos, hogy arra 
sem a legelső, sem a legutolsó papnak hatalma nem terjed 
ki; e részben mindenki egyetért az egész egyházban: az 
alól egyedül Isten old fel bünbocsánata által. 

A második a tisztító tűz büntetése; erről majd alább 
a maga helyén szólunk: azt az egyet azonban már itt 
megjegyezzük, hogy erre sem terjed ki sem a pápa, sem 
más ember hatalma, 

A harmadik maga az önkéntes és az evangéliom szerint 
való büntetés, amelyről fentebb mondottuk, hogy az a lelki 
bűnbánat eredménye, miként ezt I. Korint 11, (31) olvassuk : 
„Mert ha mi magunk Ítélnők meg magunkat, nem Ítéltet-
nénk meg az Űrtől" Ez ama kereszt és a kívánságok-
nak ama megöldőklése, melyről fentebb a harmadik tétel-
nél szólottunk. Minthogy azonban ez Krisztus rendelése 
és a lelki bűnbánat lényeges része, és az üdvösségnek 
alapfeltétele, erre sem terjedhet ki semmiképen egy 
pap hatalma sem ; ők ugyanazt sem nem snlyosbbit-
hatják, sem nem enyhíthetik, Mert nem ember ön-
kényétől függ az, hanem a kegyelemtől és a lélek-
tő l ' Sőt ez a büntetés sokkal kevésbbé áll a pápa 
hatalmában, mint bármely néven nevezendő más egyéb 
büntetés. Ha ugyanis ő az örök, a tisztítótűzbe!!, a gyötrő 
büntetést csakis könyörgés által szüntetheti meg Istennél, 
nem eszközölhető ki máskép a megigazító kegyelem sem 
a bűnös számára. Ámde ez utóbbit meg nem szüntetheti 
még imádság által sem. Ellenkezőleg inkább közvetítenie 
kell azt és közölnie a bűnössel, illetőleg hirdetnie, hogy az 
közöltetett vele, épen úgy, mint a hogy a kegyelmet köz-
vetíti neki; különben hiábavalóvá tenné a Krisztus 
keresztjét és a kananíták10 maradékait egybe szerkesz-
tené a maga fiaival és leányaival és az Isten ellen-
ségeit vagyis a bűnösöket nem irtaná ki tőstől gyö-
kerestől Kivétel volna az eset, ha látná, hogy egyesek 
fölöttébb való buzgóságbői nagyobb mértékben gyötrik 
magukat, mint a mi az ők üdvösségére és mások javára 
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szükséges. Ez esetben azt nemcsak hogy el kell engednie, 
hanem meg is kell tiltania, miként Szent Pál mondja 
Timotheusnak ( i Tini. 5, 2 3): „Ne igyál több vizet" 

A negyedik a fenyítő büntetés, az Isten ostora, amelyről 
a LXXXIX. Zsoltár (31 s köv.) így szól: „Ha pedig az ő fiai el-
hagy ándják az én törvényemet és az ón ítéletemben nem 
járnak : ha az én rendelésimet megszegik ós az ón paran -
csolatimat meg nem őrzik: meglátogatom vesszővel az ő 
bűnüket, vereségekkel az ő álnokságukat," Ki kételked-
hetek abban, hogy ez a büntetés kívül esik a pápa hatalma 
körén ? Hiszen Isten mondja, hogy az ártatlanokat ís meg-
látogatja azzal, Jerem. 49, (12): „Mert azt mondja az Űr : 
íine azoknak, a kik nem érdemelték meg, hogy a poharat 
megigyák, meg kell inniok ős te maradhatnál büntetet-
lenül ? Nem maradhatsz büntetlenül, hanem neked ís 
innod kell." És ugyanazon prófétánál 25, (29): „íme a 
városban, a hol nevemet segítségül hivják, hozzá fogok az 
ostorozáshoz és ti maradnátok büntetlenül? Nem maradtok 
büntetetlen." Ezért írja Szent Péter I. Pét. 4, (17): „Ideje 
hogy az ítélet elkezdessék -az Istennek házán. Hogyha 
pedig mi rajtunk kezdetik először, mint lőszen azoknak 
vógők, a kik nem hisznek az evangéliomnak?" Jelenések 
3 (19): „A kiket ón szeretek, megfeddem ós megdorgálom." 
És Zsidó 12, (6) ° „A kit az Űr szeret, megdorgálja." Hogyha 
a- pápa ezt a büntetést elengedi avagy a bűnös elhinné, 
hogy az neki elengedtetik, úgy bizonnyára beáll a törvény-
telen fattyak kora, a mint Zsid. 12 (8) olvassuk : „Hogyha 
dorgálás nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesek, 
bizonyára fattyak vagytok ós nem fiak.áí Ezt a fenyítést 
Keresztelő János és a legszentebb emberek ís elszen-
vedtek. 

Azt azonban mégis megengedem, hogy az e fajta bün-
tetések egy némelyiket, teszem azt a betegséget és gyen-
gélkedést, a pestist, hideglelést az egyház könyörgése a 
betegektől és gyengélkedőktől eltávolíthatja, a mint Szt. 
Jakab is mondja (5, 14): „Beteg-e valaki ti kőztetek ? hí-
vassa az egyházi szolgákat és imádkozzanak érette, meg-

4* 
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kenvén őt olajjal az Űrnak nevében. Ég a hitből szárma-
zott Imádság' megtartja a beteget és felsegéli őt az Űr." 
De minek időzzem soká e pontnál? Hiszen nincs keresz-
tyén, a kí kétségben volna az iránt, hogy az Isten 
fenyítései nem a kulcsok hatalma, hanem egyedül csak 
könnyeink ós könyörgeseink ós inkább más büntetések 
ránk vetése, mintsem azok elengedése által háríthatók el ? Á 
mikepen a ninívebeliek11 ís bűnbánatban megalázkodva 
ós gyötrődve ertek el, hogy elfordult róluk a fenyítés 
ostora vagyis, hogy be nem következett küszöb előtt álló 
pusztulásuk. Hiszen ha az egyház papja, már akár a leg-
első, akár a legutolsó ezt a büntetést a kulcsok hatalmá-
nál fogva megszüntetheti, úgy hárítsa hát el a pestist, 
háborút, lázadást, földrengést, tűzvészt, gyilkosságot, rab-
lást, meg a törököket, meg a tatárokat, meg más hitet-
leneket is. Pedig hogy mindez Isten ostora, azt mindenki 
tudja, csak a rossz keresztyén nem. Ézsaiás ugyanis azt 
mondja (10, 5) : „Jaj Ássur! indulatomnak vesszeje és 
haragomnak ostora kezében van." S íme ma legtöbben s 
hozzá az egyház nagyjai egyébről sem álmodoznak, mint 
a tőrök ellen való háborúról. Mert ők nem a gonoszságok 
és a nagy bűnök, hanem ama fenyítő ostor ellen akarnak 
hadat viselni, melylyel isten a gonoszságokat bünteti ós 
hadakozni Isten ellen, ki azt mondja, hogy ostorával a mi 
gonoszságainkat látogatja meg, mivelhogy mi azokat 
nem vesszük észbe. 

Az ötödik büntetés a kanonikus büntetés vagyis a melyet 
az egyház állapit meg. Hogy e részben a pápának teljes joga 
és hatalma vagyon, abban semmi kétség, de csak ugy, ha, a 
mint ők mondják, fennforog a büntetések elengedésének ala-
pos oka és ha a kulcsnak hatalma nem téved. Mindamellett 
(ha szabad vakmerősködnöm) én azt az igazságos okot 
nem venném oly szigorúan, mint némelyek szokták. Mert 
e részben, úgy látszik, teljesen elegendő a pápa puszta jó-
akarata és ez aztán már egészen alapos egy ok! Azt sem 
látom be, hogyan tévedhetne ezen bűnbocsánatnál a kulcsok 
hatalma, vagy ha ez az eset mégis előfordulna, hogy mit 
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árthatna az, mikor a lélek akkor is üdvözül, ha az e fajta 
büntetést tévedésből el sem is engedték. 

Sokkal nagyobb figyelmet érdemel az a körülmény, 
hogy a pápa a teljes bűnbocsánat esetén sem enged el 
minden kánonszeri! büntetést A mi kiviláglik abból, hogy 
nem engedi meg némelyeknek a kolostorba való belépését 
vagy erőszakos behurczolását, a mi pedig nem ismeretlen 
büntetés a kánonok szerint. Továbbá nem engedi el a pápa 
azon polgári vagy meg kevésbbé azon bünügyí büntetéseket, 
melyeket a polgári jog szab ki, bárha ezt itt-ott a pápai 
legátusok néha megcselekszik ott, a hol személyesen meg-
jelennek, Űgy látszik tehát, hogy a pápa csakis azokat a 
büntetéseket engedi el, a melyek a bőjtölésre, könyörgésre, 
alamizsnálkodásra ós más egyéb fegyelmi dolgokra vonat-
koznak és ezek közül némelyeket hét, másokat kevesebb, 
meg másokat több évre. És a büntetések e fajához soro-
zom én meg azt a büntetést is, melyet az egyház papja 
a maga tetszése szerint ró ki. Nos tehát hadd lássuk, ok-
tasson ki engem, a ki tud. A büntetések négy első faját 
a pápa nem engedheti el; mi mást enged hát el, mint azt, 
a mit kánonilag vagy önkényileg szab k i? 

E pontnál azonban az én mesebeli oroszlán 
bőrbe bujt ellenfelem ezzel hozakodik elő: „Elenged-
heti azon büntetéseket, a melyek az isteni igazságosság 
követelményei, vagy a melyekért a tísztitó tűzben kell 
lakolnunk." Erre is felelek neki: gondolatnak is nagy 
istentelenség, hogy a pápának hatalma van az isteni jogot 
is megváltoztatni és feloldani azt, a mit az isteni igazsá-
gosság reánk rótt. Mert Krisztus nem azt mondja : „Valamit 
én megkötök, azt te feloldozod, hanem: ,,a mit te feloldozasz 
az feloldva leszen. Ámde neked nem szabad mindazt fel-
oldoznod, a mi meg van kötve, hanem csak is azt, a mit 
te kötöttél meg, nem azt, a mit ón megkötöttem.u Ők 
azonban így értik a dolgot: „Valamit megoldozasz akár a 
menyben akár a földön, az oldozva leszen." holott Krisztus 
oda te t te : „A földön" és így a kulcsok hatalmát szigorúan 
arra korlátozta, a mi a földön van; no mert már eleve 
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nagyon is jöl tudta, hogy különben ők a mennyet min-
denestől át lyukgatják. 

Á hatodik büntetés, melyet csak úgy kieszelek, míg 
valami másra nem oktatnak meg, szerintük: az isteni 
igazságosság követelménye, hogy az isteni igazságos-
ságnak eleget tegyünk. Ámde ha ez valami más, mint 
a harmadik és ötödik (pedig másnak kell lennie, 
hogyha a büntetések hatodik faját alkotja) akkor arról 
még csak el sem ís gondolhatjuk, hogy mi legyen, hacsak 
nem, hogy ott, a hol a harmadik és ötödik nem volna 
elégséges, ezt a hatodikat szabjuk ki t. i. több imádságot, 
böjtölést, alamizsnálkodás! És így az voltakép csak fokra 
nézve különböznék az ötödiktől vagy harmadiktól. Alatta 
ugyanis nem érthetünk polgári büntetést, mert ezt (mint 
mondottam) a pápa nem engedi el; hisz különben a búcsú-
levelekkel az egyház minden akasztófát és kínzó kamrát 
megszüntethetne. De nem érthető azalatt a kánonjog 
alapján egyházi bíróság által előzetes ítélettel tényleg 
kiszabott büntetés sem, mert a pápa a már egyszer kimondott 
átkot, ínterdictumot,12 vagy egyéb egyházi censurákat sem 
engedi el, a mint ezt tapasztalatból eléggé tudjuk. E 
szerint a büntetésnek csakis az a neme marad hátra, a 
melyet én csupán általam kieszeltnek jeleztem. 

Ámde, hogy ez semmit sem ér, arról teljesen meg-
vagyok győződve, a következő okoknál fogva: 

Először is, mert sem a Szent Írásból, sem az egyház-
atyákból, sem az egyházi jogból vett érvvel, sem bármely 
elfogadható észbeli okkal ki nem mutatható, hogy valami 
ilyesféle büntetés léteznék, már pedig hallatlan képtelenség 
volna az egyházban valamit tanítani, a minek sem az 
egyházi tanítókból, sem az egyházi jogból, sem legalább a 
józan észből okát nem adhatjuk. 

Másodszor, ha feltennők is, hogy létezik valami eféle 
büntetés, hát akkor sem tartoznék az a pápa bűnbocsátó ha-
talma körébe, minthogy az önkéntes és az egyházi törvények 
körén túl eső büntetés, sőt olyan, a melyet nem is szabtak 
ki, hanem amelyet szabadon vállaltunk magukra: mert 
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valami egészen más fajta büntetés az, mint azok a bün-
tetések, a miket kiszabnak, miként ezt már fentebb az 
ötödik büntetésről megjegyeztük. 

De mondhatná valaki: hogyan ás mely módon 
tegyünk hát eleget az isteni igazságnak, ha az egyházi 
törvényekben meghatározott ós a paptól kiszabott bünte-
tések nem elégségesek ? Feleletem : bőven eleget teszünk 
a harmadik és negyedik által azon -mérték szerint, a 
melyet ismer az Isten, Mert seholsem találjuk nyomát 
annak, hogy az Isten valamely más büntetést kívánt 
volna, hacsaknem olykor-olykor a harmadikat és a 
negyediket, a mint ezt Dávidnál ós Izráel fiairól a Birák 
és Királyok könyvében olvassuk. Hanem igenis, csaknem 
mindenkor megelógszik o a töredelmes szívvel s a har-
madik fajta büntetéssel. Épen azért csodálkozom azok 
meggondolatlanságán, a kik csakhogy az elégtételt iga-
zolják, azt mondják, hogy Krisztus ama házasságtörő 
nőt az evangéliomban elégtétel nélkül, Mária Magdolnát 
ellenben nem elégtétel nélkül oldozta fel és hogy épen 
azért az Urat Mária ós nem a házasságtörő nő példája 
szerint kell követnünk vagyis, hogy a bünt senkinek sem 
szabad elégtétel- nélkül elengednünk. Mert ő a bélpokloso-
kat sem tisztította meg a nélkül, hogy megparancsolta volna 
nekik, hogy a törvénynek eleget tegyenek, hogy magukat 
a papnak megmutassák. Ez volna tehát ama büntetés, 
melyet az isteni igazságosság kiván, azokon felül, a me-
lyekről már szólottunk. Erre pedig feleletem: Ama házas-
ságtörő nő (ítéletem szerint) jobban bűnhődött, mint Mária 
Magdolna s inkább tett eleget. Ő ugyanis már szinte 
elszenvedte a halált, a mennyiben semmi mást nem látott 
maga előtt, hanemha a legszigorúbb ítéletet. Azért 
rettenetesen gyötrődött és borzasztóbb fájdalmakat állt 
ki, mint Mária, a kit halálos Ítélet nem fenyegetett. Azért 
az o büntetése a negyedik s a harmadik fajtából való 
volt, a mennyiben töredelmes szivében a halál ostorát 
érezte. Mária Magdolna ellenben a harmadik fajta bünte-
téssel lakolt ós mint nyilvánvaló, nem is lehet kimutatni, 
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hogy az o büntetése más lett volna. Á bélpoklosokról 
pedig azt mondom, hogy nekik nem elégtétel végett lett 
megparancsolva, hogy mutassák meg magukat a papnak, 
hanem igazolás .végett: a bélpoklosság ugyanis nem volt 
blin3 hanem csak jelképezte a bűnt : a biin megmutatása 
azonban nem elégtétel, hanem a pap ítéletére vár, a mint 
ez eléggé ismeretes dolog. 

Másodszor igazolom tételemet ilyenformán: a kötés 
és oldás kettős hatalma egyenlő és egy ugyanazon tárgyra 
vonatkozik. Ámde a főpapnak nincs hatalma kötni vagy 
büntetést kiszabni azonkívül, amit az egyházi jog vagy 
a büntetések ötödik faja rendel, tehát nincs hatalma ol-
dani és bármely büntetést megszüntetni sem. Vagy azt 
kell mondanunk, hogy ez a kétféle hatalom terjedelem 
szempontjából nem egyenlő. De hogyha ezt mondják, ne 
Mgyje el senki, mert az eféle állítást a Szent írás vagy 
egyházi törvények egyetlen helyével sem lehet igazolni, 
mivel a szöveg világos ott, a hol Krisztus megadja a 
hatalmat a földön kötni és oldani, miért is mindkét 
hatalmat egyenlőnek kell tekintenünk 

Harmadszor igazolom tételemet az extra de poen, et 
rem, lib„ V. c, Quod autem etedből13, a hol a kánon vilá-
gosan mondja, hogy az a bűnbocsánat semmit sem ér, a mely 
nem az illetékes bírótól származik, mert senkit sem ol-
dozhat fel egy oly egyén, aki neki nem birája. Az pedig 
tiszta dolog, hogy a büntetésnek első, második, harmadik, 
negyedik, ötödik s hatodik fajánál nincs alávetve az em-
ber a pápa bírói hatalmának, hanem csakis az ötödiknél ; 
ez világos és alább még inkább megvilágosodik. 

Folyomány. 

Ebből foly, hogy az elégtételt nem azért nevezzük 
szertartásosnak, mivel a bűnért egyszerűen eleget tesz 
(hiszen a bűnért a harmadik ós negyedik büntetés teszen 
eleget); hanem mivel a bűnért az egyház törvényei sze-
rint tesz eleget. Istennek ugyanis kiváltképen ú j élet 
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által teszünk eleget stb. De az írásból azt is ki kell mu-
tatnunk, hogy a vétkekért semmiféle elégtétel sem 
követeltetik. 

íme itt van Keresztelő János, aki Isten rendelése s 
határozata szerint a végből küldetett, hogy megtérést hir-
dessen s aki mondotta is : „Térjetek meg I" És szintazon-
képen (Luk. 3, 8.): „Teremjetek megtéréshez méltó gyümöl-
csöket I" S ez igéket ő maga mégis magyarázta, mikor a nép-
hez, amely azt kérdezte tőle : „Mit cselekedjünk tehát ? u igy 
szólott: „Á kinek két köntöse vagyon, közölje azzal, a 
kinek nincsen és a kinek vagyon eledele hasonlatosképen 
cselekedjék." (Luk. 3, n . ) Nem látod-e ebből, hogy ő bűn-
bánatkent semmi mást nem rendelt, hanemha az Isten paran-
csolatainak megtartását és hogy igy ő a bűnbánat alatt semmi 
mást nem akart érteni, hanemha a megtérést ós új életet ? De 
meg világosabban kitűnik ez a következő igékből (Luk. 3,12 s 
köv.): „Előjövóneka publikánusok is, hogy megkeresztelked-
nének és mondának néki: „Mester 1 mit cselekedjünk?" Ő pedig 
monda nékik: „Semmi többet ne vegyetek, csak a mi nék-
tek rendeltetett." Hát vájjon mondotta-e akkor: „Eleget 
kell tennetek elkövetett bűneitekért?" Hasonlókép a kato-
náknak is azt mondotta: „Senkit meg ne rontsatok, senki 
ellen ne patvarkodjatok és megelégedjetek a zsoldotok-
k a l u Hát kötött-e itt mást lelkükre, mint az Isten közön-
séges parancsait? Nos tehát, ha a bűnbánatnak e mes-
tere, a kit e végből maga Isten rendelt, nem tanította 
nékünk az elégtételt, úgy ő megcsalt minket és a bűnbánat 
kötelességére nem oktatott meg teljesen. 

Másodszor ott van Ezékiel (18. 2 i0 : ?,Ha a gonosz 
teljesen megtér bűneiből ós igazságot cselekszik, élni fog 
és nem hal meg." íme tehát az írás semmi másra nem 
kötelez, mint az igazságra, a melyet egész életünkben 
cselekednünk kell ama mondás szerint (VI. Zsolt. 8.): 
„Boldogok, a kik mindenha igazságot cselekednek." Nos 
hát ez próféta is megcsalt volna minket ? 

Harmadszor ott van Mikeás (6. 8.): „Megmondom ne-
ked óh emberT mi a jó és mit kiván tőled az Űr t. i hogy 
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cselekedd az igazságot, gyakorold a szeretetet és aláza-
tosan járj a te Isteneddel," Ebből láthatod, mit kiván az 
Isten elégtételként az embertőL Yégre ugyanő előzőleg 
gúnyolja azokat, a kik cselekedetekkel akarnak eleget 
tenni, mondván : „Mivel áldozzak az Urnák? Vájjon égő 
áldozattal és egyéves borjakkal kedveskedjem neki ? Váj-
jon kiengesztelhető-e az Űr ezer bikával és sok ezer 
bakkal ? Vagy megadjam-e neki az én zsengémet vétke-
mért, szerelmem gyümölcsét lelkem bűneért?" Mintha csak 
mondaná: Nem; mert az Isten a bűnért semmi ilyest 
nem kiván, hanem — a mint mondtuk — igazságot, 
irgalmasságot és félelmet vagyis uj életet. 

VI. TÉTEL. 

A pápa egy vétket sem bocsáthat meg, legfelebb 
kihirdeti és megerősíti, a mit Isten megbocsátott, vagy 
pedig bűnbocsánatot oszt oly esetekben, a mikre nézve az 
intézkedés neki van fentartva. A ki az ily eseteket 
számba nem veszi, annak vétkére épenséggel nincs 
bocsánat. 

Az első pont annyira világos, hogy egyesek be is 
ismerték, miszerint képleges dolog az, mikor a pápa bűnbocsá-
natot oszt; mások ellenben, hogy ők ezt nem értik. Mind-
nyájan vallják ugyanis, hogy egyedül Isten bocsáthatja 
meg a bűnt Ézsaiás (43. 25) mondása szerint: „Én vagyok 
az, a ki eltörlöm bűneidet önmagamért és vétkeidről meg 
nem emlékezem.*4 És János (1. 29) szerint: „íme az Isten-
nek báránya, a ki elveszi e világ bűneit." És CXXX. Zsoltár 
(3 s köv.) szerint: „Ha a mi bűneinket svamba veszed ó 
Uram, Űram kicsoda maradhat meg? Mert nálad vagyon 
a kegyelem.u És lej ebb (7): .,Az Űrnál van a kegyelem és 
bőséges o nála a szabadítás. És ő szabadítja meg Izraelt 
minden bűneiből" És LI. Zsoltár (12) szerint: ,,Teremts 
bennem tiszta szivet stb." S ehez, hasonló mondás sok 
van az írásban. És Szent Ágoston sem vitat egyebet a 
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donatisták14 ellen irt sok-sok munkájában, mint hogy egye-
dül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. 

Á második pont hasonlóképen eléggé világos, mert a 
ki a pápának intézkedése alá tartozó eseteket semmibe 
sem veszi, annak bizony nyal egy vétke sem bocsáttatik, 
meg. „A kí titeket megvet, mondja (Luk. 10, 16) engem 
vet meg," épen azért senkisem tér vissza Istentől bűnbo-
csánattal, ha nem hordja egyszersmind szíveben a kulcsok 
hatalma iránt való tiszteletet, 

Ezt a tételt, minthogy igazságát mindenki elismeri, 
e szerint nem szükséges érveimmel támogatni. Mindamellett 
jelezni fogom .indítékaimat és újból beismerem tudatlan-
ságomat, hátha akad, a kí engem méltónak talál arra, hogy 
kioktasson és magát a dolgot közelebbről ís megvilágo-
sítsa. 

Először is5 a mi az első pontot illeti, nekem úgy lát-
szik, hogy az a beszéd vagy vélemény, mikor azt mondják, 
hogy a pápa feloldja a bűnt, az az kihirdeti, hogy az fel 
van oldva, vagy megerősíti, csak képletes és az evangé-
liomi szöveggel meg nem egyező. Mert a szöveg nem azt 
mondja; „Mindazt, a mit én megoldok az égben, te meg-
oldod a f ö l d ö n h a n e m ellenkezőleg : ..Mindazt, a mit te 
megoldasz a földön, megoldom, az az oldozva lesz az ég-
ben." Ez igéknek értelme tehát inkább az, hogy Isten 
megerősíti a pap oldozását és nem megfordítva. 

Másodszor, a mi a második pontot illeti, bizonyos, hogy 
a mely eseteket felold a pápa, ugyanazokat feloldja Isten 
is; nem ís engesztelődhetik ki senki az Istennel, ha csak 
előbb ki nem engesztelődött az egyházzal, legalább óhajtás 
szerint; nem is szűnik meg az Isten iránt elkövetett sére-
lem, a meddig az egyház sérelme fenn áll. De felmerülhet 
a kérdés, vájjon az, a ki kiengesztelődött az egyházzal, 
ki van-e aztán engesztelődve Istennel is ? Á szövegben 
bizonynyal benn van, hogy mindaz, a mi oldva van az egy-
házban, oldva van a mennyben is, de úgy látszik, ebből még 
nem következik, hogy azért a mennyben egyszerűen minden 
oldva vagyon, hanem csakis az, a mi az egyházban oldva 
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van* És nézetem szerint ez a két kérdés nem csekély 
fontosságú ; ezekről talán a következő tételnél bővebben 
fejtem ki gondolataimat. 

VII. TÉTEL. 

Általában Isten senkinek sem bocsátja meg vétkét 
csakis úgy, hogy egyszersmind megalázva teljesen alá-
rendeli a papnak, mint helytartójának. 

Ezt a tételt állom és semmi szükség, hogy azt vitas-
suk avagy bizonyítsuk, minthogy e részben mindenki tel-
jesen egyetért Mindamellett értelmén még mindig tőröm 
az eszemet. És hogy először is a magam bolondos nézetét 
mondjam el: ebben a tételben és az előzőben azt állítjuk, 
hogy az Isten nem bocsátja meg a vétket, csakis ha a 
pap már megbocsátotta azt legalább szándék szerint, 
a mint maga a szöveg is világosan mondja (Mát. 16, 
19) : „A mit a földön megköténdesz stb.u és a Mát. 
5 (24): „Eredj el és békélj meg előbb a te atyádfiával és 
azután eljővén, úgy vigyed fel a te ajándékodat" ; vala-
mint ez is (Mát. 22, 21): „Adjátok meg a császárnak, 
a mi a császáré és Istennek, a mi az Istené"; és az Űr 
imádsága (Mát. 8, 12): „Bocsásd meg a mi vétkeinket 
miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." 
E mondások tehát egytől egyig azt bizonyítják, hogy 
korábbi a bűnnek a földön, mintsem a mennyben való 
megbocsátása. Úgyde ha ez áll, akkor méltán vethető 
fel a kérdés : mi módon történhetik ez meg a kegyelem 
közlése vagyis Isten bocsánata előtt, holott Isten előzetes 
bűnbocsátó kegyelme nélkül az emberben a bűnbocsánat 
keresésének meg csak a vágya sem ébredhet fel ? 

Hát ezt így állítom és értem: Mikor Isten az ember 
megigazításába fog, előbb kárhoztatja őt és a kit meg 
akar építeni, azt előbb megrontja; a kit meg akar gyó-
gyítani, azt előbb megsebzi ós a kit meg akar eleveníteni, 
azt előbb megöli, a mint mondja I. Kir. 2. (I. Sám. 2, 7 s 
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kőv.) és V. Mózes 32 (39): „Én ölök ós én elevenítek; 
én sebesítek és ón gyógyítok." Ezt pedig akkor 
cselekszi az Isten, mikor az embert megtöri és a maga 
bűneinek megismerésében megalázza és oly rémülósbe ejti, 
hogy a szegény bűnös így kiált fel (XXXYIIL Zsolt. : „Nincs 
békesség az én csontjaimban bűneim miatt. Nincs egészség 
az ón testemben haragod miatt. Mert így olvadnak el a 
hegyek az Űr tekintetétől így küldi nyilait ós megzavarja 
okét: a te dorgadalmadtól óh Uram és haragod lehelletó-
nek fúvásától így térnek a bűnösök a pokolba és telje-
sedik meg arczuk szégyentől ós gy alázattól" Eféle 
háborgást ós vereséget Dávid gyakran tapasztalt és nagy 
jajgatva különböző zsoltárokban tett vallást azokról De 
ép az ilyen benső nyugtalanság az üdvösség forrása, mert 
(CXI Zsolt. 1Uo) a bölcsesség kezdete az Űrnak felelme. 
„Az Űr előtt, [miként Nachum mondja 1, (3 s köv.)] mikor 
ő tisztít, senki sem ártatlan és zivatarban ós viharban jár s 
lábainak pora a felhő. Itt fénylenek az ő villámai, a föld 
látja és megindul Itt hatolnak keresztül az ő nyilai ós 
benn akadnak és menydörgósónek hangja görög, a vizek 
látják ós rettegnek. Itt végez az Isten végre idegen 
dolgot, hogy végrehajtsa a maga dolgát. Ez a szívnek igaz 
töredelme ós a léleknek megalázkodása, a mi Istennek leg-
kedvesebb áldozat. Ez az áldozati baromnak darabokra 
vagdalása, bőre nyuzása és égő áldozat gyanánt való meg-
gyújtása. És itt a kegyelemnek (úgynevezett)15 kiöntése, a 
mint Ézsaiás ál, (3) mondja : „Üldözi őket ós tova megy 
bókébem" És Ézsaiás 66 (2): „Hol van, a kin megnyugszik az 
én lelkem ? Hanemha a szelid és alázatos szív az és ki az 
ón beszédemet féli." És Ezékiás Ézsaiás 38 (16): „Uram: 
ez a lét alapja és ezek lelkemnek élete, mert te meg-
rontasz ós megelevenítesz engem." 

Ámde az ember annyira tudatlan a maga megigazi-
tása dolgában, hogy azt hiszi, hogy a kárhozathoz leg-
közelebb áll és azt véli, hogy abban nem a kegyelem, 
hanem az Isten haragja öntetett ki rajta. Mindamellett 
boldog ember ő, ha ezt a kísértést elviseli, mert, mikor 
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azt véli, hogy immár vége van, akkor kél fel mint haj-
nali csillag. Addig azonban, míg lelkiismeretének ez a 
szánalmas háborgása tart, nincs békessége, sem vigaszta-
lása, hacsak nem menekül az egyház hatalmához és bűneit 
és nyomoroságát megvallván fel nem fedi s igy nem keres 
vigasztalást s segítséget Mert a maga esze vagy segítsége 
által engesztelést nem találhat, sőt inkább elvégre ís szo-
morúsága kétségbeesésre változik á t Ekkor aztán a pap 
látva az ilyen megalázkodást és tőredelmet, teljes tudatá-
ban ama hatalomnak, a mely neki az irgalmasság gya-
korlására adatott, az ily bűnbánó bűnőst bűneitől oldozza 
fel és hirdesse neki, hogy fel vagyon oldozva és ekkép 
adja vissza lelkiismeretének nyugalmát. A feloldozandó 
pedig mindenképen őrizkedjék, nehogy kétség fogja el az 
iránt, ha meg vannak-e neki Istennél bűnei bocsátva és 
legyen békével szivében. Mert bárha o lelkiismeretének 
háborgása miatt bizonytalanságban van is (rendszerint így 
van az ott, a hol a tőredelem valódi) mégis tartsa magát 
szorosan a pap ítéletéhez és kijelentéséhez, nem magára 
a papra vagy talán annak hatalmára való tekintetből, 
hanem Krisztus igéje miatt, a kí nem hazudhat, mikor 
igy szól (Máté 16. l9.): „Minden a mit megoldotok a föl-
dön, oldozva leszen a mennyben is," Mert az ezen igébe 
vetett hit megszerzi a lelkiismeret békességét, hogyha a 
pap őt az ige szerint oldozta feL A ki azonban a békes-
séget más uton keresi, teszem azt benső önvizsgálat ut-
ján, az bizonynyal Istent kisérti és a békességre cseleke-
det és nem hit által akar szert lenni. Mert annyid lesz 
a békességből, a mennyit az ígéret tevő emez igéjének 
hiszesz : ,,Mindaz, a mit megoldozasz a földön, oldva lesz 
mennyben ís." A mi békességünk ugyanis Krisztus, de 
hitben. Annakokáért, ha valaki ezen igének nem hisz, 
sohasem lesz nyugodalma, bárha maga a pápa ezerszer 
oldozza ís fel és bárha az egész világnak gyón is meg. 

Ez tehát amaz édes hatalom, amelyért Istennek 
szivünk mélyéből fakadó nagy hálával tartozunk, mint a 
ki olyan hatalmat adott az embereknek, amely a bűnö-
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söknek és a boldogtalan lelkiismeretnek egyetlen vigasz-
talása az esetben, ha hisszük, hogy a Krisztus Ígérete 
igaz. 

Ebből immár világos a kérdés, melyet fentebb fel-
vetettünk, t. i hogy bárha a bűn megbocsátása a pap 
feloldozását megelőzőleg a kegyelem közlése által történik, 
mindamellett a kegyelemnek e közlése olyan és a harag 
színe alatt ugy vagyon elrejtve (mert: „Isten a te utad el 
van rejtve LXXVIL Zsolt (14)." „És nem láthatók lábainak 
nyomai/0 Ézsaiás (41, 3.) hogy az ember a kegyelem felől 
bizonytalanságban van; olyan az? ha jelen vagyon, mintha 
távol vagyon : miért is közönségesen nem vagyunk biztosak 
a bűnbocsánat iránt, csakis a pap kijelentése alapján, sőt 
még ez alapon sem, hogyha nem hiszünk Krisztus amaz 
Ígéretének : „Mindaz, amit megoldozassz stb." A meddig pe-
dig bizonytalanságban vagyunk a bűnbocsánat iránt, ez volta-
kép nem is bűnbocsánat, mert még nem a mienk; sőt az ember 
még sokkal kárhozatosabb sorba jut, ha nem bizonyosodik 
meg az iránt, mivel hogy nem hitt a neki adott bűnbocsánatban. 
Ilyenformán mondá Krisztus Mária Magdolnáról a bélpoklos 
Simonnak (Luk, 7. 47.): „Az ő bűnei megvannak bocsátva." 
Ezzel ő mindenesetre jelezte, hogy a kegyelem már közöl-
tetett vele, Maga Mária Magdolna azonban a kegyelemnek 
e közlését nem tapasztalta meg ; békesség nem hatotta 
át tagjait bűnei miatt, valameddig hozzá nem fordult és 
nem mondotta néki; „Bűneid néked megvannak bocsátva; 
a te hited megtartott tégedet'" t. L amelylyel a bűnbocsátó 
Krisztusnak hitt ; azért teszi hozzá (Luk. 7. 48,): „Eredj el 
békességben." És ama házasságtörő nőnek bűnei is meg 
voltak már bocsátva, minekelőtte Krisztus megvigasz-
talta őt. Ámde ő azt nem tudta, hisz egész sereg vádló 
vette körül, csakis mikor a vőlegény hangját hallotta, 
ki is igy szólt hozzá (Ján. 8. 10.): „Asszony! senki sem kár-
hoztatott téged ? ügy hát én sem kárhoztatlak." És Dá-
vid is, mikor bűnt követett el és Náthán prófétától isteni 
parancsolatra megclorgáltatott, bizonynyal abban a nyom-
ban meghalt volna, mikor a megigazító kegyelem mun-
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kálkodván benne ígyen kiáltott fel: „Vétkeztem az Űr 
ellen !" (ez ugyanis az önmagukat vádoló igazaknak első 
szava), hogyha Náthán mintegy feloldozó legott azt nem 
mondja vala neki (II. Sám. 12. 13): ,,Az Űr ís elvette a 
te bűnödet, nem halsz meg=" Miért tette ugyanis hozzá : 
„Nem halsz meg," ha nem azért, mivel látta, hogy őt a 
bűnnek félelme összetörte és leverte ? Ezékiás ís, midőn 
hallotta, hogy meg fog hallní, meghalt volna, hogyha. 
Ézsaiás szintén meg nem vigasztalja és ha tőle jelt nem 
kapott volna az Űr házába való bemenetelt illetőleg. Mint-
hogy azonban hitt ő neki, egyszersmind békességet és 
bűnbocsánatot nyert,amintmondja(Ézsaiás 38.4 sköv.):„Há-
tam mögé vetetted minden bűneimet." És általán az ó-tes-
tamentomban mi módon állhatott volna meg a hívőknek 
az Isten irgalmába és a bűnök bocsánatába vetett bizo-
dalma, hogy ha az Isten értésükre nem adja most jelenés,majd 
ihlés, majd áldozatgyujtás, majd ködfelszállás, majd egyéb 
jel utján, hogy kedves ő neki mindaz, amit cselekedtek ? 
Akaratja, hogy most mindez az Ige és a papok ki-
jelentése utján történjék meg. 

így hát a kegyelem Isten bűnbocsánatának eredménye, 
a pap bűnbocsánata viszont békességet szerez, a mi 
maga is kegyelem és Isten ajándéka, minthogy a meg-
nyert bűnbocsánatnak és a kegyelemnek hite az. És meg-
győződésem szerint ez ama kegyelem, amelyről a mi tu-
dósaink azt mondják, hogy azt az egyház szentségei hat-
hatósan közlik; de nem maga az első, a megigazító 
kegyelem, amelynek már a szentség vétele előtt jelen 
kell lennie a felnőtteknél, hanem amint (Róm. 1.17.) mondja : 
„Hitből hitbe,u mert a ki Istenhez akar járulni, annak 
hinnie kell. Ámde a megkereszteltnek azt is kell hinnie, 
hogy igazán hitt és oda járult; vagy különben soha sem 
lesz békessége, mert békesség csakis hitből származhatik. 
Annakokáért nem oldoz Péter előbb fel, mint Krisztus, 
hanem ő csak hirdeti és felmutatja az oldozást, kinek 
aki bízva hisz, az valóban megnyerte a békességet és 
bűnbocsánatot Istennél (vagyis bizonyos az iránt, hogy 
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feloldoztatott) nem a cselekedet, hanem a hit bizonyossága 
által, annak csalatkozhatatlan igéje alapján, aki irgalmas-
ságbői ígéri: „Mindaz, amit megoldozasz stb." így van ez 
(Róm. 5. v ) : „Megigazíttatván ingyen az 6 kegyelméből, 
békességünk vagyon az Istennel hit által ós nem csele-
kedet által stb." 

Ha mindezt helyesen és jól fogom fel, ugy nem 
hamis, sem nem (mint ők mondják) képleges beszéd az, 
hogy a pápa a bünt megbocsátja; sőt a bün megbocsátása 
összehasonlíthatatlanul jobb, mint bármely büntetésnek 
elengedése. Pedig ők jóformán csakis erről prédikálnak, 
úgy, hogy immár szinte elhitették a világgal, hogy az 
egyházban már nincs is semmiféle bűnbocsánat, holott épen 
ellenkezőleg áll a dolog; mert ott, a hol az ember a fel-
oidozásba vetett hittel megnyert bűnbocsánat által (a mit 
ön-önmagának meg nem adhat, mert senki sem vetheti hitét 
magába, hacsak egy nyomorúságból kettőt nem akar 
csinálni) talál lelki megnyugvást, ott egy büntetés sem 
büntetés. Mert a háborgó lelkiismeretnek súlyos a bünte-
tés, a vidám lelkiismeret ellenben vágyódik utána. 

És látjuk, hogy a köznépnél a kulcsok hatalmára 
vonatkozó ezen felfogás egészen közkeletű, amennyiben a 
nép együgyü hittel keresi ós fogadja el az oldozást. Ámde 
egyes tudósoknál megvan a törekvés, a lelki nyugalmat 
a bűnbánat töredelmevel a cselekedetek és gyónás által 
szerezni meg, aminek eredménye, hogy egyik nyugtalan-
ságból a másikba esnek, mivelhogy bízodalmukat önma-
gukba ós saját cselekedeteikbe vetik, holott ha a rossz 
lelkiismeret furdalná őket, abban a Krisztusban hinnének, 
aki így szói: „Mindaz, amit megoldozasz stb," E rossz 
lelkiismeretet azonban az ujabb theologusok •— sajnos — 
csak még inkább élesztik, amennyiben ők a bűnbánat szent-
ségét úgy fogják fel ós tárgyalják, hogy a nép megtanul 
a maga töredelmebe és elégtételébe bizní, mintha bizony 
ezen úton bűneit eltörölhetné; pedig e teljesen hiú kép-
zelgésnek nincs más eredménye, minthogy amaz evangó-
líomí vérfolyásos bűnbánó asszony példájára ők is elköl-

Dr. L u t h e r M. művei. 5 
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tséfc minden o vagyonukat az orvosokra és ennek daczára 
is csak mind rosszabbra fordul állapotuk, Első sorban a 
Krisztusba való hitet, mint olyat kell tanítanunk, amely in-
gyen szeres bűnbocsánatot ós arról kell meggyőznünk a népet, 
hogy letegyenek a saját töredelmük és elégtételük igaz-
ságáról, hogy ekként a Krisztus irgalmába vetett szívbeli 
bizodalomban és örömben megerősödve végre kész-örömest 
utálják meg a bünt és igyen indíttassanak töredelemre 
és elégtételre, 

Ugyanezen lelkiismeretbe!! gyötrődésre nem kisebb 
mértékben szolgáltatnak alkalmat a jogászok is, mikor 
olyan nagyon nagy készséggel hangsúlyozzák a pápa hatalmát, 
aminek aztán az az eredménye, hogy a pápa hatalmát 
többre becsülik ós azt sokkal inkább csodálják meg, mint 
a mennyire tisztelik meg hittel a Krisztus igéjét Holott 
arra kellene a népet megoktatni, hogy ne a pápa hatal-
mába, hanem a Krisztus amaz igéjébe vessék bizalmukat, 
melyben a pápának Ígéretet tett, hahogy lelkiismeretek 
nyugalmát meg akarják szerezni. Mert nem azért van 
valamid, mivel azt a pápa adja meg neked, hanem van-, 
ha hiszed, hogy kapsz: annyid van, amennyi hited van 
a Krisztus ígéreténél fogva. 

Ha pedig a kulcsok hatalma ilyeténkóp nem eszközli 
a szív békességét és a bűnbocsánatot, ugy (mint némelyek 
mondják is) a pap búcsúja valóban hiábavaló. Mert ugyan 
mi nagy jót is nyerünk a büntetés elengedésével, hiszen 
keresztyén kötelesség, hogy magát a halált is meg-
vessük ? 

Hasonlóképen: Miért mondta Krisztus (Ján. 20, 23): 
„A kiknek bűneiket megbocsátjátok, meg vannak bocsátva", 
ha nem azért, hogy senkinek se legyenek azok megbo-
csátva, ha nem hiszi, hogy midőn a pap megbocsátja, 
akkor meg vannak azok neki bocsátva ? Épen azért ez 
igékben: „A kinek megbocsátjátok bűneiket" összpontosul 
a bűnbocsátó hatalom; ez igékben pedig: „Megbocsáttat-
nak nekik", a bűnös a bűnök bocsánatába vetett hitre hi-
vatik fel Szintazonképen ez igékben is: „Valamit meg-
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oldozasz", a hatalom közöltetik; és ez igékben: „Az oldva 
lesz", a írni hitünk költetik fel. Mert o azt ís mondhatta 
volna: „A kiknek elengeditek a büntetést vagy bosszú-
állást", ha az alatt ezt akarta volna érteni. Ámde ő 
nagyon jól. tudta, hogy a kegyelem által már megigazított 
lélek a maga félénksége miatt a kegyelmet újra elvetné 
magától, ha a felajánlott kegyelembe vetett hit által a 
pap szolgálata közvetítésével segítségére nem jönne; sőt 
a bün megmaradna, ha a bűnös nem hinné, hogy az neki 
meg van bocsátva, mert nem elégséges a bün bocsánata és a 
kegyelem ajándékozása, hanem hinnünk is kell, hogy a 
bűnök meg vannak bocsátva, és ez az a bizonyság, ame-
lyet Isten lelke a mi lelkünknek ád, hogy mi Isten fiai 
vagyunk, mert az, hogy Isten fia vagyunk, oly valami 
rejtett dolog (hiszen az Isten fiának ugy tetszik, hogy o 
Isten ellensége) hogyha nem hisszük, hogy így áll a dolog 
mi velünk, nem is lehetünk Isten fiai. Az Ur ugyanis oly 
csodálatosan bánik az o szentjeivel, hogy a megigazító és 
üdvözítő Isten kezét senkisem viselhetné el, ha nem hinne, 
hogy őt megigazítja és üdvözíti, ép úgy, mint a testi 
orvosnál, ha az a betegen műtétet végez, nem hinné a 
beteg, hogy az orvos hozzá gyógyító szándékkal közeledik, 
ha őt erről a jó barátok meg nem győznék. 

Azért nem bánom, akár azt mondjuk, hogy a papon fordul 
meg a dolog, mint aki nélkül a bűnbocsánatot megnyerni nem 
lehet, akár valami máson, csak az az egy álljon tisztán 
előttünk, hogy a pap megbocsátja a bűnöket és vétket. A 
miként a beteg egészsége méltán számíttatik be barátai-
nak, amennyiben ezek rábeszélésének eredménye volt, hogy 
a beteg hitt a működő orvosnak. 

Itt még arra se szükség gondolnunk: „Igen, de hátha 
a pap téved?" mert a bűnbocsánat alapja nem a pap, hanem 
a Krisztus igéje. Annakokáért végezze bár a pap a maga dolgát 
akár nyereség, akár tisztesség okából: te csak óhajtsd 
képmutatás nélkül és szived mélyéből a bűnbocsánatot 
és hígyj az igérettevő Krisztusnak, Igen, még ha könnyel-
műségből adná is meg a pap a feloldozást, te mégis meg-

5* 
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nyered a békességet a te hitedből Épenúgy, mint hogyha 
a keresztséget vagy az úr-vacsorát feladja, tegye bár azt 
nyereség okáért vagy könnyelműségből és játékból, azt a 
te hited mégis teljes kegyelme szerint élvezi; ily nagy 
dolog a Krisztus igéje és az abba vetett h i t Hiszen 
olvassuk a vértanuk történetében, hogy mikor egy bizo-
nyos komédiás csak ugy tréfából, sőt, hogy a keresztséget 
kigúnyolja, fel akarta venni a keresztséget9 ime, keresztség 
közben megtérve, pogány komédiás társai őt valósággal 
megkeresztelték és ezután nem sokára ugyanőt a vértanúk 
koszorújával meg is koszorúzták* Hasonlóképen Szi Atha-
nasíus17) még mint gyermek más gyermekeket megkeresztelt 
és azokat utóbb Alexandria püspöke megkeresztelteknek 
nyilatkoztatta ki; így találjuk ezt a Hist. ecch 10 k. 14 
f-ben és Szt. Cyprian18) megrótta ugyan, hogy az áldást 
bizonyos Therapíus püspök sietve osztotta ki, de minda-
mellett foganatosnak tekintette azt. Annakokáért hit által 
igazíttatunk meg, hit által ki ís engeszteltetünk, nem pedig 
cselekedetek, szertartásos bűnbánat vagy gyónás által 

Ezen én 6-ik és ?-ik tételemnél azonban oroszlán-
bőrben hetvenkedő ellenfelem, győzedelmi mámorában diadal-
éneket zeng a fülembe még mielőtt győzött volna. A Sententiák 
könyve19) alapján különbséget tesz egyfelől az elegettevő és a 
megtorló büntetés, másfelől az orvosló és gondoskodó büntetés 
közt, mintha bizony el ís kellene ezt hinnünk ezeknek az 
álmodozóknak, noha ők maguk a köznép előtt ezt a 
különbségtételt nagy óvatosan elrejtik, nehogy a búcsúnak 
vagyis inkább a velejáró nyereségnek vége legyen, ha 
észreveszi a nép, hogy neki voltakép csak a hitvány és 
haszontalan megtorló, illetőleg koholt büntetések enged-
tetnek el20). 

Továbbá, hogy mindenkinek értésére adja, miszerint 
ő azt sem tudja, mi a régi és mi az új papság, más 
homályos beszéddel ís előáll s különbséget tesz a kulcsok 
közt mondván: hogy más a tekintély, más a méltóság és 
más a szolgálat kulcsa. Ennyire tudatlanok ezek a mi 
derék tanítóink, ez eretnekmesterek és katholikus hit-
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védők; nem tudnak ők egyebet, csak a mit a Sententiák 
4 könyvének keresett, botor és silány kérdéseiből szedtek 
begyükbe. Ezzel alkalmasint azt akarják mondani: Á mit 
Krisztus a méltóság kulcsával megold az égben (mert a 
földön ő maga nem oldozott), az megleszen oldva a felső 
mennyben ís IstenneL És viszont, hogy Isten is legyen a 
pápa ; ki kellett koholni egy felsőbb Istent, a kinél oldozva 
legyen, a mit ő maga megoldott a tekintély kulcsával a felső 
mennyben. De félre e hitványságokkal: mi csak egy kulcsot 
ismerünk, azt, a mely a földön adatott. Ámde ebből ők ezt a 
következtetest vonják le: „Tehát téved, a ki azt mondja, hogy 
az újszövetség papja csakis helybenhagyva ós kijelentve 
oldoz fel" (ebből állott ugyanis a zsidó papság hivatala). Óh 
mely kiváló éleselmüsóg és mélységes tudomány; az ily 
férfiak valóban méltók arra, hogy az eretnekeket inqui-
sitió-1) elé vonszolják ós a kathoiikus hitet védelmezzék, 
ámde kövek és fák ellen. Mennyivel helyesebben mondja 
Pál apostol, hogy a régi papság hivatala abban állott, 
hogy íteletet mondjon a bélpoklosok22) felett, intézkedjek a 
hűs tisztasága, az ételek ós italok, a ruházat ós ünnep-
napok stb. dolgában, a melyek mind eleve példázták a 
lélek igazságát és a szív tisztaságát, a mit Krisztus az á j 
papság hivatala által az egyházban munkák Bárha tehát 
a 6-ik teteit nem magam állítottam fel saját nézetemkép, 
a mint ott megmondottam, hanem mivel mások igyen 
gondolkodnak: mégis, minthogy magok az ón ellenfeleim 
minden ő mestereikkel egyetemben még mostanáig sem 
tudták kimutatni, hogy mi módon bocsátja meg a pap a 
vétkeket, ha csak nem úgy, hogy előhozakodnak amaz 
eretneki, ámde szokásos véleménynyel, a mely szerint: az 
újszövetség szentségei a megigazító kegyelmet nyújtják 
mindazoknak, a kik annak ellene nem szegülnek; mert 
lehetetlen, hogy a szentség üdvösen legyen nyújtható 
bárkinek, kivévén azokat, a kik már hivők ós igazak e» 
méltók (szükséges ugyanis, hogy higyjen az, ki ahhuz, 
járul, a mikor is nem a szentség, hanem a szentségbe 
vetett hit igazít meg), annakokáért bármit fecsegjenek is 
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esek az önhitt soflsták,23 legvalószínűbb, hogy az újszövetség 
papja kijelenti és egyszersmind megerősíti Isten bünbocsá-
natát (az az felmutatja) és e felmutatás és kijelentés által 
megnyugtatja a bűnös lelkiismeretei a ki köteles az ö ki-
jelentésének hinni és megnyugodni. Valamint az ószövetség 
papja megnyugtatta azokat, a kiket testűkben vagy ruhá-
zatukban tisztáknak jelentett kí, noha o maga magától 
senkit, még önmagát sem tudta megtisztítani. A mit 
ugyanis ez a testen, azt végezi amaz a lelkiismereten. És 
így egyez a lelek a betűvel és az igazság az előképpel. 
S várom immár, hogy a katholikus hit eme védelmezői, a 
nélkül, hogy eretnekségbe esnének, hogyan lesznek 
képesek másképen megmagyarázni a kulcsoknak ha-
talmái 

VIII. TÉTEL. 

A bűnbánati tőrvények — canones poenitentiales 
— csakis az élőkre vonatkoznak; a holtakat, ugyan-
azok szerint, nem szabad velük terhelni. 

Ezt a tételt még vitatom, bárha sokan vannak, akik 
sehogysem értik, hogyan lehet azt kétségbe vonni. 

Először ís igazoljuk (Róm. 7. l e): „A törvény addig 
uralkodik az emberen, amíg él stb." Ha ezt az apostol 
magára az isteni törvényre vonatkoztatja, mennyível in-
kább áll az az emberi törvényről Ez okból mondja ugyan-
ott (2.) : „Az asszony, hogyha férje meghal, oldva van a 
férj törvényétől." Mennyivel inkább van oldva a megholt 
férfi maga az életben levő asszony törvényótól. Mert az 
apostol a kisebből következtet a nagyobbra: ha az élő 
feloldatik a másik társ halála által, mennyivel inkább 
maga a megholt, aki által az élo feloldatik. 

Másodszor. Az egyházi törvények az időre, a helyre 
ós személyekre vonatkozó körülményektől függnek, épen 
ugy, mint bármely más tételes törvények. Distinct XXIX.24 

Ezt tudja mindenki. Mert egyedül a Krisztus törvényének 
igéjéről vagyon megírva (CXIX. Zsolt. 89.) : „Uram ! mind-
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őrökké megmarad a te igéd és időtlen időkig a te hű-
séged. S az o igazsága megmarad nemzedékről-nemza-
dékre." Ámde az emberek beszéde és igazsága csak bizonyos 
ideig marad meg. Miértig, hogyha ők elmúlnak, a tör-
vények is megszűnnek, hisz különben azt kellene inon-
dánunk, hogy elpusztulván a város, maga az illető 
elpusztult hely még mindig köteles magát ahhoz tartani, 
amit a város előbb cselekedett volt; pedig ez kép-
telenség. 

Harmadszor* Ha a jog arra kény szerit, hogy az élőket 
ís felmentsük és a törvényt, a mennyiben a törvénynek 
feltétele megszűnt, vagy a körülmények rosszabbra for-
dultak, megváltoztassuk, mert hiszen (mint Leó pápa25 

mondja) a szeretet ellen nem harczolhat az, ami a szere-
tetért hozatott meg s bizonyára ugyanez áll arra vonat-
kozólag is, ami az egység, a béke stb. ellen índit harczot: 
mennyível inkább kell felfüggesztenünk a holtakra vonat-
kozó törvényeket, tekintve, hogy ez esetben nemcsupán 
a törvények feltételei, hanem maga az is megszűnt létezni, 
akiért és a kinek körülményei szerint hozattak volt a 
törvények. 

Negyedszer. Magának a törvénynek szavaiból, amelyek-
ben világosan megjelölvék a napok és évek, a bőjtöiés, a 
virrasztás, a munka, a kerengés (búcsújárás) stb. Mind e 
dolgok nyilvánvalólag ezen életre tartoznak és a halállal 
megszűnnek, amikor is az ember egy egészen más életbe 
költözik át, ahol sem nem böjtöl, sem nem sir, sem nem 
eszik, sem nem alszik, mint olyan, akinek nincs teste. Ez 
az oka, hogy Gerson János26 elég merész elkárhoztatni a 
búcsút, amely sok ezer esztendő czimén osztogattatik, 
ugy hogy ón szerintem valóságos csoda, ami azonban az 
eretnekmesterekkel mégis megtörtént volt, hogy t i. ők 
ezt a férfiút holta után sem égették el, mint olyat, aki a 
város összes búcsus miseállomásainak27 gyakorlata és ki-
váltképen a bűnbocsánat akkoriban oly pazar osztogatója 
IV. Sixtus28 eljárása ellen akkora bátorsággal lépett fel, hogy 
még a főpapokat is figyelmeztette hivatalos kötelessé-
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gükre? hogy e téren javítást eszközöljenek és felügyeletet 
gyakoroljanak, bolondságnak és babonaságnak nevezvén 
az efféle búcsúkat 

Ötödször igazolom tételemet a kánonok szerzőjének 
czélzatára való hivatkozással, akiről biztosan tudjuk, hogy 
eszeágában sem volt, hogy ez effajta kánonokat a hol-
takra ís kiterjessze. Mert képzeljük, mintha megkérdez-
nek a kánonalkotő pápát: ,,Szent atyám, kikre gondolsz 
te törvényedben, az élőkre avagy a holtakra?" Mi mást 
fog o felelni, ha nem azt, hogy : persze hogy az élőkre, 
hiszen mi dolgom nekem a holtakkal, akik immár az én 
bírói hatáskörömből kiváltak. 

Hatodszor, Igen nagyon kegyetlenül járna el Krisz-
tusnak papja, hogyha atyjafiát nem oldaná fel azon tör-
vények alól, amikre nézve óhajtása, hogy vele szintén 
ugyanaz történjék és nincs ís ok arra, hogy miért ne cse-
lekedje meg ezt, mikor hatalmában ál l 

Hetedszer, Ha a bűnbánati törvények a holtakra nézve 
is érvényesek, hasonló oknál fogva érvényesek a többi 
törvények ís mind, E szerint meg kellene jelenniük a 
nyilvános istentiszteleten, megtartaníok az ünnepeket, a 
bőjtölést és virrasztást, a törvényszerű áhítatosság! órá-
kat, bizonyos napokon nem volna szabad enniők tojást, 
sem tejet, sem húst, hanem csak olajat, halat, gyümölcsöt, 
hüvelyes veteményt, a napok szerint most fekete, majd 
fehér ruhát kellene ölteniök és más egyéb terhet hurczol-
niok, amiket ma a Krisztus szorongatott egyházára rak-
nak s amiktől az hajdan egészen szabad volt. Mert semmi 
ok sem forog fenn a részben, hogy miért szűnnének meg 
bizonyos idő miatt csupán csak egyes es nem minden 
törvények ? Ha megszűnnek azok, amelyek az. élet szempont-
jából jók és hasznosak, mórt ne szűnhetnének meg még 
inkább azok, amelyek terhesek, haszontalanok és csak 
nyűg raj tunk? Avagy talán itt is afféle fogást koholunk 
ki, hogy. valamint más büntetést szenvednek el azok 
helyett, amelyek velők egyenértékűek, ugyanugy más 
cselekedeteket végeznek, amelyek azokkal szintén egyen 
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értékűek, csakhogy ép oly kevéssé lehessen róluk mon-
dani, hogy hóra kanoníkákat olvasnak. 

Nyolczadszor, Azoknak akik test szerint gyengélke-
dők, bárha egyébként nem állanak is még a sír szólón, a 
bűnbánati, valamint az erkölcsi törvényeket is felfüggesztik. 
Hiszen a beteges pap nem köteles imádkozni, nyilvános 
istentiszteletet végezni, hasonlókép mások sem kötelesek 
böjtölni, sem virrasztani, sem a hus, tojás ós tej élvezésé-
től tartózkodni. Mindez rájok nézve nemcsakhogy szaba-
dos, de egyenesen tiltott dolog, ami különben egészséges 
állapotukban parancs volt. Hisz különben, ha az Űr már 
kezét rájuk teszi, azt kellene nekik mondani; miért üldöztök 
engem, mint isten és az én testemből (azaz gyengeségem-
ből) akartok jól lakni ? (Jók 19,22.) Annakokáórt ebből ezt 
következtetem: a kánonok nem a betegeknek, hanem az 
egészségeseknek ós erőseknek szólnak, következőleg azok 
épen nem az elhunytakra, hanem az élőkre tartoznak. Hiszen, 
ha a haldokló és megholtak nem mentesek azoktól miért 
nem terheljük ós gyötörjük azokkal a beteget is ? Végre, 
ha újra visszanyerik egészségüket, akkor sem kötelesek 
helyre pótolni, amit betegségük alatt elmulasztottak. Mi 
módon higyjük hát el, hogy majd holtuk után fogják 
helyre pótolni, vagy megfizetni a kánonszerű büntetéseket. 

Ámde itt némelyek ellenvetik: de hát ha valaki 
egészséges korában a kiszabott bűnbánatot elmulasztotta 
és azután haldokolva meggyónja azt ? Ez amellett szól, 
hogy tehát mindenesetre szükséges az effajta büntetéseket 
a tisztító tűzben kiállani, bárha még más büntetés nem 
szabható ki és nem ís szabatik ki. Erre feleletem, hogy 
szó sincs róla, inert az ily elmulasztás által semmi más 
nem történik, minthogy vétkezünk az egyház parancsolata 
ellen, amit meg kell bánnunk, de nem újból helyre pótol-
nunk és a múltért eleget tennünk, hanem csakis a jöven-
dőért. „Minden napnak elég a maga terhe; a holnapi nap 
gondoskodik magáról.u(Máté6,34.)Hogyha bármely parancso-
lat áthágását helyre kellene pótolnunk ugy, hogy az áthágás 
teljesen megszűnjék, akkor azt kiváltképen az Isten paran-
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csolataival kellene megcselekednünk, Ámde lehetetlen 
dolog, hogy példának okáért a házasságtörés ne legyen 
az elvesztett tisztaságnak ténye. 

Kilenczedszer. A ki nagyobb büntetést szenved el, 
mint a milyet reá róttak, annak méltán és természeti jog 
szerint engedik el a kisebb büntetést. Ámde a halandó 
a legutolsó, a legfőbb és legnagyobb büntetést t. L a halál-
büntetést szenvedi eh Épen azért a hol a halál áll be, ott 
minden más büntetés felfüggesztendő, hiszen alig van em-
ber, a ki csupán ez egy büntetést is eltudná viselni. És 
ugyan gondold el, hogy valaki haldokolva a törvényhozó 
jelenlétében önként halálra szánná magát, vájjon a tör-
vényhozó nem venné-e le róla legott a maga büntető 
kezét ? 

Tizedszer. Egynehány igen kiváló tudós az egyház-
ban azt mondja, hogy a keresztyénnél nincs gazdagabb, 
mivel az önkéntes halál által mindent megfizethet és 
azonnal a mennybe szállhat, amennyiben nincs nagyobb 
dolog az Istenért elszenvedett önkéntes halálnál Követ-
kezőleg a kánonokat hasztalanul tart ják érvényben a 
a halál után is; ez a véleménye a párizsi Vilmosnak,:5° 
Gersonnak és követi őket egy egész sereg okos 
ember, 

Tizenegyedszer. Ha a halál nem elegendő büntetés 
csakis az esetben, ha a megholt a kánonszerű büntetést 
is elszenvedi, ugy ebből az következik, hogy a kánoni 
büntetés nagyobb, mint a halál büntetése, amennyiben 
amaz még a halál után is tart és így voltakép igaztalanul 
ítéljük meg a keresztyéneknek halálát, a melyről pedig irva 
vagyon (CXVI. Zsolt. 15.): „Az Űr előtt drága az ő szen-
telnek halála." 

Tizenkettedszer. Képzeljük el, hogy valakit, mint 
szegény bűnöst halálra hurczolnak és hogy nyomban el-
szenvedi a vértanú halált, amint Krisztusról vallást tesz, 
a nélkül, hogy a kánonoknak eleget tett volna (a mint 
ezt Szt. Bonifácius31 vértanúról olvassuk): hát feltartóztat-
hatja őt a tisztitó tűz, hogy Krisztussal ne egyesüljön ? 
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S lehetséges vértanúért könyörögnünk az egyházban ? 
Már pedig, a kí önként hal meg (mert ilyenről beszélünk, 
vagyis keresztyénről) az mind Isten akaratából ís hal meg. 

Tizenharmadszort Miért nem maradnak érvényben a 
polgári törvények ís a halál után, hogy azoknak ís eleget 
tegyünk,hiszen azok ís köteleznek Isten előtt és az égben; nem 
a maguk, hanem a Krisztus és az apostolok, Péter és Pál 
tekintélye alapján, a kik hirdetik, hogy lélekből és a lelki-
ismeret miatt keli azoknak magunkat alávetnünk, mivel-
hogy ez az Isten akarata (Róm. 13, v. ö. Mát. 22,2t). 

Tízennegyedszer. A kánonok érvényüket vesztik, ha 
a bűnbánó laikus állását megváltoztatja t. i. ha pappá lesz 
vagy a pap püspökké vagy szerzetessé. És ez érvényvesz-
tés ez életben történik és nem állana be halál esetén ? 
Van-e ennél nagyobb képtelenség ?! ' 

Tizenötödször. Minthogy a kánonszerű büntetések 
halál után való elszenvedésére vonatkozó ezen nézetet 
épenséggel nem lehet igazolni sem a Szent-írásból, sem a 
kánonokból, sem legalább valami észokból; úgy látszik, 
hogy mint sok más egyéb babonás dolog, ez ís csak a 
papok renyhesége és hanyagsága miatt kapott lábra. 

Tizenhatodszor. Ezenkívül ott van a régi egyházatyák 
példája és hogy csak egy Cypriánust32) idézzünk, a kí bizo-
nyára a legszigorúbban tartotta magát az egyházi cenzú-
rához és fegyelemhez és íme ő mégis Epist. 17,2_B meg-
parancsolja, hogy békét hagyjunk azoknak, a kik halálos 
veszedelemben forognak, hogy békességben juthassanak 
az Űrhöz megelőző gyónás után, a melyet vagy valamely 
papnál vagy valamely diakónusnál végezhetnek, a mint 
ugyanott mondja; már pedig a békesség ama megadása 
semmi más, mint a mit most teljes bűnbocsánatnak neve-
zünk, s ez a vizsgálódó előtt világos. 

Annakokáért levonjuk a következtetést, hogy a káno-
nok senkire másra sem terjeszthetők ki, hanemcsak az 
élőkre és ezek között is csak az egészségesekre és erősekre, 
sőt voltakép csakis a renyhékre és azokra, akik nem akarnak 
önként megjavulni. Mindezt bizonyára nem fejtegettem 

ft 



76 I)R, LUTHER MÁRTON 

volna ily bőven, ha nem tudnám, hogy egyesek az ellen-
kező állásponthoz nagyon is nyakasan ragaszkodnak, 
noha azt semmi módon nem igazolhatják. Mert ha okos 
ős tanult emberekkel kellene erről tárgyalnom, akkor 
inkább hallgatnék, mintsem beszélnék. 

De itt azt mondhatná valaki: „Ha így beszélünk, 
akkor ugyancsak lebecsüljük a búcsút, már t. L ha általuk 
csakis a kanonikus büntetések, sőt azok sem mind, hanem 
csak amelyek ez életre szólnak, engedtetnek eh Erre fele-
letem : jobb, hogyha a búcsú értéke száll alá, mint ha a 
Krisztus keresztje válik hiábavalóvá és jobb, hogyha a 
búcsút tart juk haszontalannak, mint ha olyasmit tanítunk 
az egyházban, ami az egyház gyalázására okot szolgáltat-
hatna. Én legalább szabadon és bátran vallom és kijelentem, 
hogy a búcsú dolga nem nagyon nyomja a lelkemet, 
már t. h amennyiben a büntetések elengedéséről van szó 
(pedig ők csakis evvel dicsekesznek), hanem tiszteletben 
tartom, el is fogadom és mégis becsülöm, főképen abban 
az értelemben, ahogy fentebb a vétkek elengedéséről szól-
tam, amit azonban ők semmibe sem vesznek. 

Ezen én nyolczadik tételemnek gyilokkal megy neki 
egy ólomvítéz, mivel t. L az egyházjogban szó van a holtak 
kíátkozásáról is, amint ezt többek közt különösen is bizo-
nyítja a Canon a nobis extra de sem ex com0

33 No még attól 
tartok, kisütik, hogy nyoma van annak is, hogy a holtak 
érzéki büntetésekkel ós elégtétellel sujtandókf Ámde jó ; 
legyen, hogy csak annyit mondottak ki, hogy a halottak 
kiátkozhatók, és hogy eszerint senki sem tagadhatja, hogy 
a halottak ís feloldozhatok. Úgyde mit lendít ez a felöl-
dozás a büntetések elengedésén? Ez talán ama finom okos-
kodás, amely nélkül szerintük senki sem lehet theologus ? 
Talán ez a következtetés illik bele az ötödik alakzatba : 
„Feloldunk valakit az átok alól, tehát elengedtetnek neki 
az elégtételszerü büntetések". Úgyde miért járnak-kelnek 
szerteszéjjel a búcsúval, ha az, aki a bűntől feloldoztatott, 
megnyerte egyszersmind a büntetések elengedését is? 
Ha ellenben a feloldozottaknál az elégtétel kötelezettsége 
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még mindig fennáll, hogyan használ akkor a feioldozás a 
halottaknak, avagy hogyan fordítja el róluk a büntetést? 
Épen azért ez a következtetés teljesen hibás, hogy t. L 
valamint az átok kihat a holtakra, úgy kihat a büntetósek 
elengedésére is, sőt, mint magok a jurísták mondják: a 
halottra kimondott átok a halottnak semmit sem árt, 
épen ogy, mint a feioldozás semmit sem használ, hanem 
mindez a mi félelmünkre vagyon ; kivévén, hogy az olyan-
ért nyilvánosan nem imádkoznak. Tehát az átok alá vetett 
halott nem szenved többet az ily átoktól, mint amennyit 
szenvedne valamely ház vagy ruha, ha átok alá vettetnék: 
viszont hasonlókép nem segitnénk rajta többet a feloldo-
zássai sem0 

De végre is felhagyok már e hitvány ellenmondások 
czáfolgatásávai, hiszen nem egyebek azok, mint iskolai 
vélekedések, amiknek sem a Szentírásban, sem az egyház-
atyákban, sem a kánonokban nincs semmi alapjuk. Mert 
az ón ellenfelem mindig valami olyat tesz fel, ami még 
nincs bebizonyítva, vagy ha nem igy jár el, rossz nyelvű 
asszonyok módjára összevissza fecseg, odamondogatva: 
,,Téved, dühöng, eszét veszti, tévelygés." Azt szeretne 
ugyanis, hogy e beszédben az ő bölcseségónek ós tudo-
mányának nagy voltát bámuljuk. 

IX. TÉTEL. 

Annakokáért a Szentlélek a pápa révén igazán jól 
cselekszik velünk, végkép kirekesztvén az ő rendelke-
zéséből a halál hitczikkelyét és az utolsó gyötrelmet. 

Ez a tétel inkább csak bizonyíték az előző mellett. 
Mert bizonyos, hogy ha a pápa a földi nyomoruságokra 
vonatkozó czikkek dolgában kivételt tesz, sokkal inkább 
megteszi ezt az örök kínra tartozókkal, ami a halál 
után áll be,. hiszen a beteg, vagy általán, akinél törvóny 
szerint is érvényes akadály forog fenn, csak ideig óráig 
tartó tehetetlenségtől nyügöztetik. Sőt, ha a pápa a leg-
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nagyobb ingégben sem ismer kivételt, akkor ís magától 
értetődik, hogy a kivétel fennáll, mert a szikség törvényt 
ront Úgyde a halál a legnagyobb ínség ós az összes aka-
dályok közül a legutolsó és legnagyobb akadály, 

X, TÉTEL. 

Értetlenül és gonoszul járnak el tehát azok a papok, 
akik a haldoklókat kánonszerü tisztítótűzbeli bűnbánattal 
terhelik. 

Ez is nyilvánvaló következménye a nyolezadik tétel-
nek. És bizonynyal akadnak, akik szinte csodálkoznak, ha 
a papok ilyesmit is elkövetnek. Pedig megszokott történni. 
Minthogy azonban ez annyit jelent, mint a kánonok iránt 
való engedelmességre az elszólító Isten iránt való engedel-
mességnél nagyobb súlyt fektetni és a kánonok követelte 
közönséges cselekedeteket a keresztyének Isten előtt 
annyira drága halálának értékénél nagyobbra becsülni, nem 
tudom, ha vájjon azok követik-e az igaz hit szabályát, 
akik ily nézetben vannak elfogulva. 

Másodszor, Ismeretes ós még a legjelesebb íróknál ís 
gyakori a mondás : Ha az Isten valamely embert, épen az 
egyház iránt való engedelmességének gyakorlása közben 
magánkívülvaló állapotba (extasís) ejt, avagy különös meg-
világosításban részesít, az ily ember dolgát fé 1 beszakithatja 
ós az egyház iránt való engedelmességet abbahagyhatja 
és (Ap. cseh 5,29) inkább engedelmeskedjéklstennek, mintsem 
embereknek. Sőt azt mondják, hogy magukban az áhítatos-
sági órákban (horae canonicae) sem szükséges figyelnünk 
a szavakra, a mit pedig az egyház parancsa megkövetel ha 
valamely mennyei jelenesben vagy elragadtatásban részesü-
lünk. Ha tehát már az ily isteni felhívásra is mellőzzük az 
egyház törvényeit, hogy ne kellene azokat mellőznünk egy 
oly nagy elhívásnál és elragadtatásnál, t i. a halálénál. Ha 
csak talán nem akarjuk ama bolondok seregét követni, a kik 
a maguk szertartásos cselekedeteihez oly mereven ragasz-
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kodnak, hogy azok miatt igen gyakran az Isten és az 
emberek iránt való köteles engedelmességet is félreteszík 
'és elhitetik magukkal, hogy helyesen jártak el, ha csakis 
azokat végeztek el, a többit pedig soha. 

Harmadszor. Az egyház valóban elég nagy bűnt kö-
vetne el Isten irányában, ha a maga alsóbbrendű bíráskodása 
alá vonná azt, a kit immár az Isten a maga legfelsőbb 
ítélőszéke elé szólított Avagy mikor tűrte el valaha a 
pápa azt, hogy az aisóbbfokű, teszem azt valamely püs-
pöki vagy főpapi biróság törvénye és joga alapján bevá-
dolt egyén visszatartassek, minekutána őt már a maga 
ítélőszéke ele idézte ? Avagy követelheti-e alárendeltjeitől 
azt, a mit ő maga, mint embernél feljebb való Istenének nem 
enged meg? Hát megköti Isten kezét az ember és az ember 
nem képes megkötni embertársa kezét? Távol légyen. Pedig 
bizony, ha a haldoklóra kiterjeszti a kánonokat, világos ? 
hogy azt a maga biráskodása alá vetve ítéli és bünteti 
meg. 

Ez hát ama csaknem húsz ok, a mi engem (remény-
lem) nem vakmerő módon arra indít, hogy a kánoni bünte-
tések dolga felett kételkedjem, tekintve, hogy ellenkező 
részről épen nem hivatkozhatnak sem tekintélyre, sem 
kánonokra, sem észbeli okra, sem az egyház általános 
gyakorlatára, hanem csak is bizonyos visszaélésre. 

XI. TÉTEL. 

Az a konkoly, hogy a kánonszerű büntetés tisztító 
tűzbeli büntetéssé változtatható, úgy látszik, akkor vette-
tett el, a mikor a püspökök aludtak. 

E tételnél kérésem, hogy senki ne tegye fel rólam, 
mintha én a római püspököket akarnám megrágalmazni, 
mikor azt mondom róluk, hogy aludtak. Az evangéliom s 
nem az én szavaim ezek, kivévén, hogy ott nem a püs-
pökről, hanem az emberekről van szó. (Máté 13.2s)= Tiszta 
dolog azonban, hogy az evangéliom az „emberek" alatt az 
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egyház nagyjait és kormányzóit érti, hacsak képlegesen 
ama kifejezést kinek-kinek a maga teste fölött álló lelkére 
és értelmére nem vonatkoztatjuk. Ezt azonban az egyház 
főpapjai nem tanítják, mert (mint mondtam), nem maradt 
ránk tőlük egy kanon vagy statútum sem, amelynek alap-
ján az tanítható volna. Épen azért hiába fáradozik egyik-
másik kánontudós annak kimutatásán, hogy milyenek a 
tisztítótűzben töltendő évek, napok, negyvennapos böjtök, 
mikor effélék bizonynyal épen nincsenek vagy legalább ís 
be nem bizonyítható, hogy volnának. Különben az egész 
tévedés onnét ered, hogy nem veszik észbe, hogy a káno-
nok csakis ezen földi élet idejére szóinak és csak e földön 
köteleznek ép úgy, mint ahogy, aki valamely várostól 
megválik, megválik egyszersmind a városi jogoktól is. Ha 
pedig valami tartozása van, rákényszerítik, hogy mielőtt 
odébb áll, hozza azt rendbe. Épen azért nem szabad a 
haldoklókat egyáltalán bármivel is megterhelni, sem pedig 
a tisztítótűzbe utasítani őket hátralékos bűnbánatukkai 
(amint ezt valahol Gergőn34 bizonyítgatja), hanem (amint 
ezt ugyanő máshol helyesebben gondolja) arra kell utasí-
tani őket, hogy a halált állhatatosan és örömest szenvedjék 
el Isten akarata szerint. 

Itt még annak a felületes és gyarló tételnek ís sze-
mébe kell néznünk, amelylyel mintegy álarczczal gyerekek 
módjára minket megijeszteni akarnak, mondván: minthogy 
a pap a feloldozandó egyén töredelmenek mértékét nem 
ismeri s épen azért esetleg nem ró ki rá olyan elégtételt, 
amilyet az isteni igazságosság követel, feltétlen szükséges, 
hogy ennek is elég tétessék akár saját cselekedetek, akár 
búcsú által. 

Először is látni való, hogy ezen ő üres fecsegésük, 
mintegy isteni jóslat hangzik el, persze minden bizonyítás 
nélkül, holott a próféta azt mondja (Ámos 3,7): „Semmit 
sem cselekszik az Űr anélkül, hogy a maga titkát ki ne 
jelentené a maga szolgáinak, a prófétáknak." És el sem ís 
hihetjük, az Isten a mi Istenünk lévén, aki megoktat minket 
arra, ami jó, amint ezt a próféta által (Mik, 8,8) mondja, 
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hogy az Ő igazságosságának ezen követelmény át is valahol 
ki íie jelentette volna. 

Továbbá nem tudom, ha vájjon ezzel a beszéddel 
Istent akarják-e valami uzsorássá, vagy kereskedővé tenni, 
mint olyant, ki nem ád bocsánatot ingyen, hacsak az elég-
tétellel, mintegy bérrel nem fizetünk meg neki, vagy talán 
azt akarják, hogy az Isten igazságosságával alkuba bocsát-
kozzunk bűneink felett, holott előtte egy ember sem iga-
zittatik meg? 

Harmadszor,. Ha így áll a dolog, miért oszt a. pápa 
teljes bűnbocsánatot, holott a töredelem mértékét Ő színt-
oly kevéssé ismeri ős o maga nem ís képes kipótolni a 
töredelem fogyatékosságát? Áz 6 teljes feloldozására pedig 
nincs ís szükség. És nincs is neki másfele hatalma, mint 
bármely más papnak; hanem csak más annak nagysága, 
amennyiben a pápa minden bünt megbocsát, más papok 
pedig bizonyos bűnöket és amennyi elégtételt engedhetnek 
el ezek bizonyos bűnöknél, annyit engedhet el o minden 
bűnnél s egyebet semmit. Hisz különben az egyház más-
más fajta hatalomból álló szörnyeteg volna. 

Negyedszer. Az ős egyház sem Ismerte a töredelem 
mértekét és a lelkek értékét és mégis teljes bűnbocsánatot 
adott a végrehajtott bűnbánat után, noha nem tudhatta 
ezen én ellenfeleimnek véleménye szerint, hogy az elég-
séges volt-e? 

ötödször. Szinten ujabb álomkép támad abból, hogy 
ők a bűnöknek bocsánatját nem a hitre és a könyörülő 
Krisztus igéjére, hanem a pályafutó ember cselekedetére 
alapítják, mivel azt képzelik, hogy a teljes bűnbocsánat 
nem adható meg senkinek, csakis azoknak, akiknek töre-
delme tökéletes. Pedig ilyen ember egy sincs ez életben. 
És mégis megengedik, hogy azt a pápa megadhatja azok-
nak ís, akiknek töredelmök tökéletlen. 

Hatodszor. Ha az isteni igazságosság követel valamit, 
ugy az már kívül esik az egyház hatalmi körén; az egy-
ház semmit sem változtathat azon, amit Isten akar 
és amire ő kötelez. Szilárdan áll ugyanis a mondás 

l ) r . Lu the r M. művei. c 



82 I)R, LUTHER MÁRTON 

(Ézsaiás 46? 10) „Végzésem megáll ós akaratom megtör-
fcénik". 

Ugyanezen okkal czáfoljuk meg azt is, amit némelyek 
mondanak, t. L hogy a kánoni büntetések az isteni igaz-
ságosság követelte büntetések kijelentései. Először is ezt 
nem bizonyítják be, tehát egész könnyen mellőzhet]üke 
Ha meg isteni kijelentés, ugy hát képtelenség, hogy 
azokat az egyház feloldja, mivel hogy nem ő szabta ki, 
hanem csak kijelenti, hogy azokat az Isten szabta ki. 
Vagy ki kell mondaniok, hogy a Krisztus igéjét így kell 
értelmezni: Valamit én megkötök, azt te feloldod 

XI TÉTEL. 

Egykoriban a kanonikus büntetéseket nem a fel-
oldozás után, hanem az előtt szabták ki, mint az igazi 
töredelem próbáit. 

Ez a tizenkettedik tétel viszont a nyolezadikat iga-
solja, mert a kánonszerfí büntetések annyira időhöz kötöt-
tek, hogy magával a feloldozással egyszersmind véget ís 
őrnek. Minthogy pedig minden haldokló (ha egyébként a 
többi pontokra nézve rendben van a dolog) feloldozandó, 
világos, hogy nem szabható ki rá e fajta büntetés, sőt 
inkább azok alól is felmentendő, a melyeket már reá ki-
szabtak, vagy a melyeket meg kikellene szabni. Hogyha 
az egyháznak eme regi jó szokását mind máig megtartották 
volna, e tévelygés nem következett volna be, most azon-
ban, hogy a feloldozás megelőzi a büntetéseket bekövet-
kezett, hogy a feloldozás gyalázatjára a haldoklót feloldo-
zatlanul bocsátják a másvilágra ós így elkövetik azt a 
szörnyűséges dolgot, hogy oldozva nem oldoznak fel és 
magával az oldozó szóval a felololdozottat megkötik. 

Először is igazolom tételemet magából a kánonokban 
leírt ünnepélyes bűnbánatnak szokásából, melynek példája 
vagy legalább nemi nyoma meg fennmaradt a gyilkosság 
bfínbánatával kapcsolatosam Hát miért oldozzák fel ők ez 
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esetben m illetőt a büntetés alól és miért nem utasítják 
őt más, ez életben végrehajtandó elégtételre, ha a haldok-
lókkal oly szigorúan bánnak el? 

Másodszor, Szent Jeromos 35 írja, hogy az ő Fabioláját 
feloldozták. Hasonlókép Szt. Ambrus 36 feloldozta a maga 
Theodosíusát, Végre egy írónál sem olvasunk ilyesmit oly 
gyakran, mint Cypríánnak, a jeles vértanúnak levelei III 
könyvében.37 Szintúgy a História Tripartitábam 38 Szintúgy 
Dionysiusnál az egyházi hierarchiában: status poenitentium 
et energumenorum czim a la t t 3 9 Valamennyinél látjuk, hogy 
akkoriban a bűnösök nem. nyerték meg előbb a kegyelmet 
és oldozatot, csak ís minekutána megtértek. 

Harmadszor: Krisztus sem oldozta fel előbb Mária 
Magdolnát és a házaságtörőnot, csak mikor könnyben 
förödve megkenték őt ós a legkeservesebb ős legmélyebb 
gyötrődésről tettek bizonyságot. 

Negyedszer. Azt olvassuk L Móz. 44., hogy József a 
maga testvéreit többszörös megkisertóssel gyötrötte, hogy 
ekként megtapasztalja, ha vájjon igazán szeretik-e őt ós 
Benjámint. Mikor erről meggyőződött, megismertette magát 
velők ós kegyelmébe fogadta őket. 

XIII. TÉTEL. 

A haldoklók halálukkal mindent lefizetnek és a 
kanonikus törvényekre nézve meghalván, azok őket 
immár nem kötelezik. 

Ez a tétel megerősíti az előzőt ós elég világos. Mert 
az ugyan elég csodálatos dolog volna, ha a haldokló fel-
oldatnék, minden cselekedet, dolog, törvény, ember, azon-
felül még magának az Istennek tőrvényei alól ís, értve t. 
L azokat, a melyek elrendelik az alamízsnálkodást, imád-
ságot, bőjtölest, a keresztet, a munkát ós általán mindazt, 
amit testben végezünk el, végre magának a szentséges (ma-
gában véve soha meg nem szűnő) szeretetnek a felebarátok 
iránt való cselekedetei alól ís ós egyedül a kánonok vol-

6* 
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náiiak minden©k közt azok, a melyek alól o feloldható 
nem volna 1 Hiszen akkor a keresztyén nyomorultabb 
minden pogánynál, értsd t. L azt a keresztyént, a kit még 
holtában ís gyötörhetnek az élők törvényeível, holott ö 
ellenkezőleg oly állapotban van, hogy ni ég a holtak 
között ís szabadnak kell lennie Krisztus által, a kiben éh 

Foglaljuk hát röviden egybe az eredményt, hogy meg-
lássuk, kiknek engedhető el büntetés a bűcsű révén„ Nekem, 
úgy látszik, hogy az embereknek hatféle fajtája képez 
kivételt, mint olyan, a melynek búcsúra nincs szüksége. 
Először ís ilyenek a halottak vagy a haldoklók; másod-
szor a betegek ; harmadszor, a kiknél törvényszerű aka-
dály forog fenn ; negyedszer, a kik nagyobb bűntényt nem 
követtek el; ötödször, a kik nagyobb bűntényt követtek 
ugyan el, de nem nyilvánosan ; hatodszor, a kik magukat 
megjavították, Ezt kimutatjuk és legalább valószintivó 
tesszük. 

Először is, a mi alkalmasínt legnagyobb port verhet 
fel t. L hogy a bűcsű csakis a nyilvános bűntényeknél 
szükséges, minők a házasságtörés, a gyilkosság, uzsora^ 
paráznaság, részegség, lázadás, stb. Mert úgy látszik, hogy 
ha az effélék titokban maradnak, kánonszerű büntetés alá 
iieiB vonhatók. Először is azért, mert a kánonok nyilvános 
bűnbánatot rendelnek és az egyháznak a titkos dolgok 
felett nincs ítélő hatalma, Másodszor, mert a titkos bűn, 
a mint nem büntethető nyilvánosan, úgy nem ís szükség, 
hogy nyilvánosan megbocsáttassék; a bűcsű pedig nyilvános 
bűnbocsánat és világos, hogy az egyház szine előtt megyen 
véghez. Sőt akadnak, a kik azt tartják, hogy van némi 
különbség azon bűcsű között, a melyet nyilvános bullák-
ban osztogatnak és a melyet titkon a lelkiismeret bírásko-
dása köreben nyerünk meg. Harmadszor, az egyházat nem 
a titkos, hanem csakis a nyilvános bűnök botránkoztatják 
meg, miért is az e fajta titkos bűnösök nem köteleztetnek 
nyilvános bűnbánatra s arra, hogy a botrányt ismét jóvá 
tegyék és újra felépítsék, a mit lerontottak. Negyedszer, 
a jogászok most sem kárhoztatják azokat, a kik nyilvános 
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bűnösök, hacsaknem a törvény előtt is ismeretesek és 
megtűrik okét, bárha tény szerint ismeretesek, Épenséggel 
nem vetem el ezen o nézetüket és nekem úgy látszik, 
hogy nem ís téves az, mert senki sincs feljogosítva, hogy 
mást megítéljen, kárhoztasson, megvessen, bárha bűnös 
is az, csak ha hatalma van arra, hogy felette ítéljen, ne-
hogy azt mondhassák neki (Róm. 14, 4.) „Hát te ki vagy, 
kí megítéled a más cselédjét?" Az elnéző szeretet azonban 
a főpapoknál, valamint alárendeltjeiknél is kárhoztatandó, 
mert ők a tény szerint ismeretes bűnösöket egósz szabadon 
hagyják járni kelni és nem gondoskodnak arról, hogy azok 
törvény szerint is ismeretesek legyenek, Krisztus ama 
parancsolata alapján (Máté 18,17). „Mondd meg a gyüle-
kezetnek, ha a gyülekezetre nem hallgat stb0

a 

Másodszor, Azt hiszem mindenki tudja, hogy a kánon-
szerű büntetéseket csakis a bűntényekre rójják ki, követ-
kezőleg a búcsú (a mennyiben kánoni büntetések elenge-
déséből áll) a gonosztevőkön kívül senkinek sem válik 
hasznára. Épen azért azoknak, a kik rendes s megbocsát-
ható bűnök nélkül elképzelhetetlen eletet élnek, nincs 
szükségük efóle bűnbocsánatra, főként, mivel a megbocsát-
ható bűnökre büntetés nem is szabható kí, sőt azokat 
megsem kell gyónni. ínég kevesbbe szükséges tehát azokért 
bűnbocsátó levelet vásárolni. Hiszen különben mindenkinek 
mindenkor el kellene szenvednie a kánonszerű büntetéseket, 
mivel (mint mondtam) senki sem él megbocsátható bün 
nélkül való életet. Sőt még többet mondok : még csak 
nem is minden halálos bűnért kell bűnbocsánatot vásárol-
nunk. Ezt így bizonyítom be: Senkisem biztos az iránt, 
hogy nem vetkezik e minduntalan halálosan a kevélység 
fölötte titkos bűne miatt. Ha már most minden halálos 
bűnre kirónnák a kánonszerü büntetést, úgy a híveknek 
egész élete, az evangóliom keresztjón felül, még rádásul 
nem volna más, mint egyszersmind a kánonikus bünteté-
seknek gyötrelme. Miért is szüntelenül vásárolni kellene 
búcsúkat és egyébként aztán semmit sem tenni. Ámde 
ha ez képtelenség, úgy világos, hogy a búcsúk nem 
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terjeszthetők ki csakis a kánonok szerint büntetendő 
vétkekre ; a kánonok szerint pedig más vétkek épenseggel 
meg nem büntethetők., csakis a nyilvános bűntények, vagy 
ha már épen nagyon szorítanak, legfeljebb a magukban 
véve biztos bűntények, nevezetesen, mint mondtam, a 
házasságtörés, lopás, gyilkosság stb. szóval a nyilvánvaló 
bűntények. Miért is egy halálos bűnben való részvétel sem 
tartozik a kánonszerü büntetések közé oly értelemben, 
hogy ezeket akár kiszabjuk azokra, akár feloldjuk ezek 
alól azokat, ép úgy, mint ahogy a kimondott szó sem, 
hacsak nem szolgáltat alkalmat valamely bekövetkező 
cselekedetre, amint ez a kánonok szövegéből is kitűnik, 

Harmadszor, Hasonlókép a bűntényekre kiszabott 
kánonszerü büntetések nem oly természetűek, hogy még 
akkor sem szűnnének meg, ha valaki valami jobb dolgot 
mívelne, teszem azt, ha kolostorba lépne, vagy ha magát 
a szegények, vagy valamely kórház szolgálatára szentelné, 
vagy ha Krisztusért szenvedne, vagy Isten akaratáért 
meghalna, vagy valami ehhez hasonlót, sőt még ennél ís 
nagyobb dolgot cselekednék Ezekből világos, hogy ily 
esetekben a kánoníkus büntetések megszűnnek és a bűcsű 
nem használ semmit. Tehát azok csakis a renyhe, az érzé-
ketlen bűnbánóra, szóval a kisebb bűnösökre terjesztvék 
ki, miért is úgy látszik, hogy a búcsúk voltakép csakis 
a konok és megkeményedett szívű bűnösöknek engedhetők 
meg. 

Negyedszer. Kétségtelen, hogy azoknál, akiknél tör-
vényes akadály forog fenn s a miatt a büntetéseket el 
nem szenvedhetik, olyba kell venni a dolgot, mintha azok 
rájok kisem rovattak volna, teszem azt, ha valaki a törö-
kök vagy hitetlenek fogságába esett volna, vagy ha valaki 
szolga valamely úrnál9 kinek az evangéliom parancsa 
szerint köteles engedelmeskedni, vagy egyéb kötelesség 
vár rá; keze munkájával kell gondoskodnia feleségéről és 
gyermekeiről és kereset után látnia. Akinél ilyen akadá-
lyok forognak fenn, nem térhet ki kötelességei elől, ellen-
kezőleg azokat teljesítenie kell és a kánonokat mellőzve 



A 95 TÉTEL MAGYARÁZATA. 87 

Istennek engedelmeskednie, miért is nincs is szükség© 
arra, hogy alóluk feloldassők, mert nem volt 'abban a 
helyzetben, hogy azok rája kiterjeszthetők lettek volna. 

Ötödször; A kánonok a betegekre semmi büntetést 
sem rónak ki, tehát egészséges embert tartanak szemük 
előtt és olyat, aki nem tartozik azok sorába, akik igy 
szólnak: (Jók 19,21): „Az űr keze őrt engem," mert az ilye-
nekkel szemben nem az a kötelességünk, hogy őket bün-
tetésekkel sujtsuk, hanem hogy meglátogassuk és meg-
vigasztaljuk, Krisztus ama mondása szerint (Máté 25, 43): 
„Beteg voltam ós meg nem látogattatok", Hisz különben azt 
kellene mondanunk a pápának (LXIX. Zsolt, 27): „Mert akit 
te megvertél, azt üldözik ós az én sebeimnek fájdalmát 
fokozzák," És mint (Jób 19,22) mondja: „Miért üldöztök 
ti is engemet, mint Isten." Tehát ezeknek sincs szükségük 
búcsúra. 

Hatodszor. Végre nincs a holtaknak ós haldoklóknak 
sem, amiről már fentebb szóltunk. 

Láthatod immár, mennyi keresztyén van, akiknek a 
búcsúk sem nem szükségesek, sem nem hasznosak. De 
végül visszatérek az ón következtetésemhez, hogy végre 
valahára ezzel a tárgygyal végezzek és saját fegyverükkel 
verjem le őket. 

Mindenki tudja az egyházban, hogy ott, ahol a halá-
los vívódásról és a halálról van szó, bármely pap pápa ; 
következőleg mindent megbocsát a haldoklónak, Ha pedig 
nincs jelen pap5 bizonynyal elegendő a szív puszta vágyó-
dása, Miórtis feloldoztatik mindattól, a mitől a pápa fel-
oldozhatja. E szerint a búcsúk a holtaknak ugy látszik 
epenséggel semmit sem használnak, mert mindaz, ami fel 
oldozható, fel van oldva a halálban. Ebből egyszersmind 
világos az is, hogy a fokozatok és törvények különbsége 
csakis az élőkre ós egészségesekre értendő. Tehát a búcsúk 
hasznosak a nyilvánvaló nagy bűnösöknek, az élőknek, 
egészségeseknek ós erőseknek, a törvényesen nem aka-
dályozottaknak és jobb életet élni nem akaróknak. Ha 
ebben tévedek, tereljen engem jobb útra, aki arra képes. 
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Ha pedig azt kérdezed: miféle büntetésektől oldoz-
tatnak fel tehát a lelkek, vagy mely büntetéseket állnak 
tó a tisztítótűzben, ha semmi kánonszerü büntetésnek 
megfelelő büntetést nem kell elszenvedmök, feleletem: ha 
ón azt tudnám, mért vitatnám ós kutatnám; nem vagyok 
ón abban olyan jártas ős annak olyan tudója, hogy mit 
cselekszik az Isten az elköltözött lelkekkel, mint a lelkek 
ama tengersok megváltói, akik mindent oly biztosan hir-
detnek, hogy szinte lehetetlen, hogy okét embereknek 
nézzük. Ehhez járul még az az ujabb nehézség, hogy van-
nak tudósok, akik azt vélik, hogy a lelkek semmit sem 
szenvednek a tűztől, hanem csak a tűzben, hogy a tűz a 
lelkeknek nem kínzója, hanem csak börtöne. Hát ez a 
tárgy, amelybe itt ón belefogtam, bizony felette kétséges 
és vitatható tárgy, de amit megértettem belőle, azt előadom. 

XIV. TÉTEL, 

A haldokló fogyatékos kegyessége avagy szeretete 
szükségszerüleg nagy félelemmel párosul, •— igen, annál 
nagyobbal, minél fogyatékosabb vala az. 

Ez a tetei világos ama mondásból (L Ján. 4,18); „Fé-
lelem nincs a szeretetben, hanem a tökéletes szeretet ki-
zárja a félelmet, mert a félelemmel büntetés párosul". 
Tehát, ha a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, ebből 
szükségszerüleg foly, hogy a tökéletlen nem zárja ki a 
félelmet és ebből, hogy a tökéletlen szeretettel félelem jár. 
Ámde, hol található ama tökéletes szeretet ? És (hogy 
kissé eltérjek tárgyamtól) ki az, a kinél nincs meg a halál-
tól, az Ítélettől és a pokoltól való félelem ? Hiszen nincs 
ember, legyen bár még oly szent, a kiben az ó embernek 
ős a bűnnek némi maradványa meg ne volna; Izrael fiai 
© földi életben nem képesek a jebuzitákat, kananitákat 
ós a többi pogányokat teljesen kiirtani; az első Ádám 
lábnyoma megmarad. Ez az ó Ádám pedig a bűn, a gonosz 
kívánság, a harag, a félelem, a remény, a kétségbeesés, a 
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rossz lelkiismeret, a halálfélelem stb, Ezek -ugyanis az ó 
és érzéki ember tulajdonságai: ezek gyérülnek ugyan az 
á j emberben, de kí nem pusztulnak, mígnem a halál őt 
magát is el nem pusztítja, a mint az apostol mondja (1L 
Kor. 4,16)„ „Bárha a mi külső emberünk lerontatik, ama 
mi belső emberünk napról napra megujulc\ Annakokáórt 
az 6 ember maradványaival kapcsolatos ama bűnt a búcsúk 
nem szüntetik meg, sem pedig a kezdetleges töredelem, 
hanem csak próbálják megszüntetni és a fejlődés folyamán 
mindjobban meg Is szűntetik, A lelek egészsége semmi 
más, mint a Krisztusban való hit vagy szeretet, 

Ezt így előre feltéve, a következmény eléggé világos, 
Mert ha valakit a halál előbb lepett meg, mintsem a töké-
letes, a felelem nélkül való szeretetre szert tehetett volna, 
úgy az illető szükségszerüleg félelem és rettegés közt hal 
meg, mígnem a szeretet teljességre jut nála ós ama félel-
met száműzi. Ez a félelem pedig maga a rossz ós félénk 
lelkiismeret, mely is a hit fogyatékosságának eredménye. 
Mert nincs félénk lelkiismeret, hanemha az, a mely hit 
nélkül szűkölködik avagy tökéletlen. Az apostol ugyanis 
azt mondja (Zsíd, 9,14): ,,A Krisztus vére megtisztítja a 
mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől" És viszont 
(Zsíd, 10,22)° „Járuljunk tehát hozzá őszinte szívvel teljes 
hitben, meghintetvén szivünkben a rossz lelkiismeret ellen," 

Röviden: ha be tudom bizonyítani, hogy a félelem ós 
rettegés oka a bizalmatlanság, viszont a bátorság oka a 
hit, hiszem, be van bizonyítva egyszersmind az is, hogy 
a ki tökéletlen hittel hal meg, az szükségkép fél ós retteg. 
Hogy pedig a félelemnek, kétségbeesésnek, kárhozatnak 
oka a bizalmatlanság, azt az evangóliomban sok helyen 
olvassuk. Először is, mikor Péter arra kérte az Urat, hogy 
távozzék tőle, igy szólt (Luk. 5,8): „Mert ón bűnös ember 
vagyok". Másodszor, mikor kis hite miatt kezdett elmerülni 
(Máté 14, 30). Harmadszor, mikor a tanítványok a félelem 
miatt kiáltani akartak, mert a tengeren járó Krisztust 
kisértetnek nézték (Máté 14,26). Negyedszer, mikor meg-
zavarodva lelkükben azt vélték, hogy szellemet látnak, a 
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mint zárt ajtóknál ülve közibük lépett (Luk. 243 37) Mind-
ebből látható, hogy a félelem ős rettegés oka a bizalmat-
lanság,, E szerint minden felelem a bizalmatlanságból ered, 
minden bátorság az Istenbe vetett bizodalomból; a bizoda-
lom pedig a szeretetből, mert kell, hogy kedvedet találd 
abban, a kibe bizodalmadat helyezed. 

XV. TÉTEL. 

E félelem és rettegés (hogy mást ne említsek) már 
pusztán magában véve elegendő, hogy a tisztítótűz 
kínjait előidézze, mert közvetlenül határos az a kétség-
beesés borzadalmával 

Nem beszélek a fűzről ós a tisztító tűznek helyéről; 
nem azért, mintha ezeket tagadásba venném, hanem, mert 
ez egészen más vitának tárgya s nem a melybe én most 
belé fogtam. Aztán meg, mert nem is tudom, hol légyen a 
tisztító tűz helye, bár Szent Tamás40 odanyíl átkozik, hogy 
a föld alatt vagyon az. Én azonban inkább Szent Ágostonnal41 

tartok s vallom, hogy a lelkek tartózkodó helyei el vannak 
rejtve és azokat értelmünkkel meg sem is közelíthetjük. 
Ezt pedig azért jelentem ki, nehogy az eretnek Pighardus42 

azt hígyje, joggal tette fel én rólam, hogy szerintem nincsen 
tisztító tűz, mert hogy én bevallom, hogy annak helye én 
előttem ismeretlen, vagy, hogy a római egyház tévelygésbe 
esett azért, mert szent Tamás nézetet el nem vetette. 
Előttem bizonyos az, hogy van tisztító tűz és nem sokat 
adok arra, a mit az eretnekek fecsegnek, hiszen immár 
tubb mint 1100 esztendővel ezelőtt Szent Ágoston a maga 
Confessioinak kilenczedik könyvében43 anyjáért és atyjáért 
könyörög és kér minket is, hogy értük könyörögjünk. És 
ugyancsak az ő szent anyja (a mint azt az említett helyen 
irja) haldokolván, abbeli óhajtásának adott kifejezést, vajha 
az ő emlékezete az Űr oltáránál megmaradna4^ És hasonló-
képen elbeszéli, hogy Szent Ambróziussal is ilyesmi esett 
meg. De feltéve, hogy még az apostolok korában sem volt 
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volna meg a tisztító tűz (a mint ezt ez a hetvenkedő Pi-
ghardus felhánytorgatja) hát talán azért hitelt kelljen 
adnunk ennek az alig ötven esztendővel ezelőtt született 
eretneknek és sok századok hitét hamisnak tartanunk? 
Kiváltképen, mikor ő maga sem tesz egyebet, mint hogy 
egyre csak azt haj togat ja: „Nem hiszem" és így bizonyítja 
be minden állítását és így veti el a mienket egytől-egyig, 
mintha bizony a fának, meg a kőnek ís hite volna. De 
erről majd a maga helyén és idején. 

E szerint bizonyos, hogy a lelkek félelemtől vannak 
megszállva; most pedig bebizonyítom, hogy ez a félelem 
a tisztító tűz büntetése, meg pedig a legnagyobb. 

Először. Mindnyájan elismerik, hogy a tisztító tűz és 
a pokol büntetései azonosak és hogy csakis az idő szem-
pontjából különböznek egymástól. Ámde az írás úgy írja 
le a pokol kínjait, mint a melyek háborgásból, félelemből, 
rettegésből, menekülésből állnak, mint ezt I. Zsolt. (4) 
olvassuk: „Nem úgy a hitetlenek, nem úgy, hanem, mint a 
polyva, melyet szerte szór a szél". És Jóbnál, meg Ézsai-
ásnál, (Jób. 21,18 és Ézs. 33, n ; 47,14) és sok más helyen 
is össze vannak hasonlítva a hitetlenek a szalmával és 
porral, melyet felkap a forgószél és szétszór és ezzel az 
elkárhozottak borzasztó menekülését jelzik. Hasonlóképen 
II. Zsolt. (5): „Majd haragjában szól nekik és gerjedel-
mében riaszt reájuk". És Ézsaiás 28 (16): „A kí benne 
bizik, meg nem szégyenül", azaz nem siet, nem fél, nem 
is fut megzavarodva és megrémülve, a mivel azt akarja 
mondani, hogy azok, a kik nem hisznek, megzavarodnak 
és félnek. Példb. 1 (33): „A ki pedig reám hajt, biztos 
élete lesz és nyugodt és nem fél semmi bajtól"; és (XII, 
Zsolt (7): „A rossz hírtől meg nem ijed". 

Ezen és ehhez hasonló más iráshelyeken ugyanis a 
hitetlenek büntetése gyanánt a félelem, borzadás, ijedelem, 
rettegés, kétségbeesés van megjelölve; egyesekről ép az 
ellenkező. Végre Szent Jakab is azt mondja 2 (19): „Az 
ördögök ís hisznek rettegnek" és V. Móz. 28 (65_66) 
világosan kijelenti, hogy a hitetlen büntetése a félelem, 
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mondván: „Ad néked az Űr reszkető szívet stb/", mert, 
ha ez a félelem nem volna, sem a halál, sem a pokol, sem 
semmi más büntetés nem volna keserves, a mint az Énekek 
Énekében 8 (6) olvassuk : „Erős, mint a halál, a szeretet; 
tartós mint a pokol, az epekedés" a mi eléggé bebizonyo-
dott a vértanuknál, úgy annyira, hogy a hitetlenekről 
mondja a Szent Lélek, XIV, Zsolt (5): „Ott reszkettek 
félelemtől, a hol nem volt félelem" ós Példb. 23 Q: „Fut 
a hitetlen, noha senki sem üldözi, de az igaz, mint az 
oroszlán, félelem nélkül van". Hisz különben miért félne 
és fájlalná az egyik a halált s miért vetné meg azt a 
másik, ha nem azért, mert, a kinek szive nem bízik az 
igazságban, az fél, a hol félni nincsen ok. 

Másodszor, II. Tfaessz. 1 (8_9) olvassuk: „A kik nem 
hisznek az evangóliomnak, őrök veszedelemmel fognak 
lakolni az Úr színétől ós az ő hatalma dicsőségétől". Mert 
t. i. az ő hatalma puszta színével gyötri ós kínozza őket 
az isten ós azt ők el nem viselhetik, azért menekülnek 
ós még sem menekülnek meg, hanem szorongattatás közt 
megfogatnak. így van ez a Bölcsesség könyvében 6 Q : 
„Hamarosan megjelenik néktek rettentő módon". És XXI. 
Zsolt. (10): ;; Olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemenczet 
haragod idején", Hisz különben hogy szólnának így (Hózs„ 
10, 8): Hegyek omoljatok reánk, halmok takarjatok be 
minket". És Ézsaiás 2 (10): „Eredj a sziklába ós bujj el a 
földbe az Űr haragja ós az ő fenségének dicsősége elől." 
És Jóbnál (14, 13): ;;Oh vajha elrejtenél engem a pokolban 
ós elfödnél, míglen haragod elmúlik". Ebből világos tehát, 
hogy az Űr színétől ered az ő legnagyobb büntetésük, a 
menynyiben utálatos tisztátalanságukat ily nagy tiszta-
sággal egybevetve, megzavarodnak. 

Harmadszor. A lelkek nevében az egyház ís ígyen 
énekel és sóhajtozik VI. Zsolt. (3_4): „Csontjaim reszketnek 
és lelkem igen nagyon megháborodott." És (XVI. Zsolt. (3): 
;;Körülvettek engem a halál fájdalmai ós a pokol félelme 
szakadt rám". Innét az a közönséges imádság is, a mely 
szerint nekik örök nyugodalmat kívánnak és ezzel jelezzük 
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hogy nincsen nyugodalmuk. Ámde ezt a nyugtalanságot 
nem a büntetések okozzák, a mint ezt a vértanuknál és 
az állhatatos férfiaknál nyilván látjuk, hanem a büntetéstol 
való félelem ős riadalom, a mi az Isten iránt való bizo-
dalom gyarlóságából származik, Kiki a mint .hisz, olyan 
sorsa leszen és olyan büntetése ós mindene, amilyen o 
maga. Innét, „hogy az igaz embert meg nem zavarja bármi 
történjék ís vele," mondja Példb. 12 (21). Ellenben (III, 
Móz. 26,86): „Az istenteleneket a lehulló falevélnek zör-
gése megriasztja, " És Ézs, 57 (20): „A hitetlenek olya-
nok, mint a háborgó tenger, a mely nem nyughatík, hanem 
sarat és iszapot hánynak ki habjai." A hitetleneknek nincsen 
békességük mondja az Űr Isten. 

Negyedszer, Néhány élő ember megízlelte e bünteté-
seket t, i. a pokol büntetéseit: „tehát annyival inkább 
hinnünk kell, hogy azokat a halottak ís elviselik a tisztító 
tűzben, Hiszen Dávid tapasztalatból mondja (XCIV. Zsolt. 17): 
„Ha az Űr nem jött volna segítségemre, rövid idő multán 
a pokolban lakozott volna ón le lkem/ És másutt 
(LXXXVIII. Zsolt, 4 ) : „Betelt az én lelkem a nyomorú-
sággal ós eletem a pokol közelébe ju to t t" És szintúgy 
(OXLL Zsolt, 7): „Csontjaink szetszórvák a pokol szájáig," 
És (XXVIII. Zsolt. „Hasonlóvá lettem azokhoz, kik a 
sírba szállnak," És szintén (LXXL Zsolt 20): „Mely sok 
és nagy nyomort éreztettél velem ós a föld mélyéből újra 
felhoztál engemet," Ezékiás pedig azt mondja (Ézsaiás 
38,10) : „Én mondám s Éitem delén kell a pokol kapuiba 
alá szállanom," És alább (Ézsaiás 38,13): „Mint az oroszlán, 
összezúzta minden csontjaimat", a mit bízonynyal nem 
érthetünk máskép, csak ha a 1 egeiviselhetienebb félelemre 
vonatkoztatjuk. 

Ötödször. Mily sokan vannak, a kik e büntetéseket 
mai napság is megízlelik. Hiszen, mi másról beszél Tauler 
János45 is a maga német beszédeiben, mint ama büntetések 
elszenvedéséről, miknek egyikére másikára példát is hoz 
fel. Hát jól tudóin, hogy ez a tudós a theologusok iskolái-
ban ismeretlen ugyan és ép azért falán semmibe sem 
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veszik, ámde én, bárha könyvét német nyelven írta, as 
alapos és tiszta theologiábóí sokkal többet találtam abban, 
mint amennyi az összes egyetemek valamennyi iskolás 
tanítóinál avagy-az o Sententiáikban található. 

Es én magam is ismerek ©gy embert,46 a ki biztosított 
arról, hogy ő azokat a büntetéseket gyakran elszenvedte. 
Igaz hogy igen rövid ideig tartottak, de oly pokoli kínnal 
jártak, hogy rryelv ki nem fejezheti nagyságukat, toll sem 
Írhatja le, nincs ís, ki elhigyje, ha nem tapasztalta, ugy-
annyira, hogy ha teljességre jutnak, avagy egy fél óráig, 
sőt többet mondok, hacsak egy órának tízedrészéíg tarta-
nak, teljesen tönkre megy ős minden csontja hamuvá 
válik, itt az Isten és vele együtt szintazonkép az egész 
teremtettség rettentő haragja nyilatkozik meg. Ilyenkor 
nincs menekvés, nincsen vigasztalás, se bent, se kint, 
hanem vádlóként lép fel az egész mindenség. Ekkor 
sóhajtja könyek közt a lélek eme verset (XXXL Zsolt. 23)-
„Elvettettem szemeid elől." És meg csak azt sem meri 
mondani (VI Zsolt 2): „Haragodban ne büntess engem óh 
Űram!" E pillanatban (mondásnak ís csodálatos!) nem 
képes a lőlek hinni, hogy valaha megváltható légyen, csak 
egyet érez, hogy a büntetés meg mindig nem teljes. 

Pedig az bizony csak örökös és ő nem ís "tudja, ©1° 
gondolni, hogy ideig való lehetne; számára csak a puszta 
vágyódás marad a segedelem után és a kínos sóhajtozás, 
de nem tudja honnét kérjen segedelmet. Ekkor a lélek 
Krisztussal mintegy ki van nyújtóztatva, hogy szinte meg-
számláihatók minden ő csontjai és nincs egy zugoly benne, 
a mely telültig ne volna a legkeserűbb keserűséggel, 
rettegéssel, szomorúsággal és mindezzel úgy örökösen. 
De hogy valamelyes hasonlattal éljek, olyanforma állapot 
ez, mint mikor a golyó egyenes vonalt fut ; a vonal minden 
pontja érintkezés közben az egész golyót tart ja ős ínég-
ssm fogja fel az egész golyót. Ugyanúgy a lelek is, mikor 
a raj ta át hömpölygő örök áradat érinti, semmi mást nem 
erez és iszik, hanemha csak az örökös büntetést, de ez 
nem áll meg, hanem újra meg újra foly tovább- Ha már 
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most a pokloknak ez a büntetése vágyig ez az elvisel-
hetetlen ás vigasztalan félelem az élőket ís sújtja, még 
sokkalta inkább ilyen a lelkeknek büntetése a tisztító tűz-
ben, csakhogy az itt folyton tartó. És itt ama benső tűz 
sokkal kegyetlenebb, mint a külsőo Ha valaki nem hiszi, 
legyen, nem vitázunk vele. A mi czélunk csak az volt, 
hogy kimutassuk, miszerint azok a bűnbocsánathírdetők 
nagy merészen sok mindent mondanak, a mit maguk sem 
tudnak, vagy a mi felett kételkednek. Már pedig az ily 
dolgokban több hitelt kell adnunk azoknak, a kik tapasz-
taltak, mint azoknak, a kik tapasztalatlanok. 

Hatodszor. Ehhez járul még az egyház tekintélye, 
amely énekbe foglalta: „Szabadítsd meg őket az oroszlán 
szájából, nehogy elnyelje őket a pokol." Szintúgy : „A 
pokol kapujától," mely szavakkal bizonyára azt akarja 
értésünkre adni, hogy a lelkek már mintegy a kárhozat 
kapujánál és torkánál és a pokol küszöbénél vannak, 
amit ón így fejeztem kí : közel vannak a kétségbeeséshez 
És hiszem, hogy az egyház beszéde nem üres beszed. 

XVI. TÉTEL. 

Szerintem a pokol, tiszmo iuz és ég ugy külön-
böznek egymástól mint a kétségbeesés, a kétségeskedés 
és bizonyosság. 

A ki a két előző tétel igazságát elismeri, az ezt a 
tételt ís könnyen elfogadja; sőt, minthogy mi hisszük, 
hogy az égben békesség, öröm és biztonság uralkodik 
isteni fényességben, bizonyos az ellenkező ís, t. i hogy a 
pokolban kétségbeesés, szomorúság ós borzasztó riadalom 
tanyáz teljes sötétségben. A tisztító tűz pedig középen áll 
a kettő közt, de mégis úgy, hogy a pokolhoz közelebb 
esik, mint a mennyhez (mert ott nincs öröm és békesség, 
sőt épen semmi abból, a mi mennyei, a mennyiben azt 
mondják, hogy a pokollal egyazonos büntetós van ott, 
csakis a tartósság szempontjából más) elég világos e szerint, 
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hogy a tisztító tűzben is kétségbeesés, riadalom, felelem 
ős fájdalom van. Én azonban hozzátettem s „közel a két-
ségbeeséshez" azért, mert a tisztítótűzben ama kétségbe-
esés végül megszűnik. Különben, a meddig a lélek a tisz-
títótűzben van, nem erez egyebet, hanemha kétségbeesést; 
nem mintha kétségbeesnék, hanem, mert a félelem miatt 
oly nagy a szomorúsága és aggodalma, hogy nem érzi, 
hogy reményi Egyedül a lélek segíti őket ott fölöttébb 
való gyengeségükben, közben járván értük mondhatlan 
sőhajtozásokkah Mert ugyanez történik azokkal ís, a kik 
ez életben kísértéseknek vannak kitéve; ők sem tudják, 
ha reméljenek-e vagy kétségbeessenek, sőt úgy tetszik 
nekik, mintha kétségbeesnének, csakis a segítség után 
való sóhajtozás marad meg náluk. Ennek jeleiből veszik 
észre, nem ők maguk, hanem mások, hogy meg mindig 
reménylenek. De nem akarok több szót vesztegetni, oly 
kérdésről lévén sző, a mely igen nagyon titokzatos, ne-
hogy a bűnbocsánatárusok nekem is szememre vessek, 
hogy világba beszelek, bárha én nem állítok, mint ők, 
semmi olyat, a mit bizonyítani nem tudok, hanem vitatom 
a dolgot és felteszem a kérdést és megmaradok annál 
hogy az ő űgyvéít biztosságuk kétséges, sőt semmis. 

XVII. TÉTEL. 

Ügy látszik, hogy a tisztító tűzben a lelkeknél a 
szeretetnek a félelem csökkenésével arányban kell növe-
kednie. 

Ez a tétel ís a három előző tételen alapszik. Mind-
amellett megfogjuk azt magyarázni és (a mint pedzettük 
a dolgot) különbséget teszünk az elköltözött lelkek három-
fele osztálya között. 

Az első osztályba a teljesen hitetlenek (vagyis elkár-
hozottak) tartoznak; ezeket a halálban szükségképen a 
legnagyobb félelem és kétségbeesés gyötri, ama mondás 
szerint (CXL. Zsolt. 12): „A gonosz embert kímultakor 
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bajok sújtják," És szintúgy (XXXIV, Zsolt, 22): „A bűnösök 
halála igen gonosz" tudniillik, minthogy nincsen bizodalmuk 
az Istenben, azért harag éri őket. 

A második osztályba azok tartoznak, a kiknek hítök 
teljes és tökéletes (vagyis az üdvözültek); ezek a halálban 
szükségkép a legnagyobb biztonságot és örömöt élvezik 
ama mondás szerint (XXXVIL Zsolt 24) - „Az igaz, midőn 
kidől, nem esik el, mert az Isten kezénél fogva tartja ő t / 
És szintúgy (CXVi Zsolt 15): „Drága a hívek halála az 
Űr szemeiben". És szintúgy (Bölcs. 4,7) : „Az igaz bár-
ha korán hal is meg, mégis nyugodalmat ta lál / Mindkét 
eset oka, hogy az igaztalan megtalálja ; a mitől félt; ő 
pedig mindenha a haláltól és büntetéstől felt. Ellenben az 
igaz, betelve ez élettel, kiváltképpen azt óhajtotta, vajha 
felosztanék, azért ezen kívánsága be is teljesedett. Amaz 
napjaínak felet se elte meg, emennek élte ideje a rendes 
határon túl is meghosszabbitatott: tehát, hogy a mitől 
amaz fel, azt keresi emez, mert más-más szívük vágya; a 
mi amannak a legnagyobb felelem, az emennek a legna-
gyobb myeressóg és öröm. 

A harmadik osztályba azok tartoznak, a kik a hitben 
tökéletlenek ós a kik a teljes és semmis hit között lebeg-
nek, Azt hiszem ugyanis, senkisem tagadja, hogy egyik-
másik lélek tökéletlen hittel huny el; erről azonban bőveb-
ben majd alább mondom el a nézetemet. Minthogy pedig a 
hitnek tökéletlensége semmi más, mint a lélekben való 
uj életnek tökéletlensége és még valami maradvány az ó 
emberből ós Ádámból (mert ha a hit tökéletes volna, úgy 
nem félne a lelek a büntetéstől és nem halna meg kellet-
lenül és nem költöznek el ez életnek földi szereimével); 
azért is, úgy látszik, világos, hogy a lelkeknek nemcsak 
arra van szükségük, hogy a büntetések alól mentessenek 
fel, hanem ráadásul még, hogy megnyerjek az új életnek 
tökéletességet is, és hogy az ó ember maradványától (vagyis 
ez életnek szerelmétől, meg a halál és az Ítélet félelmétől) 
megszabaduljanak. Mert (ha ugyan lehetséges volna!) bárha 
a büntetéstől feloldató él is, e feloldás a lelket mégsem 

Dr. Luther M. művei. 7 
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tenné éppé, epugy- mint ahogy amaz életben sem less senki 
a büntetésektől való puszta felmentés által jobbá, hanem 
csakis akkor, ha megnyeri a kegyelmet és megszabadít-
tátik a bűntol; épen azért azoknál is először a bűnt vagyis 
a hitnek, reménynek ős szeretetnek tökéletlenséget kell 
megszüntetni. 

Másodszor. Menekülés; vagy felelem által egy bünte-
tést sem győzhetni le, mert igaz a mondás : „Aki fél a 
pokoltól- alászáll abba, sőt „aki fél a dértől, hó lepi azt 
be" Jób. 60 (l6), vagyis több hull rá, mint a mennyitől felt. 
Minden büntetést fokoz és erősít a felelem épngy, a mint 
a szeretet csökkenti és gyengíti azt, de meggyőzzük a 
büntetési ha szeretjük és elfogadjuk. De aztán egy bün-
tetés sem terhes, ha meggyőztük,, Azért a büntetés és 
halál annak, a ki szereti, nem keserves, hanem édes, mert 
a szeretet ós lelek által meggyőzetett. De keserves annak, 
a kí fél tőlük, mert a felelem ős betű által uralkodnak 
rajta. Ha tehát a tisztító tűz búsítja a lelkeket és keserves 
nekik a félelem, úgy világos, hogy fogyatkozásuk van a 
szeretetben és a szabadság lelkében ős hogy náluk betli 
ős félelem vagyon. És a szeretetnek ezt a hiányát neve-
zem én a lélek tökéletlenségének. Minthogy pedig töké-
letes épség nélkül senkisem juthat a mennybe, végső 
következtetésem, nogy szükségük van a szeretet és épség 
bennük való növekedésére, a rettegésnek pedig csökke-
nésőre. 

Ha valaki ezt tagadja és el nem hiszi, sőt mereven 
állítja, hogy a lelkek ott a lelki életben tökéletesek ós 
hogy csakis a büntetések régi adósságáért lakolnak; annak 
először is azt felelem: bizonyítsák be ők ís a maguk 
állítását, a melyet viszont én tagadok ős teljesen meg 
vagyok győződve, hogy ők a maguk nézetet, vagy semmi 
vagy csak igen gyenge észbelí okokkal fogják igazolni. 
Másodszor, lássuk csak: azt kérdem én, vájjon tagadják-e 
ők, hogy az elköltözött lelkek csakugyan a fentebb em-
lített három osztályba tartoznak? Ha elfogadják a har-
madik osztályt ís, feleljenek meg az imént mondottakra 
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vagyis, hogy mi módon távolittatik el a kishitűség lelke 
és a felelem az esetben, ha az ember ép oly tökéletes, mint 
az o atyja az isten, ha semmitől sem fél, ha mindenre 
képes, mindent elvisel, mindenben örvend és gyönyörködik. 
Ha pedig nem fogadják el, hanem „azt vélik, hogy a 
halálban a hit tökéletes és hogy igy csakis a büntetések 
elviselése van hátra és erre való az egész tisztítótűz 1 i 
a hátrálékos büntetéseknek lerovására," ágy én azon az 
igen erös és megdönthetetlen bizonyítékon kívül, a melyet 
in ár előadtam 1 h hogy ők a maguk nézetét semmi írás-
helylyel, semmiféle észokkal bizonyítani nesn tudják, még 
egy bizonyító eljárásba fogok. Hiszen így járnak el ezek 
a híres vélekedők és hivatkozók ís0 

Először. Mire akarja Isten kárhoztatni a lélekben 
tökéleteseket? Elégtételre? Én épen az ellenkezőt állítom : 
a szeretet elégtétele minden elégtétel fölött áll. Hiszen 
maga az Isten sem akar mást a büntetések által, mint hogy 
a szeretet teljes tökéletességre jusson. Mert a szeretet 
(hacsak az apostol nem hazudik, L Péter, 8. 8) „beta-
kar ja a bűnök sokaságát" De hisz már előre feltettük, 
hogy azok szeretete tökéletes! 

Másodszor, Istennek legnagyobb elégtétel a jóakarat 
ott, a hol nincs meg a képesség, a mint ezt Szent Ágos-
tonnal47 az egész egyház vallja. Ámde ők, ha szeretetük 
tökéletes, szükségkép bírnak ily akarattal és meg sincs meg 
náluk a képesség az élet fogyatékosságánál fogva, miórtis 
szükségkép fölöslegesen eleget tesznek a puszta akarat ált ah 

Harmadszor. Az ily tökéletesek Istennek mindent 
megfizetnek, a mivel tartoznak, mert ők semmi többel 
nem tartoznak, mint hogy magukat legbensőbb akaratuk 
szerint neki egészen átadják. Isten ugyanis semmi mást 
nem kíván az embertől, mint őt magát egészen, a mint 
mondja (Példb. 23. 26); „Fiam! add nekem szívedet" 
Sőt büntetések által kényszeríti az embert arra, hogy 
magát egészen átadja neki. Ha ez megtörtént, hát akkor 
ugyan hol maradnak a büntetések ? Mire kényszeríttes-
senek? 

7* 
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Negyedszer. Tegyük fel, hogy meghal egy hitben és 
szeretetben tökéletes lélek, a kinek még talán hét napig 
kellett volna böjtölnie avagy valami más kánonszerű bün-
tetést kiállania: hát ez esetben oly kegyetlen volna az Isten, 
hogy azt a lelket, a ki a legnagyobb szeretettei vágyódott 
o utána ős őt mindenek fölött a legodaadóbb módon szerette, 
a ki felebarátai iránt minden kötelességének teljesen eleget 
tett és legforróbban óhajtotta, hogy irányukban minden tar-
tozását leróhassa, kinek ép ez oknál fogva Istennél ós ember-
társainál minden vétke bocsánatot ís nyert (ilyen ugyanis 
az a lelek, a tó épen, szeretetben hal meg) mondom ez 
esetben Isten e leieknek, tekintettel az o. Isten és fele-
barátai iránt való fölötte nagy szeretetere és alázatossá-
gára, a mi pedig az összes alamizsnák feje, nem engedné 
el azt a hét napot, holott ugyanő az evangőliomban azt 
mondja (Luk. 11. 41): Minden megbocsáttatik ős minden 
tiszta azoknak, a kik nem szívből, hanem abból „adnak 
alamizsnát, a mi fölösleg." Ő5 a kí annak a szolgának, a 
ki csak kért és egyebet sem tett, csak ígérte, hogy majd 
megfizet, elengedte összes tartozását, szabadon megadott 
ígéretével (Máté 18= 26). E részben még azt sem veszik 
tekintetbe, hogy az Isten ilyesmit az élőknek a nélkül, 
hogy halálos veszedelemben forognának, kész elengedni: 
hát a haldoklók és a legnagyobb veszedelemben forgók 
iránt volna oly kegyetlen, hogy ily kicsiséget ne engedne 
el nekik az o nagy szeretetükért ? Ki hiszi ezt el ? Avagy, 
mely úton és módon győznek meg minket erről ? Ászért, 
vagy hagyjanak fel a maguk nézeteinek hivalkodó hirde-
tésével, vagy jobban bizonyítsák be és azokat adják fe l 

Mi addig megmaradunk a mellett, hogy a lelkek a 
tisztítótűzben nem csupán a büntetés, hanem sokkal 
inkább a szeretet fogyatkozása miatt bűnhődnek, mert 
itt már nekik eszük ágában sincs, hogy tökéletességüket 
munkálják, vagy, hogyha tökéletesek, a szeretet által 
minden büntetésen győzedelmet' aratva szabadokká legye-
neko Nekem ugyanis nem az a felfogásom Isten jóságáról, 
hogy o némelyeknek, tekintettel a tökéletes és örök sze-
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retetre ne engedné el a nagyon is rövid ideig tartó bün-
tetést, a mikor ugyanő egy kis szeretetért különbség 
nélkül elengedi az örök büntetést ős hogyha o ez életben 
a kezdetleges szeretetnek összes cselekedetóért gyakorta 
minden büntetést elenged, vájjon ne engedne-e el egykor 
a halálban a tökéletes szeretetnek összes cselekedetéért 
egynémely büntetést? De mindamellett ezek felett csak 
vitatkozni akarok, inert csodálatos az Isten az ő szent-
jeivel Jobban tesszük, ha az ily kétséges dolgoknak beket 
hagyunk és a népet más, bizonyosabb dolgokra oktatjuk. 
Elég hatalmas az Isten arra, hogy a lelkekkel sem ezen, 
sem azon nézet szerint ne bánjék, mert ők nem a mi, 
hanem az ő Ítelete alá vetvók. Ő ugyanis ott ís ingyen 
büntetheti őket, hogy kimutassa kegyelmének dicsőségét, 
a mint ezt Jobbal és Pállal megcselekedte. De végre ós 

Ötödször, levonom csakúgy tanácskép végső követ-
keztetésemet, Ha a tisztító tűz csak a büntetések mű-
helye, miért nem nevezik azt inkább büntetőtűznek, mint 
tisztítótűznek ? A szó értelme ós jelentősege ugyanis vala-
melyes tisztítást foglal magában, a mit nem lehet másra 
vonatkoztatnunk, csakis az ó Ádámra és a hátrálókos 
bűnre, a mely miatt tisztátalanok azok, a kik érzéki 
vágyaikkal a hitnek tisztaságát megakadályozták. Ha 
pedig ők itt egy uj megkülönböztetéssel (hisz az ily meg-
különböztetésekkel rögtön készen vannak!) akarnának élni 
s a szót kettős értelemben véve azt mondanák, hogy a 
tisztulás itt annyi, mint megfizetés, csakhogy; a lelkek 
akkor tisztulnak meg, ha a büntetéseket lefizették, — úgy 
feleletem: ezt ép oly könnyen tagadhatjuk, mint bizonyít-
hatjuk. Hogyha ők maguk is helytelenítik a szó értel-
mének a bűnöktől megtisztításra való kiterjesztését; 
legyen kedvük szerint, nem ellenzem, de ebből az követ-
kezik, hogy mindkét értelmezés kétséges. Épen azért 
visszás eljárás volt az, a mikor a kettő közül az egyik 
értelmet oly nagy bizonyossággal szórták a nép közé, 
kiváltkópen tekintve, hogy a szónak értelme • az ő néze-
tükkel nem is egyezett meg 
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Hatodszor. És itt ís érvényes Gregorius, Bistinct. 25. c. 
qnaíís stb.48 ama mondása: Nem csupán a büntetés hanem 
a vétkek Is elengedtetnek a jövőben, t 1. azok, a melyek el-
engedhetek ; a mire ugyanott példákat is hoz feL Ámde a 
vétek elengedése a kegyelem közlése nélkül nem tör-
ténik és a halál félelme a szenteknél megbocsátható, de 
nem jelentéktelen vétek. 

XVIII. TÉTEL. 

Ugy látszik, az sincs semmiféle észbeli vagy Írásbeli 
okkal bebizonyítva, hogy a lelkek az érdem avagy sze-
retetben való növekedés állapotán kívül volnának. 

Legerősebb érvem ugyanis az ellenkező vélemény-
nyel szemben, hogy t. i. ennek nincs semmi alapja. A mi 
nézetünk ellenben legalább ís arra az érvre támaszkodik, 
hogy a kegyelem közlése nélkül nincs félelem, amely meg-
szűnjék ; azt egyedül a tökéletes szeretet száműzi, E 
következtetéssel pedig azok érvelesének akarok elébe 
vágni, a kik velem szemben azt állítják, hogy: „a lelkek 
az érdem állapotán kívül vannak, tehát e három előző 
következtetés hamis." Én azonban a hogy kezdtem, csak 
úgy véleményt koczkáztatva ós vitatkoztatva ős biztosra 
semmit sem állítva tovább megyek s azt mondom: Ha a 
tisztítótűz semmi más, mint a lerovandó büntetések mű-
helye és a lelkek abban vágyuk szerint (a mint gondolom) 
tisztátalanok s ettől a bűntől meg sem tisztittatnak, úgy 
a tisztítótűz egészen az, a mi a pokol, mert a pokol az a 
hely, a hol a büntetés dolga foly és megmarad a bűn is. 
Űgyde a tisztító tűzben levő lelkeknel van bűn, t. L a 
büntetések félelme ós a szeretet hiánya, mert hiszen 
Ézsaiás 8 (13) szerint az igaz az, a ki nem fél senkitől, 
csak az Istentől. Ők tehát vétkeznek folyton-folyva mind-
addig, míg a büntetésektől rettegnek ós nyugodalmat 
keresnek. E mellett bizonyság, hogy ők inkább a maguk, 
mintsem az Isten akarata után tudakozódnak, az ők 
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akarata pedig szeretetellenes. Sőt, hogyha szeretik is az 
Istent, a gonosz vágy szeretetével szeretik (azaz bűnösen), 
holott az okét sujtoló büntetések közepette ís szeretníök 
kellene az Istent és dícsoíteniök és állhatatosan kitartaníok. 

De hogy a vitatkozás annyi ága-boga kőzé keveredve 
valami biztosat is mondjak : egész szabadon vallást teszek 
arról a hitemről, hogy a tisztító tűz büntetései alól egy 
lélek sem oldatík fel az ő félelme miatt mindaddig, míg a 
félelemről lemondva e nagy büntetés közepette is szeretni 
nem kezdi az Isten akaratát és jobban nem szereti az 
Isten akaratát, mint a mennyire fél a büntetéstől, sőt 
míg csakis az Isten akaratát nem szereti, a büntetést 
pedig fel sem veszi, helyesebben míg Isten akaratáért azt 
is nem szereti. Mert mielőtt üdvözülne, kell hogy szeresse 
az igazságot. Az igazság pedig maga az Isten, a kitől 
vagyon ez a büntetés. Továbbá ide vág Krisztus ama 
mondása ís (Máté 10, 3 8): „A ki fel nem veszi a maga 
keresztjet (azaz kész örömest ós szeretettel nem hordozza) 
és úgy nem követ engem, az nem méltó hozzám." Ámde 
ép a lelkek keresztje ama büntetés, így állván a dolog s 
ezt ón egész bizonyosan hiszem, mondja meg hát, a kí 
tudja, hogyan cserélhető fel a büntetésnek eme szeretete 
a félelemmel az uj kegyelem kiöntése nélkül ? Én e rész-
ben bevallom tudatlanságomat, hisz különben azt kellene 
mondanod, hogy a tisztító tűz a büntetésektől való félelem 
nélkül szűkölködik és hogy e szerint semmi köze a pokol-
hoz, a mi ellenkezik az imént mondottakkal és igy hiába 
könyörgünk azokért, a kikről halljuk, hogy büntetésüket 
örömest viselik el és hogy azt félelem nélkül szeretik. 

Másodszor bebizonyítom, hogy a lelkeknel a szeretet 
növekszik. Az apostol mondja (Róm. 8, 2s)• „Azoknak, 
a kik az Istent szeretik, mindenek javukra szolgálnak." E 
jó alatt pedig nem érthető más, hanemha annak a jónak 
növekvése, a melylyel már bírnak. Következőleg a tisz-
tító tűz ís növeli az Isten iránt való szeretet, sőt azt min-
deneknél inkább növeli, mig a buzgóság tartós, mint a 
pokol és mig meg az ily nagy bajok közepett is szeret 
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Valamint a kohó megpróbálja az aranyat, úgy próbálja 
meg a büntetés a szeretetet. 

Harmadszor Az erő erőtelensógben végeztetik el (II. 
Korint, 12, 0). Mert minden büntetés üdvös és hasznos, 
ha jelen vagyon a szeretet; a fölötte drága és áldott sze-
retet ugyanis semmit sem hágy megtermékenyitetlenüL 
Úgyde a tisztító tűzben legnagyobb az erotelenség. 
Következőleg ott jut leginkább tökéletességre a szeretet. 

Negyedszer, Lehetetlen, hogy útközben megállapodás 
légyen. Isten útja pedig a szeretet, a mely Isten felé tar t : 
tehát szükségszerű, hogy a lelkek vagy tovább haladjanak, 
vagy vissza forduljanak az Isten szeretetétől, mert 
világos, hogy ők még nincsenek a czélnál és a látás 
állapotában. 

Ötödször, Lehetetlen, hogy bármely teremtés ki-
tartson, ha folyton-folyva mind több és több táplálékot 
nem nyer. Hiszen ez ok miatt mondja némely éleselmű tudós, 
hogy a dolgok fenntartása nem egyéb, mint ugyanazok 
folytonos teremtése. Teremteni pedig mindig anynyi, mint 
valami ujat létesíteni a mint ezt a patakoknál, a meleg-
nél a hidegnél ís látjuk, kiváltképen, ha azok már eredő 
helyüket elhagyták. Ez ok miatt a lelki melegség vagyis 
az Istennek szeretete is a lelkeknél szükségkép rászorul 
a folytonos fenntartásra (mígnem újra felszívódnak isteni 
eredetükbe) és ez úton bizonyos folyton tartó növekedésre is, 
még ha igaz volna is, hogy a lelkek tökéletesek, bárha 
Istenen kívül lenni és hozzá el nem jutni, meg tökéletes-
nek lenni: egy a mással ellenkező dolog. * 

De érdemes megvizsgálni, mely okok indítják őket 
arra, hogy a lelkeknél az érdem állapotát kétségbe vonják, 
vagy hogy, mely okokkal igazolják annak megtagadását. 

Az első Szent Ágostonnak49 ama közönségesen ismert 
mondása: Itt szerzünk meg minden érdemet; a halál után 
semmit: „Következőleg, mondják, a tisztító tűz nem érdem-
szerző hely." -

Erre feleletem: Szent Ágoston ós az összes hasonló 
értelemben nyilatkozó atyák az írás tekintélye alapján 
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beszélnek, a hol is még sokkal nyomatékosabban nyilat-
kozik meg ez a felfogás, teszem azt Gal. 6, (9): „Csele-
kedjük a jót, a mig időnk vagyon." És Krisztus, János 9. 
(41): „Eljő az éjszaka, a mikor senkísem munkálkodhatik." 
És Jelem K. (14, is): „Cselekedeteik pedig követik őket'Y; 
és amaz igen jeles mondás Zsid. (IX. 2 7): „El vagyon 
végezve, hogy egyszer minden ember meghaljon, azután 
az ítélet s végre a vég." Vagy GaL (657): „Mert, a mit 
vet az ember, azt aratja is." Szintúgy (II. Kor. 5,1 0) : 
„Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a 
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kikí elvegye, a mit csele-
kedett a testben, akár jót, akár rossza t" És sok más 
mondás, a melyek mind hasonlóképen hangzanak, vagyis, 
hogy a halál után mindenesetre ítélet leszen, hogy elvegye 
ki-ki, a mint cselekedett, azaz itteni érdeme szerint; a mint 
a Prédikátor mondja (11.3): „Bárhol dől le a fa, ott 
marad." 

Ámde mindez egyként az egész tisztító tűz ellen 
szól, az elkárhozott ós üdvözült holtak közt nem vesznek 
fel közbeeső állapotot. Ha tehát a tisztító tüzet ennek 
daczára is komolyan védelmezik, úgy annak is bátran 
védelmére kelhetnek, hogy a kegyelem azoknál növekszik 
és hogy az ellen nem hozható fel az a mondás, hogy: 
minden érdem itt szereztetik meg; mert nem a tisztító 
tűzről van itt szó, a mint hogy amaz íráshelyek is semmit 
sem mondanak a tisztító tűzről, hanem az égről vagy 
a pokolról; következőleg se itt, se ott szó sincs a 
tisztító tűzről. Miértis Ágostonnak ama szavai nem vonat-
kozhatnak a tisztító tűzre: minden érdem itt, nem amott, 
vagyis nem az égben vagy pokolban szereztetik meg. 
Végre Szent Ágoston szerint itt szereztetik meg az 
az érdem is, melynél fogva az ember méltóvá válik a 
tisztító tűzben mások könyörgése által való megsegítésre, 
egyébként ugyanis a mennyben avagy a pokolban semmi 
érdeme nincs, a minek alapján méltó volna, hogy ott segít-
ségére legyeneko De akkor ugyan a tisztító tűzre tekin-
tett, itt azonban épenséggel nem. 
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Fia azonban valaki vitatkozó kedvében azt állítaná, 
hogy az eddig felemlített iráshelyek épenséggel nem szól-
nak a tisztító tííz ellen s hogy a lelkek a halál után kettős 
Ítélet, avagy kettős megfizetés útján üdvözülhetnek, t. L 
aa ideiglenes útján, a mely a tisztító tűzben, ős az örökké 
való utján, a mely a pokolban áll be és igy az egyik a 
tisztító tüzet aratja, a másik a poklot; szintúgy az egyiket 
követik az ő cselekedetei a tisztító tűzben, a másikat a 
pokolban; úgy erre azt felelem: e kijelentéssel amaz irás-
helyeket, a tisztító tűzzel együtt, inkább halomra döntjük, 
mintsem hogy igazohiók, oly erőszakos ős önkényes két-
értelműséget foglalván az magában, a melynek egyik részét 
nincs rá eset, hogy b eb íz o nyit has s uk és nézetem szerint, 
hiszem, nincs ís megengedve s nagyon ís rossz az a nó= 
melyektől régóta követett eljárás, hogy t. i. a Szent írás-
nak egyszerű értelmét kettős ős kétséges értelemre oszszuk* 
Sokkal jobb ennél, ha kimondjuk, hogy ez az Íráshely erről 
a dologról nem beszél, mint, ha azt mindkét dologra ráeről-
tetni törekszünk s elvégre is egyiket sem bizonyítjuk be 
tisztára vele. Mert: „A köpönyeg rövid, mondja Ézsáiás 
(28, 20)5 mindakettőt be nem takarhatja", vagy mint a 
közmondás ta r t ja : Templomkincsből ne ruházz fel senkit, 
Annakokáért azt kell mondanunk, hogy e szavak: „Az 
ember ott aratja, a mit itt vetett", a jelen s jövő életre 
értendők. Mert azt a szót „aratás" minden önkényes 
el ferdítés ós kétértelműség nélkül abban a jelentésben kell 
vennünk, a mint az írás használja, L i a jövendő és álta-
lános ítéletre alkalmazva. És így amaz iráshelyek epen-
séggel nem szólnak a tisztító tűz ellen ; nem hogy kétér-
telműséget magyarázva azokba gúnyolódásra adódjék al-
kalom, hanem olyan formán, hogy a tisztítótüzet teljesen 
feladják. Hasonló értelme van ama mondásnak is: „Itt 
van minden érdem, ott semmi" különben, hogy törhettem 
volna az eszemet, ha az érdem szót ón is két különböző 
értelemben veszem, t. i. olyan formán, hogy a halál után 
nincs oly érdem ez életnek idejéből, hanem azt amaz álla-
potban kell jól megszolgálni; ós, ha állítom, hogy Augusz-
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timis az elsorol beszél; csakhogy én ezt tenni nem 
akartain. 

De mit mondanak majd a Prédikátor ama mondására 
(11, 3): „Ha kidől a fa, essék bár északra vagy délre ott 
leszen"? Hiszen ők az esés alatt a halált értik. Ha tehát 
a dél a poklot, az észak az eget jelenti, hová esnek azok, 
a kik a tisztító tűzbe jutnak? Ázt mondják: délre, de 
kettős értelemben. Jól van, úgyde hogy értik akkor e 
szavakat: „Ott leszen"? „Ott marad"? Tehát sohasem 
kerül ki a tisztító tűzből? Talán bizony e szavaknak kettős 
értelme, t. i. az ídeígvaló és örökkévaló itt ís érvényben 
marad ? Így tehát nyilvánvaló, hogy ez az Íráshely ís egye-
nesen a tisztító tüz ellen szól, még akkor ís, ha a kettős 
értelemnek helyt adunk, a mennyiben a tisztító tűzből 
poklot csinál. Épen azért nem helyeselhető, hacsak azt 
nem mondjuk (a mit mondtam), hogy e mondásban szó 
sincs a tisztító tűzről, ép úgy mint ebben: „Jézus Krisztus 
származásának könyve (Máté 1, 

XIX. TÉTEL. 

Ügy látszik, az sincs bebizonyítva, hogy ők, leg-
alább mindannyian, üdvösségük iránt kétségkívül biz-
tosak volnának, noha mi teljesen biztosak vagyunk 

Mi ugyanis, minthogy hisszük, hogy egy lélek sem 
jut a tisztító tűzbe, ha nem az üdvözítendők közül való, 
biztosak vagyunk az 0 üdvösségükről, ép úgy, mint ahogy 
biztosak vagyunk a kiválasztottak üdvéről. De azért nem 
ellenkezem valami nagyon erősen, ha valaki állítja ís, hogy 
a lelkek biztosak a maguk üdvösségéről; én csak azt 
mondom, hogy ők sem mindnyájan biztosak. De mert ez 
a tűzbeli lelkekre vonatkozó kérdés fölötte rejtelmes, in-
kább véleménykép, mintsem biztos igazságkép előállók az 
én következtetésemmel. 

Először a fentebb mondottakból következtetem: ha 
a tisztító tűzbeli büntetés a káriiu^attól és a pokoltól való 



108 I)R, LUTHER MÁRTON 

ama félelemben ős rettegésben áll, bármely félelem pedig 
zavarja a leiket ős ingadozóvá, tanács s segedelem nélkül 
szükőlködőve teszi s hozzá annál inkább, minél erősebb és 
váratlanabb vala; pedig a lelkeknél ez a félelem mindenek-
nél erosebb ős váratlanabb, a mint fentebb mondtuk és 
Krisztus Is mondja (Lukács 21,35): „Mint a tor, úgy lep 
meg ama nap"; ős az apostol is (I. Thess. 5,2 ; IL Péter 3,10): 
55Az Űr napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel": azért ís igen 
valószínű, hogy ok ama megzavaródás miatt nem tudják, 
miféle állapotban vannak, vagyis, hogy kárhozottak avagy 
üdvözültek-e, sőt úgy tetszik nekik, hogy már a kárhozat 
út jára leptek és már alászállnak a tüzes tengerbe és ott 
állnak a pokol kapui előtt, a mint Ezékíás mondja (Ézsa-
iás 30,10); ős a mint L Sámuel 2 (6) olvassuk: „Az Űr alá-
visz a pokolba és visszahoz". Tehát semmi mást nem 
éreznek, mint hogy megkezdődött elkárhozásuk,,. kivévén, 
hogy érzik azt is, hogy a pokol kapuja még nem záródott 
be mögöttük és még ebben az állapotban sem mondanak 
le a segedelem után való vágyódásról ős kívánságról, bár-
ha az seholseoi is jelentkezik: így beszélnek ugyanis azok, 
akik azt megtapasztalták. Éljünk egy hasonlattal Ha vala-
ki váratlanul halálra ítéltetik, teszem azt egy olyan egyén, 
a ki a rablók kezébe esett, a kik aztán őt minden oldalról 
halállal fenyegetik, bárha magukban megállapodtak, hogy 
őt csak megijesztik, de meg nem ölik, hát ezek ugyan 
tudják, hogy ő életben marad, ő azonban semmi mást nem 
lát maga előtt, mint a közeli halált és épen azért már 
szinte a halál fia, csakis azt érzi, hogy valósággal még 
meg nem halt és hogy még megváltható a haláltól, de 
nem tudja, hogyan (mert látja, hogy azok megtehetnék, 
ámde nem akarják), következőleg közte és egy halott 
között csaknem semmi különbség nincs. Hát ilyen formán 
áll a dolog az örök haláltól való félelemmel is ; itt sem 
éreznek mást a lelkek, mint hogy az őrök halál minden 
oldalról körül veszi őke t Azért könyörög így érettük az 
egyház: „A pokol kapujától szabadítsd meg az ő lelküket 
ós mentsd meg őket az oroszlán szájából, hogy a pokol 
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el ne nyelje okét stb.a Csak azt az egyet tudják még, 
hogy az Isten megszabadíthatja őket, de ágy tetszik nekik, 
hogy nem akarja. Az elkárhozottak emez Ínségét ellenben 
még az ís fokozza, hogy ők az Istent káromolják, amazok 
pedig csak siralmas panaszba és kimondhatatlan sóhajtó-
zásokba törnek ki, mert a lélek őket támogatja. Itt 
ugyanis a lelek ott lebeg a vizek felett, míg sötétség 
borul a mélységre, (L Méz. 1, 2) De erről fentebb már 
bővebben szólottunk. 

Másodszor. Sok példát olvasunk, a mikből látjuk, hogy 
egyik-másik léleknek a maga állapota eme bizonytalan-
ságáról tudomása volt, mert olyan formán jelentek meg, 
mint kik idézésre álltak ítélőszék elé, a mint ezt Szent Vincze-
ről50 és másokról tudjuk. Viszont sok ismeretes példa 
szerint a lelkek a maguk biztonságáról tudomással birtak. 
Erre ezélozva mondom: először azt mondtam, hogy nem 
mindnyájan biztosak a maguk üdvösségéről. Másodszor, a 
mi az imént mondottak szerint talán helyesebb, hogy ők 
nem voltak biztosak, ámde a segítség után való fölötte 
nagy vágyódás miatt mintha biztosak lettek volna, 
esengtek, hogy minél gyorsabb segítségben részesüljenek, 
úgy annyira, hogy ők inkább vélték és félve sejtették, 
mintsem tudták, hogy üdvösségük iránt bizonyosak, a 
mint az evangeliomban is olvassuk a gonosz lelkekről, 
hogy tudják vala, miszerint ő a Krisztus volna, vagyis, 
mint a magyarázat mondja, erősen sejtik vala. Mert ilyen 
formán van az, egész természetszerűleg, minden szoron-
gattatás és felelem közepett, hogy erősen sejtjük, hogy 
rajtunk még segíteni lehet, bárha ez esetben a segedelem-
nek már inkább csak vágya, mintsem reménye avagy 
bizonyossága el bennünk ép úgy, mint a gonosz lelkeknól 
is a tudásnak inkább a vágya, mint bizonyossága volt 
meg. Az üdvözítő bizonyosság ugyanis nem fól ós remeg, 
hanem bízik ós mindeneket állhatatosan elvisel 

E pontnál jegyzik meg : 
„De mit szóljunk a részleges ítéletről; a mely mint 

mondják, a halálban kinek-kinek osztályrésze leszen ós a 



110 I)R, LUTHER MÁRTON 

melyről Incze51 is bizonyságot tesz ? Ugy látszik ugyanis, 
hogy ez itélet alapján már ki-ki biztos a maga sorsáról" 
Erre feleletem: Nem következes, hogy biztosak leszünk, 
bárha van is ily részleges ítélet, Megeshetik, hogy a meg-
holt ember megítéltetik, sőt bevádoltatik, ámde az ítélet 
kimondása elodáztatík és neki ki nem jelentetik. E köz-
ben pedig vádoltatva a lelkiismerettől s gyötörtetve a 
gonosz lelkektől és fenyegetve Isten haragjától a szegény 
leiek semmi más egyebet nem tesz, mint hogy reszket az 
ítélettől, a melyre minden pillanatban félve várakozik. Ép 
úgy, a mint ez a testi halálnál történik ama fenyegetés 
szerint, Y. Móz, 28 (65 _67): „Ad néked az Ur reszkető szívet 
és eleted szálon függ előtted. Reggel mondod, bárcsak 
estve volna ós estve mondod, bárha reggel volna." 

Tehát a leiket az örök halál ott is hasonló félelem-
mel tölti be és borzasztó rettegéssel gyötri. És ez a nézet 
nem is jár messze az igazságtól, hiszen Máté 5 (2l) szerint 
maga az Űr is különbséget tesz a közt a bűnös közt, a ki méltó 
az ítéletre, továbbá a ki méltó a gyülekezetre s végre a 
ki méltó a gyehenna tüzére, vagyis a bevádolt, a bebízo-
nyodott és elkárhoztatott közt. Sőt egyes, inkább tudásra, 
mint hírre nézve igen jeles tudósok is ki merik mondani, 
hogy némely lélek a maga viselt dolgai miatt igen nagyon 
remegve ment neki a halálnak ős Istentől úgyannyira el-
vettetett, hogy a világ végéig sem tudja, elkárhozik-e 
avagy üdvözül És ha helyet adunk annak a haldokló 
barátról szóló történetnek, a ki a paráznaság bűne miatt 
már szinte elkárhoztatva Istent káromolta, utóbb azonban 
ismét őszre tért, úgy tiszta dolog, hogy a pokol ítélete ős 
vádja agyonra kínozhatja a lelket, ős hogy azért a ki-
mondott ítélet még mindig nem végleges. Ide vág az a 
példa is, a melyet szent Gergely52 említ fel egyik írás-
magyarázatában ama bizonyos fiatal emberről, a kit egy 
sárkány akart vala elnyelni a halálban. 

Ezeket hát teljes valószínűség szerint állítom a tisz-
tító tűzbeli büntetések egész kérdését illetőleg, s erre elő-
ször is a rettegés és félelem mivoltának vizsgálata indít, 
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továbbá, mert a Szent írás ís ezt a büntetést szabja kí 
az elkárhozottakra, végre mert az egész egyház vallja, 
hogy a pokol és a tisztítótűz büntetései azonosak. Igy hát 
hiszem, hogy ezen mi nézetünknek a Szent írásban elégséges 
alapja van. Á hűesű nagy kürtősei ellenben olyan formán 
képzelik a lelkek büntetéseit, mintha azok kívülről jön-
nének és merőben külsők volnának és nem bent a lelki-
ismeretben gyökereznének és mintha egyedül az Isten 
hárítaná el róluk a büntetéseket, a mint írva vagyon 
(LXXXL Zsolt 7): „Megszabadította vállukat a tehertől." 
Nem azt mondja: „Elvette a terhet vállaíkróL" Szintazon-
képen (Ézsaiás 43,2): „Ha tűzön mégy át, meg nem égsz 
ős a láng meg nem perzsel téged." Mert nem perzseli 
meg? Azért, mert az Isten bizodalmat önt szívébe, hogy 
ne féljen a tűztől, nem pedig, mintha nem volna tűz, mert 
azon neki által kell menni. Miért ís a vállaknak tehertől 
való megszabadítása nem máskép történik, hanemha 
csakis úgy, hogy a lelket a félelemtől megszabadítja ős 
megerősíti, a mint fentebb ís mondottuk, hogy egy bün-
tetésen sem arat diadalt annak felelme, hanem annak 
szeretete és megvetése. Ámde a búcsú a felelmet nem 
szünteti meg, sőt magában véve csak még inkább növeli, 
a mennyiben az embereket rábírja, hogy a büntetéstől, 
mint gyűlöletes dologtól igyekezzenek megszabadulni. Az 
Isten pedig ép azt akarta, hogy neki félelem nőikül való, 
bátor, nemes ős mindörökre tökéletes gyermekei legyenek, 
olyanok, akik egyáltalán semmitől sem félnek, hanem 
ellenkezőleg, az ő kegyelmébe vetett bizodalom által, 
mindeneken diadalmaskodnak ós mindeneket megvetnek 
s magukat a büntetéseket ós a halált ís mosolyogva 
fogadják. A többi léha lelket gyűlöli ő, mint olyanokat, a 
kik mindentől, meg a hulló falevél zörgésétől ís meg-
rettennek. 

Egy más ellenvetés: 

„Ha a lelkek a büntetéseket örömest viselik el, mire 
való akkor értük könyörögnünk ?" Feleletem: Hiszen ha 
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nem viselnék el örömest, ágy bizonynyal elkárhozottak 
volnának, de hát azért ne óhajtsák, hogy érettük könyö-
rögjünk? Hiszen az apostol is óhajtotta, hogy érette 
könyörgések történjenek, hogy a hitetlenek kezéből meg-
szabadíttassák és az igehirdetés ajtaja megnyittassék 6 
©lőtte; pedig o szíve teljes bízodalmában a halál megve-
tésével ís dicsekedik vala. 

És ha mindjárt a lelkek nem ís óhajtanák, hogy mi 
o érettük könyörögjünk, mégis csak, hogy sorsukat rész-
véttel kísérjük és könyörgósünkkel segítségükre siessünk, 
épúgy mint minden más felebarátunknak, bárha ők állha-
tatosak is a szenvedésben. Továbbá: minthogy a lelkek 
nem anynyira a jelenvaló büntetés, mint inkább a bekövet-
kező és őket fenyegető kárhozat miatt éreznek mélységes 
fájdalmat, mi csoda, ha vágyva vágynak a mi segítségünk 
után, hogy kitarthassanak és a bizodalomban meg ne 
inogjanak, hisz ők (a mint mondtam) állapotuk iránt bi-
zonytalanságban vannak, s nem is annyira a pokol bün-
tetésétől, mint inkább az Istennek ama gyűlöletétől 
rettegnek, a mely a pokolban éri őket, a mint írva vagyon 
(VI. Zsolt 6): „Nincs a halálban, a ki rólad emlékeznék, 
a pokolban ki bízik te benned?" És igy világos, hogy ők 
nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem az igazság 
szereteténél fogva szenvednek, a mint fentebb kifejtettük. 
Mert ők sokkal inkább félnek attól, hogy az Istent nem 
dicsérik és nem szeretik majd (a mi a pokolban be is 
következnék) mintsem attól, hogy ott szenvedniök kelL 
És épen ezen o mindenek felett szent, de egyszersmind 
igen-igen aggasztó vágyódásukban méltán siet segítségükre 
az egész egyház, a mint csak teheti, kiváltkép, a mikor 
maga az Isten ís akarja, hogy az egyház megsegítse őket. 
És ezzel végre valahára bezárom a lelkek büntetéséről 
szóló ezen vajmi homályos és kétes vitatkozást. A ki 
valami jobbal tud előállani, nem irigylem, csak úgy 
cselekedje azt, hogy az írás még jobb bizonyítékaira 
támaszkodjék és ne burkolódzék az emberek fojtó néze-
teinek sötét felhőjébe. 
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XX. TÉTEL. 

Így hát a pápa a % összes büntetések teljes elenge-
dése alatt épen nem azt érti, hogy általán minden, ha-
nem csupán hogy azon büntetés van elengedve, melyet 
ő maga szabott kí. 

E tételt vitatom s ez idő szerint még nem ragasz-
kodom hozzá makacsul Okaim a következők: 

Áz első az ötödik tételben mondottakból íoly, t. L 
hogy a kulcsok hatalma által csakis a kánonszerű bün-
tetés engedtetik el, miért ís ez a tétel ama másiknak 
következménye s ha amazt tagadjuk, úgy tagadnunk kell 
ezt ís. 

A második magának a pápának kijelentéséből foly, a 
mely szerint azt mondja: „A kiszabott bűnbánatot irga-
lomból elengedjük". Tehát azt, a mit nem ő vagy a káno-
nok szabtak kí, nem engedi eh S én azt tartom, számba 
sem kell vennünk egyeseknek amaz önkényes állítását, 
hogyha a pápa ezt a záradékot a kiszabott bűnbánatra 
vonatkozólag elhagyja, akkor egyszerűen minden büntetés 
elengedését kell értenünk. Én azonban inkább azt mon-
danám: meg ha elhagyja is5 akkor is hozzágondolja, mert 
ez a záradék szükséges és a kijelentés lényeges alkotó 
része, vagy ha nem úgy van, igazolják állításukat vala-
mely szöveggel. 

A harmadik igen közönséges, de valamennyinél erő-
sebb oko Kérdem ugyanis: Mely írókból bizonyítják be, 
hogy a kulcsok hatalma által más büntetések ís meg-
szüntethetők, nemcsak a kánonszerűek ? Hivatkoznak velem 
szemben Antoniusra, Faludéi Péterre, Ankonaí Ágostonra, 
Oapraeolusra53; továbbá előszedi a summista Angelus is a 
maga Maroni Ferenczót54, a ki a búcsúk váltását any-
nyira magasztalja, hogy nem átalotta azokat egyenesen 
érdemszerzőknek kiáltani ki, ha Krisztusnak tetszésére 
vagyon. Mintha bizony ezek az emberek olyanok ós any-

Dr. Lu the r M. művei. ö 
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nyit érők volnának, hogy mindazt, a mi eszükbe jut, 
nekünk rögtön a hitczikkek kosé kellene be vennünk. 
Sőt inkább dorgálásra méltók, mint olyanok, a kik a mi 
gyalásatunkra és amazok megbántására, mint kész igaz-
ságot hirdetik, a mit amazok jó szándékkal és csak mini 
véleményt koczkáztattak meg s mint a kik ópenséggel 
meg nem szívlelik az apostol ama hű intését (L Thessz. 
5, 21): „Mindeneket megpróbáljatok, a mi jó, azt megtart-
sátok". Bizony nagyobb bolondok ők, mint Pythagoras55 

tanítványai, mert ezek csak azt hagyták helybe, amit Py-
thagoras igazság gyanánt állított; ők ellenben azt ís helybe 
hagyják, a mi felett amazok maguk ís kételkedtek. 

De lássuk immár ama forrást, a melyből mindezt 
merítik, vagyis Szent Tamást és Bonaventurát. Mert ők 
részben ezekből puskáznak, részben pedig a maguk eszé-
ből. Ezek volnának hát azok a szent és döntő tekintély-
lyel bíró nagy férfiak! Pedig ők maguk ís inkább csak 
véleményt mondanak^ mintsem, hogy valami biztosat 
állítanának, hiszen Szent Bonaventura bevallja, hogy itt 
bizony még valami igen kétséges és bizonytalan dologról 
vagyon szó. Hát nem nyilvánvaló-e, hogy akkor abból 
semmi bizonyosat sem lehet következtetni ? Vizsgáld meg, 
ha idéznek-e csak egyetlen szöveget avagy íráshelyet ? 
Nem is csuda, ha ők maguk sem áilítnak semmi biztosat, 
Mert hiszen Itt hitczíkkről lévén szó, ha az meg volna ís 
állapítva, még akkor sem tartoznék a tudósok döntése, 
hanem csakis az egyetemes zsinat ítélete alá s ínég a 
pápának sincs arra hatalma, hogy a hit dolgában egyma-
gára intézkedj éke Hát csak a bűnbánathirdetőknek volna 
meg az a hatalmuk; ők azt tehetik, a mit akarnak. Egy 
bizonyítókot azonban mégis felhoznak a maguk véleménye 
mellett, azt, a mire Panormitanus56 ís hivatkozik L. V. de 
poén, et rem. c, Quod autem., t L, hogy : ha azt mond-
ják, hogy a búcsú csakis a kánonszerű büntetéseket 
engedi el, ez annyit tesz, mint a búcsú értékét nagyon ís 
lebecsmérelni. Azért, nehogy a búcsú teljesen értéktelenné 
váljon, jobbnak látták inkább kisütni, hogy nem tudják. 
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ha vájjon a búcsú az esetben, ha a lelkeket semmiféle 
veszedelem nem fenyegeti, teljesen hiábavaló, avagy érték-
telen-e, holott ép ellenkezőleg a legnyomorultabb eljárás 
a lelkeknek hitvány koholmányt hirdetni, még ha a búcsú 
a legnagyobb haszonnal járna is. De ok a lelkek üdvös-
ségével épenséggel nem törődnek, hanem csakis azzal, 
hogy olyanoknak ne tűnjenek fel, mint a kik nem a leg-
jobbat hirdették; igen, mi több gondot fordítunk a mi 
beszédünk hírességére, bárha arra semmi szükség, mint 
a reánk bízott egyszerű népnek hitére, a mi pedig egyedül 
szükséges dolog. De mielőtt Szent Tamásnak és Bonaven-
túrának megfelelnék, érdemesnek látom a búcsúra vonat-
kozó nézeteket felsorolni, nehogy úgy tűnjek fel, mint aki 
először vagy egymagam támasztok kétséget az iránt. 

A Canon Quod autem L. ¥ . de poen. et rem., vonat™ 
kozó magyarázat, a miben a búcsú foganatosságáról és 
hatásáról van szó, igy kezdődik: Mennyit ér az effajta 
bűnbocsánat, e részben a panasz régi s a dolog még min-
dig eléggé kétséges. 

Némelyek azt mondják, hogy hasznos az Isten, de nem 
az egyház szempontjából, mert ha valaki halálos bűn 
nélkül előbb hal meg, mintsem bűnbánatot tartott volna, 
az osztályrészévé lett bűnbocsánat mérteke szerint ke-
vésbbé fogja erezni a tisztító tűz büntetéseit, ámde az 
egyház e miatt az élőt nem oldja fel az elégtétel alól. 
Ezt a nézetet Panormítanus ugyanott elkárhoztatja és én 
helyeslem az ő kárhoztató kijentését. 

Mások azt mondják, hogy hasznos az itt fölösen és 
elővigyázatból kiszabott bűnbánat, vagyis azon bünte-
tések szempontjából, a miket az egyház nem a rendes 
mérték szerint, hanem elővigyázatból bőségesebben ren-
delt el, mint a hogy azt a vétek követelte. E nézetet 
még inkább kell kárhoztatnunk mint az elsőt. 

Mások azt mondják, hogy hasznos úgy az Isten, mint 
az egyház szempontjából, de aki azt osztogatja, Istennel 
szemben önönmagát kötelezi le az elégtételre. Ez ís kép-
telenség. 

7* 
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Mások azt mondják, hogy hasznos a hanyagságbői 
elmulasztott bűnbánat elengedése szempontjából. Ezt a 
nézetet Fanormítanus elkárhoztatva azt mondja, hogy így az 
a hanyagságot jutalmazza meg. De meggyőződésein szerint 
ez a nézetnem egészen hamis, mert valójában minden, még a 
hanyagságból kimaradt büntetések ís elengedtetnek, ha a 
hanyagság miatt bánkódást érezünk, sőt a nem hanyag-
ságból elmulasztott s végrehajtandó büntetések is elen-
gedtetnek. 

Mások azt mondják, hogy hasznos a kiszabott bűn-
bánat elengedése szempontjából, az esetben, ha a pap, aki 
a bűnbánatot elrendelte, megengedi, hogy a bűnbánat a 
bűnbocsánattal kicserélhető legyen. Ez ís helyes és való-
ban igaz nézet, eltekintve attól, hogy a bűcsúosztó hatal-
mát megszorítja. Mert igaz, hogy ők a kiszabott bűnbána-
tott elengedik, de ehhez a kiszabénak beleegyezése nem 
kívántatik meg. 

A hatodik nézet, a melyet- Fanormítanus a magyará-
zatban előforduló emiitett őt nézethez csatol, az, hogy 
hasznos a kifejezés szerint úgy isten, mint az itt kiszabott 
bűnbánat szempontjából és ezt a nézetet, úgymond, Goff-
redus Hortíensis és Ándreas János57 is vallják. És én ís 
vallom úgy, a mint szó szerint hangzik. De nem fogadom 
el a szavaknak amaz értelmét úgy, amint ők azt mind-
annyian veszik, kíváltkép, a mi e szavakat: ,,Isten szem-
pontjából" illeti, hogyha t. í. ők e szavakat úgy értel-
mezik, hogy az Istentől kiszabott büntetések is elenged-
tetnek, akár itt, akár a tisztító tűzben, azon a bűnbánaton 
felül amelyet az egyház, vagy a kánonok szabtak ki ; 
ennek igazságában nem hiszek, legfeljebb oly módosítás 
mellett, hogy a tisztító tűz büntetései a kulcsok hatalma 
nélkül egyedül a tőredelem alapján engedtetnek el Miért-
is hiszem, hogy a kinek töredelme tökéletes vala, az 
legalább a mi Istent illeti, a tisztító tűztől felmentetik. E 
földi élet büntetéseit illetőleg pedig azt mondom, hogy 
erre vonatkozólag semmiféle írásbizonyitékunk nincs, mi-
ként ezt fentebb az ötödik tétel magyarázatánál eléggé ki 
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ís fejtettem. Mert annak a büntetésnek még csak nevet 
sem tudunk adni, a melyről hihetnők, hogy isten részéről 
elengedtetík. Miértís jobb szeretném azt mondani, hogy 
e szavak „Istent illetőleg'6 nem az Isten részéről kiszabott 
büntetésekre értendők, hanem azokra, a miket az egyház 
szabott kí, úgy hogy értelmük ez legyen: Áz egyháztól 
kiszabott bűnbánat elengedése érvényes, úgy Istennél, 
mint az egyháznál, azért, mert az Isten a maga egyházá-
nak bűnbocsánatát helyben hagyja, ama mondás szerint r 
„A mit megoldozasz a főidőn, oldozva leszen mennyben is ' \ 
Nem azt mondja; „A mit megoldozasz a földön, az valami 
más, mint a mi mennyben oldoztatik meg", hanem 
,,Ugyanazt, amit te megoldasz, én ís megoldottnak 
tekintem/' Mert ezzel Isten az embereket a papnak 
akarja alávetni, a mi csakis úgy történhetik meg. 
ha tudjuk, hogy az Isten azt, a mit a pap cselekszik, hely-
benhagyja. 

Ebből látható tehát, hogy még minden merő véle-
kedés. Továbbá, a mi azt illeti, amit Angelus a maga 
Mayronis Ferenczeből idéz, t. L hogy a búcsú a kegyelem 
ós dicsőség növelésere ís szolgái, hát itt nem veszik észre, 
hogy a búcsú voltakép nem jó cselekedet, hanem a jő 
cselekedeteknek elengedése valami jelentéktelenebb csele-
kedet alapján. Mert bárha az a jó cselekedet, a melyért a 
búcsú megadatik, érdemszerző is, azért maga a búcsú 
mégsem érdemszerző, minthogy a cselekedet, ha azt magá-
ban hajt juk is végre, nem kevésbbe érdemszerző, sőt még 
talán inkább. A búcsú ellenben magában véve inkább 
érdemet kizáró, mivelhogy a jó cselekedeteknek elenge-
dése. Épen azért, minthogy bármely kétséges kérdés felett 
szabad akárkinek vitatkozni és ellentétes álláspontot el-
foglalni, én is kijelentem, hogy e részben szent Tamással 
mindaddig egyet nem értek, mig jobban be nem bizonyít-
ják a maguk ós meg nem czáfolják a mi nézeteinket. 
Mert az idézett nézeteken kívül, úgy látom, semmi egyéb-
bel sem bizonyítják állításukat, még csak egyetlen kánon-
nal sem, holott ón a magam részéről egész sereg írás-
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helyet soroltam fel az ötödik tétellel kapcsolatosam És 
most, hogy a kánonokat se mellőzzem, ime a 

Negyedik ok. A Canon Oum ex eo L0 v. de poenit. 
et rem.58 mondja: A búcsú a szertartásos bűnbánat elég-
tételét érvényen kivi! helyezi. Bárha a pápa ezt a ki-
jelentést inkább fájdalomból, mintsem kegyelemből tette, 
mégis csak úgy értik azt a kanonisták, a mint hangzik. 
Következőleg, ha a szertartásos bűnbánat elégtétele érvé-
nyen kiviil helyeztetik, ebből világos, hogy csakis a 
kánonszerű büntetés engedtetik el, minthogy- a szertár-
tásos bűnbánat elégtétele nem egyéb, mint az egyházi és 
szentségszerű bűnbánatnak ama harmadik része. Mert az 
evangéliumi elégtételhez, miként ezt fentebb kifejtettük, 
az egyháznak semmi köze. 

Ha pedig valaki ellenvetné, hogy hiszen a pápa nem 
tagadja, hogy más büntetések is érvényüket vesztik, hanem 
csakis állitőlagosan s csaknem kizárólagosan beszél, a 
mikor azt mondja, hogy a szertartásos bűnbánat elégtétele 
érvényét veszti; erre feleletem: nohát bizonyítsd be, hogy 
más büntetéseket ís elenged és hogy az ő kijelentésével 
más büntetéseket'nem zár k i Ha erre nem vagy képes, 
én bebizonyítom, hogy ő a Canon Curn ex eo-ban59 kizáró • 
lagosan beszél, ép úgy, mint fentebb, a hol azt mondja, 
hogy az alamízsnaárusoknak azonkívül, a mi az ő leveleik-
ben foglaltatik, semmit sem szabad a nép elé vinni. Úgy-
de egy apostoli iratban sem foglaltatik más a szertartásos 
bűnbánat elégtétele elengedésén kivül, mint ezt maga a 
pápa is mondja: A búcsú által, ha az különbség nélkül 
és feleslegesen osztogattatik, a szertartásos bűnbánat 
elégtétele érvényét veszti. Sőt a pápa e szavakkal a 
búcsút még erősebben megszorítja. Mert, ha csakis a fölös 
búcsú teszi érvénytelenné a szertartásos bűnbánat elég-
tételét, úgy tehát a mértékes és törvényes búcsú még 
a szertartásos bűnbánat elégtételét sem érvényteleníti, 
még kevésbbé bármely más büntetést. De ez nem az én 
hatáskörömbe vagy szakomba vág; ezt rábízom a kano-
nistákra. 
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XXL TÉTEK 

Tévednek tehát azok a bűesúhirdeíők, a kik szerint 
a pápa búcsúja az embert minden büntetéstől fel-
oldozza és üdvözíti. 

Est a tételt feltétlenül állom és bebizonyítom. 
Mert csakis a harmadik büntetés van meg hátra, 

vagyis az evangelíomi60 sőt az ötödik is, értem a halált és 
a betegséget és sokaknál azt a minden másnál nagyobb 
büntetést, t i a halál félelmét, a 1 előismeret szorongását, 
a hit gyöngeségét, a lélek kíshítűségét Ha e büntetéseket 
egybevetjük azokkal, amelyeket a bűcsű réven engednek 
el, az egybevetés épen olyan, mintha valamely testet a 
maga árnyékával vetnénk egybe. Tehát a pápának esze 
ágába síncsen, hogy oly szemtelenül s hozzá büntetlenül 
üzérkedjenek a búcsúval; kitűnik ez a Cum ex eo 
Canon-bóL 

Ha pedig azt mondanák: „Mi sem állítjuk, hogy a 
búcsú eltörli eme büntetéseket"; erre azt felelem: hát 
miért nem oktatod ki a népet azon büntetések dolgában, 
a melyeket elengedsz s miért hirdeted nagy fennen, hogy 
általán mindama büntetések elengedtetnek, a miket Isten 
és az egyház színe előtt vétkeik miatt kiállni tartoznak ? 
Hogy értse meg a nép azt magától, a mit te oly homályos, 
önkényes beszédbe burkolsz ? 

XXII. TÉTEL. 

Ellenkezőleg egy büntetést sem engedhet el a 
tisztító tűzben, a melyet nekik a kanonok szerint ez 
életben kellett volna kiállaniok. 

Valamint a nyolezadikat, úgy ezt a tételt sem 
akarom bővebben bizonyítgatni, mint a melyből szükség-
kép foly, hogy a szertartásos bűnbánatra vonatkozó 
kánonok csakis ez életre szólnak. Mert minden ideigvalő 
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büntetés a halál büntetésévé változik át, sőt a halál 
büntetése miatt megszűnik és megszüntetendő., Sőt (hogy 
mégis bővebben szóljak a dologhoz) felteve, hogy a római 
egyház olyan állapotban volna, a minőben még Szent 
Gergely idejében is volt, a mikor ís nem állott más, vagy 
legalább nem állott a görög egyházak fölött, világos, hogy 
ez esetben a kánonszerű büntetések nem kötelezik vala 
a görögöket épúgy, mint a hogy nem kötelezik azokat a 
keresztyéneket sem, a kik nincsenek a pápa joghatósága 
alatt, teszem azt a Törökországban, Tatárországban ós 
Líeflandban levőket. Ezeknek tehát semmiféle búcsúra 
nincs szükségük, csak azoknak, a kik a római egyház 
kebelébe tartoznak Ha tehát emez élőket nem kötelezi 
az, sokkal kevesbbé kötelezi a holtakat, a kik egy egy-
házba sem tartoznakc 

TÉTEL, 

Ha valakinek egyáltalán minden büntetés elenged-
hető, úgy bizonyos, hogy abban csakis a legtökélete-
sebbek vagyis vajmi kevesen részesíthetők. 

Ezt a tételt bármely fajta büntetésre alkalmazom ós 
így állom. Mert, hogy a szertartásos bűnbánat elégtételé-
nek elengedésében bárki részesíthető, abban semmi kétség, 
miként ezt már bőven kifejtettük. Sőt e tótelemet kijaví-
tom és azt mondom, hogy egyáltalán senki, legyen bár az 
illető tökéletes avagy tökéletlen ember, nem részesíthető 
minden büntetés elengedésében. Ezt bebizonyítom. Hiszen 
ha az Isten nem rój ja is ki a legtökéletesebbekre fenyítő 
büntetését, vagyis a büntetések negyedik faját, vagy leg-
alább nem rój ja kí mindenikre ós mindenkor: a harmadik 
büntetés, t. i. az evangéliomi mégis fennmarad, sőt a negye-
dik is, t. i. a halál és a halállal kapcsolatos büntetés. 
Mert, ha Isten kegyelemből mindenkit tökéletessé tehet 
is esetleg büntetés nélkül, ezt mégsem végezte el magá-
ban, hanoin akarata, hogy mindenkit a maga fia képe, 
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vagyis a kereszt hasonlatosságára formáljon. De minek 
vesztegessem a szót? Magasztalják bár még oly nagyon a 
büntetések elengedését, kérdem: mit használ az annak, a 
kinek szeme előtt vagyon a halál és a halálnak, meg az 
ítéletnek félelme? Ha az ilyennek minden egyéb bűn-
bocsánat eleve hirdettetnék ís, és meg nem nyugtatjuk 
az iránt, hogy amazok ís elengedtetnek, nem tudom én, 
marad-e bármi vigasztalás számára. Azért is a halál és 
pokol félelmét vedd fontolóra ós vagy akarod vagy sem, nem 
gondolsz a büntetések elengedésével és így nem a mi fára-
dozásunk következtében, hanem a dolog természeténél 
fogva értéktelenné válik az a búcsú, a mely a halál félel-
mét meg nem szünteti. 

XXIV. TÉTEL. 

Azért az emberek nagyobb részéi bizonynyal rá-
szedik az elengedett büntetéseknek ama, minden különb-
ség nélkül való s nagyhangú ígérete által. 

Ezt a tételt is állom ós tudom, hogy úgy vagyon. 
Mert magam hallottam, hogy sokan nem másként, hanem 
úgy értették azt, hogy, a búcsú okét minden büntetéstől 
menten kiszabadítja a tisztító tűzből. Nem ís csoda, hiszen 
azt írják, olvassák, kiabálják, hogy ha valaki bűnbocsá-
natot nyer és a nélkül hal meg, hogy újra visszaesnék a 
bűnbe, nyomban mennybe repül. És ezt mind úgy adják 
elő, mintha nem is volnának más, hanem csakis tettbeli 
bűnök és mintha az eredendő bűn csiraszerü maradványa 
nem is volna se tisztátalanság, se akadály és gát a mennybe 
való bemenetelt illetőleg, holott; ha attól meg nem szaba-
díttatunk, lehetetlen a mennybe bejutnunk, mégha tettbeli 
bűnt el sem ís követünk. Mert a mennybe tisztátalan 
dolog nem juthat be. Miért is maga a halálnak félelme, 
lévén eredendő bűn és vétek, egymagában elég arra, hogy 
a menyországba való bemenetelt megakadályozza. Mert a 
ki nem önként hal meg, az isten hívó szavának nem enge-
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delmeskedik, hanem csak kelletlenül És annyiban nem az 
Isten akaratát teljesíti, a mennyiben kelletlenül hal meg. 
Oly nagy pedig vétke, a mily mértékben nem engedelmes-
kedik Isten akaratának. Innét, hogy vajmi ritka az olyan 
ember, a kí a teljes bűnbocsánat után, a halálban ís ne 
vétkeznek, kivévén azokat, a kik vágynak az elmulás után 
és szólítják a halált. Míértis, hogy egészben ne ellen-
kezzem velük, azt mondom, hogy a kinek tökéletes a 
töredelme, vagyis a ki gyűlöli magát és a maga életét és 
a halált mindenek fölött szereti, az nyomban mennybe 
száll, minthogy neki elengedtetnek a büntetések; de hogy 
hány ily ember van itt ezen a földön, te törd rajt5 a fejed, 

XXV. TÉTEL. 

A milyen hatalma • van a pápának a tisztító tűz 
felett egyetemlegesen, olyan van bármely püspöknek és 
lelkésznek a maga püspökségében és gyülekezetében 
különlegesen. 

Im ez ama káromló beszéd, a mely engem ezerszeres 
halálra teszen méltóvá, t. i. a bucsűárusok, ne mondjam 
zsebmetszők ítélete szerint. Mielőtt azonban ezt a tételemet 
igazolnám, néhány szóval előre ís jelzem szándékomat. 

Először ís azt mondom újólag, hogy én e pontot 
vitatom, nem azt az érteimet illetőleg, a melyet ama 
szavakkal kifejezni akarok (mert a mellett erősen meg-
állok, mivelhogy abban az egész egyház egyetért velem), 
hanem magukat a szavakat illetőleg. Továbbá kérem ellen-
feleimet, hogy szívleljék meg az én fájdalmamat, a mely 
gyötör, midőn hallom, hogy oly dolgokat prédikálnak a 
Krisztus egyházában, a melyeket sohasem irtak és állapi-
tottak meg. Hiszen úgy olvassuk, hogy hajdanában a szent 
atyák igen nagyon veszedelmes dolognak tartották, ha 
valamit az előirt mennyei dolgokon felül tanítottak, a mint 
Hilárius 61 mondja; ós Szent Spiridion,62 Cyprus püspöke 
e szabályhoz oly szorosan tartotta magát, hogy beszédjébe 
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vágott annak, aki csupán egy görög szót ís egy ezzel 
egyenlő jelentésű más szóval cserélt fel, teszem © helyett: 
„Vedd fel vaczkodat (grabaíum) vagy nyoszolyádat (lectum) 
és járj6 ' ezt mondotta: „Vedd fel ágyadat (cubíle) ós járj"; 
és megdorgálta öt egy oly kifejezés miatt, a mely az ér-
telmen voltakép semmit sem változtat És azt hiszem, hogy 
ok ezen én fájdalmamat megszívlelni teljes mertekben 
kötelesek, tekintve, hogy mi kénytelenek vagyunk tűrni 
amaz ő vakmerőségüket, melynél fogva ők, anélkül, hogy 
minket megkérdeznének, avagy arra engedelmet kérnének, 
gyönyörűségüket találják abban, ha oly dolgokat hirdetnek, 
a miket kín nekünk hallani. 

Nem azért mondom és hozom fel ezt, mintha arczát-
lan követeléssel magamat a szent egyház tudósai közé 
akarnám sorolni, még kevesbbé azok közé, a kiknek e dol-
gokban joguk vagyon intézkedni, Óh vajha csak annyira 
volnék érdemes, hogy egykor az egyháznak legkisebb 
tagja lehetnék! Hanem inkább csak azt akarom mondani, 
hogy bárha az egyházban egyaránt igen tudós és igen 
szent férfiak vannak, mindamellett korunk nagy szerencsét-
lensége; hogy e férfiak sem képesek az egyházon segíteni 
Mert, hogy mit volt képes kivinni mai nap a tudomány 
ós kegyes buzgóság, azt eléggé bebizonyította amaz igen 
tudós ós szent férfiaknak boldogtalan sorsa, a kik II. Gyula63 

alatt az egyház reformálásán fáradoztak ós e czélból zsi-
natot tartottak. És egyszer-másszor akadtak más, előttem 
is ismeretes jeles s tudós főpapok is, de mert számuk 
kevés, a legtöbbnek hallgatnia kell. „Mert gonosz idő ez" 
(mint Ámos próféta 5,13 mondja) azért a bölcs ez időben 
hallgat. Végre van most nekünk egy igen derék pápánk, 
X. Leo,64 a kinek őszinteségében és tudományában minden 
nemes lélek gyönyörködik. De mire képes egymagában ez 
a kedves férfiú e felfordult világban, ki bizonnyal meg-
érdemelte volna, hogy jobb időkben legyen pápa, vagy, hogy 
az ő pápai kormányzása essék jobb időbe ? Mi csak arra 
vagyunk méltók, hogy korunkban ne más pápáskodjék. 
hanemha egy II. Gyula és VL Sándor b vagy olyanok, a kik 
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még kegyetlenebbek, mint teszem a költök megénekelte 
Mesentius66 volt. Mert a jő pápákat mai napság maga Róma 
is kineveti, sőt Róma mindeneknél inkább. Hiszen a keresz-
tyén világ mely részen űznek gonoszabb játékot a fő-
papokkal is, mint Rómában, ez igazi Babilonban? De legyen 
elég ennyi. Minthogy tehát ama számtalan magán személyen 
kívül az egyház szókeiben ís igen tudós férfiak ülnek, ha 
fontolóra akartam volna venni azoknak példáját, magam is 
hallgatnék. De jobb, hogyha bolondok, gyermekek ós része-
gek mondják is meg az igazságot, mintha azt egyáltalán 
elhallgatjuk. Hogy a tudósok ős bölcsek is bízva neki 
buzduljanak, mikor hallják, hogy mi tudatlan köznép is 
végre valahára szinten kiabálunk az ügyek felettébb való 
igazságtalan folyása miatt, a mint Krisztus mondja (Lukács 
19, 40): „Ha ezek hallgatnak, a kövek fognak kiáltani". 

Ezeket tehát előre bocsátva, rátérek tótelemre s tár-
gyalom azt először az értelein, azután a mások szavai 
vagy nézetei szempontjából. Tehát e tételben egy szót se 
szólok az ítélkező hatalomról, a melyet majd a legott 
következő teteiben veszek tagadóba és fentebb a 22-ik és 
8-ík teteiben tagadtam. Mert ezt a hatalmat ők e szavak-
ból vezettek le, arról mondom, a mint mondtam: döntse 
el előbb az egyház e kérdés másik részét ós ón kész 
örömest megadom magamat. Addig hagyjanak fel e nagy 
hősök a maguk álomképeinek bizonygatásávaL Én kétlem 
ós vitatom, hogy van-e birói hatalmuk a tisztító tűzben. 
És a mint eddig olvastam és látom, az ellenkezőt tartom, 
de kész vagyok ettől elállani s állítni azt, ha az egyház-
nak igy tetszik dönteni. Addig pedig itt a hatóerők, nem 
a jogok hatalmáról beszélek, vagyis a munkálkodás, nem 
az uralkodás hatalmáról, hogy ez az értelmezés maradjon 
érvényben: A pápának ugyan semmi hatalma nincs a 
tisztító tűz felett, ép ugy mint bármely főpapnak sem. Ha 
pedig van valami hatalma, bizonynyal olyan az, a milyenben 
részesek azok is, a kik alaja vannak rendelve. Ez pedig 
abban áll, hogy a pápa és bármeiy keresztyén közben-
járhat, imádkozhatik, böjtölhet stb. az elköltözött lelke-
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kért, még pedig a pápa egyetem leg, a püspök részleg, a 
keresztyén egyénileg, Ebből világos, hogy az én tételem 
teljesen igaz. Mert valamint a pápa az egész egyházzal 
együtt közbenjárhat a lelkekért (a mi a Mindenszentek 
napján történik), ugyanúgy meg teheti ezt minden püspök 
a maga kerületével (a mint ez meg is történik azon 
napokon, a miket közönségeseknek neveznek) és bármely 
pap a maga gyülekezetében (a mint történik ís a temetke-
zéseknél és évfordulati, halotti miséknél) és bármely 
keresztyen a maga áhítatos imádságában, Miértis vagy 
tagadd, hogy a suffrágíurn közbenjárás, vagy engedd meg, 
hogy bármely főpap közbenjárhat a maga híveível a lel-
kekérto Miértis azt tartom, hogy mindezek nem oly 
kétséges dolgok, mint azok az egyház tisztító tűzben való 
ítélkező hatalmára vonatkozó merész állítások* 

XXVI, TÉTEL. 

A pápa igen jól teszi, hogy a lelkeknek nem a 
kulcsok hatalmánál fogva, (a melylyel nem bír), hanem 
a közbenjárás útján osztogat bűnbocsánatot. 

Nem hiszem, hogy s ukseges volna újból kinyilat-
koztatnom, mi az, a mit vitatok avagy állítok. De mert 
korunkban az eretnekmesterek határtalan vakbuzgóságuk-
ban a legkeresztyénibb katholikusokat is erőszakkal haj-
szolják bele az eretnekségbe, helyén való leszen, ha minden 
egyes szócskának értelmét megmagyarázzuk. Mert könnyű 
belátni azt? hogy Picus Mirandola János67, Valla Lőrinc68, 
Ravennai Péter68, Vesalia János70 s legközelebb Reuchlin 
János71 és Stapulensis János72, mikor akaratuk ellen kény-
szerültek helyes nézetüket ís feladva, ugyanazt helytelennel 
felcserélni, szintén csak abban hibáztak, hogy alkalmasint 
elmulasztották (mint mondtam) minden egyes szavukat 
megmagyarázni. Ekkora inai nap az egyházban a gyerme-
kek és az anyámasszony népség zsarnokoskodása. 
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Azért is újból kinyílalkoztatom, hogy ezen én téte-
lemben két dologról szólok,, Először is vitatom a kulcsok-
nak a tisztító tűz felett való hatalmát és azt tagadóba 
veszem mindaddig, mig valaki az ellenkezőt jobban be 
nem bizonyítja. Másodszor meg vizsgálom a közbenjárás 
szóban forgó módját. 

Az elsőt következőleg igazolom: 
Először ís hivatkozom Hostiensisnek73 amaz ismeretes 

érvére, t. L: „Ha a kulcsok hatalma a tisztító tűzre ís ki 
terjed, ágy az a tisztító tüzet teljesen kiüresítheti, sőt 
kegyetlen volna a pápa, hogyha a tisztító tüzet kí nem 
üresitené." 

Ezt ők így czáfolják: A pápa megtehetné, de nem 
köteles azt kiüresíteni, hacsak nem forog fenn valami igaz-
ságos és észszerű ok, nehogy könnyelműen az isteni igaz-
ságosság útjába álljon. Ezzel a silány és érthetetlen czáfo-
lattal nézetein szerint aligha hozakodnak elő, hacsak egy 
kis ügyet vetnek ís arra, amit beszélnek, vagyha azt nem 
vélik, hogy mélységes hortyogásba merült tengeri bornyak 
között álltak fel szólásra. Igy azonban egy képtelen tételt 
több hasonló követ. És, mint a példaszó mondja : egy hazug-
ságnak hét más hazugságra van szüksége, hogy igaznak 
tessék. 

Azért ís ezt az érvet aligha erősíthették volna meg 
jobban, mint ép az ily ez áío lattal. Mert hát kérdem, ugyan 
elvégre is mily nevet adjunk ennek az észszerű dolognak 
Hisz tény, hogy a búcsút vagy a hitetlenek ellen viselt 
háború, vagy a templomépítés, vagy más egyéb ez életre 
tartozó kőzszükség okából osztogatják. Ámde ezek közül 
egysem oly fontos ok, hogy annál hasonlíthatlanúl 
nagyobb, jogosultabb és fontosabb ne volna maga a sze-
retet. Már most, ha e szerint az isteni igazság csorbát 
nem szenved az által, hogy a hivek testéért és az ő 
javaiknak megoltalmazásáért, vagy a lelketlen épületekért, 
vagy e mulandó élet pillanatnyi szükségleteiért annyi bűnt 
engednek el, a mennyit akarnak (foglald be bár e számba 
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mind, ugy hogy ilyen módon kiürüljön tisztára a tisztító 
tűz), mennyivel kevósbbé esik sérelem az isteni igazságon, 
ha a szentséges szeretetért bocsáttatik meg minden bűn. 
Kivévén, ha talán az isteni igazság annyira ellenséges, 
vagy talán epés, hogy sokkal kedvesebb előtte az élők 
teste ós pénze, mintsem amaz igen nagyon szegény lelkek 
iránt való szeretet, kiváltképen, mikor annyira fontos egy 
dolog a lelkek segítségere sietni, hogy a hívek kötelesek 
inkább a törököknek szolgálni ós test szerint meghalni, 
semmint hogy a lelkek meg ne váltassanak. Ha tehát a 
pápa valami olyasért, a mi végtelenül kisebb és talán ép 
az által minden lelket meg akar váltani, miért ne tegye 
meg ugyanezt azért ís, a mi a legfőbb, t. í. a szeretetért ? 
De mégis ón nekik nagy szorongattatásuk közepett azt a 
jó tanácsot adnám, mondják inkább: nem foroghat fenn 
semmi észszerű ok, hogy ily biztosan kitérjenek ezen 
ellenvetés elől. S ilyenformán bárha a pápának meg volna 
ís ama hatalma személyét illetőleg, nincsen meg az tárgyi 
szempontból, mert ez lehetetlen. 

Másodszor, a pápának saját kifejezésmódja ís ugyan-
azt bizonyítja, a hol a bűnbánattal kapcsolatos bünteté-
sekről szól Nyilvánvaló pedig, hogy annyi bűnt enged el, 
a mennyit maga mond és olyan módon engedi el, a hogyan 
mondja, hogy tehát valamint a püspök negyven, a bíboros 
harmíncz napot enged el a kiszabott bűnbánatból, ágy a 
pápa egyenesen minden napot teljesen elenged ugyanazon 
kiszabott bűnbánatból ; ámde a tisztító tűz büntetéseit 
semmiféle kulcs hatalma sem szabta ki. E pontnál azon-
ban bizonyos kedves álomlátó74 a következő mesével áll 
elő: Mikor a pápa azt mondja : „Mi a kiszabott bűn-
bánattal kapcsolatos összes bűnök bocsánatát osztogat-
juk" •— ez a pap által kiszabott büntetésre értendő. Mikor 
pedig azt mondja: „Mi az összes töredelmesen megvallott 
bűnök bocsánatát osztogatjuk", akkor azok a bűnök, a 
mikről elfeledkeztünk, vagy a mikről nem tudunk, nem 
engedtetnek e l Mikor pedig azt mondja: „Mi az összes 
bűnöket megbocsátjuk", akkor nyomban a mennybe repü-
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lünk, a mint meghalunk. És így a pápától függ, hogy a 
kiket akar üdvözítsen. Mely balgatagsági No lásd ezt a 
nagy szájút, mily bátran beszél, akár hacsak isteni szó-
zatot jelentene ki. Pedig, ha azt mondanám neki: kérlek 
szépen, mondd meg csak nekem, honnan bizonyítsam be 
ezt, ha ezen hitemért helyet kell állanom ? Akkor talán 
egy más új hazugságot eszei ki, a melylyel amaz előbbi 
nagy hazugságot mint még nagyobbal erősiti meg. Boldog-
talan keresztyének, kiknek mindazt hallgatníok kell, a 
mit ezeknek az ügyefogyott embereknek össze-vissza 
fecsegni tetszikc Mintha bizony maga az írás birtokunk-
ban sem volna, hogy Krisztus parancsolata szerint arra 
oktassuk a népet ós hogy egy maroknyi tiszta búzát, nem 
pedig a bogáncs és bojtorján egész garmadáját szórjuk 
eléjük. Sok más egyéb csodálatos dolog között, miket ez 
a drágalatos szerző kieszelt, nem átalja még a következőt 
ís reánk tukmálni: a pápától függ, hogy megbocsássa 
vagy meg ne bocsássa azon bűnöket is, a mikről nem 
tudunk, vagy a miket elfelejtettünk. Mintha bizony nem 
tudná az egész egyház, hogy ha a pápa mindent meg-
bocsátott is, az összes hívőknek még mindig azt kell 
mondaniok (XIX. Zsolt. 13) : ..Ki veszi észbe óh Uram 
bűneit ? A melyek elrejt vek, azoktól tisztíts meg engem." 
És hogy nekünk Jobbal még jó cselekedeteink miatt is 
aggódnunk kell (Jób. 9, 28), nehogy azok Istennel borzasztó 
bűnöknek találtassanak. Ámde az egyház kulcshatalma 
tudja is azt; hogy a jó cselekedetek Isten előtt gonoszak-e 
vagy sem ; nem is ítélheti, még kevésbbé bocsáthatja meg. 
Másodszor : ez az ő álomlátása a lelkek meggyóntatásának, 
sőt kótségbeejtésének és romlásba döntésének ama fárasztó 
ós haszontalan művészetével függ össze, a mely szerint 
minket eddig a homokszemek megszámlálására, vagy arra 
oktattak, hogy minden egyes bűnünket pontosan meg-
vizsgáljuk, összeszedjük és latolgassuk, hogy azokról 
ilyen módon töredelmet tehessünk. Pedig ezt megcsele-
kedve voltakép újra felköltögetjük vagy a gonosz vágya-
kat, vagy korábbi undok bűneink emlékét és így a régi 
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bűnök miatt gyötrődve újabb vétket követünk el. Vagy 
ha épen töredelem állna ís be, az nem egyéb, mint erő-
szakolt siralmas és merőben képzelt ós a büntetésektől 
való félelemből színlelt töredelem. Mert ilyen bűnbánatra 
oktatnak ők minket, vagyis képtelen, sőt meg rosszabb 
dologra kényszerítenek, holott az igazi töredelem forrása 
az Isten jósága ós jótéteményei, kiváltképen pedig 
a Krisztusnak sebei, a mikor ís az ember az isteni jóság 
szemlélete alapján első sorban a maga hálátlanságának 
ismeretére jut, aztán pedig önmagának meggyülölésóre és 
az isteni jóság szeretetére. Ekkor ontjuk könyeinket ós 
gyűlöljük meg szívből mi magunkat, még pediglen kétség-
beesés nélkül Ekkor gyülöljük meg a bűnt, nem a bün-
tetés, hanem Isten jóságának szemlelete miatt, a mit 
látva megtartatunk, nehogy kótségbessünk és határ-
talanul meggyülöljük magunkat és hozzá örömmel így a 
midőn egy bűnt igazán megbánunk, megbántuk egyszers-
mind a többieket is, Így olvassuk ezt Róm. 2 (4): „Nem 
tudod, hogy az Isten jósága téged bűnbánatra indít!" Őh 
mely sokan nem tudják ezt Szent Pál, a kik pedig mások 
tanítói I így olvassuk IV. Móz. (21, 9), hogy ízráel fiai az 
őket mardosó tüzes kígyóktól nem az által szabadultak 
meg, hogy megtekintették azokat és hogy féltek tőlük, 
hanem inkább az által, hogy rájuk sem néztek és sze-
meiket tőlük el ós az érczkígyó vagyis a Krisztus felé 
fordították. Hasonlóképen, mikor ők az egyiptomiakat 
látták, megijedtek, ámde mikor hátat fordítottak nekik és 
a tengeren átmentek megszabadúitak* Hasonlóképen kell 
cselekednünk nekünk is a mi bűneinkkel, vagyis inkább a 
megsebesített Krisztusban, semmint a- mi. lelkiismertünk-
ben kell azokat szemügyre vennünk. Mert amott holtak, 
itt pedig élők. Hisz különben, ha az ő kínzó módszerük 
szerint járunk el, úgy az, a ki hirtelen hal meg, nem ís 
üdvözülhet, mivelhogy nem vala ideje bűneinek össze-
szedegetésére. De hát ők erre is tudnak azt, a mit mondani. 

Azért is a fentebb említett magyarázó okadatolására 
azt felelhetjük: A pápa minden, kiváltkép nyilvánosan ós 

Dr. Lu the r M. művei. q 
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az egyház színe előtt történő bűnbocsánatát (s a pápás bűn-
bocsánat ilyen) a kiszabott bűnbánattal kapcsolatos bün= 
tetések elengedésére kell korlátoznunk, legyenek bár akár 
oly bűneink, a miket elfelejtettünk, akár, a mikről nem 
tudunk. Mert .ezek nem tartoznak az egyház bírósága elé. 

A bűcsűhírdetok ama végtelen szóáradata (nézetem 
szerint) a búcsú eredetének bizonyos felületes vizsgálatá-
ból eredt. Mert a bűnbánati törvények virágkorában, nagy 
dolog volt csupán négy napnak elengedése ís, hanem az-
után kezdtek száz, majd ezer, végre több ezer napnyi és 
így egyéves, meg száz, meg ezeréves búcsút osztogatni. 
Igy ugyanis lassan mind nagyobb és nagyobb mértékben 
áradt kí a búcsú bőséges gazdagsága. Majd kezdték az 
összes bűnök hetedrészét elengedni, aztán harmadrészét, 
legújabban felét s ekként eljutottak az összes bűnök teljes 
elengedéseig, a mint ezt elég alkalmunk van látni még 
ma ís Róma városának szent helyein. Mert ha a kiszabott 
bűnbánatot az első fokozatokra vonatkoztatjuk, ugy ter-
mészetes, hogy azt a teljes bűnbocsánatra ís vonatkoz-
tatnunk kell. 

Harmadszor, szintén e mellett bizonyít a pápa beszéd-
módja, midőn igy szól: „A közbenjáró segedelem módja 
szerint" (oszt t. í. a lelkeknek bűnbocsánatot) Mert a 
közbenjáró segedelem módjának különböznie kell a hatalom 
módjától. Hogyha magának a pápának (a minthogy köte-
leségünk is) inkább kell hinnünk, mint amazoknak és mi 
magunknak, ugy nyilvánvaló, hogy semmiféle hatalom, 
hanem csakis a közbenjáró segedelem ér valamit a tisz-
tító tűzben. Biztosabb utat választok, ha a pápával s nem 
velük tartok. A pápa nem arrogálja magának a hatalmat, 
hanem csakis a közbenjáró segedelmet követi amaga számára. 
És én igen nagyon csodálkozom azon a nagy bátorságon, 
a melylyel ők a Canon cum ex eo-ban foglalt világos parancs 
ellenére többet merészelnek hirdetni, mint a mi a pápa bré-
véjében 75 foglaltatik, a hol csakis a közbenjáró segedelem 
módjáról vagyon szó. Avagy talán ezt úgy értik, uogy 
nincs ugyan biróí hatalma a tisztító tűz felett hanoin 
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igenis birtokában van a kulcsok hatalma, hogy a közben-
járó segedelmet ott is alkalmazhassa? Erre ón ís azt mon-
dom, hogy azt senkisem tagadja. Akár a közbenjáró könyör-
gés, akár az elégtétel, akár Isten dicsérete alkalmazásának 
hatalma, teljesen a főpap birtokában van. Ámde, hogy ez 
a hatalom csakis a pápát illetí-e meg olyan formán, hogy 
más papoknak ahhoz semmi közük, miként az előző tétel-
ben mondva volt, vagy hogy e hatalom alkalmazásának 
ama módját illetőleg mi az, a mit én ínég nem ertek, e 
tétel második részében mondom eh De egyelőre ezt az 
első részt folytassuk még tovább. 

Negyedszer, és ez minden másnál erősebb érv, Krisz-
tus nem kétértelmű, hanem világos, nyílt, egyenes szavakkal 
mondja: rValamit megkötsz a földön, kötve leszen a meny-
nyekben is és valamit oldozasz a földön, oldva leszen a 
mennyekben is0" (Máté 16,19) Nem hiába teszi hozzá: „a földönt 
Hiszen, ha ő a kulcsok hatalmát nem akarta volna megkorlá-
tozni, úgy elég lett volna, ha csupán ennyit mond: ,?A mit 
megoldasz, oldva leszen." így hát ebből következik, hogy 
vagy Krisztus sem tud ellenni, akárcsak holmi fecsegő, 
fölösleges szavak nélkül, vagy pedig, hogy a kulcsok 
hatalma csakis a földre terjed ki. Ámde, ón édes Istenem, 
mily gombaniódra terem némelyeknél a babona, a kik a 
pápát, az ő tudta ós akarata nélkül, e szavak alapján hata-
lommal ruházzák fel még ott is, a hol ő maga csak a köz-
benjáró könyörgést tartja fenn a maga számára, És mikor 
észrevették, hogy Krisztusnak eme szavai ugyan erős gát 
volna előttük és hogy azok az ő tévelygésüket világosan 
megczáfolják, tévelygésük takargatásával nemhogy immár 
felhagytak ós felfogásukat Krisztus meghamisítatían sza-
vaihoz alkalmazták volna, hanem ép ellenkezőleg az ő 
szavait alkalmazzák a maguk helytelen felfogásukhoz és 
csűrik-csavarják, mondván: e szót: „a földön" kétfélekóp 
lehet konstruálni, először úgy, hogy azt az oldozásra, 
másodszor úgy, hogy azt az oldozandóra vonatkoztatjuk. 
Az első esetben Krisztus értendő az alatt, még pedig ilyen 
formán: ,,A mit Péter, míg a földön él, megold, megleszen 

9* 
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oldva a mennyekben is." Ezzel alkalmasint azt akarja 
mondani, hogy ha magát az Ördögöt oldaná is fel (csak 
az oldozó a földön legyen) oldozva leszen „az" a mennyben 
is. Mert a ki azt mondja: „A mit % legyen az bármi ós 
egy megszorító szócskát sem tesz hozzá, az bizonnyal azt 
akarja értésünkre adni, hogy minden feloldozható. Magam 
sem tudom, mely szavakkal verjem agyon ez ostoba és 
ízetlen babonát, sőt eszeveszettséget. Megérdemelné, a ki 
így beszél, hogy Jeromos ékesszóló szájára kerüljön, hogy 
meg legyen boszulva a Krisztus szent igéjén elkövetett 
eme vakmerő erőszakosság ós rontás. És, hogy immár 
beket hagyjak a grammatikának, a mely egymagában is 
meggyőzhetné őket arról, hogy ezen ő felfogásuk ama 
szavakkal össze nem egyeztethető (de ők inkább az ujkeletű 
dialektikának, mintsem az igazi grammatikának hódolnak), 
— úgylátszik, roppant nagy bölcseségükben kiereztók, 
mintha Krisztus attól tartott volna, hogy egykor majd 
olyan Péter avagy pápa támad, a ki még halva is szeretne 
meg kötni ós oldani ós épen azért szükségesnek tartották, 
hogy az elhunyt pápák határtalan becsvágyának ós zsar-
nokságának elébe vágjanak ós megtiltsák, hogy ne kösse-
nek vagy oldjanak, csakis addig, a míg életben és a földön 
vannak; és talán (hogy az írásnak e derék magyarázóit 
móitókóp dicsérjük), nem is ok nélkül félt Krisztus attól, 
hogy t. L egykor megtörténhetik, hogy a mit a meghalt 
pápa megköt, ugyanazt életben levő utódja megoldja. Ekkor 
aztán nagy zavar támadna a mennyben ós Krisztus nagy 
szorultságában maga sem tudná, hogy azok közül, kinek 
dolgát hagyja helyben, mivelhogy ő úgy vaktába minda-
kettöt egyaránt egy azon tiszttel bizta meg és nem tette 
hozzá: „a földön", hogy a halott békében maradjon. Mert 
ha nem ilyen bölcsek ők3 mit lármáznak ? Mit erőltetik a 
dolgot, hogy ez a kifejezés „a földön" a feloldozásra vonat-
kozik? íme az aranyos doktornak, mely szép ós valóban 
aranyos dolga ez ; bizony megérdemelne, hogy arany betűk-
be foglaltassék ós hogy merő arany legyen minden, meg-
érdemelne, hogy aranyos tanítványoknak adassék elő. 
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vagyis olyanoknak, kikről írva van (CXXXV. Zsolt 15—18): 
„A pogányok bálványai arany és ezüst, szemük van és 
nem látnak stb." Egyenes úton haladnak ezek Krisztus 
ellem Mert Krisztus épen azért tette hozzá „a földön", 
nehogy a pápának, a ki nem lehet máshol, csakis a földön, 
eszébe jusson azt ís megkötni avagy megoldani, a mi nincs 
a földön és ezáltal egyszersmind elébe vágott és megálljt 
kiáltott teljes erejéből korunk ama czudar tányérnyalók 
nak ís, a kik a pápa akarata ellen, sőt egyenes tiltakozása 
daczára, pápakézre kezdték átjátszani a halottak országát 
ís. Ezeket a hősöket Szent Jeromos nagy gerjedelmében 
theologusoknak, az az Istent hirdetőknek nevezte volna, 
értsd azonban Isten alatt azt, a ki Virgilius szerint a jósok-
nak nagy dőreséget sugall.70 De mi síkra szállunk ellenük. 

Először. Ha a kulcsok ezen értelmezés szerint a 
halottakat feloldozzák, úgy kötik is, mert mindkét kife-
jezéshez oda van téve: „a földön", amennyiben Krisztus 
igy szól: „Valamit megkötsz a földön". Következőleg itt 
ís meg kell tennünk ugyanazt a pontos és határozott 
különbséget, hogy e kifejezés „a földön" ketfélekép con-
struálható, vagyis először a megkötőre, másodszor a meg-
kötendőre vonatkozik, úgy hogy ilyenformán azt a követ-
keztetest vonják le számunkra, hogy a pápa köthet 
föld alatt a tisztító tűzben, csak arról gondoskodjunk 
(t. i. orvosi beavatkozással), hogy ezt élteben cselekedje s 
míg a főidőn van. Mert holtan nem köthet. Ha már most 
Krisztus szavainak első része ilyen erőszakos csűróst-
csavarást és elmagyarázást nem tűr meg, pedig ezt még 
ők maguk is megengedik, bármily gyarló legyen is egyéb-
kent az ítélőképességük, milyen pofával merészelnek ama 
szavak másik részén olyan erőszakot elkövetni, mikor 
mind a két tételben azonos a szavak szerkezete ? Legfel-
jebb, mert ősi szokás és szabados dolog náluk mindent 
kettős értelemben venni és kettős következtetést levonni, 
amint és a mikor csak nekik tetszik* Ők tehát mondhat-
ják, hogy e kifejezés „a főidőn" az első részben a meg-
kötendőre vonatkozik, ámde a második részben az oldo-
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zóna. Hiszen ők dicséretes szokásuk szerint más, sokkal 
nagyobb képtelenséget is belemagyaráztak már a Szent 
Írásba. 

Miértís, minthogy mindnyájan tagadják, hogy a 
kulcsok a tisztítótűzben köthetnek, szükségkép tagadniok 
kell azt ís, hogy oldhatnak, mert ez a két hatalom 
egyenlő és Krisztus azt egyházának egyenlő mértékben 
adta meg. Ez némely s nem a legrosszabb jogásznak 
véleménye: ha vájjon ők egyebeknél okosabbak-e, azt 
döntsék el maguk. 

Másodszor. Ezen nézetük az ellentétből (antithesis) is 
rnegczáfolhatő. Mert, valamint e kifejezés „a mennyben'-
mindenesetre a menyben megoldozandő dologra vonatko-
zik, úgy e kifejezésnek „a földön" szintén arra kell vonat-
koznia, ami a földön oldozandó meg. És viszont e kifeje-
zés 55a mennyben" arra, ami megköttetik, következőleg e 
kifejezés is „a földön", arra, a mi megköttetik vonatkoz-
tatandó. Azért Krisztus szinte aggságosan, nem azt mondta: 
„Én megoldom a mennyben" hanem: „oldozva lesz 
a mennyben", hogy ha bárki az első kifejezésnek t. 
L : „valamit megoldasz a földön" káromló módon hamis 
értelmet akarna tulajdonítani, a következő kifejezéssel 
mintegy betömje a száját és ne engedje, hogy azt a meg-
oldozandóra alkalmazza, mert akarja, hogy azt, a mi 
oldozva van a mennyben, bizonynyal arra is értsük, ami 
a földön van oldozva; nem pedig arra, a kí oldoz. És azt, 
a mi a menyben kötve van, szükségkép nem arról kell 
értenünk, aki köt, hanem arról, a mi meg van kutve a 
földön, vagy legalább mindkettőről. 

Harmadszor. Ha a kulcsok hatalma kiterjed a tisztító 
tűzre is, mit törik magukat hiába ? Miért nem dobják 
félre ezt a kifejezést „közbenjáró segedelem" (suffragium)? 
Mért nem bírják rá a pápát, hogy inkább a hatalom és 
tekintély, mintsem a közbenjáró segedelem alapján mondja 
ki, hogy old ós kőt ? Persze a mit old (csak vigyázzon, 
nehogy halott legyen) az oldva leszen. Mit fújják fülünkbe 
a közbenjáró segedelem (suffragium) szót, mi alatt senki 
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sem árt hatalmat, hanem mindenki közbenjárást i Igen, itt 
többet ís kell tennünk; meg kell kérnünk a pápát, hogy 
a tisztító tüzet egyáltalán törölje ki a létezők sorából, 
inert ha az egyház kulcsai, ha csupán az oldás szempont-
jából is, oda ís kihatnak, ugy az egész tisztítótűz az o 
hatalmában van. Ezt így bizonyítom be: adjon mindazok-
nak3 akik a tisztító tűzben vannak, teljes bűnbocsánatot. 
Másodszor, adjon minden haldokló keresztyénnek hasonló-
képen ugyanolyan teljes bocsánatot. Akkor biztosra ve-
hetjük, hogy egy se marad abban s egy se jut abba, akik 
pedig ott vannak, azok abból mind égbe repülnek ós a 
tisztító tűz teljesen kiürül Ezt pedig kötelessége meg-
cselekedni, még pedig a legigazabb oknál, 1 L a szeretet-
nél fogva, a melyre mindenek által, mindenek felett ós 
mindenekben törekednünk kell Még attól sem kell tarta-
nunk, hogy a szeretet miatt csorbát ejtünk az isteni igaz-
ságon, ellenkezőleg, ez maga is arra sarkal minket Ha 
pedig mind ez megleszen, beszüntethetjük mindenestől a 
halotti misét, a mely mai napság terhes ós bizony lejárta 
magát és átváltoztathatjuk azt ünnepi misére. 

Negyedszer és utoljára. Ha a tisztító tűz büntetése 
fenyítő és kínzó természetű, miként ezt fentebb az ötödik 
teteiben fejtegettük, ügy bizonyos, hogy azt a kulcsok 
hatalmával nem lehet megszüntetni. Hogy pedig az nem 
más, úgy vélem, eléggé kiviláglik a büntetések fenti részle-
tes osztályozásából77. 

E szerint a tételnek első részét tisztáztuk ós így az 
egész tételt elég valószínű módon megerősítettük, t. i. 
hogy a közbenjáró segedelem s nem a bírói hatalom hatol 
be a tisztító tűzbe. 

Tótelem második fele vonatkozik a közbenjáró kö-
nyörgés módjára. Bár eszem ágában sem volt, hogy ezt 
megvizsgáljam és tételem szempontjából nem ís szükséges 
azt tudni, hogy mi, avagy milyen legyen az, mindamellett 
önként kifejtem, amit joggal mellőzhetnék, nehogy úgy 
tűnjek fel, mint ki «ger utat keres, fentartva mindenkor 
protestálásommal, iiogy nem az én, hanem a pápa, sőt 
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talán az egyházi zsinat dolga azt meghatározni, milyen 
legyen ama mód, Az én dolgom a kérdést megvizsgálni 
és megvitatni és érveimet előadva kimutatni, mit értek 
avagy mit nem értek még. 

Tehát a közbenjáró segedelem kettős úton fordítta-
tik a lelkek javára. Először is tettleg és a fen ál lő egyházi 
hivatal útján, a mi úgy történik, hogy a pap a néppel 
együtt imádkozik, böjtöl, áldoz és más cselekedeteket 
végez bizonyos lelkekért. Semmi kétség, hogy e közben-
járó segedelem felette hasznos ős a lelkeket megszaba-
dítja, minthogy istennek kedves ós a lelkek Szent Ágoston 
szerint78 érdemesek arra. Erre czélozón mondottam fentebb 
az előző tételben, hogy a püspöknek különlegesen van 
olyan hatalma, milyen a pápának egyetemlegesen, t. i. 
nem bírói, hanem a segedelemgyakor 1 ó a tisztító tűzben. 
E módról itt nincs sző, a mint tudjuk. 

Másodszor, a közbenjáró segedelem egyházi hivatal 
vagy ténykedés nélkül, egyszerűen merő bírói hatalom 
alapján, levelek vagy szóbeli kihirdetés utján alkalmaztatik 
meg pedig kétféle kincsből is. 

Az egyik a diadalmaskodó79 egyház kincse, mely ís a 
Krisztus ós az ő szentjeinek erdeme, a kik az elégnél' 
többet téve fölösleges érdemre tettek szert. És e kincset 
az egyházra hagyták, hogy itt jutalmazzon abból és 
csináljon egyenlőséget, mondják ők. 

A másik a harczoló egyház kincse, vagyis az elő 
keresztyenek érdemei, jó cselekedetei, melyek a pápa bir-
tokában vannak, hogy azokat felhasználja vagy a bűn-
bánók elégtételére, vagy az elhunytak segedelmére, vagy 
Isten dicséretére és dicsőségére.' Hajdanában ugyanis én 
magam is ilyenformán tanítottam és írtam is: a pápának 
a harczoló egyház érdemei háromfele módon vannak 
hatalmában: először, hogy azokat ő Istennek ajánlja fel 
mások elégtételere; másodszor, a lelkeknek segedelmére; 
harmadszor, Isten dicséretére. És hogy e lelki hatalommal, 
ha igazság van benne, a maguk kerületében a püspökök 
ís bírnak, ' azt erősen hiszem. Vagy ha tévedek, győzzön 
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meg3, a tó tud. Hisz különben tévelygés ama fraternitások80 

iéténök alapja, a melyekben úgy a magasabb, mint a 
kisebbrendű, praelatusok a maguk jó cselekedeteit egy a 
mással közlik? S ugyanígy áll a dolog a kolostorokkal és a 
rendekkel ós az irgalmas házakkal ós paróchiákkal Mert 
Igazolni mindezt csak úgy lehet, ha a jelzett módon a 
másikért eleget tesz, egyik a másikat felsegíti és az Istent 
dicsőíti. 

Azt mondom tehát : 

Bárha én ópenséggel nem értein, hogyan kerülhetnek 
a harcsoló egyház érdemei a pápa kezébe, mégis egyelőre 
kegyeletből elhiszem ezt, mig majd megtalálja ez a csomó 
is a maga Gordiusát. Azok az okok pedig, a mik miatt 
nem értem a dolgot, a következők: 

Első. Ha a pápa az élőkért az élők cselekedeit áldozza, 
nem látom be, hogy állhat meg a kegyelemből való bűn-
bocsánat és mért nem lep annak helyebe inkább az igazi 
és törvényszerű elégtétel s a megfizetés mind az utolsó 
fillérig. Mert igaz ugyan, hogy az, a ki bűnbocsánatban 
részesül, maga erre semmivel sem szolgál rá, ámde mások 
rászolgálnak és érette eleget tettek. így aztán bekövet-
kezik, a mit mindnyájan állhatatosan tagadnak, t. i. hogy 
a bűnbocsánatosztogató magát terheli meg az elégtétellel. 
Voltakép ugyanis a pápa ilyenkor nem bűnbocsánatot 
oszt, hanem elégtételt ád, t. í. azok által, a kik neki 
alája vannak rendelve. 

Második, hogy ilyen formán az egyház kulcsai ópen-
séggel nem tesznek egyebet, csak azt, a mi az egyházban 
tényleg már történik a kulcsok nélkül is. Mert a szeretet 
törvénye szerint mindenki köteles minden másért imád-
kozni. Az apostol is mondja (Gal. 6. 2): „Egymás terhét 
hordozzátok és igy töltsétek be a Krisztus tőrvényeit." 

Harmadik, hogy e nézetnek a búcsú (indul-
gentiae) neve is ellent mond, mert ez a sző indulgere 
annyi, mint: elnézni, az az elengedni, azaz, hogy valaki ne 
tegye azt, a mit tartozik tenni; nem pedig: másra kiróni, 
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vagy másra kíróttnak mondani, úgy, hogy tehát ilyenformán 
a Mcsű a tartozás (vétek) teljes eltörlését, nem 
pedig más által való megfizetését czólozza. Miért ís nekem 
inkább úgy látszik, hogy a kulcsok puszta hatalma az 
említett kincs nélkül elégséges a biinbocsánatra, kivált-
képen, ha csakis a kánonszerű, nem pedig az evangélíomi 
elégtétel elengedéséről van sző. Vagy azt kell mondanunk 
itt ís, a mit fentebb a bűnbocsánatról mondottunk, hogy 
a pápa ilyen módon eme kincs alapján a büntetéseket ís 
elengedi, vagyis kinyilatkoztatja, hogy megtörténik az, a 
mi nélküle ís megtörténik, mert az egyház eleget tesz 
azért, a kinek bűnbocsánatot oszt. Á mint Szent Ágoston 
mondja81: Senkisem keltetik életre, hacsaknem a kit az 
egyház egysége (unitas) keit életre, a mint ezt szerinte az 
özvegy asszony története példázza. Úgyde meg mindig 
fenáll az első és második ok, hogy ez esetben inkább az 
elégtétel, mintsem a bűnbocsánat esete forog fenn, akár an-
nak jelentsék ki, akár valósággal mint olyat osszák kL 

Negyedik. A harczoló egyház ama kincse inkább .a 
lélek kegyelmét munkálja, mintsem a büntetések elenge-
dését és úgy látszik elég rosszul kezeljük azt, ha a bün-
tetések elengedésére fordítjuk, a mennyiben a büntetések 
elengedése a legértéktelenebb adomány az egyházban; 
abban a gonoszak is részesíthetők és úgy látszik, egyedül 
a kulcsok hatalma által. 

Azt mondom másodszor : 
Nem értem, hogyan avagy mi történik akkor, ha a pápa 

ugyanazon kincset az elhunytak közbenjáró segedelmére 
használja fel. Okaim a következők: 

Első. Mert úgy látszik, ez esetben sem tesz ő egyebet, 
mint a mi tényleg történik. Hiszen a valóság az, hogy az 
egész egyház imádkozik és közbenjár az elhunytakért, 
hacsak itt szintén fel nem vesszük, hogy a pápa ezt csak 
kijelentőleg (declaratíve) cselekszi. Azt sem látom be, miért 
fázzunk attól, a mit a miséről mondanak, t. í. hogy több 
haszna van annak, ha a pap egyre alkalmazza, mintha 
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ilyen különös alkalmazás nélkül minden lélekért tar t ja 
meg. Megvallom, hogy én ezt igazságkép hiszem. 
Ámde a pápa, mint mindeneknek fő ós egyetemes papja, 
bizonyára nem alkalmazhatja ama kincset, hanemha csak 
egyetemesen, sőt tartozik ezt megcselekedni bűnbocsátó 
levelek nélkül ís. 

Második, Minthogy a bűnbocsánat által csakis a 
kánonszerű büntetések engedtetnek el, épenséggel sem 
tudom megérteni, mi engedtetik el a lelkeknek, mikor 
őket a kánonok nem kötelezik? Elvégre ís azok alól a 
halálban fel vannak oldva, mert a halál perczében minden 
pap pápa. Hasonlókép, minthogy a tisztító tűzben egy lélek 
sem szenved az elkövetett bűnökért ós halálos vétkekert, 
hanem csakis a megbocsáthatókórt, a mint ezt a Disi 
XXV. Can. Qualis-ban82 olvassuk; a kánonok pedig nem a 
megbocsátható, sőt nem is a halálos titkos bűnökre, hanem 
csakis, a mint fentebb mondtuk, a nyilvános vétségekre 
vonatkoznak: mondja meg hát, a kí tudja, mi módon 
nyújthat nekik segedelmet a bűnbocsánat, vagyis a kánoni 
büntetések elengedése, hogyha itt semmi másról, hanem-
ha csakis bűnbocsánat osztogatásáról van szó, sőt mint-
hogy a bűnbocsánat mintegy fölös elővigyázatból oszto-
gattatik, (a mint hogy a holtakat ís az egyház szine előtt 
szokták feloldozni) mondom, mi módon foglalható abba a 
bünbocsánaton felül egyszersmind az egyház érdemeinek 
alkalmazása is. És így aztán a bűnbocsánat bizonnyal 
nem válik közbenjáró segedelemmé, hanem a közbenjáró 
segedelemmel, mint egy más ajándékkal adatik meg a 
lelkeknek, illetőleg kijelentetik, hogy megadatik nekik 
vagy alkalmaztatik rájuk. 

Azt mondom harmadszor: 
Krisztus ós a szentek erdemeinek kincséről, a mely a 

büntetések elengedésére fordittatik, alább az 58-ik tételben 
fogok beszólni. Most lássuk meg, mely igen homályos ós 
kétséges, épen azért veszedelmes dolog, mindenről bármit 
tanítani. Azt az egyet mondom és látom, hogy a pápa In 
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Cle. de poén, et rem. c. Abusiombus83 elkárhoztatni látszik 
a lelkek bűnbocsánat által való megváltására vonatkozó 
nézetet, midőn kijelenti: hazugság, hogy az a lelkeket, 
mint állítják, a tisztító tűzből kiszabadítja. Hol is az e 
szóra „hazugság" vonatkozó magyarázatban ez a meg-
jegyzés áll: „Mivel ok Isten ítélete alá esnek" ós hivat-
kozik e részben a Disl XXV. Canon Qualis-ra. És nekem 
úgy látszik, hogy igaza van. Mert ha a közbenjáró sege-
delem által váltatnak meg, ebből meg nem következik, 
hogy nyomban a mennybe repülnek. Nem egy ugyanaz a 
dolog ugyanis : közbenjáró segedelmet nyújtani és meg-
váltani vagy megszabadítani. Hát ón eddig már annyira 
kiokosodtam, hogy látom, miszerint a bűnbocsánat ós az 
egyház érdemeinek közbenjáró segedelme két igen külön-
bözo dolog, mert egyik a másik nélkül és a másikkal 
együtt megadható. Á bűnbocsánatra a kulcsok hatalma 
egymagában elégséges, ama kincs hozzáadása nélkül, a 
mely azonban hozzá ís adható vagy egyedül is megadható. 
Egyedül megadva a javak részeséve teszen, a mint ezt 
fentebb eléggé kifejtettük. 

Ha ez mind biztos és igaz dolog volna, ebből kö-
vetkeznek, hogy a búcsú, mint ilyen, semmit sem 
használ a lelkeknek, kivévén, ha az egyház színe előtt 
oldoztatnának fel, vagyis ott jelentetnék ki, hogy fel 
vannak oldozva. Vagy ha használ is valamit nekik, úgy 
ez nem a bűnbocsánat erejénél fogva történik, hanem egy 
más azzal kapcsolatos ajándék, t. i. az egyház érdemei 
alapján. Ez ajándék azonban szintén megkülönböztetendo 
amaz egyetemes alkalmazástól, melynél fogva az egyház 
az által tényleg segedelmükre jön a lelkeknek a pápa fel-
ajánlása nélkül. Azért meg kell vizsgálnunk, mit használ 
az, de ezt a keserves munkát azokra bízom, a kik az 
ily ősszebogozott csomók megoldásába meg bele nem 
fáradtak. 

Ez ellen a következő ellenvetéseket teszik „• 
Először. Ismeretes dolog, hogy bizonyos párizsi mester 

a maga vitatkozásaiban azon nézetnek adott kifejezést, 
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hogy a pápának van hatalma a tisztító tűz felett ás hogy 
a pápa erről tudomást szerezvén, mikor a mester84 meg-
halt, megadta neki a maga állította bűnbocsánatot, mint-
egy mások előtt ís felmagasztalva őt. 

Erre feleletem. Én ópenséggel nem törődöm azzal, 
111 í tetszik vagy nem tetszik a pápának. Ember ő is ép 
úgy, mint a többiek is. Akárhány pápa volt, a ki nem 
csak a tévelygésekben és bűnökben, hanem a kalandos 
dolgokban is gyönyörűségét találta. Én meghallgatom a 
pápát, mint pápát, vagyis a mikor a kánonok utján vagy 
a kánonok szerint beszél, vagy a zsinattal együtt valamely 
dolgot elintéz ; de nem, a mikor a maga feje szerint beszél, 
nehogy esetleg kényszeríttessem némely Krisztust rosszul 
ismerő egyénnel azt mondani, hogy II. Gyula borzasztó 
öldöklése a keresztyén nép körében a kegyes pásztor 
Krisztus juhai iránt tanúsított jótéteménye volt. 

Másodszor. Szent Bonaventura L. IV. Bís i XX.85 

mondja: nem szükséges valami nagyon hevesen ellenez-
nünk, ha valaki épen állítaná, hogy a pápának hatalma 
van a tisztító tűz felett. 

Erre feleletem először, hogy Szent Bonaventura 
tekintélye ebben a dologban nem elégséges; másodszor: 
ha ezt a pápa állítaná, akkor nem kell ellenszegülnünk; 
harmadszor: Bonaventura jól beszól, mert hozzá teszi 
maga-magát magyarázva: „Amennyiben ez világos szent-
Írási helylyel, avagy észszerű mondással megállapítható," 
Csakhogy ezt a világos mondást meg mindig hiába 
keressük. 

Itt pedig a kővetkező ellenvetéseket teszik: 
Először. Állítják: IV. Sixtus86 mondta ki határozatkép, 

hogy a közbenjáró segedelem jelzett módja a bűnbocsánat 
teljességét ópenséggel nem csorbítja meg. 

Erre feleletem: ha valaki nyakaskodni akarna, azt 
mondhatná : Szent atyáin, bizonyítsd be, a mit mondasz, 
különösen, mikor a pápa egymagában nem jogosult uj 
hitczikkeket megállapítani, hanem csakis a már megálla-
pítottak szerint megítélni ós eldönteni a hitbeli kórdóseket. 
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Itt azonban egy mj Mtczlkkel van dolgunk, miértig annak 
megállapítása az egyetemes zsinat elé tartozik sokkal 
inkább, mint a szűz Mária fogantatása különösen, mikor 
itt semmi, ott pedig sok és nagy veszedelem forog fenn 
a lelkekre nézve. Hisz különben, lévén a pápa ís csak 
egyes ember, ki a hit és erkölcs dolgában tévedhet, az 
egész egyház hitét örökös veszedelem fenyegetné, ha 
mindazt igazság gyanánt hinni kellene, a mi a pápának 
úgy tetszik. 

Másodszor, ha a pápa az egyház nagy részévei így 
vagy úgy gondolkodnék ís és ha nem ís tévedne, még 
nem bűn avagy eretnekség, ha mi az ellenkezőt gondoljuk, 
kiváltképen az üdvösségre nem szükséges dologban, mind-
addig, mig az egyetemes zsinat az egyik nézetet elveti, a 
másikat jóváhagyja. Ezt, nehogy hoszadalmas legyek, 
azzal az egyetlen példával bizonyítom, hogy a római egy-
ház a Bázelben tartott egyetemes zsinattal és csaknem az 
egész egyházzal ís azt tartja, hogy a boldogságos szűz 
bűn nélkül fogantatott. És mégis, minthogy az ellenkező 
nézetet nem kárhoztatták el, nem eretnekek azok, a kik 
az ellenkező nézetet vallják. 

Harmadszor. Én azt mondom, hogy Síxtus pápa ama 
végzését még nem is láttuk. De azt nagyon ís jól láttam, 
hogy a bűnbocsánatot az elhunytaknak a közbenjáró-
segedelem módja szerint osztogatják. Ebből azonban nem 
következik, hogy tehát immáron azok a lelkek, a kiknek 
az a segedelem megadatik, a tisztító tűzből kirepülnek. 

Negyedszer. Másnak szavát, annál kevésbbé a pápáét, 
nem magyarázhatom. Míértis mindaddig, mig ő maga 
magát kimagyarázza, megmaradunk a magunk véleménye 
mellett, tiszteletből védelmezvén az ily ismeretlen tartalmú 
mondást. De ugyanez a mondás kettős értelemben vehető. Elő-
ször : a közbenjáró segedelem módja nem csorbítja a búcsú 
teljességét, vagyis bárha a fenforgő esetben bűnbocsánatot 
osztanának is, nem a bűnbocsánat, hanem a közbenjáró sege-
delem módja szerint, szó sincs róla, hogy az illető lelkek az 
ilyen közbenjáró segedelem alapján biztosan kiszabaduljanak 
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a tisztító tűzből és hogy így nem bűnhődve, hanem köz-
benjárás utján szabaduljanak ki. E nézetben nem osztoz-
kodom, ok azonban így értik a mondást Másodszor : a köz-
benjáró segedelem módja nem csorbítja a bűnbocsánat 
teljességét, vagyis a bűnbocsánatnak a közbenjáró sege-
delem módja szerint való alkalmazása meghagyja azt 
annak, ami, t L teljes bűnbocsánatnak és nem szünteti 
meg azt, a mi az természeténél fogva, hanem csakhogy 
nem hat ügy, mint bűnbocsánat, hanem mint közbenjáró 
segedelem. E nézetet megengedem ős hozzáteszem: ha 
nem csorbítja, még kevésbbó növeli a bűnbocsánatot ama 
közbenjáró segedelemszerű alkalmazás. Ebból következik, 
hogy a lelkek e mód szerint nem szabadulnak ki. És ez a 
szavak értelme is, mert nem azt mondja: „A közbenjáró 
segedelem ama módja teljesen megszabadítja a lelkeket", 
hanem: „nem ejt csorbát a bűnbocsánat teljességén", t. i. 
hogy a bűnbocsánat bárha teljes, mégis csak annyit tesz, 
a mennyit a közbenjáró segedelem tehet és nem többet. 

Ujabb ellenvetés : 
Az apostoli feioldozás formulájában olvassuk: „El-

engedem neked a tisztító tűzbelí büntetéseket, a mennyi-
ben az anyaszentegyház kulcsaínak hatalma oda kiterjed", 
és e formulát használják a pápa gyóntató papjai Róma 
városában. 

Erre feleletem. Először. Ehhez semmi közünk, mert 
ez az élők és haldoklók felodozásának formulája, nem 
pedig a bűnbocsánatnak a már megholtakra való alkal-
mazásának formulája* 

Másodszor. Mégis az igazság kiderítésének okából 
azt mondom, hogy ama szavak kétségesek ós homályosak 
lévén, nem eshetik hitbeli tévelygésbe az, a ki azok 
közönséges értelmezésétől elterőleg fogja fel a dolgot 
Mert miért oly ingatag az a formula? Miért mondja szinte 
kételkedve: ..A mennyiben a kulcsok hatalma oda ki-
terjed" ? Nagyon gyanús nekem ez a bizonytalanul hangzó 
toldalék. Nem érzem magam kötelezve erősen hinni azt, 
a mit o maga sem mer határozottan kijelenteni. Mért 
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teszi hozzá csak itt ós sehol egyebütt: „A mennyiben a 
kulcsok hatalma oda kiterjed" ? Még mindig nem vesszük-e 
észre, mily ébren őrködik Krisztus a maga egyházában, 
hogy meg azokat sem engedi tévedni, a kik tévedni 
akarnak? Csak legalább mi magunk ne rohanjunk a 
tévelygésbe, megvetve az ő intését. 

Harmadszor, mint fentebb, azt mondom : még ha nem 
ís tévedne a pápa e dologban az ö gyóntató papjaival 
együtt, azért nem eretnekek azok, a kik az o nézetét 
tagadják, avagy nem hiszik, míg csak a kőt párt közül 
az egyiknek nézetét az egyetemes zsinat a maga határo-
zatával helyben nem hagyja, avagy el nem veti Mert így, 
bárha a szeplőtlen fogantatás ünnepét a bűnbocsánattal, 
mint valami bizonyos hitczikket ékesítenek ís fel, mégsem 
kárhoztatják avagy kötik meg azokat, a kik az efféle 
bűnbocsánat oldozata után nem járnak0 E szerint, bár-
mennyi bűnbocsánatot osztogassanak is, még sem szük-
séges, hogy azt az oldozó formulát, mint igazat higyjük, 
mígnem dönt az egyház. És ebből megint csak látható, 
mily nagy szükség van az egyetemes zsinatra. Ámde attól 
tartok, hogy erre a jótéteményre a mi korunk nem is 
méltó, hanem inkább, hogy tévelygések bódítsanak meg, a 
mint érdemeltük. 

XXVII. TÉTEL. 

Hívságos emberi beszéd az, hogy mihelyt meg-
csörren a ládában a garas, a lélek azonnal fel a mennybe 
röppen. 

Hívságos emberi beszéd, azaz hiábavalóság ós hazug-
ság, ama mondás szerint (CXVI. Zsolt. n ) : „Minden ember 
hazug/' És szintúgy (XXXIX. Zsolt. 6) : „Hiábavalóság 
minden elő ember." És ez állítás meggyőzodósem szerint 
nem . is szorul bizonyítékra. Mindamellett igazolom a 
kővetkező tétellel: az egyház közbenjáró segedelme Isten 
akaratától és a lélek érdemétől függ0 Annakokáért, ha 
igaz volna is az ő nézetük, hogy a közbenjáró segedelem 
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a lelkeknek hasznos, nem következik, hogy azok a tisztító 
tűzből nyomban az égbe repülnek. 

Először. Nem a közbenjáró könyörgés, hanem a köz-
benjáró könyörgés meghallgatása ós annak elfogadása 
szabadít meg, minthogy a lelkek kiszabadulása nem az 
egyház könyörgésén, hanem az Isten kegyelmén fordul 
meg. 

Másodszor, Isten a maga lényegénél fogva úgy jár el, 
hogy hamar meghallgat, ámde késve ad, amint ez az 
összes szentek könyörgéseibői és tanításából kitűnik és 
ezzel állhatatosságukat teszi próbára, Annakokáért a köz-
benjáró könyörgés, a meghallgatás ős annak végrehajtása 
távol esnek .egymástól 

Harmadszor. Ez az egész nagyon űj keletű dolog § 
minden irásbizonyítek nélkül szűkölködve a kánon ama 
parancsával ellenkezik, hogy azontúl semmit se állítsunk, a 
mi a breve-ben foglaltatik. Tehát nem azt mondják, a 
mit Isten ós az egyház tanít, vagyis az igazat, hanem a 
maguk nézetét, vagyis hazugságot. 

Negyedszer, Semmi különbség a közt, a ki tudva 
hamisat szól ós a közt a ki valami bizonyosat állit, a 
miről nem tudja, hogy bizonyos-e. Ilyen formán olykor-
olykor az is hazudik, a ki igazat szól Ámde ők tudják, hogy 
az, a miről mi most beszéltünk, bizonytalan dolog ós 
mégis oly bizonyos dologként állítják, mintha csak evan-
géliom volna, mert hiszen semmifele írásbeli avagy esz-
beli érvvel sem tudják bebizonyítani annak igazságát. 

Ötödször. Ilyen formán az a közbenjáró segedelem 
jobb volna egy idegen hivatalnak, meg pedig úgy eset-
leges módon, mint saját magának, mert az annak, a ki 
végrehajtja, nem használ annyit, mint annak a másiknak, a 
kiért történik. Hát ez nagyon is peripatetikus okoskodás,88 

épen azért mellőzöm, kiváltkópen, minthogy ők elég vak-
merők megengedni, hogy az nem használ annak, a ki végre-
hajtja, hanem a léleknek stb. Ezt a mesét is könnyen 
nevetségessé tehetném és kigúnyolhatnám, mint a hogy 
ők maguk kigúnyolják azok által az igazságot. De ettől 

Dr. Lutl ier M. művei. i a 
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elállók, nehogy ágy tűnjek fel, mint a ki inkább dogmát, 
mintsem problémát feszegető 

• '• ; XXVIII. TÉTEL. 

Az az egy bizonyos csak, hogy mihelyt a ládában 
megcsörren a garas, nagyra nőhet a haszonlesés és kap-
zsiság; az egyház közbenjáró segedelme azonban egyes 
egyedül Isten jótetszésében nyugszik. 

Csodálatos, hogy a Krisztus üdvözítő evangóliomát 
nem hirdetik ily nagy hévvel és lármával. Ez az eljárás 
gyanússá teszi az ő dolgukat, mert úgy látszik, hogy ok 
nagyobb súlyt fektetnek a nyereségre, mint a kegyes-
ségre, • hacsak talán jogos mentségül nem hozható fel 
mellettük, hogy nem ösmerlk a Krisztus evangéiiomát. 
Épen azért, tekintve, hogy a búcsúnak semmi köze sem 
a kegyességhez, sem az érdemhez, sem a parancsolat-
hoz, hanem csakis bizonyos önkényhez, bárha maga az a 
cselekedet, a mely által megvásároitatík, kegyes, minden-
esetre oly színben tűnik fel a dolog, hogy a búcsú 
következtében inkább a nyereség, mint a kegyesség növek-
szik, a mennyiben pazar bőséggel osztogatják és csak 
róla beszélnek, az evangéliomot pedig lebecsülve alighogy 
olvassák. 

E mellett bizonyság először: az egyház közbenjáró 
segedelme,-nem a pápa bírói hatalma és nincs is az ő 
hatalmában az Isten részérói való elfogadás, hanem csakis 
a felajánlás szempontjából, még ha helyet adunk ís amaz 
ő nézetüknek, hogy a lelkek az által megszabadít-
tatnak. 

Másodszor. Ilyenformán hamis volna Szent Ágoston-
nak amaz általán ismert nézete89, hogy a közbenjáró sege-
delem csakis azoknak használ, a kik magukat arra érde-
mesekké tették, mert ez esetben mindama lelkeknek, a 
kiknek használnának, a pápa hatalmánál, nem pedig a 
lelkek érdeménél fogva használnának. 
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Harmadszor. Á sző természetével és jelentésével 
ellenkezik, hogy a közbenjáró segedelem által való meg-
szabadítás a pápa hatalmában álljon. Mert bármily jeles 
legyen valamely cselekedet, ha az a közbenjáró segedelem 
alakját ölti fel, ugy nem, mint cselekedet, hanem mint 
közbenjáró segedelem hat. Tehát inkább a közbenjáró 
könyörgés meghallgatása szabadít meg, Következőleg vagy 
más elnevezések alatt beszelnek magáról a dologról ős 
akkor gonoszabbul csalnak, vagy pedig, ha a sajátképi 
elnevezés alatt beszelnek a maguk dolgáról, akkor az ö 
nézetik meg nem áll, minthogy a közbenjáró segedelem 
(suífragium) a hatalom jelentősével és értelmével ellenkezik, 

Negyedszer. Akkor voltakép semmi különbség sem 
volna a közbenjáró segedelem ós hatalom közt, legfeljebb 
csakis szóbeli; lényegileg azonossá válnak, mert azonos 
eredményt érnek el, a nélkül, hogy a pápa akaratán kívül 
bár mi másra volna szükség. Miért nem hagyunk fel inkább 
a közbejáró segedelemmel és mért nem szűnnek meg 
minket arra ösztökélni, hogy valami mást értsünk a köz-
benjáró segedelem, mint a hatalom alatt ? 

E pontnál újból tiltakozom, nyájas olvasó, az ellen, 
mintha ón a közbenjáró segedelemről olyanformán beszél-
nék, mintha az valóban olyasmi volna. Mert az ón nézetemet 
fentebb elmondottam, hogy kételkedem ós nem is értem, 
ha vájjon van-e vagy lehetséges-e olyasmi ? A mit azért 
jelentek ki, nehogy bárki is azt képzelje, hogy ón magam 
magamnak ellent mondok, midőn itt mintegy helybenha-
gyom a közbenjáró segedelmet, a mit előbb, majdnem 
tagadtam. 

XXIX. TÉTEL. 

Fi tudja, ha minden lélek vágy-e a tisztító tűzben 
megváltás után, a mint ezt Szt. Severinusról és 
Paschalisről regéigetik. 

Én ugyan e kettőről hitelre méltó iratot nem olvas-
tam, De hallottam elbeszélni, hogy ők a maguk érdemei 

10* 
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alapján, megszabadíthatók lettek volna, hogyha bármily 
csekély mértékben vágytak volna a megdicsőités után; 
azért inkább elodázták Isten látásának dicsőségét, sem 
minthogy megkisebbítsék. No de hígye róluk kíki, a mit 
akar ; semmi közöm hozzá, hiszen én nem tagadtam, hogy 
a lelkek a tisztító tűzben más egyéb büntetéseket is 
elszenvednek, a mint fentebb mondtam. Hanem csak azt 
akartam mondani, hogy, még ha el ís engedtetnek azok, 
nem repülnek ki a mennybe, hacsak a kegyelem által is 
teljesen meg nem gyógyíttatnak. Mindamellett megeshetik, 
hogy egyesek nem akarnak megszabadíttatni az Isten 
iránt való felette nagy szeretet miatt. Ez teszi valószínűvé, 
hogy Pál és Mózes akarhatták, hogy Istentől örökre 
elkárhoztatva és elszakítva legyenek. Ha ők készek voltak 
ilyesmit éltükben megcselekedni, úgy látszik, nem tagad-
hatjuk, hogy ugyanaz az elhunytak részéről is megtör-
ténhetik ; mire nézve ott a példa Tauler90 beszédeiben ama 
bizonyos szűzről, a ki hasonlókép cselekedett. 

XXX. TÉTEL. 

Senki sem biztos a maga töredelme igaz voltáról, 
még kevésbé a teljes búcsű elnyeréséről 

Ezt azok nézete szerint mondom, akik azt állítják, 
hogy a tőredelem szükséges a büntetések elengedésére 
ós nem veszik észre, hogy ekként mindent mennyire 
bizonytalanná tesznek. Ez a tétel elég világos. Mert első" 
részét mindenki állítja, a második pedig szükségkép kö-
vetkezik. Az én meggyőződésem szerint azonban a bünte-
téseknek, t. i. a kánonszevű büntetéseknek bizonyos elen-
gedése megtörténhetik, még ha az illető nem is volt méltó, 
sem nem töredelmes. Mert nem a tőredelem, még kevésbbé 
a tőredelem bizonyossága szükséges a büntetések elenge-
désére. Hiszen megvan a bocsánat, ha olyanoknak oszta-
tík is, a kik csak színlelik a töredelmet, mivelhogy az 
merőben a pápa.faatalmatól függ. Ha pedig, mint fentebb 
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ís mondottuk ok más büntetéseket akarnak elengedni, nem 
amelyek durva bűntényekre, vagyis bármely halálos vétekre 
rovattak ki, eszel csak azt érik el, hogy míg egekig magasz-
talják a bűnbocsánatot, ugyanazt voltakép megsemmisítik. 
Mert nem bűnbocsánat többé az, a mi bizonytalané Pedig 
bizonytalan a bűnbocsánat, ha a feloldozandó lelkiismere-
tén, nem a kulcsok hatalmán alapszik, meg inkább, ha 
az összes halálos vétkek s nem csupán a nyilvánvaló 
bűntények tőredelmen alapszik, a mennyiben senki sem 
biztos az iránt, hogy halálos vétek nélkül van. Az iránt 
azonban biztos lehet az ember, hogy olyan bűntény vagyis 
vétek nélkül való, a mi miatt ő az egyháznál bevádolható 
volna, mint ezt fentebb kifejtettem. Azért is tagadom, 
hogy ama tétel igaz volna abban az értelemben, a mint 
én beszélek. De felállítottam, hogy lássák hetvenkedésük 
amaz ostobaságát, a melylyel a búcsút égig magasz-
talják. 

XXXI. TÉTEL. 

A mily ritka az igazi bűnbánó, oly ritka, ki igazi 
bimbó sánatot nyer, vagyis a legritkább. 

Megint az o nézetük szerint beszelek, hogy lássák 
önkényes igehirdetésük vakmerőséget, mi több, ellenmon-
dasus voltát Kik míg nagy fennhangon hajtogatják, hogy 
mily nagy haszna van a bűnbocsánatnak, másfelöl mégis 
osak bevallják, hogy vajmi csekély azok száma, akik a 
szoros úton járnak és ezen még csak nem is pirulnak és 
észbe sem veszik, a mit beszélnek. De nem ís csoda. Hi-
szen ők nem vették magukra a töredelem és a szoros út 
tanításának tisztét. Annakokáért kimondom a magam véle-
ményét, hogy bárha kevés a töredelmes szívűek száma, 
azért az egész egyházban sokan, sőt mindnyájan megsza-
badulhatnak a kánonszerű büntetésektől, a kánonok meg-
szüntetése által, a minthogy immár valóban szabadok is. 
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XXXII. TÉTEL. 

Mestereikkel együtt mind őrökre elkárhoznak, a kik 
hiszik, hogy a bűnbocsátó czédulák üdvösségük bizto-
sítékai 

Ezt állom és igazolom. 
Így olvassuk Jeremiás 17 (5): „Átkozott az, a kí 

emberbe veti reménységét ós a halandót tekinti oltalmának." 
Mert mi üdvösségünknek reménységet senki másba nem 
vethetjük, hanemha csupán csak a Jézus Krisztusba és 
nem is adatott nekünk más név az ég alatt, a mely által 
üdvözíttethetnénk. Apóst. Csel 15 ( n ) v. ö. 4(12). Felre 
tehát a holt betűkbe, a búcsú és a közbenjáró segedelem 
nevébe vetett bizodalommal 

Másodszor: a mint már mondottam, a bűnbocsátó leve-
lek ős a búcsú semmit sem lendítnek az üdvösségen, 
hanem csakis megszüntetik a büntetéseket, még pedig 
a kánonszerű büntetéseket, sőt azokat sem mind. Óh vajha 
velem együtt az egész föld és annak teljessége együtt 
nyögne és siránkoznék a keresztyen nép eltévelyedésén, 
a mely a búcsút mindenfelé nem értelmezi máskent, csak 
mint olyat, a mely üdvösséges ós a lélek javára hasznos. És 
ez nem ís csoda, hiszen nem ismertetik meg velők e dolog-
nak nyilvánvaló igazságát. Boldogtalan keresztyének, a 
kik az üdvösség dolgában sem a magok érdemébe, sem a 
magok jó lelkiismeretébe nem bízhatnak, kiket arra taní-
tanak, hogy az írott ős megpecsételt papírokba vessék 
bizalmukat! Miért ne beszéljek így? Hiszen mi hajt itt 
nagyobb hasznot, kérdem ? Nem a töredelem, nem a hit, 
nem a kegyelem, hanem csupán a külső embernek a ká-
nonokban megállapított büntetései. És hogy itt egy kis 
kitérést tegyek: hallottam magam ís sokakról, a kik 
hogyha a bűnhocsánatért lefizették a pénzt és megvásá-
rolták a búcsúlevelet, ezekbe teljes bizodalmukat vetették* 
Mert vagy így hallották, a mint ők mondják vala, vagy 
(a mint ón tiszteletből hiszem) így értették a búcsúhirde-
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tok tanítását. Ezzel nem ócsárlom, a mint hogy nem is 
illik hozzám, a bűcsűhírdetőket, mint kiket magam nem 
is hallgattam. Mossák magukat ok hónál fehérebbre, én 
tőlem tehetik. Bizonnyal a nép méltó dorgálásra piszkos 
füle miatt,91 hogy azoktól, a kik nekik üdvösséges dolgokat 
hirdetnek, ők semmi mást nem hallanak, csak dog-vészes 
dolgokat, t i mikor amazok azt mondják: „Atyámfiai, 
mindenelőtt higyjetek Krisztusba és bízzatok benne és 
térjetek meg : vegyétek fel a magatok keresztjét, köves-
sétek Krisztust, öldököljétek meg a ti tagjaitokat, tanul-
jatok meg nem félni a büntetésektől és a haláltól; minden-
ei ott kölcsönösen szeressétek egymást, szolgáljatok egy-
másnak a búcsú mellőzésével is; először is a szegényeket 
és a szűkölködőket segítsétek". Ha, mondom, ezen ós 
ehhez hasonló fölöttébb kegyes, vallásos és szent dolgokat 
hirdetnek a népnek, a balgatag nép, mintha csak valami 
uj csoda venné el az eszét, egészen más dolgokat hall, t. 
1 ilyen formát: „Őh ti értelmetlen ós kérges szívű, majd-
nem bestiákhoz hasonló emberek, a kik a kegyelemnek 
ezt a gazdagságát fel nem ismeritek! ímhol az ég most 
mindenütt nyitva, ha most be nem lépsz, ugyan mikor 
jutsz be oda valahai ímhol mennyi lelket válthattok most 
meg! Óh kérges, kérges és hanyag emberek. Tizenkét 
garassal kihúzhatod apádat a tisztítótűzből és te oly hálát-
lan vagy szülőd iránt, hogy oly nagy kínban nem sietnél 
segítségére? Én az utolsó ítélet napján bizonnyal fel-
mentetem, de ti annál súlyosabb vád alá kerültök, hogy 
ezt a nagy üdvösséget fel sem is vettétek. Azt mondom 
neked, ha csupán csak egy darab ruhád van is, szerintem 
köteles vagy azt is levetni és eladni, hogy ezt a nagy 
kegyelmet elnyerhesd." 

Ha pedig olyanokhoz jönnek, a kik eme kegyelem 
ellen emelnek szót, holott azok mero áldással árasztják 
el őket, akkor ott áll reszketve a köznép és fél, hogy 
reászakad az ég és megnyil alatta a föld s hallja, hogy 
a pokolbélinél ís gonoszabb büntetéssel fenyegetik, hogy 
talán ép ott, ahol azok átkozódnak, ott mond Isten áldást 
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azok átkaira ós a hol áldást mondanak, ott átkoz az Isten. 
Hisz különben mi más átonmódon történhetnek meg, 
hogy azok egészen más dolgokról beszélnek, mint a mit 
ezek hallanak, ki értheti ©zt meg? Honnét volnának kér-
dem a szavaknak eme maszkjai? De mégis nem mindent 
hiszek, a miről a nép azt mondja, hogy itt is ott ís hal-
lotta volna. Hisz különben, a mit nekik prédikáltak, azt 
eretnekségnek, gonoszságnak és istenkáromlásnak tarta-
nám. Nem hiszem, hogy igaz volna, hogy a búesűhirdetők 
egyike az elhunytak temetését és a papoknak a temetés-
hez való meghívását megtiltotta ős megparancsolta volna, 
hogy inkább a ládába rakjanak, a kik temetéseket és 
miseket és búcsúztatókat akarnak tartani. Ez is a nép 
költeménye., Nem hiszem azt a mesét sem, a melyet bizo-
nyos hazug atyafi hozott forgalomba, t. L hogy bizonyos 
helyen, nem ís tudom, hogy hány ezer, (hajói emlékszem 
három vagy őt ezer) lélek váltatott volna ki az e fajta 
bűnbocsánat által, a kik közül csakis három lélek kárho-
zott el, mivel a bűnbocsánat árából valamicskét levontak.92 

Ezt a mesét senkisem mondta el, hanem a nép hallott 
ilyesmit azoktól, a kik Krisztus szenvedéséről prédikáltak, 
vagy utóbb kikoholta, mintha hallotta volna* Nem hiszem, 
hogy igaz volna, hogy a bűcsúhirdetők itt ís ott is a fu-
varosoknak, avagy a vendéglősöknek, vagy más szolgálat-
tevőknek bór helyett négy-öt vagy annyi leiekre szóló 
búcsúlevelet adtak volna, a mennyit épen akartak. Nem 
hiszem, hogy igaz volna, hogy a búcsúhirdetők a szó-
székről, minekutána rettentőt bődülve neki buzdították a 
népet a vásárnak, így kiabáltak volna: „Vegyetek, vegye-
tek, vegyetek" (mert úgy adja elő a köznép, hogy ez a 
sző „vegyetek" volt vala az ő beszédüknek feje és farka és 
hasa és egész tartalma); s hogy aztán ez apostoli prédi-
kátorok előadásukat nem csak szóval, hanem tettel is 
megakarván erősíteni, leszállva a szószékről, mint elsők 
járultak a ládákhoz az egész közönség szeme láttára és 
így bizgatták és ösztokőlték az egy ügy ü és buta népet 
példájuk követésere, hogy kiszipolyozzák utólsó csepp 
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vérüket és raktak a ládába tüntető mozdulatok kíséreté-
ben, úgy hogy nagy hangosan csörrentettek meg pénzüket s 
álmélkodó pofákat vágtak, ha a többiek egytőhegyíg 
összes pénzüket bele nem szórták, barátságosan mosolyog-
tak az adakozókra s morogtak a szűkkeblüekre. Nem 
mondom, hogy ez a lélekvásár és szabadalmazott üzlet 
valóban megtörtént Boszankodom a népre, a mely a 
maga tudatlanságában az ily istenes dolgot nem látszatos, 
hanem valóságos kapzsiságra magyarázza, Bárha nekem 
úgy látszik, hogy ez talán méltán megbocsátható a népnek, 
mint a mely ezen uj szellemek réven vagy egy egészen 
uj nézethez, vagy uj tévelygéshez jut, holott annakelotte 
megszokta, hogy inkább olyasmit halljon, a mi a szeretetre 
és alázatosságra vonatkozik. 

De ha ón mind jegyzékbe akarnám venni az efféle 
kalandos elbeszéléseket, egész külön könyvet kellene arról 
írnom. Én azonban abban a meggyőződésben élek, hogyha a 
búcsú megparancsolt ós üdvösséges volna ís, mégis, mint-
hogy ily nagy visszaélésre és botránkozásra vezetett, e 
körülmény már magában véve ís teljesen elégséges ok 
arra, hogy végkép felhagyjanak vele, nehogy esetleg hu-
zamosabb ideig tűrve annak szabad folyását, elvégre is a 
búcsúhírdetők a pénz szerelme miatt eszüket veszítsék. 
Bizonnyal elhiszem azt is, hogy ők nem mondották 
mindazt, a mit szerteszét beszélnek, de mégis kötelességük 
volt volna e részben a népet megfeddeni és magukat vilá-
gosabban kimagyarázni, avagy a mi még helyesebb, a ká-
nonok értelmében a búcsúról óvatosabban beszélni, 

XXXIII. TÉTEL. 

Nagyon is őrizkednünk kell azoktól, a kik azt 
mondjak, hogy a pápa búcsúja Istennek ama legdrágább 
ajandeka, mely által az ember Istennel kiengeszteltetik. 

Azt kellett volna mondanom az ilyenekről, hogy dög-
vészes eretnekek, hiszen van-e istentelenebb és eretnekibb 
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dolog, mintha azt állítják, hogy a pápa kegyelme olyan, 
a isii által Istennel kíengeszteltetiink ? De mégis befogom a 
számat s inkább kimondom, hogy ők ilyesmiket épenséggel 
nem gonoszságbői avagy szánt szándékkal állítanak, hanem 
merő tudatlanságból és képzettségük s eszük roppant 
nagy szegénységéből, bárha már az ís nagy vakmerőség, 
hogy az ily tudatlan emberek, a helyett, hogy disznókat 
legeltetnének, Krisztus nyája tanításába ártják magukat 
Hallgassuk meg hát e disznópásztorokat, mit röfögnek. Az 
egyik azt irja a maga könyvecskéjében, miután a búcsút 
a négy fő ós több más kevésbé fontos kegyelem sorába 
iktatta: az első fő kegyelem a bűnök teljes bocsánata, a 
melynél nagyobbnak egy sem mondható, mert a bűnös és 
az isteni kegyelemből kiesett ember ama teljes bűnbocsánat 
által az Isten kegyelmet is újból megnyeri. Ezt mondja ő93, 
Istenemre, ennél eretnekibb dolgot eretnek meg sohasem 
hirdetett. Csupán ez egy helybői tanuld meg, honnét van 
az, hogy noha ők azt állítják, hogy a legszentségesebb 
dolgokat hirdetik, a nép mégis oly istentelen dolgokat 
hall tőlük. Vajha birnók Szent Jeromos lelkével és ékes-
szólásával ! Pirulok a hallatlan vakmerőség miatt, hogy 
ez a fecsegő nem restelte a maga könyvét négy híres ós 
szomszédos egyetem szeme láttára kiadni, mintha csak 
ott a tudós fők egytői-egyig rothadt gombákká változtak 
volna át. Sajnálom azt is, hogy eretnek szomszédjaimnak 
a pighardoknak végre alkalom adódott, hogy a római 
egyházat joggal káromolják, hallván, hogy abban ilyes-
miket tanítanak. Hogy pedig ez az idétlen szerző mind 
ezt talán nem is gonoszságból, hanem tudatlanságból 
mondotta, az kitűnik ez állításából: „Az által (vagyis az 
első kegyelem, a teljes búcsú által) megnyeri az ember 
a teljes bocsánatot." Mi ez: a teljes búcsú (bűnbocsánat) 
által megnyeri a teljes bűnbocsánatot és Isten kegyelme 
által megnyeri a teljes kegyelmet ? Hát ilyesmit csak 
laz,as avagy bolond fővel mondhat. De figyeljünk csak az 
ürütnekí értelemre Szerinte ez az első kegyelem az, a 
minél semmi nagyobb nem képzelhető és a melyet meg-
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nyer a kegyelemtől megfosztott ember; ez világos, semmi 
másról nem érthető, csakis a lelek megigazító kegyel-
méről, s ő maga sem értette máskép, hisz különben nem 
volna az a kegyelem olyan, a minél nagyobb nem képzel-
hető. Hát bárha a megigazító kegyelemről mondaná ís ezt, 
még akkor is elég istentelenül beszélne, mert csakis Isten 
az, a kinél nagyobb nem képzelhető. Szent Ágoston94 

ugyanis nem úgy beszél, mint ő, hanem azt mondja, hogy 
a világi adományok között nincs nagyobb a szeretetnél 
Ez a szerző azonban az Isten és a pápa kegyelmét egybe-
gyömöszölí, mint olyan, a ki e nézethez, vagy tévelygéshez 
nagyon is méltó. 

Ugyanabban a könyvben olvassuk tovább: Á bűnöknek 
ezen bocsánata által a léleknek azon bűnök is teljesen el-
engedtetnek, a melyekért az isteni fenség megsértése 
miatt a tisztító tűzben lakolnia kellett volna és az említett 
tisztító tűzbeli büntetések egyáltalán megszüntetnek. Mint-
egy delphí jóslatot hallottuk, hogy egyáltalán semmiben 
se kételkedjék az, kí mindenben tudatlan: a kulcsoknak 
a tisztító tűz felett való hatalmáról egész biztosra nyilat-
kozik, De minderről eleget mondottunk fentebb. 

Ugyanott olvassuk: És jólehet ily nagy kegyelem 
megérdemlésére semmivel sem tehetjük magunkat eléggé 
méltóvá, egyszerűen azon oknál fogva, mert isten ajándéka 
és kegyelme fel nem becsülhető stb. Ebből láthatod, hogy 
Isten megbecsülhetlen ajándékának és kegyelmének nevezi 
újból azt, a mit a pápa elenged, ez az igazán derék férfiú, 
ki az egyházat oktatja, illetőleg az eretnekeknek ez a 
utczai száj háj a. E kegyelmet piaczra és vásárra ekként 
gondosan és szépen kikészítve, majd mégis Merkuriusát95 

Jupiter ruhájába bujtatja, hogy senki észre ne vegye, 
hogy nyereséget hajhász, kivévén, a kinek több esze van, 
mint neki magának. Megengedi, hogy kegyelemben a 
szegényeket is ingyen részesítsék, de csak úgy, ha előbb 
mint ő mondja, a kegyes jótevőket mindenfelé megpró-
bálták kizsarolni, olyan formán, hogy a koldus barátok96 

saját előjáróiknak engedélye nélkül hajszoljanak pénzt fel, 
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mert sokkal jobb © míiitahazug szerint, az esetleg csupán 
képzelt büntetésnek elengedése is, mint az üdvösséges 
engedelmesség. Ha pedig pénzzsarolásra sehol sem nyílnék 
át és niőd5 hogy ezt a kegyelmet megszerezhessék (az az 
újra megvehessek), az esetben viszont oda nyilatkozik, 
hogy: „A mennyek orsiágát bizony nem szabad jobban 
kitárni a gazdagok, mint a szegények előtt/6 Újra a bűcsű 
által akarja hát megnyitni az eget. De leteszem a tollat, 
nehogy erdemük szerint verjek végig rajtuk. Legyen elég 
feltárni a hivek előtt, hogy ezen o dögvészes beszédük 
(a dolog természete szerint) mely roppant nagy tudatlan-
sággal és ostobasággal párosul, ania mondás szerint, hogy 
a milyen a fazék, olyan a fedője. 

XXXIV. TÉTEL. 

Mert ezen búcsúnak kegyelme csakis az 
parancsolta szertartásos elégtétellel kapcsolatos 
tésekre vonatkozik. 

Ezt a tételt eléggé megvilágosítja a fentebbi 
és huszadik tétek 

XXXV. TÉTEL. 

Nem keresztyén tant hirdetnek azok, a kik tanítják, 
hogy azoknak, a kik a lelkeket ki akarják a tisztító tűz-
ből váltani, vagy gyónóczédulákat vásárolnak, nincs 
szükségük tőredelemre. 

Az istenért, ugyan miért adják meg a népnek ezt a 
haladékot a maga veszedelmén ? És mi hasznuk van nekik 
abból, hogy ilyesmit prédikálnak, hacsak nem, hogy a 
pénzt áhítják ós nem a lelkek üdvét, mégha igaz volna 
ís, a mit beszelnek. De tekintve, hogy az 5 beszédük 
istentelen és hamis, annál inkább kárhoztatandó az„ Igaz, 
fentebb én is megengedtem, a mit uk tagadnak t i hogy 
a büntetések a töredelem nélkül valóknak is elenged-

ember 
bünte-

öiödik 
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hetők. Most azonban azt vélem, hogy tagadnunk kell azt, 
a mit ők erősen állítanak. Közelebb, a mi a győEőczédu-
Iákat illeti, erre vonatkozólag nézetem ugyanaz,. a mit a 
büntetésekről mondottam s a mit ők tagadnak, t. i hogy 
egyiknél sem szükséges a töredelem, sem a gyónóczédulák 
váltása, sem azoknak használata szempontjából; hasonló 
nézetben vagyok a büntetések elnézése dolgában is, a 
mennyiben a büntetés elengedése a gyónóczédula egyik 
alkotó része. 

Ámde a mi a lelkek megváltását illeti, e részben 
teljesen eltérő nézetben vagyok és kérésem, hogy bizonyít-
sák be a maguk állítását. Én magam azt tartom, hogy a 
lelkek megváltása egészen más dolog, mint a büntetések 
elengedése. Hiszen a büntetés elengedésénél az ember 
valami jóban részesül, a lelkek megváltásakor ellenben 
valami jót tesz. Űgyde valami jóban a gonosz is része-
sülhet, de. semmi esetre sem tehet valami jó t ; az olyan-
nak cselekedete Istennek nem is tetszhetik, a ki maga 
nem tetszik neki, a mint ezt L Mózes 4 (4) olvassuk: 
„Isten kegyelmesen tekintett Ábelre ós az ő áldozatára/' 
Továbbá: ellenkezik az írással, hogy valaki máson előbb 
könyörüljön, mint a maga lelkén és a felebarátja szemé-
ből előbb vesse ki a szálkát, mint a magáéból a gerendát 
ós általán, hogy az Ördög szolgája váltsa meg Isten gyer-
mekét s hozzá épen Istennél magánál. Nevetséges, hogy 
az ellenség járjon közbe a király barátjáért. Kérdem : 
micsoda vakmerőség volna ez ? Hisz ők, hogy a legkisebb 
és az üdvösség szempontjából ugyan haszontalan büntetés 
elengedését felfújják, ép azon bűnöket veszik semmibe, a 
miknek megbánását lelkünkre kellene kőtniök. Ha ez nem 
eretneki, gonosz, botrányos, kegyes füleket sértő dolog, 
mit illessünk hát e esodaelnevefcósekkel ? Avagy azért 
viselik ők az eretnekmester czímet, hogy a katholikus 
tanokat vegyék üldözőbe és hogy csak ép nekik legyen 
szabad büntetlenül s kényük kedvük szerint eretnekséggel 
árasztani el az egész világot ? 

Ámde ők azt mondják, hogy ama váltság nem a 
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megváltó cselekedetén, hanem a megváltandó érdemén 
nyugoszik, Erre feleletem : ki mondta ezt ? Mivel bizonyít-
ják ? Hát akkor mért nem szabadítják kí a megváltandó 
egyént a megváltó cselekedete nélkül a saját maga érdeme 
alapján ? Hanem akkor persze nem dőlne a pénz, a mely 
után annyira áhítoznak a lelkek üdvössége miatt I Mórt 
nem szólítjuk fel hát a törököket és zsidókat ís, hogy 
velünk együtt ők ís berakják pénzüket a ládába, nem a 
mí telhetetlenségünk, hanem a lelkek megváltása miatt ? 
Mert szerintem még azzal a kifogással sem állhatunk elő, 
hogy nincsenek megkeresztelve, hiszen itt semmi mást 
nem" szükség számba venni, csak az adakozó pénzét, a 
veszendő lelkekkel ugyan ki törődnek. Amaz adakozás 
hasznát ugyanis nem látja más, csakis az a leiek, a ki 
épen megváltandó. Hiszem, hogyha valamely szamár rakna 
is aranyat a ládába, az ís lelket váltana meg: ha pedig 
kívántatik valamelyes feltétel, ugy bizonynyal a kegyelem 
is szükséges, a mennyiben a bűnös keresztyénben sokkal 
kevésbbé vagyon tetszése Istennek, mint bármely hitetlen-
ben és a szamarat nem ókteleniti el úgy az ő ordítása, 
mint a keresztyént az ő istentelensége. 

Másodszor, Mondottam, hogy a gyónólevelekben, 
valamint a büntetések elengedésében, a bűnösök részesít-
hetők ugyan, de nem mondtam, hogy erre buzdítani is 
kell őket, sőt inkább hogy meg sem kell nekik engedni, 
hogy az ilyesmiket megvásárolják; pedig ez a gonosz ós 
borzasztó tan náluk napirenden vagyon. Ezt bebizonyítom: 

Először: Krisztus egész tanítása buzdítás a megtérésre 
ós oda rúg ki, hogy az emberek minél hamarább fordul-
janak el az ördögtől, a mint Sirák mondja (5,8): „Ne 
halogasd, hogy megtérj az Űrhöz," És maga az Űr (Máté 
24,42); „"Vigyázzatok, -minthogy nem tudjátok sem a 
napot, sem az órát." És Pál Zsidókhoz irott levele 4, u : 
„Igyekezzünk bejutni ama nyugodalomba.u És Péter 
(II. 3, n—12) : „Miután mindezek ekkép felbomlanak, 
milyeneknek kell néktek lennetek magatok szent visel-
kedésében ós kegyességtekben, vágyva várván az Isten 
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napjának megjelenését stb." Ámde ok erre oktatták okét, 
mert lelkűk egész gondja nem arra irányait, hogy miként 
szerezzenek pénzt, hanem hogy, mikép üdvözítsék a lel-
keket. Ezek ellenben nyomorúságos halasztást adnak 
nekik, hogy mintegy bátorságban legyenek és a mellett 
tőlük telhetőleg hagyják őket az őrök halál veszedelmébe 
rohanni. Űgy hogy nem is tudom, ha vájjon ily iizelem 
mellett felmenthetők-e a lélekgyilkosság vádja alól ? Hiszen 
itt nem annak üdvösségéről van sző, a ki a pénzt adja, 
hanem csak az ő adományáról, bárha egyébként ő maga 
elkárhozik is. Holott ha ők a lelkeknek jő pásztorai s 
igazi keresztyének volnának, teljes erővel azon kellene 
lenniök, hogy a bűnösben Istennek félelmét s a bűnnek 
utálatát ébresszék fel s nem volna szabad felhagyniok a 
sírással, könyörgéssel, intéssel, dorgálással, míg testvé-
rüknek lelkét meg nem mentik. Hogyha pedig az illető 
pénzt akarna adni, de űgy, hogy maga továbbra gonosz 
maradna, akkor arcába kellene vágniok a pénzt és az 
apostollal azt mondaniok (II. Kor. 12, 14): „Nem azt kere-
sem, a mi a tied, hanem tégedet magadat". És viszont 
(Apóst. Csel. 8, 20) • »A te pénzed veled együtt vesszen 
el." És rája sem kellene tekinteniük. Igen igy igy 
helyesen járnának el. 

De ez esze ágában sincs a mi Merkuriusunknak97: 
„Inkább ezt cselekedjük (gondolják magunkban) ha jön-
nek a bűnösök, alkalmas közvetítőkre bízva magukat 
(vagyis a pénzre), ha mindjárt Krisztus és az összes 
apostolok tetszése ellen volna is, igen, hadd legyenek ők 
is olyanok, mint bárki közülünk, hadd tehessék meg ők 
is mindazt, a mit mi megtehetünk, hadd válthassák meg 
a lelkeket is, bárha a maguk személyét illetőleg menten 
elvesznek is, bárha ráadásul mi őket kí is nevetjük és 
adományukon egész biztonságban jó nagyot mulatunk. Ez 
a Krisztus népe és a mi testvéreink iránt való szeretet. 
Ugy gondoskodjunk leikükről, hogy bűneikben észrevegyék, 
hogy mi a legkisebb, az az épen semmi közös részvétet 
sem érezünk velük. 
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XXXVI. TÉTEL. 

Minden igaz bűnbánó keresztyén búcsúlevél nélkül 
ís megnyeri az őt megillető büntetéstől és bűntől való 
feloldozást. 

Különben veszedelemben forognának mindazok, akik-
nek e fajta levelük nincsen, a mi nem áll, mert e levelek 
váltása sem megparancsolva, sem tanácsolva nincs, hanem 
egészen szabados. És nem vétkeznek azok sem, a kik 
azokat megvetik és nem is forog azért üdvősségük kocz-
kán. Kitűnik ez onnét, hogy az ilyenek az Isten paran-
csolatai utján járnak. És feltéve, hogy ily bűnbocsánatban 
nem is részesülnének, mégis jussuk van ahhoz, mint a 
pápa mondja. Ámde ellenveti némely okoskodó mondván: 
helyes volna az állítás, ha a kánonok csakis a pápa által 
kiszabott büntesésekre szólnának, ámde azok az Istentől 
kiszabott büntetésekre vonatkozólag ís nyilatkoznak. 
Méltó beszéd ez azokhoz, akik feltették magukban, hogy 
az igazságot állhatatosan gyűlölve üldözik. 

Először is kijelentik mintegy isteni szózatként, hogy 
az Isten a vétkekert elégtételszerű büntetést követei 
vagyis mást, mint a minő az evangeliomí kereszt (t. i. 
bojtot, munkát, virrasztást) és mást, mint a minő a fenyítő 
bui tutes ís: ezekre ugyanis nem gondolnak, mivel nem 
tagadhatják, hogy ezeket csakis Isten engedheti el 

Másodszor, e képtelenséget még egy nagyobb 1 teté° 
zik t i : a kánonok jelentik ki, hogy a büntetés ki van 
szabva. Tehát a pápának nincs más teendője, mint csupán 
a kijelentés, de soha sem a kiszabás vagy elengedés, 
különben Krisztus Igéje ellenére még majd így oktat-
nak minket: A mit ón megkötők, te oldozd fel azt. 

XXXVII. TÉTEL. 

Minden igazi keresztyén akár él akár hal, Isten 
kegyelméből, a Krisztus és az egyház minden javainak 
részese búcsúlevél nélkül is. 
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Nem lehet keresztyén az, a kiben Krisztus wem él. 
Hogyha Krisztus öve, akkor egyszersmind övé mindaz, a 
mi a Krisztusé, Azt mondja ugyanis a szent apostol Rom, 
13 (14) „Öltözzétek fel az Űr Jézus Krisztust" És Rom. 
8 (32): „Hogyne ajándékozna ő nekünk vele mindeneket", 
És L Korint, 3 (21): „Minden a tietek, akár Kéfás, akár 
Pál, akár élet, akár ha lá l t És L Korint. Í2( 2 7 ) : „Ti nem 
vagytok a magatoké, hanem egymásnak tagjai" és más 
helyeken is, a hol leírja, hogy mi mindnyájan egyenkint 
Krisztusban egy test, egy kenyér, egymásnak tagjai va-
gyunk, És az Énekek énekében 12 (10): „Az én szerelme-
sem enyém és én az övé". Mert a Krisztusban való hit 
által a keresztyén egy lélek és egy a Krisztussal Mert: 
„Lesznek ketten egy test. A mi nagy titok Krisztusban 
és az egyházban/1 Efez. 5, 32° Ha tehát immár Krisztus 
lelke vagyon a keresztyénekben, ami által Krisztus test-
vérei, örökös társai, tagtársai és polgárai lesznek, hogyne 
vennének részt Krisztus összes javaiban? Hiszen Krisztus 
is ugyanazon lélek által bírja mindazt, ami övé. Követ-
kezőleg az Atya-Isten irgalmának megbecsülhetlen gaz-
dagsága által van az, hogy a keresztyén dicsekedhetik ás 
Krisztusban mindenekhez bizalommal jogot formálhat, 
vagyis, hogy Krisztus igazsága, ereje, türelme, alázatos-
sága és minden érdeme az övé ís a benne vetett hitből 
való lélek egységénél fogva. 

Viszont minden ő bűnei már nem öve, hanem a 
Krisztusé, ugyanazon egységnél fogva, mint a kiben min-
denek el ís nyeletnek. És épen az a keresztyenek bizo-
dalma ós a mi lelkiismeretünk örőme? hogy a hit által a 
mi bűneink nem a mieink, hanem a Krisztusé lesznek, 
mint a kire Isten minden mi bűneinket vetette s mint 
a kí a mi bűneinket hordozta. Ő Istennek ama báránya, aki 
elvette a mi bűneinket. Viszont Krisztus minden igazsága a 
mienk lesz, mert kezét veti reánk és jól vagyon dolgunk 
és köpenyét veti ránk és betakar minket ő, az áldott 
üdvözítő, mindörökké. Ámen. 

De ha immár ez az igen édes közösség ós gyönyörű-
Dr. Lu the r M. művei. ~t -t 
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séges csere nem létesülhet másként, hanem ha hit által, ezt 
pedig ember sem meg nem adhatja, sem el nem veheti, 
akkor, űgj vélem, elég világos, hogy a kulcsok hatalma 
vagy a búcsúlevelek osztogatása által nem adható meg 
az a közősség, hanem inkább azok előtt és nélkül, egye-
dül Istentol adatik meg, vagyis a mint a bocsánat a bocsá-
nat előtt, az oldozás az oldozás előtt, úgy a közösség ís a 
közösség előtt. 

Miben, részesít hát a pápa a maga részesítése által? 
Feleletein : ok azt mondhatnák, a mit fentebb a bűnbocsá-
natról mondottunk a hatodik teteiben, hogy a kihirdetés 
szerint részesít. Mert, megvallom, nem értem, mit mond-
hatnának mást Saját nézetemet a következő tételben 
fejtem k i 

XXXVIII. TÉTEL. . 

De a.sért a pápa bűnbocsánata épenséggel nem 
vetendő meg, mert az, (a mini mondám,) az isteni 
bűnbocsánat kihirdetése. 

Kern mintha szükséges volna az a kihirdetés, a mely 
a nyilvános búcsúlevelek utján történik (teljesen elégséges 
ugyanis az, a mely a magán gyónásban történik); 
hanem csak, hogy nem vetendő meg az sem, mert az 
által az egyház előtt ís ismeretessé lesz és helyben-
hagyatik a magángyónásban történt kihirdetés,. így vélem 
ugyanis értelmezendőnek a dolgot Á kí jobbat tud, 
álljon elő vele. Én ugyanis nem tudom, mi más egyebet 
czélozzon ez a nyilvános kiosztás. Bárha ugyan nem taga-
dom, hogy ezt a tételt (a mint vélem) mindenki elfogadja, 
de mégis fentebb a hatodik teteiben megmondtam, hogy 
az a beszédmód nekem nem tetszik, mely szerint a pápa 
semmi mást nem tesz, mint hogy kihirdeti és helyben-
hagyja az isteni bűnbocsánatot vagy ajándékot Mert ez 
először is szerfölött értéktelenné teszi az egyház kulcsait, 
sőt némíképen erőtlenné Krisztus igéjét, minthogy ő azt 
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mondotta: „A mit niegoldozasz stk tó A kihirdetés ugyanis 
vajmi jelentéktelen egy dolog. 

Másodszor. Minthogy minden bizonytalan az előtt, a 
kinek a kihirdetés szol, bárha mások, vagy az egyház, 
& melynek színe előtt megyen véghez, bizonyos a neki 
szőlő bocsánatról és kiengesztelésről, azért ís a javakban 
való részesítésre vonatkozólag abban a nézetben maradok,, 
a mit fentebb a bűnbocsánatáról mondottam, míg valaki 
M nem oktat, 1 l , hogy a bűnös, a bűn elkövetése után, 
nem igen tud bízni Isten irgalmában, mert nagy bűne 
szinte kétségbeesésbe dönti és sokkal inkább érzi az 
Isten haragját, mintsem irgalmát, valamint a bűn előtt 
inkább az irgalomra, mintsem a haragra gondol. Mert az 
ember mindent fonákul tesz, fél ott, a hol félni nincsen 
ok, hanem reményleníe kellene, t. L a bűn után, bizakodik 
ott, a hol bizakodni nincs ok, hanem félnie kellene, 1 i 
a bűn előtt. Erre nézve kitűnő példa a Krisztus feltáma-
dása ; mennyi bizonyítékra volt szükség, hogy ő fel-
támadjon a tanítványok szivében 1 Elvégre is az első hír-
adás asszonyi beszéd volt s olybá vették, mint valami 
babonás fecsegést; ugyanígy a bűnösnél ís az első bizalom 
gyenge és olyan, a melynek nem vagy alig mer hinni, 
ügy hogy sokkal nehezebb bíznia abban, hogy a Krisztus 
javaínak, vagyis ama kíbeszélhetlen jóknak részese, hogy 
az isteni természet részese, mint Szent Péter mondja 
(I. 1, 4). E bizalmatlanságot ama javak nagysága ís 
okozza, t. í. hogy nemesupán akkora gonoszság bocsát-
tátik meg, hanem, hogy oly javak is közöltetnek, hogy 
Isten fiává, az ország örökösévé, Krisztus testvérévé, az 
angyalok társává, a világ urává lesz. Hát, kérdem, hogyan 
higyje, hogy mindez igaz, a ki bűneinek mardosásától, mi 
több, terhétől leroskadva a pokol felé ragadtatik ? Épen 
azért itt szükség van a kulcsok hatalmának kihirde-
tésére, hogy az ember ne magának Mgyjen, hanem inkább 
a kulcsoknak, vagyis a papnak. És én nem törődöm azzal, 
ha esetleg a kulcsok hordozója tudatlan avagy könnyelmű. 
Mert nem a pap, sem pedig az ő hatalma, hanem annak igéje 

11* 
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alapján kell hinnünk, a ki szólt és nem hazudik: „vala-
mit megoidosasz stbc" Azoknál ugyanis, a kik ez igében 
hisznek, a kulcsok hatalma nem tévedhet. De igenis téved 
azoknál, a kik néni hiszik, hogy ez a feloldozás foganatos. 
Mert tedd fel (legyen bár képtelen avagy csak ép eset-
leges dolog) hogy valaki nem töredelmes, vagy nem hiszi, 
hogy eléggé az és a feloldozásba mégis teljes bizodalmát 
veti s hiszi, hogy 6 fel van oldozva (ezt tartom én az én bizo-
dalmamrői), maga ez a hit a legigazabb módon feloldozottá 
teszi őt, inert hisz abban, a ki azt mondotta: „Valamit 
megoldozasz stb." A Krisztusba vetett hit mindig meg-
igazít, nem különben, mintha téged megkeresztel valami 
ügyetlen, könnyelmű, tapasztalatlan pap. Sőt tegyük hozzá: 
még ha nem gondolod ís, hogy eléggé töredelmes vagy, 
(magadban ugyanis nem lehet és nem ís szabad bíznod,) 
nem kevésbbó, ha híszesz annak, a ki azt mondotta 
(Márk. ev. 16, 1 6): „A ki hiszen ós megkeresztelkedik, üd-
vözül" : azt mondom én neked, ez a hit az ő igéjében 
téged olyanná tesz, mint a ki a legigazabb módon meg 
van keresztelve, bármilyen legyen egyébként a te töre-
delmed. Épen azért a hitre mindenütt szükség van, 
Annyid van, a mennyit híszesz. így értein ón, a mit a mi 
tudósaink mondanak: a szentségek a kegyelemnek foga-
natos jegyei. Nem azért, mert a dolog véghez megyen 
(mint Szent Ágoston mondja)98, hanem mert hisz, mint fen-
tebb mondtuk. Ez az eset áll itt is, A feloldozás foganatos 
nem azért, mert megtörténik, hajtsa bár végre, a ki 
akarja, tévedjen vagy ne tévedjen, hanem mert hiszünk. 
És e hitet a különös esetek fentartása sem akadályoz-
hatja meg, kivévén, ha az nyilvánvaló ós ha azt megvet™ 
nők. Épen azért azt mondom: az ember addig, míg bűn-
ben van, lelkiismeretében annyira gyötrődik és szorong, 
hogy szíveben inkább azt hiszi, hogy ő minden rossznak 
részese. És az ilyen ember bizonnyal közel van a meg-
ígazitáshoz és küszöbön nála a kegyelem. Azért neki a 
kulcsok vigasztalásához kell menekülnie, hogy a pap ki-
jelentése alapján megnyugodjék ós békességet találjon és 
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megnyerje a Krisztus és az egyház minden javaiban való 
részesedésnek bizalmát. Hogyha pedig valaki nem hiszi, 
hogy a pap hivatala utján ama javakban részesül, avagy 
ebben kételkedik, akkor nem a kulcsok, hanem saját 
hitetlenségének hibájából tévelyedik meg ós dönti nagy 
romlásba lelkét és követ el Isten és az o igéje iránt jog-
talanságot és igen nagy tiszteletlenséget Miért ís sokkal 
jobb, hogyha az esetben, ha nem hiszi, hogy feloldoztatik, 
nem keresi a feloldozást, semmint hogy hit' nélkül keresse 
azt; mert így csak színleg keresi azt ós ítéletet von ma-
gára, épen úgy, mintha a keresztséget avagy a kenyér 
szentségét venne színlelve magához. Annakokáért a töre-
delem nem oly szükséges, mint a hit. Mert a feloldozásba 
vetett hit hasonlíthatatlanul nagyobb eredménynyel jár, 
mint a legmólységesebb töredelem. 

És ezt a hitet számba se véve, közöttünk a legtöbben 
mind csak azon fáradoznak, hogy a töredelem dolgát minél 
jobban nyélbe üssék, hogy megoktassák a népet, hogy 
csakis akkor bízzanak bűneiknek bocsánatában, ha érzik, 
hogy teljes tökéletes már a töredelmük, vagyis hogy soha 
se bízzanak, hanem inkább kétségbeesésükön munkáljanak, 
holott a próféta szerint nem a mi töredelmünkbe, hanem 
az o igéjébe kellene reménységünket helyeznünk, mert 
hiszen ő nem azt mondotta: „Emlékezzél meg szolgádnak 
tett töredelmemrol, melyben reményt keltettél én bennem"; 
hanem: „Emlékezzél meg a te igédről, melyben reményt 
adtál nekem" (CXIX. Zsolt. 9) és szintúgy (CX1X. Zsolt. 81): 
,,A te igédben (tehát nem a mi cselekedeteinkben) remény-
lettem" és szintúgy (CXXX. Zsolt. 5): „Az én lelkem az ő 
igéjében helyheztette reményét stb.u És szintén LI Zsolt Q) 
a héber szöveg szerint: ,,Te ellened, csak ellened vetkez-
tem, miért is igéddel igazitasz meg." Annakokáért sem a 
szentség, sem a pap, hanem csakis a Krisztus igéjébe vetett 
hit igazít meg téged a pap és az o hivatala által. Ne tö-
rődjél vele, ha az Űr mindjárt valami hím vagy nőstény 
szamár által szól is hozzád, csak hallgasd az ő igéjét s 
abban reménylj ós higyj. 
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így szeretném én értelmezni azt, a mit a mi iskolás 
tudósaink mondanak, t. í hogy az egyház szentségei 
nékünk gyakorlásra advák, vagyis mint megbecsülhetlek 
ajándék, mint a hitnek ós niegígazításnak kedves alkalma. 
Mert hajdan Saul korában az Űr beszéde drágalátos vala 
(L Sámuel 3, i)3 ámde most az 0 igéjét a legkönnyelműbb, 
a leggonoszabb ős legtudatlanabb emberek ís szájukba 
veszik, Hát te csak az igére ügyelj és ne törődjél a sze-
mély maszkjával Töved, nem téved ebben a dologban, te 
néni tévedsz, ha hiszesz. Ea meg én tévedek ebben ás 
értetlen vagyok, igazítson útba, a kí érti ezt a dolgot. 

Ebből foly, hogy Gerson J ánosnak" ama hármas igaz-
sága, a mely már régóta könyvbe és fülbe behatolt, oko-
san fogandó fel, t i. hogy az ember ne azért vegye 
biztosra, hogy az üdv állapotában van, mivel elmondhatja 
hogy bűnei miatt fájdalmat erez, hanem sokkal inkább azt 
vizsgálja meg, vájjon a feioldozás szentsége után azzal 
a hittel vágyódik-e, hogy ha 0 abban részesül; akkor 
fel vagyon oldozva; Mert ennyit tesz a szentségnek szív-
beli vágyódással, vagyis amaz igébe vetett hittel való vétele, 
a melyet vagy mint jelenlevő hali vagy kíván hallani. 
Vigyázz tehát, nehogy bármi módon saját töredelmedbe 
helyezd bizodalmadat, hanem igen is a te jóságos és hű 
üdvözítődnek, a Jézus Krisztusnak puszta igéjébe. Szíved 
megcsal, ő azonban nem csal meg tégedet, akár bírod már, 
akár csak vágyódol utána s ha ez immár így van (s adja 
az Űr Isten, hogy Mikeás prófétával 2, u , e részben az a 
férfi legyek, ki nem birja a lelket ós inkább hazugságot 
mond) úgy félő, hogy ezen tudatlan ós zavaros fejű s hozzá 
még gonosz cselekedet- és tőredelem-hirdető nagy hősök ál-
tal sok lélek kárhozik eL Először, mert ők az igébe vetett 
hitet nem tanítják, hanem csakis a töredelmet s azt 
ís elég rosszul Másodszor, mert ők nagyon is készek 
a feioldozás' osztogatására ós az efele javakban való re-
szeltetésre; mintha biz a hit birtoka olyan közönséges 
dolog volna, a mi széltébe-hosszába bárki fiánál meg lenne, 
és nem is kutatják, hogy kit és miért oldoznak fel 
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Epén azért nem annyira szükséges, hogy" a íeloldo-
sandőtől ezt kérdjük: bánkodol ? hanem, inkább ezt: hiszed, 
hogy én téged feloldozhatlak? Á mint Krisztus mondja a 
vakoknak (Máté 9,28) „Hiszitek, hogy én ezt cselekedhetem ? 
Mindenek lehetségesek annak, a kí hisz," Ez a hit ugyanig 
leginkább azoknál jelentkezik, a kik lelkiismeretükben 
szoronganak és inkább önmagukban való bizalmatlanságot 
éreznek, Azoknál ellenben, a kik ezt a lelki nyomorúságot 
nem érzik magukban, nem tudom, ha vájjon ama kulcsok 
vigasztalást nyujtanak-e, minthogy nem érdemes vigaszta-
lásra más, csakis a kí bánkódik és nem ís bátorítható fel 
a bfinbocsánatban való hitre más, csakis az, a kí fél, hogy 
bűneiben marad. 

És, hogy immár végezzek e tárgygyal, hiszem, hogy ez 
az én nézetem a kulcsok hatalmát nem kisebbíti meg, a mint 
ezt szememre vetik, hanem igenis az embereket a hamis 
kultusztói és zsarnoki hódolattól elvonva, a köteles és szere-
tetre méltó hódolatra készti. Hiszen nem csoda, ha a kul-
csokat megvetik, ha azok hamis kultusszal vagyis csupán 
csak félelemmel ajánltatnak fel a népnek elfogadás végett, 
míg ellenben, ha megismerik azoknak fölötte üdvösséges 
hasznát, kőnek, tuskónak kell annak lenni, a kí könnyek 
közt nem csókolgatja és öleli azokat magához. Hát ugyan 
miért magasztaljuk a pápát azokért annyira és miért állít-
juk őt oda, mint valami borzasztó embert? Hiszen a kul-
csok hatalma nem az öve; az inkább az enyém, nekem 
van az adva, az én üdvösségemre, az én vigasztalásomra, 
békességeimre s nyugodalmamra rendelve, A pápa az én 
szolgám a kulcsok dolgában; neki mint pápának azokra 
nincs szüksége, hanem igenis nekem. Á hízelgők minden 
hatalmat a papokra ruháznak; a kulcsokban nem a mi 
vigasztalásunkkal, hanem csakis az ő hatalmukkal dicse-
kednek ós minket ép azzal ijesztgetnek, a mivel leginkább 
kellene vigasztainiek. Ennyire felfordult ma minden ós 
ínég mindig nem hiszik, hogy boldogtalan időket ólunk, 
mikor a legszentségesebb dolgokkal annyira vissza élnek 
s azokat ránk nézve a leggonoszabbra fordítják. Azért ís 
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a gsöbanforgő tételt úgy, a mint van, nem egészen tartom 
fenn, hanem nagyobb részében tagaáonr 

XXXIX. TÉTEL, 

Még a legtudósabb theologusokra nézve ís szerfölött 
nehéz feladat a bűcsű bőséges áldását és az igazi 
tőredelem szükségét a nép előtt egy időben magasz-
talni 

Ezt megokolom a következő tételben. 

TÉTEL. 

Az igazi tőredelem keresi és szereti a büntetést, 
a bűcsű kegye ellenben felment az alól és meg-
utáltatja legalább alkalom adtán. 

Gondolj az igazi bűnbánóra és látni fogod, hogy o 
oly hévvel törekszik Isten megsértése miatt önönmagán 
bosszút állni, hogy kénytelen vagy rajta szánakozni, sőt 
szükségesnek tartod, hogy útjába állj, nehogy magát 
tőnkre tegye, a mint gyakorta olvastuk ós láttuk, hogy 
ilyesmi megtörtént Szent Jeromos ís azt irja, hogy az ő 
Paulája ilyen volt és ugyanezt irja maga-magáról ís. Az ilye-
neknek egy büntetés sem elég, sőt a tékozló fiával kihívják 
maguk ellen az eget ós főidet ós magát az Istent is, 
miként Dávid is cselekedte mondván (IL Sámuel 24, 17): 
„Hadd sújtson le karod, kérlek, ón reám és az én atyám 
házára/' Annakokáórt úgy vélem, helyesen mondottam, 
hogy a kánonszerű bűnbánat csakis azokra szabható ki, 
akik nem akarják magukat megjobbítani, mint teszem a 
renyhék, vagy csakis úgy, hogy bűnbánatuk igaz voltát 
kipróbáljuk. Nyílván látható tehát, mily nehéz dolog leg-
alább a tudósokra nézve a büntetések gyűlölete ós szere-
tete kőzött a középutat betartva, a büntetések iránt valő 
gyűlöletet úgy hirdetni, hogy amellett rábírják a népet 
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különösen azok szeretetére is; a tudatlanokat ellenben, 
minthogy o nekik semmi sem nehéz, semmi sem tart ja 
vissza, hogy ezt is könnyűnek ne tartsák. Az evangélíom 
ugyan azt tanítja, hogy a büntetéseket nem szabad kerülni, 
sem elengedni, hanem keresni és szeretni, mert az a sza-
badság lelkét és Isten félelmet ugy hirdeti, hogy attól át-
hatva minden büntetést megvessünk. Ámde több hasznot 
hajt és a bűcsűárűsok ládájára nézve is elonyősebb, hogy 
a nép féljen a büntetésektől és e világ ós a felelem lelkét 
a betűben ós a szolgaságban szívja be, hallván, hogy egy 
némely kánonszerű büntetés oly rettenetes dolog, hogy 
tanításuk szerint csakis ily nagy fáradsággal, ily nagy 
költséggel, ily nagy pompával ós ennyi szertartással kerül-
hető el; de ugyancsak tanításuk szerint minderre semmi 
szükség, hogy az evangéliomot szeressek, E pontnál 
ellenvetik: 

„Dehát igy mit mondasz a Rómába, Jeruzsálembe, a 
Szent Jakabhoz, az Achenbe, a Tríerbe101 és sok más or-
szágba ós helyre búcsú végett menő zarándokokról, vala-
mint a templomszentelésekről 

Feleletem. 
Ezek a zarándokiások igen sokféle, de vajmi ritkán 

helyes okból történtek. Az első és legközönségesebb ok vala-
mennyi közt, t. i. a kíváncsiság látni és hallani idegen ós 
ismeretlen dolgokat Ez a könnyelműség a saját egyházuk-
ban elhanyagolt istentisztelettől való megcsömörlésből ós 
annak gyarlóságából ered. Hisz különben a zarándok 
hasonlíthatianul jobb búcsút találhatna otthon, mint az 
összes már felsorolt helyeken együttvéve is ; színtazonkép 
Krisztust és a szenteket ís közelebb érné, ha bolond 
módra a fát és köveket a szegényeknél ós felebarátainál 
többre nem becsülne, holott ezeknek kellene szeretettel 
szolgálnia és családjára ís gondot viselnie. 

A másik ok elfogadhatóbb, t. i. a búcsú oka, mert 
tekintve, hogy a búcsú szabados dolog ós nincs meg-
parancsolva, épen azért azzal épen semmi érdemet nem 
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szeres az, a kí semmi másért, hanem csak a bűcsü végett 
megy zarándokútra. Ámde valóságos bolondok azok, a kik 
otthon Krisztust ős felebaráti aíkat semmibe sem veszik, csak-
hogy haszon és érdem nélkül idegen helyen tízszer annyit 
költhessenek. Miért ís, a ki otthon marad ós őszbe tartja ezt 
a mondást (L Péter 4, 8): „Á szeretet betakarja, a bűnök 
sokaságát"; meg est (Lukács 11, 41): „A fölöslegből ad-
játok alamizsnát és íme tiszta minden néktek": az sokkal 
különb jót cselekszik, sőt csak ís így tesz jót, még ha 
Jeruzsálem és Rónia összes búcsúját megvásárolná ís. 
De hát nem akarunk észre térni, azért oda is adatunk szí-
vünk kívánságainak, (Rom. 1, 24)= 

Harmadik ok, a bűn miatt való gyötrődés és lakolás. 
De azt hiszem ez ritkán, igen ritkán fordul elő. Mert ott-
hon ís gyötörheti és robotoltathatja magát az ember, ha 
épen robotolni akar. Mindamellett, ha teszi, nem rossz, 
hanem jó dolgot mivel. 

A negyedik tisztes ok, ha t. I különös hódolatból, a 
szentek tiszteletére és Isten dicsőségére, meg önépítés 
végett történik, a mint teszem azt Szent Luczia, Szent 
Agatához102 zarándokolt és egy némely szent atya Rómába. 
S hogy ezt nem kíváncsiságból cselekedték, e mellett 
bizonyság az ő vógsorsuk. 

Annakokáőrt e jő cselekedeteknél, tetszésemre vagyon, 
ha az efféle zarándoklásokra vonatkozó fogadalmakat más 
cselekedetekkel cserelik fel és vajha ingyen cserélnék feL 

XLI. TÉTEL. 

A pápa búcsújáról óvatosan kell beszélnünk, hogy 
a közönséges ember balul ne fogja fel s azt a szeretet 
más egyéb jó cselekedeteinél többre ne becsülje. 

Szeretnek a néphez így szólni: Látjátok édes atyám-
fiai, tudnotok kell, hogy a jó cselekedeteknek három faja 
van, a mely pénzkiadással jár* Az első és minden másnál 
előbb való, ha valaki a szegényeknek ád, vagy szükséget 
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szenvedő felebarátjának kölcsönöz és általán bármely ín-
séggel küzködőt megsegít Ezt a jó cselekedetet még a 
templom építésére és annak edényeire ős ékességeire való 
adakozásnál ís előbbre kell tennünk. Azután^ ha ez meg-
történt ós nincs már több szűkölködő, a második, hogy a 
i í i í magunk vagy országunk templomaira és kórházaira és 
más hasznos középületekre adakozzunk. Ha pedig ez ís 
megtörtént, akkor végre, ha nektek ügy tetszik, harmad-
sorban adhattok valamit a búcsú megvásárlására is. Mert 
az első esetre van Krisztustól parancsunk, emez utolsóra 
azonban semmi parancsunk nincs. 

Ha pedig azt mondanád: „Ezt prédikálva vajmi kevés 
pénz gyűlne össze a búcsúért"; erre azt felelem: elhiszem. 
De hát mi baj ez, hiszen a pápák a búcsúval nem pénzt 
hanem a lelkek üdvösséget keresik, a mint nyilvánvaló 
ez azon búcsúkból, a imíket ők a templomok és oltárok 
felszentelésekor osztogatnak. Tehát eszükben sincs, hogy 
a maguk búcsúival az üdvösségesebb cselelekedeteket 
megakadályozzák, ellenkezőleg, hogy a szeretet munkáit 
előmozdítsák. 

Én nyíltan kimondom, hogy a ki másként oktatja a 
népet és ezt a sorrendet felforgatja, az a népnek nem 
tanítója, hanem ámitója; kivévén azt az esetet, mikor a 
nép bűnei miatt rászolgál, hogy olykor-olykor ne hallja a 
tiszta igazságnak hirdetését. 

XLII. TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápá-
nak eszeágában sincs, hogy a bűcsűvásárlást a könyörü-
letesség cselekedeteivel bármi részben egyenlőnek tartsák. 

A pápát, mint fentebb mondottam, úgy veszem itt, 
mint közszemólyiséget vagyis a mint ő hozzánk a kánonok 
utján szól. Mert oly kánon nincs, a mely a búcsú értékét 
az irgalmasság cselekedeteivel egybe merné hasonlítani. 

Ez pedig nyilván következik abból, hogy az Istennek 
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parancsolata mérhetlenüí fontosabb annál, a mi csak 
embertől ered és semmiképen nincs megparancsolva, mert 
amott van érdem, itt azonban nincs. 

E pontnál ellenvetik: „Hiszen a búcsút is kegyes 
cselekedet által vásárolják meg, értem a templom építé-
séhez való hozzájárulást vagy a foglyok kiváltását: tehát 
az ís érdemszerző." 

Erre feleletem: én nem a cselekedetről, hanem a 
búcsúról beszélek, mert ama cselekedet búcsú nélkül ís 
végrehajtható, a mennyiben nincs okvetlen egybekötve a 
búcsúval A cselekedet nélkül engedélyezett búcsú pedig 
nem hoz semmit, hanem csak visz, ellenben a búcsú 
nélkül való cselekedet hoz valamit, mert ennél ujra meg-
nyerjük, a mi mienk, emitt ellenben odaadjuk azt, a mi 
a mienk s épen azért ott a testnek, itt a léleknek szol-
gálunk és röviden ott a természetnek, itt a kegyelemnek 
teszünk eleget, Miért ís a búcsú magában véve nem 
hasonlítható össze az irgalmasság cselekedeteivel 

Szintúgy a búcsú nélkül való cselekedet tisztább, 
mint a búcsúval való és a búcsú a cselekedetnek vala-
melyes megtévedése, mert elveszi a maga jutalmát, sőt 
többet, inint a maga jutalmát, E szerint kegyesebben 
járnának el, ha csupán a maguk részét szednék be és 
nem a búcsúért. Nem mintha a búcsú gonosz és ártalmas 
dolog volna, hanem mivel a visszaélés árt, a mennyiben 
ily cselekedetet nem végeznének, ha búcsú nem volna. 
És igy az efféle cselekedet czélja a búcsú, mi több, maga 
az ember, a ki keresi, a mi az övé, holott kötelessége 
volna a cselekedetet Istenért és ingyen végrehajtani és a 
búcsút nem volna szabad elfogadnia másként, hanem-
ha csak mint olyat, a mely neki ingyen, nem pedig az ő 
adományáért adatik, hogy így az a búcsút ne vegye meg 
és ezek ne adják el azt. Szükséges ugyanis, hogy mindkét 
részről ajándék légyen az, ellenkező esetben nyilvánvalóvá 
leszen a simonia103 és a leggyalázatosabb vásár. De ki 
mondja meg ezt a népnek, hisz azt mondják: „Tedd be 
ingyen és én is megadom ingyen." 
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Sziníazonkép félő, hogy e visszás eljárás következtében 
nagy mértékben fokozódik az egyházban a bálványozás. 
Mert ha a népet arra oktatják, hogy a büntetések elke-
rülése végett adakozzanak (a mi reményiem, nem történik 
meg, bárha talán sokan így értik a dolgot), akkor aztán 
világos, hogy nem Istenért adakoznak és a büntetésektől való 
félelem, vagy a büntetés bálványukká leszen, akinek 
ígyen áldoznak, A mi, ha ígyen történik, valami olyas 
rosszat követnek el az egyházban, a milyet hajdanában a 
pogány rómaiaknál követtek el, a mikor Fébernek104 és más 
haszontalan ós ártalmas isteneknek szolgáltak, csak hogy 
azok ne ártsanak nekik, Miért is vigyázni kell a népre ós 
az efféle kótséges és veszedelmes dolgokat még a legtu-
dósabb egyénekre sem kell bízni. 

XLIII. TÉTEL. 

Fel kell vílágositaní a keresztyéneket, hogy az, a 
ki a szegényeknek alamizsnát ad, vagy a szűkölködőt 
megsegíti, jobb dolgot cselekszik, mint ha búcsút vásárol 

Ezt a tételt így állítom fel a tudatlanok miatt. Mert 
ez a mondottakból eléggé világos. Ezt a teteit pedig a 
két előzővel és következővel együtt ón nem először ós 
nem ís magam vallom, hanem mindenki és az egész egyház; 
csak a nép az, a mely azt sohasem hallotta. Lehet, attól 
félnek, hogy az ily nyilvánvaló ás biztos igazságot nagyon 
is hamar megértenék. Hiszen Szent Bonaventura105 és a töb-
biek is mind, ezt a kérdést tárgyalván, maguk maguk-
nak vetve ellent: „Tehát mellőzendők a többi jő csele-
kedetek", — egyórtelműleg felelik: „Épenséggel nem, 
mert a többi jő cselekedetek az igazi jutalom (praemium 
essentíale) elnyerése szempontjából jobbak". Tehát nyílván 
megáll a tétel, ha azok mondják azt, a kik mégis állít-
ják, hogy a búcsú a Krisztus és az egyház erdemének 
kincse. 
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XLIV. TÉTEL. 

Mert a szeretet munkája által gyarapszik a szeretet 
és az ember jobbá lesz. De a búcsű által nem lesz 
jobbá, hanem csakis szabadabbá a büntetéstől 

Nyilvánvaló, Mert a búcsúval csupán a büntetések 
elengedését biztosítják s a búcsúnak nincs más haszna, 
a mint ezt mindnyájan meg is engedik, mint hogy a 
büntetéseket megszünteti. Ámde a büntetés megszüntetése 
nem tesz jóvá avagy jobbá a szeretetben. 

XLV. TÉTEL. 

Fel keli világosítani a keresztyéneket, hogy a kí 
felebarátait nyomorogni látja s ezzel nem törődve 
búcsút vásárol, nem a pápa búcsúját váltja magához, 
hanem magára zúdítja az Isten haragját. 

Mert felforgatja a fentebb megállapított rendet és ez 
ellen beszél János (L Ján. 3. 17): „Ha valaki látja a maga 
felebarátját szűkölködni és elzárja szivet előle, mi módon 
marad meg abban az Isten szeretete?" Ezt a szűkölkődést 
a mi sophistáínk az utolsó ínségre magyarázzák, t. i azért, 
hogy a szeretet gyakorlására soha vagy csak igen ritkán 
legyen alkalmuk, holott ők maguk, ha nem ís az utolsó, 
hanem az első szükséget szenvedik, nagyon is szeretnek, 
ha raj tuk segítenének, ellenben másokon csak akkor 
akarnak segíteni, ha azok a lelküket már kiadták. Biz 
ezek valóban derék theologusok és keresztyenek, a kik 
nem teszik azt az emberekkel, a mit óhajtanak, hogy 
velük tegyenek. 

X'LVI. TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a búcsú 
vásárlása szabados és nem parancsolt dolog. 

Azt fentebb eléggé kifejtettem, hogy a búcsú azon 
dolgok sorába tartozik, a melyek szabadosok, nem pedig 
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azok sorába, a melyek hasznosak, mint teszem azt az 
ö-testámentomban a váló levél (V. Mózes 24, 1.) a félté-
kenység áldozata (IV. Móz. 5, 15.) és az Űj-testamentom-
ban a perek és a gyengék miatt való ítélkezések, sőt „a ti 
keiTiénységtek miatt" (Máté 19, 8., Márk 10, 5,) mondja Krisz 
tus. Ki effélét cselekszik, azt inkább tűrik, mint dicsérik, sőt 
mint a Glossa mondja: Li. V. de poen. et rem. canon. Qnod 
antein, és sokan mások jobb tennék, hogyha maguk tennének 
eleget ős nem vásárolnának búcsút, a mit bizony senkinek 
sem szükséges megvásárolnia, kivevőn a nagy bűnösöket. 

XLVII. TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy hacsak 
nem dúsgazdagok, azt, a mi az élet fentaríására szük-
séges, kötelesek családjuk javára fordítani és semmi-
esetre sem bűcsíivásárlásra tékozolni. 

Mert az apostol azt mondja (L Tím, 5, 8.) „A kí az 
övéiről ős kiváltkópen a maga háza népéről nem gondos-
kodik, a hitet megtagadta és a hitetlennél alábbvaló". 
Pedig sokan vannak, a kiknek alig van betevő falatjuk 
és viselő ruhájuk és mégis a bűcsúárusok nagy zenebo-
nájába belebolondulva, magukat csalják meg és döntik a 
végső romlásba, csakhogy azok zsebét tele tömhessek. 

XLVIIL TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápa 
a bűcsű osztogatásánál, amint nagyobb súlyt fektet az 

ájtatos imádságra, űgy inkább kívánja is azt mint a 
kész pénzt. 

Ezt a tételt a mi uraink, a római udvar tányérnyalői 
megmosolyogják. Mindamellett bizonyos dolog, hogy a 
pápa alatvalőitól első sorban az imádságot köteles kívánni, 
a mint Szt. Pál ís gyakorta megkövetelte övéitől És ez 
sokkal méltóbb ok a búcsú osztogatására, mint ezer 



176 I)R, LUTHER MÁRTON 

székesegyház építése, azért, mert a főpap inkább megszállva, 
mint körülvéve, annyi undok rossz lélektől és gonosz 
embertől nem tévedhet, hacsak nem az egyház legnagyobb 
kárára kiváltkép akkor, ha szívesen hallgat csábítóinak 
dőgvésses hangjára: »Felsem ís tehető, hogy a világ leg-
első nagysága tévedjen." Szintúgy erre ís: „Minden posítív 
jog az ő szive rejtekében vagyon." Hát fel sem ís tehető 
ugyan, hogy tévedjen, ámdeaz a kérdés, ha vájjon ez a feltevés 
jó-e? És minden jog az ő szíve rejtekében van ugyan, de az a 
kérdés, az ő szíve jő~e? erről pedig imádság által kell 
gondoskodni No de erről a dologról mindenek közt a 
legszebben értekezik Szent Bernát a Jenő107 pápának aján-
lott „De consideratione"106 ezímíí könyveben, 

XLIXa TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápa 
búcsúja jő, ha az ember nem abba veti bizodalmát, de 
semmi sem ártalmasabb annál, ha miatta veszendőbe 
megy az Istennek félelme. 

Lássuk meg hát a veszedelmet. A búcsút a népnek 
egyenesen a kereszt és ístenfélelme igazságával ellenkező-
leg hirdetik, mert a büntetésektől való mentességet, továbbá 
az elengedett bűnöktől való biztosságot ajánlgatják nekik. 
És ez világos jele annak, hogy az a nagy kórkedóssel 
hirdetett búcsú nem Istentől vagyon, mert a nép őrőmestebb 
fut utána, fogadja el, becsüli meg, mint magát az Istennek 
szent evangóiiomát, hogy bebizonyodjók az igazság: „Mert 
azt, a mi Istentől jön, utálta a világ: más jött az ő nevé-
ben ós azt befogadta" (János 5, 43). És e tévelygésnek okai 
maguk az efféle mesék szerzői, a kik azokat nagyobb 
buzgósággal és pompával hirdetik, mint az evangeliomot, 
meg az is, hogy mindenkinek hirdetik, a mi csak kevesek-
nek valő0 Mert mint fentebb eléggé kiviláglott, a búcsú 
felmentés, szabadalom, elengedés és elnézés ós az igazi 
búcsú, ha a szót szoros, igazi értelmében vesszük, annyi. 
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Mint a gyönge, rideg és megkeményedett keresztyének 
iránt való enyhe eljárás, vagyis olyasvalami, a mí a Gibeo-
nitákra, a vízhordőkra és szolgákra, mintsem Izraél fejeire 
és gyermekeire tartozott. 

De igazolom tételemet. Ha a kegyes emberek szeretet-
cselekedetei ís olyanok, hogy azokba senki sem helyezheti 
bizodalmát avagy bátorságát, hiszen Szent Jőb ís félt 
minden o cselekedetei miatt (Jób 8,2s): és „Boldog ember, ki 
az urat féli." (CXIL Zsolt 1); szintúgy: ,,3oldogember5 ki 
mindenha fél" (Példab. 28, u ) : mennyível inkább szükséges, 
hogy a búcsút, a mely az ily cselekedetekhez mérve sokkal 
jelentéktelenebb, félelemmel fogadjuk és abba a legkisebb, 
azaz semmiféle bizodalmat se helyezzünk l A kegyes fél, 
hogy kevesebbet tesz és szenved, mint a mennyit kellene, 
á s hol az a bűcsűs bűnös, a kinek kevesebbet kelljen 
tennie, mint a mennyit tehet? És ha jo l értem ezeket a mi 
szőszátyárjainkat és észcsavaróínkat, ok a búcsúval minket 
sötét verembe és tévelygésbe rántnak, a mennyiben általa 
mindenkit rábírnak, hogy magukban bízzanak, holott az 
csak egynehány embernek és köztük (mint mondottam) 
csak a rideg és gyenge szívűeknek való. Meglásd, nehogy 
utóbb úgy forduljon, hogy a Szent Lélek sugallatára, mint 
a maguk saját bizonyságára hivatkozzanak, Szent Péter 
ügyét, a Szent Lélek ügyét mintegy maguk vallják, hogy 
ők vásárosok, símoniaüzők és kegy ajándékokat áruba 
bocsátók. 

Mikor pedig azt mondottam, hogy „a búcsú hasznos", 
ezt úgy;' értem, hogy „nem mindenkinek, sőt csak az ó 
embernek és a hortyogó munkásoknak", azért, mert jobb, 
ha nekik az efféle büntetéseket elengedik, mintha kellet-
len viselik azokat; mindamellett azzal a szabadsággal, a 
melyet nekik nagyobb rossz elkerülése miatt meghagytak, 
nem tanácsos bátorságosan élniök, sem abba bizakodniok, 
hanem inkább bánkódníok és félniők, mert ő nekik szükségük 
van arra, hogy nagyobb baj miatt kisebb bajban hagyassa-
nak, látva, hogy még azok is félnek, a kik a jő uton 
buzgósággal előre törnek. Azért mondottam, hogy semmi 

Dr. Lu the r M. míívei. -j 9 
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sem ártalmasabb,. mint, ha az ily szabadságot félelem 
nélkül élvezik, 

L. TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy ha a 
pápának tudomása volna a búesűhirdetők zsebeléséről, 
inkább porig felégetné a Szent Péter templomát, mintsem 
hogy felépíttesse azt juhai bőréből, húsából és csontjából 

Ezek a mí erőszakos vásárosaink ugyanis, minekutána 
a keresztyén élet minden egyes rendjét meghatározott 
pénzösszeggel terhelték meg, végül azt hirdetik, hogy az 
asszonyok ís menjenek koldulni még férjük akarata ©11©°= 
nére is ós a kolduló barátok, még elöljáróik akarata elle-
ném Is,108 valahonnan pénzt harácsoljanak össze, ágy hogy 
egyáltalán nincs olyan, a ki utolsó fillérét ís oda ne adná. 
Sőt odáig mentek, hogy a népet arra buzdították, adják 
el ruháikat ís vagy valahonnan kölcsönt vegyenek s mond-
ják, hogy ©z meg ís történt Én pedig azt vélem, hogy 
tekintve, miszerint a búcsű az egyház összes javai közt a 
legsilányabb s hogy ezt nem is kellene másoknak, csak 
as egyház leghitványabb tagjainak osztogatni, továbbá te-
kintve, hogy az sem nem érdemszerző, sem nem hasznos, 
hanem többnyire igen nagyon ártalmas, ha nem párosul 
Isten félelmével: mondom azt velem, hogy az efféle tan 
kárhoztatásra méltó ős hogy ellenkezik Isten parancsolat 
tavai Az asszonynak ugyanis kötelessége, hogy főrje hatal-
mának alá vesse magát ős annak akarata ellenére semmit 
se cselekedjék. ínég ha erdemszerző dolog volna ís az, 
még kevésbé menjen búcsút koldulni, mire talán nincsen 
is szüksége, A szerzetesek pedig meg ne tagadják az 
engedelmességet még akkor sem, ha másutt vértanú koszo-
rút szerezhetnének is. De hisz az ellenkezőt maga a pápa 
sem akarta soha, hanem csak az ő hamis tolmácsai. De 
köpködjön más, én türtőztetem magam, ösak még egyet; 
értsd meg ebből legalább azt nyájas olvasó, vájjon nem 
az o hitvány prődikáczióik-e az oka annak, hogy a néppel 
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elhitetik, mitha a búcsúban volna az üdvösség és az Isten-
nek igazi kegyelnie ? Hisz különben mért ajánlgatnák azt 
oly nagy hévvel, mint érdemszerző cselekedetet és miatta 
mért törölnék el Istennek parancsolatát ? De azért ők 
mégsem eretnekek, ellenkezőleg, mint eretneküldözők égig 
emelik fejüket. 

Avagy talán azt akarta a pápa, hogy azok az emberek, 
kik as o gondviselésére vannak bízva, kőért, fáért bőrig 
nyuzassanak, sőt hogy ezek a latrok és tolvajok (a mint 
Krisztus mondja Ján. 10, : dőgvészes tanokkal rakásra 
öljék ős romlásba döntsék őket ? Bizony sokkal jobb dol-
guk volt, mikor olyan császárjuk109 volt, ki azt mondta: „A 
jő pásztor megnyírja juhait, de bőrüket nem nyúzza !e<4

: 
Ámde ezek nemcsak bőrüket nyúzzák le, hanem fel is fah 
ják őket testestől lelkestől. Valóban: „Nyílt sir az ő torkuk, 
nyelvükkel" stb. (V. Zsolt. 10). 

LI. TÉTEL. 

Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy a pápa, 
a mint kötelessége, úgy kész, még (ha kell) a Szent 
Péter székesegyháza eladásával inkább kiosztani is, 
a maga saját pénzét is azok közt, a kiknek legtöbb-
jétől bizonyos bűcsúhirdetők a pénzt kicsikarják. 

Így, teszem azt, Szent Ambrus110 a kelyheket kiolvasz-
totta, hogy azok árából a foglyokat kiváltsa ós nolai111 

Szent Paulinus övéiért maga magát foglyul adta. És ép e 
czélra való az egyház aranya, mint a decretumokban 
olvassuk ugyanazon Ambroziusból112 átvéve. Most azonban, 
én édes Istenem, hányan vaanak? a kik fát, sőt leveleket 
hordnak az erdőbe és cseppeket a tengerbe, vagyis berak-
ják filléreiket abba a zacskóba, mely (hogy Szent Jeromos 
szavával éljek) az egész világon a vallásból húz hasznot 

12* 
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LII. TÉTEL. 

Híu dolog a bűcsű levelek által valő üdvös-
ségben bizakodni, még ha a bűcsűbiztos, vagy maga a 
pápa lelkével kezeskednék is érte. 

Nem átall anak eloáilani egész szemtelenül e csodálatos 
tannal sem, csakhogy kiöljék az emberekből az Isten 
félelmét és hogy a búcsúval az Isten haragját magukra 
sűdítsák § teszik est a Bölcsesség könyve mondásának 
ellenére (Sirák S5 5): „Ne bízd el magad, bárha bűnöd ki 
is vagyon engesztelve" és szintúgy (XIX. Zsolt. 13): „Ki 
veszi észbe bűneit?" Ámde ok azt mondják: „"Nem 
szüntetjük meg Isten félelmét" Hátha a búcsú nyújtotta 
biztonság megállhat az Isten félelmével, úgy valóban nem 
szüntetitek meg, Ámde, hogyha a nép a nagy esküdözéssel 
rátukmált búcsúlevelek birtokában ís fél, hogy e levelek 
Isten előtt elégségesek nem lesznek, hová lesz a biztonság 
ama nagy hangú ígéretének igazsága ? Ha meg akad olyan, 
a ki bízik abban, hogy a búcsúlevél Isten előtt elegendő, 
mire féljen akkor?' Mindörökké átkozott beszéd az, mely 
a népet olyan biztonságra ós Mzodalomra bírja rá, a mely 
bármely dologban vagy dolog által vagyon Isten merő 
irgalmán kívül, mely ís a Krisztus. Az összes szentek 
nemcsak félnek, hanem kétségbeesve mondják ís (CXLI1L 
Zsolt 2): „Urain ne szállj perbe a te szolgáddal!" És te 
levelekkel biztosítva viszed őket széke elé ? Armakokáert 
azt hiszem, hogy az a mese, melyet ezekről a telhetetlen, 
hazug bűcsúárusokről némelyek költöttek, nem egészen 
szűkölködik igazság nélkül, t. L, hogy egy halott búcsú-
levéllel érkezett a pokol kapuja elé s arra hivatkozva 
könyörgött szabadításért; ekkor hozzá lepett az Ördög és 
míg a levelet olvasta, kezeben (a pokoli nagy hőség 
miatt) a viasz elolvadt s a papír elégett és aztán őt ma-
gával vitte a pokol fenekére. 
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LIII. TÉTEL. 

Krisztus és a pápa ellenségei azok, a kik a búcsú-
levél hirdetése miatt Isten igéjének más templomokban 
való hirdetését végkép elnémítják. 

Mert a pápa tiszte, akarata, hogy mindenelőtt, min-
denha és mindenhol Isten igéjét hirdessék, a mint hogy 
nagyon jól tudja, hogy Krisztus ezt parancsolta meg neki. 
Hogyan Mgyjük el hát róla, hogy Krisztussal ós maga 
magával ellenkezzék? Ámde ezek a mi embereink, mint 
más egyebet, ezt ís megmerik koczkáztatni. 

LIV. TÉTEL. 

Isten igéjének joga szenved csorbát, ha egy ugyan-
azon szent beszédben ugyanannyi vagy több időt szen-
telünk a búcsú hirdetésének, mint Isten igéjének. 

Ez a tétel eléggé világos Isten igéjének méltóságá-
ból, sőt szükségességéből; holott a búcsúhirdetés sem nem 
szükséges, sem nem igen hasznos, 

LV. TÉTEL. 

A pápa nem gondolkozhafik másként, mint, hogy ha a 
bűesűhirdetést (a mí a legkisebb dolog) egy haranggal, 
egy pompával egy szertartással ünneplik, akkor az evan-
géliomot, a mi a legfőbb dolog, száz haranggal, száz 
pompával és száz szertartással hirdessék. 

Mert az egyházban semmit sem kell nagyobb gonddal 
tárgyalni, mint a szent evangeliomot, a mennyiben az egy-
háznak semmije sincs, a mi annál drágább és üdvössége-
sebb volna0 Innét, hogy ez az egy tiszt az, a mit Krisztus 
újra meg újra tanítványainak lelkükre kötöt t Pál is azt 
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mondja (L Kor. 1, 17), hogy ő nem keresztelés, hanem az 
evangélíom hirdetése végett küldetetto ¥ égre Krisztus ís 
meghagyja, hogy a hálaadásnak szentségét ne ünnepeljük 
másként, hanemha az ö emlékezetére. (Luk, 22, 19). És 
Pál L Kor0 11 (26): „Valahányszor esztek e kenyérből 
és isztok e pohárbői, az Űraak halálát hirdessétek", Jobb 
ugyanis a szentséggel nem élni, mintsem az evangéliomot 
nem hirdetni Az egyház is elrendelte, hogy a misét az evan-
géliom olvasása nélkül meg ne tar tsák: tehát az evangélíom 
többet ér Istennél, mint a mise, mert evangélíom nélkül 
nem él az ember lélekben, mise nélkül azonban ói Mert 
bármely Isten szájából származó igéből el az ember (Máté 
4, 14), a mint ezt maga az Űr bővebben János 8. f. tanítja. 
Továbbá: a mise megnyugtatja azokat, a kik már Krisz-
tusnak tagjai, az evangélíom ellenben a lélek fegyvere, 
elnyeli a testet, ketté vágja Behemótot,113 elveszí az erős 
fegyverzetét és gyarapítja az egyház testet. A mise sen-
kinek sem használ, hanemha csak annak, a ki már éL 
Az evangélíom pedig egyáltalán mindeneknek. 

Innét, hogy az ősegyházban a gonosz lélektől meg-
szállottaknak és a katechuménoknak megengedték, hogy 
az evangélíom olvasásáig jelen lehessenek ós akkor aztán 
kiküldtek őket azok, a kik a mise testének tagjai valá-
nak és most ís még megengedik azoknak, a kik átok 
alatt vannak, hogy az evangélíom olvasásáig a misénél 
jelen lehessenek. Valamint János megelőzte Krisztust, úgy 
az evangélíom ís a misét. Az evangélíom lesújt ós meg-
aláz, a mise a megalázottaknak kegyelmet oszt Tehát 
jobb tennék, ha a misét megtiltanák. 

Ugyan mit gondolsz, mely gyönyörűséges egy látvány 
az az őrdögöknek9 mikor a bűcsúhirdetők, a kiknek ma-
guknak legnagyobb szükségük vagyon a búcsúra (a simo-
níaűzőkre és a kánoni vétségbe estekre értsd ezt a dolgot) 
azoknak osztogatnak búcsút, a kiknek épenséggel nincs 
arra szükségük. 
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LVÍ. TÉTEL. 

Az egyház kincsei, a mikből a pápa a bűnbocsá-
natot osztogatja, nincsenek sem elegendőképen meg-
jelölve, sem megismertetve a Krisztus népével 

Ez az én második halált érdemlő bűnöm. Annakokáért, 
minekutána már elég hosszan tárgyaltam sok egészen 
világos s bővebb magyarázatra nem szoruló dolgot, most 
végre valahára újra vitatkoznom kell és épen azért e 
vitatkozásban legutolsószor emelem fel tiltakozó szavaim 
Vitatkozom hát itt és keresem az igazságot, legyen 
tanúm az olvasó, legyen tanúm a hallgató, legyen tanúm, 
mit bánom ón, akár maga az az eretnekmester is. 

LVII. TÉTEL. 

Hogy azok bizonynyal nem mulandó javak, az 
világos, mert ezeket az igehirdetők legtöbbje nem egy 
könnyen osztogatja, hanem inkább halomra gyűjti 

E tételt eléggé megvilágosítja a tapasztalat. 

LVIIL TÉTEL. 

Nem ís Krisztus és a szentek érdemei, mert ezek 
mindenha, a pápa nélkül is munkálják a belső ember-
kegyelmét és a külső ember keresztjét, halálát és 
poklát. 

E tétel tartalma majd minden tudós lelkébe mélyen 
begyökeredzett és egészen befészkelte magát, épen azért 
bővebben ós alaposabban kell azzal foglalkoznom és ezt 
mégis teszem teljes bátorsággal. 

Elsőben ís a szentek erdeméről szólok. 
Azt mondják ugyanis, hogy szentek ez életben köteles-

ségüknél jóval többet cselekedtek vagyis : fölösleges jó cse-
lekedeteket (opera supererogationis) műveltek, a melyekért 
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még nem vették el jutalmukat, hanem hátrahagyták azokat, 
mint az egyház kincsét s ezekből történik a bűcsű útján 
bizonyos méltányos kiegyenlítés (compensatío) stb. És sze-
rintük így tet tek volna eleget érettünk a szentek. Ezt a 
következőkkel czáfolom meg. 

Először. Tehát a bűcsű nem bűcsű, a mit azzal bizo-
nyítok; hogy ilyenformán a bűcsű nem íngyenvalő kegyelmi 
feloldozás, hanem mások elégtételének alkalmazása, követ-
kezőleg megáll itt ís mindaz, a mit fentebb a harczoló 
egyház kincséről szólva kimutattunk, t. i , hogy ilyen-
formán â kulcsok hatalma semmi egyebet nem mivel, 
csakis, hogy a cselekedeteket egyről másra átruházza, de 
feloldozásrói sző sincs, már pedig ez ellenkezik Krisztus 
amaz igéjével: ; ;Valamit megoldozasz stb/'' Szintúgy ilyen 
formán a kulcsok által ugyanaz történik, a mi különben 
is tényleg megtörténik, mert ha a szentek cselekedetei as 
említett módon az egyház birtokában varrnak, azokat a 
Szent Lőlek bizonyára nem hagyja heverni, hanem tényleg 
segít velük azokon, a kiken segíteni lehet. 

Másodszor. Á szenteknek egyetlen cselekedete sem 
marad jutalmaaatlanul, mert az Isten minden embert meg-
jutalmaz érdemén felül. Pál ís mondja (Rom. 8,1 8) : „Össze 
sem hasonlíthatók a jelenlegi szenvedések a jövendő 
dicsőséggel" stb. 

Harmadszor. Kincs szent, a ki ez életben Isten paran-
csolatait teljesen betöltötte volna, tehát egyáltalán nem 
is mivelhetett semmiféle fölösleges jót. Következőleg nem 
is hagyott hátra ' semmit, a mit búcsúra lehetne fordítani. 
Azt hiszem, ez a következtetés eléggé világos ; a főtételt 
pedig úgy bizonyítom be, hogy a felett kételkedni ne 
lehessen, hanem inkább higyjük, hogy annak ellenkezője 
nyilvánvaló eretnekség. Először ís Krisztus ama mondá-
sával (Luko 17, 1 0): „Ha mindazokat megcselekedtétek, a 
mi írva vagyon, mondjátok, hogy „haszontalan szolgák 
vagyunk." Már pedig az magától értetődik, hogy a haszon-
talan szolga kötelességénél kevesebbet és nem többet 
tesz, ha csak nem akarunk azon néhány, vajmi ízetlen 
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ember álomképei után indulni, kiknek fecsegése szerint 
Krisztus ezzel csupán azt czélozta, hogy övéi alázató Ság-
ból tegyenek efféle vallomást, nem pedig az igazság-
okáért; ámde ezzel Krisztust keverik hazugságba, csak-
hogy ok maguk ne tűnjenek fel hazugokként. Másodszor 
Máté 25, (9) ama mondásával, hogy az okos szüzek a 
bolondoknak egyáltalán semmit sem akartak adni a 
maguk olajából, attól félven, hogy nekik sem leszen az 
elég, Harmadszor Pállal, a ki I Kor. 3, (14) így szól: „Eiki 
elveszi jutalmát a maga cselekedetei szerint," tehát nem 
mondja, hogy : „a másoké szerint." Negyedszer, GaL 6 (4) 
ama versével: „kinek-kinek magáért kell számot adnia". 
Hasonlókép (II Kon 5, 10): „Hogy kíkí elvegye jutalmát a 
szerint, a mint a testben cselekedett Ötödször, Minden 
szent köteles az Istent szeretni, a mennyire csak teheti, 
sot azon felül, a mint teheti, ámde ezt senki sem csele-
kedte meg, nem is volt képes megcselekedni Hatodszor, 
A szentek az ő legtökéletesebb cselekedetük, a halál, a 
vértanúság, a szenvedés által sem tesznek többet, mint a 
mivel tartoznak, sot csak azt teszik, a mivel tartoznak, 
illetőleg azt ís alig teszik. Tehát más cselekedeteikkel 
még kevésbbé tettek többet, mint a mivel tartoztak. 
Hetedszer, azzal, hogy míg én egész sereg ervet 
sorolok fel, ok meg a maguk nézete mellett egyet sem, 
hanem egyszerűen állítanak valamit, a nélkül, hogy az 
írásból, vagy az egyházatyákból, vagy az észből meritett 
érvekkel támogatnák az t Az ő nézetüket egyáltalán 
számba sem vehetjük, sot nem ís szabad számba vennünk. 
Az ón érveim pedig ezek. 

Ugyanazon tételemet immár bebizonyítom a szent atyák 
mondásaibólis. Először is hivatkozom Szent Ágoston ismeretes 
mondására:114 „Minden szentnek kötelessége így imádkozni: 
„Bocsásd meg a mi vétkeinket" még akkor is, ha jót 
cselekedtek, azon oknál fogva, mert Krisztus senkivel 
sem tett kivételt, mikor minket imádkozni tanított. Úgy-
de a kik vallást tesznek bűneikről, azok bizonyára nem 
bővelkednek felesleges jó cselekedetekkel. Másodszor a 



186 I)R, LUTHER MÁRTON 

XXXII. Zsolt. (2 v.) mondására: „Boldog ember, a kinek 
az Űr nem számítja be vétkét" és lentebb (6, v.): ; ;Ezért 
könyörögnek hozzád az összes szentek." Ezt a mondást 
Szent Jeromos a maga DiaL contra Pelag0

115 czimfí érte-
kezésében remekül tárgyalván azt mondja: hogy lehetne 
szent az, a ki gonoszsága miatt könyörög? Viszont: 
„Ha gonosz, úgy nem szent stb." Következőleg a 
szentek Imádságuknál és gonoszságuk bevallásánál fogva 
érdemesítik magukat arra, hogy a bün ne számittasék be 
nekik. Harmadszor, Szent Ágoston Lik L Rectractatíonum116 

mondja : „Minden parancsolat betöltetik, hogyha az, a mi 
nem töltetik be, be nem számíttat ik/ Mert ugyanott tár-
gyalja azt a kérdést: ha vájjon a szentek teljesen betöl-
tötték e a parancsolatokat ? és tagadólag felei mondván, hogy 
inkább Isten bocsánata, mintsem emberparancs betöltése 
szerint. Negyedszer ugyanő Gonfess0 IX.117 azt mondja: 5,Jaj 
az elő embereknek, ha még oly dicséretre méltók ís, ha 
irgalmasság nélkül ítéltetnek meg !" íme a szenteknek ís 
szükségük van tehát egész életükben az irgalmasságra. 
Ide vág Jób ama mondása ís (Jób 9,15): „Habár igazam 
volna ís, Mrámtől bocsánatot kérek." Hogy lehetne hát 
mások számára való felesleges jő cselekedetük, a kik 
magukért sem tesznek eleget ? Ötödször, Szent Ágoston 
Lik II. Ádversus Julianum118 tiz regi egyházatyát említ, 
t i. Hilariust119 Cypríanust120, nazianzi Gergelyt121, Chrysos-
tomos Jánost122, Ambrosiust123, Ireneust124, Bazíliust125, 
Olympiust126, Rethitiust127, Innocentiust128, a kik ugyanezen 
nézetet vallják ős ezek tekintélyérehivatkozvabizonyitgatja, 
hogy ez életben egy szent sincs bün nélkül, I. Ján. 1, (8) ama 
mondása szerint: , Ha azt mondjuk, hogy bün nincs 
bennünk stb." És ugyanezt mondja De natura et gratia329 

czimü művében is. 
Ezen és sok más oknál fogva, a miket hosszas volna 

itt elősorolni, levonom a következtetést, hogy a szentek-
nek nincsenek oly felesleges érdemei, a mikkel nekünk 
hivalkodóknak segítségünkre jöhetnének. És hogy végre 
merész legyek, mindabban a mit mondtam, kijelentem, 
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hogy nem kételkedem, hanem azokért máglyát ős halált 
is kész vagyok elszenvedni és állitom, hogy mindazok 
eretnekek, a kik ellenkezőt tanítanak. 

Mindamellett, ha, a mi különben képtelenség, meg ís 
engedném, hogy a szenteknek valósággal van fölös érde-
mük, nem tudom, ha vájjon az egyház magához méltó 
dolgot mivel-e, midőn ezeket a felette drága érdemeket 
oly silány módon használja fel, t. L a büntetésektől való 
íeioldozásra, holott a büntetésektől való feloldozás az 
egyháznak legjelentéktelenebb ajándéka és a leghaszon-
talanabbaknak ajándékozható, a mint már gyakran meg-
mondottam. Á vértanuk ós szentek büntetéseinek inkább 
a büntetések elviselése szempontjából kellene példák 
gyanánt szolgálniok. Hiszen imádságunk, hogy a kiknek 
ünnepet szentelünk, vajha azoknak erényeit a szenvedés-
ben is követnők. Hasonlóképen ágy látszik, hogy az anya-
szentegyház akkor sem mivel kegyes dolgot, mikor a 
büntetéseket elengedi, hanem igenis istenes dolgot végez, 
mikor fényit és fékez, a mint ezt az átoknál és a censu-
ráknál tapasztaljuk E büntetéseket nemhogy elengedné, 
hanem kiszabja s leginkább akkor, a midőn legnagyobb 
mórtékben aggódik gyermekeiért. Ha pedig elengedi a 
büntetéseket, ezt mintegy kétségbeesésében teszi, félvén 
attól, hogy még rosszabb állapot állhat be. Következőleg, 
minthogy a büntetések elengedése vajmi jelentéktelen ado-
mány s arra a kulcsok hatalma is elengedő, bizony nem 
csekély tiszteletlenségnek tűnnék fel a szentek felette 
kiváló cselekedetével szemben, ha azokat hivalkodók javára 
forditanók. Sokkal helyesebben nyilatkozott erről Szent 
Ágoston Sermo Martyr.130: „A vértanuk ünnepei (nem bűn-
oldozás, hanem) vértanuságra buzdítás, hogy utánozni ne 
kételkedjünk azt, a mit örömmel ünneplünk." 

E szerint be van bizonyítva, hogy a szentek érdemei 
nem lehetnek kincs számunkra, minthogy maguk a szentek 
is szűkölködnek azok nélkül, kivévén, ha valaki úgy 
érti a dolgot, hogy azok kincs számunkra nem azért, 
mert fölös bőséggel vannak, hanem, mert a szentek közös-
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sége természetétől foiy, hogy kik! másokért dolgozzék, 
mint tag tagért. Ámde ők ezt éltükben cselekedték meg 
és ha most kellene cselekedniük, ez inkább a közbenjárás, 
mintsem a kulcsok hatalma által történhetnék meg. 

De e pontnál regtől hallok némelyek részéről bizo-
nyos fogas ellenvetést: „Igaz, mondják ők, a szentek ebben 
az életben nem voltak bűn nélkül valók, ámde nekik 
csakis megbocsátható bűnük volt, ép azért szó sincs róla, 
hogy többet ne tehettek volna, mint a mi kötelességük 
volt." Hát az ilyen tökkelütött fejű emberekkel bizony 
nehéz feladat e dolog felett tárgyalásba bocsátkozni. Mind-
amellett röviden kijelentem, hogy megbocsátható bűn az, 
inert kevesebbet tesznek, mint a mivel tartoznak, de nem 
az, a miről ők képzelik, hogy kizárólag megbocsátható 
bűn, t. l a nevetés; a haszontalan beszed, gondolat. Hát 
ez is megbocsátható bűn ugyan, ámde a nagyjából való 
megbocsátható bűn. Hiszen legjobb cselekedetünk is meg-
bocsátható bűn, mint ezt fentebb Szent Ágostonból ídéz= 
tük. Akkor töltjük be a parancsolatokat, ha az, a mi 
betöltetlen maradt, nem vétetik számba, és ez minden jó 
cselekedetnél megtörténik. Mert az Űr imádsága szerint 
itt a földön mindenha könyörögnünk kell bűnbocsánatért. 
De ez más vitatkozás tárgya, erről tehát máshol. Innét 
van, hogy Szent Bonaventura131 is, azt állítván, hogy az 
ember el lehet megbocsátható bűn nélkül, megszűnt 
szent embernek lenni 

A második tárgyról, t. i. Krisztus érdeméről, vitatom, 
hogy ez a bűcsű kincse volna. Az pedig, a ki tagadja, 
hogy ez az egyház kincse eretnek. Hiszen Krisztus a világ 
váltsága ós megváltó ós épen azért ő az egyház legigazabb 

•és egyetlenegy kincse. De hogy ő a búcsú kincse, azt 
tagadom, míg jobban ki nem oktatnak és tagadásomnak 
oka: 

Először. Mert, mint már gyakran mondottam, ezt 
semmiféle íráshelylyei vagy ószokkal bebizonyítani nem 
lehet ós azok is, a kik ezt a nézetet vallják, nem bizo-
nyítják, hanem egyszerűen csak állítják, mint mindenki 
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tudja. Én azonban fentebb mondottam, hogy, ha az egyház-
ban valamit állítanak, a mi mellett semmi ószokot, vagy 
íráshelyet felhozni nem lehet, az épen annyi, mintha az 
egyházat az ellenségnek és eretnekeknek nevetségtárgyűl 
szolgáltatnők kí, mert mi Péter apostol szerint (L Péter 
8, 15) kötelesek vagyunk számot adni mindarról, a mi 
bennünk vagyon, a hitről és reményről ós Pál (Titus I, 9.) 
megkívánj a, hogy a püspök az egészséges tudományban 
jártas legyen, hogy megczáfolhassa az ellenmondókat. Ez 
állítás azonban annyira szűkölködik minden írásbisonyh 
ték nélkül, hogy ha a római egyház ma igenelné ís, a 
bajon épenségge! nem volna s égit ve egyszerűen azon 
oknál fogva, mert mi semmi más okot nem tudnánk fel-
hozni mellette, kivévén azt, hogy: mert a pápának s a 
római egyháznak űgy tetszett, Úgyde mit ér ez az érve-
lés, ha sarokba szorítanak azok, a kik a római egyházra 
nem hallgatnak, teszem azt az eretnekek, a Pighardok? 
Ezek nem azt kérdik, hogy mit akar a pápa és a római 
egyház, hanem írásbizonyitékot vagy elfogadható észokot 
sürgetnek. És bizonyára ebben az egész kérdésben csakis 
ez az én egyedüli czélom. 

Másodszor. Itt mindazok az ervek, a melyeket a har= 
czoló egyház kincsére és a szentek érdemére vonatkozó-
lag felhoztunk, még inkább helyén vannak, nevezetesen : 
először, hogy ilyenformán aztán a búcsú voltakép nem 
búcsú, hanem idegen cselekedeteknek másokra való át-
ruházása és valóságos s törvényes elégtétel, mert azt 
cselekeszszük, a mit más által cselekszünk. Ámde a búcsú 
által (mint a Cánon Lik V. de poen. et rem. Gálion. Cum 
ex eo mondja) a bűnbánat elégtételének érvénye megszű-
nik. Nem azt mondja: „átruháztatik", hanem „érvénye 
megszűn ikMásodszo r . Hogy ilyen formán az egyház 
kulcsai semmit sem érnek s tőnkre silányulnak, minthogy 
nem oldoznak, hanem azt, a mi meg van kötve, egysze-
rűen másra ruházzák á t Úgyde nagy istentelenség azt 
állítani, hogy a kulcsok hatalma nem oldoz, Ha pedig 
oldoz, úgy azt, a mit oldoz teljesen eltörli. Harmadszor, 
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mert a Krisztus érdemei magukban véve a kulcsok nélkül 
tényleg ugyanazt eredményezik, mert azok hatása sohasem 
szünetei Negyedszer. Mert az esetben nagyon is tisztelet-
lenül bánnak el Krisztus érdemeivel, ha azokat csakis a 
büntetés elengedésére terjesztik ki, holott o maga épen 
azok által vált az összes vértanuk példaképévé. Követke-
zőleg Krisztus érdemeinek természetével ellenkezik, hogy 
azokat a hivalkodók javára fordítsuk, holott a kegyesek 
serkentésére valók. Mert mint már mondottuk, nincs silá-
nyabb dolog ugyanis a büntetések elengedésénél. 

Harmadszor. De ez ellenvetésemre azt mondhatnák: 
Szent Tamás és Bonaventura, meg az o követőik határo-
zottan ós egy érteim illeg vallják, hogy a jó cselekedetek 
többet érnek, mint a búcsú, a mint ezt fentebb eléggé 
kifejtettük. Hát legyen úgy igaz. Hasonlóképen, hogy a 
búcsú Krisztus érdemeit alkalmazza ós ruházza át. Legyen 
ez is igaz, hiszen ezt is mindnyájan határozottan állítják. 
Szintazonképen, hogy Krisztus érdemei összehasonlítha-
tatlanul különbek, mint a mi jó cselekedeteink, sőt csakis 
azok jók. Legyen ez is igaz. 

E pontnál következtetésem ós ellenvetésem: boldog-
talan az, a kí nem mond le a maga jő cselekedeteiről ós 
egyedül Krisztus cselekedeteit, vagyis a búcsút keresi, 
mert nincs czudarabb káromlás, mint ha a saját jó csele-
kedeteinket Krisztus cselekedetei fölibe helyezzük, követ-
kezőleg vagy a Krisztus cselekedetei nem a búcsú kincse, 
vagy nyomorultul henczeg, a kí mindent, meg az isteni 
parancsolatokat ís megvetve, nem vásárol merőben csak 
búcsút, vagyis Krisztus érdemeit. Ámde Szent Tamással 
és Bonaventurával ellenkezve ők azt mondják, hogy a 
búcsú nincs megparancsolva ós silányabb a jó eselekede= 
teknél: tehát nem Krisztus cselekedete és egyben ós egy-
szerre mégis Krisztus cselekedete. 

Hanem mint elmés fők, talán előhozakodnak majd 
feleletképen az aristotelesi megkülönböztetésekkel: „Igaz, 
hogy a Krisztus érdemei egyszerűen magukban véve külön-
bek a mi cselekedeteinknél, ámde így értve a dolgot azok 
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nem búcsű, vagy legalább ily értelemben a búcsú révén 
nem alkalmaztatnak. De olyba vétetnek, a mennyiben a 
búcsú egyedül a büntetésekért való elégtételre szolgál és 
ilyen módon alkalmaztatnak," Erre feleletem: bizonyítsd 
be, a mit mondasz ; de hátha én ezt puszta szóra nem hi-
szem el neked ? Én parancsot vettem, hogy a lelkeket 
vizsgáljam meg, ha vájjon Istentől valók-e. (L János 4, x> 
Másodszor, hová lesz igyen, a mit fentebb mondtak, hogy 
amaz érdemek a búcsú utján azért osztatnak ki, mert nem 
vették el jutalmukat, hanem mert egy s más jő cseleke-
detet míveltek, a mi nem volt vala kötelességük ? Hát oly 
silányak ez érdemek, hogy semmi más jutalmuk nincsen, 
csak hogy egyes hivalkodókért elégtetelül szolgáljanak ? 
Erre így vágok vissza: a fölösleges jó cselekedetek minden 
másnál nemesebbek és tökéletesebbek. Megengeded ezt? 
Igen, És az ily cselekedetekért nem nyertek volna jutalmat 
a vértanuk vagy szentek, hanem öröklik azokat a hival-
kodók ós naplopók ? S így a szentek az ő jelentéktelenebb 
cselekedeteik és érdemeik szerint veszik jutalmukat, mert 
hát a tökéletesebbeket másokra hagyják ? Ugyan kérlek, 
ki volna ily bolond? Tehát Szent Katalin132 a maga vértanú-
ságáert ós sztízességóért semmi jutalmat nem kapott, ha-
nem azt az egyházra hagyta ós ő beérte a könyörgés, 
virrasztás és más jó cselekedetek jutalmával? Hogyha 
pedig azt mondanád, hogy ők maguk jó cselekedeteik 
jutalmát ís elvették, és hogy azokat hátra ís hagyták, mi 
értelme a mondásnak, t0 i hogy vannak bizonyos jó csele-
kedetek, a melyek jutalmukat nem vettek el? Hát látod, 
így járunk, ha írásbeli alap nélkül beszélünk és a sötétben 
botorkálunk ! 

Ha tehát istentelenség azt állítani, hogy a fölösleges 
jő cselekedetek vagyis az a többlet, a mivel a szentek 
tartoztak, annyira jelentéktelen ós hogy annak jutalmát 
el sem is vettek, mennyivel nagyobb istentelenség Krisztus 
cselekedeteit, a melyek mind fölös jóban bővelkednek, 
igyen lebecsülni I Épen azért a búcsút egyrészt túlontúl 
magasztalni, másrészt viszont mégis azt a mi cselekede-
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telekkel megkíssebbítení, épen annyi, mint Krisztust és az o 
szentjeit az o érdemeikkel egyetemben káromolni kivévén 
azt az esetet, ha ez tévedésből ós nem készakarva 
történik. 

Negyedszer. Megismétlem azt az ervet, a melyet a 
Glossa de poen. et rem. Canon Quod auteni hos fel, L L: 
ha a búcsú az összes bűnök elengedése, akkor semmi szik-
ség, hogy tovább is böjtöljünk s jót cselekedjünk. Nem is 
oldatunk fel általa, inert maga az elengedés bizonytalan, 
hanem inkább káromlással illetjük az egyház kulcshatal-
mát, bárha e véleményünket esetleg az összes iskolás tu-
dósok támogatják ís. Á mi pedig azt illeti, hogy az ember 
nem tudja, ha vájjon méltó-e a szeretetre, (Pród. 9, J , ez 
a mondás a jövendő végsorsra értendő, mert, a ki most 
hisz, nem tudja, ha vájjon a hitben tó fog-e tartani? Innét, 
hogy arra ugyanott Pród. 9 (2) nyomban következik: „Nem 
tudja as ember, ha vájjon szeretetre, avagy gyűlöletre 
méltó-e, hanem minden bizonytalan dologként marad fenn 
a jövendőre;" előre bocsátotta ugyanis : „Az igazak és az 
o cselekedeteik Isten kezében vannak" stb. Mert ha a vétek 
elengedését teszik bizonytalanná, sokkal inkább azzá teszik 
annak büntetését ís, hiszen ha a vétek megmarad, okvet-
len meg kell maradnia a büntetésnek ís, a mint ugyanott 
a magyarázat mondja, hogy azt az elengedést érti, mikor 
a töredelem által (sőt a kulcsokba vetett hit által) teljesen 
eltöröltetik a bűn. Mi tehát a bűcsű ? Bizonytalan ajándék? 
Isten ments, Isten ments, hogy a Krisztus egyháza, sőt a 
kulcsok hatalma oly gonosz játékot űzzön. Hiszen akkor 
a bűcsű (mint némelyek mondják), valójában a híveknek 
gonosz becsapása volna. Ebbe a tévelygésbe esünk, hogyha 
a megígazítást inkább a mi saját cselekedeteink ós saját 
igazságunk, mintsem a hit által keressük. Azért csakis a 
töredelemről tanítunk, mikor a legjobban tanítunk, de 
semmit a kulcsokba vetett hitről, a melyet pedig mindenek-
előtt kellett volna tanítanunk. De ezekről fentebb bővebben 
szólottunk. Tehát vagy a bűcsű nem a szentek érdemeinek 
kincse, vagy biztosra kell következtetnünk, hogy annak, 
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a ki azt megnyerte, minden o jó cselekedeteiről a M a 
miatt le kell mondania. 

Másodszor, Hogy ez a megoldás Krisztus ©llenvalő 
istentelenség, mert ha velem a búcsú révén a Krisztus 
érdemei közöltetnek ég én mégis bizonytalannak tartósig 
hogy bűneim meg vannak bocsátva, úgy hát azok elenge-
déséért ínég fáradoznom kell Ebből foly, hogy kételkedem, 
ha vájjon Krisztusnak rám alkalmazott és nekem ajándé-
kozott érdemei elégségesek-e a bűnök bocsánat]ára ? De 
hát van-e átkozottabb dolog e kételkedésnél ? Ha pedig nem 
kételkedem, hanem hiszem, hogy elégségesek, úgy felett© 
gonoszai cselekszem, ha az én cselekedeteimet jobbaknak 
tartom, mint a búcsút, vagyis Krisztusnak nekem beszá-
mított cselekedeteit. Mert én, ha egyetlen cselekedetet, 
sőt Krisztus legkisebb cselekedetének milliomodrészét 
nyerhetném ís meg, biztos volnék az örök váltságről. 
Hagyjunk fel hát a bűnökért saját cselekedeteinkkel való 
elégtétellel és semmi mást ne tegyünk, csakis búcsút 
vásároljunk, hiszen azzal nem egy cselekedetet, hanem 
Krisztus minden érdemet, s nem csupán az övét, hanem 
az összes szentekét megnyerjük. Minthogy tehát Krisztus 
érdemeit, azok jósága szempontjából, a mi érdemünkkel 
semmi részben sem hasonlíthatjuk össze: vagy azok nem 
a búcsú kincse, vagy a búcsú Isten összes parancsolatai 
minden cselekedetének fölibe helyezendő, vagy Krisztus 
érdemével szemben minden másnál nagyobb tiszteletien-
séget és káromlást követünk el Továbbá, vedd tekintetbe 
azt is, mit tesz az, hogy eme kincshez, mintha a Krisztus 
érdemei magukban nem volnának elégségesek, hozzá-
csatolják a szentek érdemeit, úgyszintén a faarczoló egy-
láz érdemeit 

De te azt mondod : „Tehát a többiekkel egyetemben 
)zent Tamás is annyira tévedett volna? Avagy talán a 
>ápa és az egész egyház is téved, a mikor ígyen gondol-
kodik? Vagy te vagy az első és egyetlen, ki helyesen 
•ondolkodol?" 

Erre feleletem először: Nem állok egyedül, hanem 
Dr. L u t h e r M. művei. ^ 1 0 
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velem az igazság és mások ís sokan, t i. a kik kételked-
tek és kételkednek a felett, ha ér-e valamit a búcsú ? És 
e kételkedés nem ís tudható be nekik vétkül, mert itt csakis 
a büntetések elengedéséről van szó, ezt pedig akár hiszi 
valaki, akár nem, akár megnyeri, akár nem, üdvősségét 
épen nem érinti. 

Másodszor* A pápa is velem tart, mert bárha enge-
délyezi is a búcsút, mégis seholsem mondja, hogy az a 
Krisztus és az egyház kincseiből való, sőt maga magát ki-
magyarázva, kijelenti Lib. V. de poen. et rem. Canon. Cum 
ex eo, hogy az a szertartásos bűnbánat kiszabott elég-
tételének érvényen kivül való helyezése, ámde ez az ér-
vényen kívül való helyezés nem a Krisztus érdemeinek 
alkalmazása, hanem csakis a büntetések elhárítása. 

Harmadszor, Az egész egyház is velem tart, mert az 
egyház a pápával egy véleményen van és ugyanúgy fogja 
fel a dolgot, mint a pápa. Azt pedig már megmondottuk, 
hogy mi a pápa véleménye. 

"Negyedszer. Bárha Szent Tamás, Szent Bonaventura, 
halesí Sándor, tanítványaikkal Antoninussal, Páludi Péterrel 
Anconaí Ágostonnal együtt133 igen jeles férfiak, kivévén 
azon kánonistákat, a kik mindnyájan őket követik, mégis 
az a dolog rendje, hogy először is az igazságot, aztán a 
pápa, meg az egyház tekintélyét is fölíbük helyezzük, 
Nem is csoda, hogy e dologban e kiváló férfiak tévedtek. 
Mert kérdem, hány esetben vádolják a scholastikusok ís 
Szent Tamást, hogy tévedett! Sőt a mi még nagyobb 
dolog, már több mint 300 óv óta hány egyetem s azokon 
hány éles elme töri, nyövi fáradhatlan nagy buzgósággal 
az egy Aristotelest és mégis, nemcsak hogy még máig 
sem értik Aristotelest, hanem az ő tévelygéseivel és üres 
képzeteível csaknem az egész egyházat elárasztották^ sőt 
ha meg is értették volna őt, akkor sem tettek volna szert 
valami kiváló nagy bölcsességre, különösen ama legolvasot-
tabb könyveiből, a melyekből saját bizonysága szerint 
Aulus Gelliusnál134 Lib. XX. c. 4. és Nazíanzí Gergelynél 
(sermo adversus Arianos), nyilván kitűnik, hogy biz ő 
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csak a sző embere s valóságos szőrszálhasogató. Lehet, 
hogy ez nagyon merész és arczátlan, önhitt beszéd tőlem, 
d© vajha volna annyi időm és nyugalmam, hogy ezen én 
vakmerőségemet meg ís okolhatnám és szavaimnak hitelt 
szerezhetnék, így talán megérném, hogy felfogásomat nem 
tartanák hiábavalónak. Nem akarnám ón Arístotelest 
Fiátóval135 ós másokkal egyeztetni, mibe Picus Mirandola136 

János belefogott, hanem szeretnem Arístotelest a maga 
igaz mivoltában lefesteni, a mint megérdemli, hogy lefes-
sük, mint olyan, a kí született szógyártő (mint Nazianzi 
Gergely mondja)137 és az elmék meghódítója. Ha tehát annyi 
időn át annyi tudósnál engedte az Isten, hogy oly nagy 
kőd és sötétség uralkodjék, miért találjuk még mindig 
bátorságos gyönyörűségünket magunkban ós inert nem 
tart juk inkább (mint keresztyenekhez illik) minden mi 
dolgunkat gyanúsnak, hogy egyedül Krisztus legyen a mi 
világosságunk, igazságosságunk, igazságunk, bölcsességünk 
és minden mi javunk ? 

Annakokáórt ama szent férfiak látván, hogy Arísto-
telest a tudatlanok és azok, a kik a Krisztust nem ismerik, 
tekintélyénél fogva mely nagy tiszteletben tartják, ők 
maguk gyarló ésszel jámbor együgyüségükben utána in-
dultak ós tévelygésbe esve másoknak töméntelen zavar-
gásra, vélekedésre, kérdésre, tévedésre szolgáltattak okot; 
bizonyság erre az iskolás tudósok. És megérdemeltük 
mint olyanok, kik Krisztustól elállottunk, hogy ő maga is 
elállva tőlünk, még választottjai által is alkalmot adjon a 
tévelygésre ós mondhatlan sok fáradságra. A mint Ezé-
kiélnél 14 (9) mondja : „Ha a próféta tévedett és szózatot 
mondott, ón az Űr szedtem rá azt a prófétát." És ugyan-
ott (14, 4): „Ha valaki el jő a prófétához ós megkérdez 
engem általa, én az Űr adok választ neki az o bűneinek 
sokasága szerint." Azért mindent félelemmel és érett meg-
fontolással kell olvasnunk ós elfogadnunk a nagy és szent 
férfiak hagyományos tanításából is, az apostolt követve. 
(I. Thessz. 5,21): „Mindeneket megvizsgáljatok ós a mi jó, azt 
megtartsátok." És János ama mondását szem előtt tartva 

13* 
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(I. Ján. 4?1): „Vizsgáljátok meg a lelkeket, ha vájjon 
Istentol valók-e ?<; A kik e jő tanácsra nem hajtanak és 
emberekbe helyheztetik bizodalmukat, mint ezt azok teszik, 
a kiknek szavuk járása: „Inkább tévelygek a nagyokkal, 
mintsem, hogy veled helyesen gondolkodjam," méltók 
arra, hogy a jó tanács ís elforduljon töltik ős elhagyja 
őket. Mert a ki a lélek tanácsát megveti, mért ne vettessék 
meg méltán a tanács lelkétől? Ilyen formán volt a búcsú-
val is. Mikor a szent emberek látták, hogy azt a köznép 
égig magasztalja (a mint est a köznép mindig szokja 
cselekedni Páris138 és Midás139 példájára) és nem akarta hinni, 
hogy az bizony nagyon silány dolog, hát elkezdték azt 
csak ngy világba pompásan és drágán megalapozni, mert 
hát igaz alapot nem találtak rá ós nem is találhattak 
sehoL 

De hát térjünk a dologra és vizsgáljuk meg Krisztus 
érdemet és bizonyítsuk be, hogy ez nem a bűcsű kincse. 
Immár következik az 

Ötödik oko Senki sem részesül a töredelem kegyei-
mében, ha egyszersmind meg nem nyeri a Krisztus érde-
mét íSo Következőleg övé már a bűcsű előtt Krisztus 
érdemeinek kincse és ha nem az övé, nem használ neki a 
búcsú semmit az ő saját nézetük szerint sem (ily finoman 
értelmezik ugyanis ők a büntetések elengedését). Mert a 
töredelem által jut az ember a kegyelemhez, miként a 
tékozló fiú Krisztussal az ő atyjához, ki azt mondja (Luk, 
15, n ) : „Mindaz, a mim van, a tied." És Ézsaiás 9 (6) : 
„ Gyermekünk született, fiú adatott mi nekünk." Róma 8 
(32): „Hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt!" 

Hatodik. Hisz különben az egyházban boldogabbak 
volnának a gonoszabbak. Mondottuk ugyanis, hogy a bűcsű 
csakis a nagy bűnösökön segít és nekik adatnék a Krisztus 
érdemeinek kincse ? A gyermekeknek pedig, a szüzeknek 
és ártatlanoknak nem adatnék, holott első sorban nekik 
szól az, sőt egyedül csakis ők bírják azt. Ámde ez a 
bizonyíték vajmi keveset őr azoknak, a kik hiszik, hogy 
minden büntetés eltöröltetik és hogy a bűcsű a bűnösök-
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nek nem is osztható tőredeleni nélkül, a mit azonban ón 
nem Mszek, 

Az utolsó ok, a mely magából a tételből foly, t. L, 
hogy a Krisztusnak és az Ö szentjeinek érdemei a pápa 
néikü kettős dolgot visznek véghez, nevezetesen a maguk 
és a mások dolgát, A maglikét, vagyis a kegyelmet, igaz-
ságosságot, igazságot, türelmet, jóságot a kiválasztott 
ember lelkében, minthogy Krisztus igazsága és az ő erdeme 
megigazít és megbocsátja a bűnöket, a mint János mondja 
(János 15 29): „ímhol az Istennek báránya; ímhol, a ki el-
veszi a világ bűneit!" És Ézsaiás 43, (24): „Dolgot adtál 
nekem vétkeiddel ós fárasztottál engem bűneiddel En, ón 
vagyok az, a ki eltörlöm a te bűneidet önmagamért és nem 
emlékezem meg a te vétkeidről". Eltörli pedig azokat 
szenvedésének érdeme által és Ilyen módon megengedem, 
hogy Krisztus érdemei kincs, de nem az egyházé, hanem 
Istené, a mennyiben Krisztus az ő [hathatós közbenjáró 
segedelme által kieszkőzlí Istennél bűneinknek bocsánatát. 
Ily értelemben mondja Jóbnál (Jőb. 42,8): „Az ő személyét 
tekintetbe veszem." És az apostol Zsíd* 12 (24): „Krisztus 
vére jobban kiált mint Ábelé," mert Ábel vére bosszút''és 
haragot kíván, Krisztus vére irgalomért kiált ós közbenjár 
érettünk. Másokét (mert így nevezi azt Ézsaiás 28,2i) 
vagyis keresztet, fáradságot, különféle büntetést, végre 
halált és poklot a testben, hogy a bün teste megsemmi-
süljön ós a mi tagjaink megöldöstessenek a főidőn ós a 
bűnösök a pokolba térjenek. Mert a ki Krisztusban meg-
keresztelkedik ós megujul, büntetésre, keresztre, halálra 
avattatik fel, hogy olyba vétessek, mint a vágó juh és 
ölessék egész nap, mint a Zsoltár mondja (XXXVIII. Zsolt. 
18): ,,Én pedig eső félben vagyok és fájdalmam mindig 
szemem előtt lebeg." így kell nekünk az Isten fiának 
képével egyformákká lennünk, hogy a ki nem veszi fel a 
maga keresztjét és nem követi őt, ne legyen ő hozzá 
méltó (Máté 10,3s) bárha minden búcsúval meg volna is rakva. 

Ebből immár láthatod, hogy a mint az iskolás theo-
logia, vagyis (mert görögben ez az értelme a szónak) az 
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az időpocsékló tudomány előállott, a kereszt thelogiája 
nyomban eltűnt ős fenekestül felfordult minden. Á kereszt 
theologusa (vagyis az, aki a megfeszített és elrejtett 
Istenről beszél) azt tanítja, hogy a büntetések, a kereszt, 
a halál a legeslegdrágább kincs és a legeslegszentebb 
hagyomány, melyet maga e theologiának ura szentelt és 
áldott meg, nemesupán legeslegszentebb teste szenvedé-
sével, hanem az ő mindenek felett szent ós isteni akara-
tának szeretetével és azokat űgy hagyta ránk, mint a 
melyek valóban megérdemlik, hogy csókolgassuk, keressük 
és magunkhoz öleljük okét. Igen, boldog és áldott az, a 
kit Isten méltónak ítélt arra, hogy a Krisztus hagyomá-
nya e kincseinek ajándékát megnyerje s még inkább, 
a ki érzi, hogy az ajándékot megnyerte. Mert ki az, a 
kinek nem ajánltatnak fel, a mint Szent Jakab (1,2) mondja: 
„Teljes örömnek tekintsétek atyámfiai, a midőn különféle 
kísértetbe estek", mert nem mindenki részesül abban 
a kegyelemben és dicsőségben, hogy e kincseket meg-
kapja, hanem kiváltképen Istennek kiválasztott fiai 
Sokan zarándokolnak Rómába és más szent helyre, 
hogy meglássák Krisztus köpönyegét140, a vértanuk csont-
jait, a szentek lakóhelyeit s lábnyomait, a mit nem kár-
hoztatok ugyan, de fáj, hogy az igazi ereklyékről141, t. l 
ama szenvedésekről és keresztekről, a melyek a vértanúk 
csontjait és ereklyéit megmentették és oly nagy tiszte-
letre méltókká tették, oly keveset tudunk, hogy azokat, 
ha nekünk otthon felajánltatnak, nemcsak hogy el nem 
fogadjuk, hanem teljes erővel visszautasítjuk, holott olt-
hatatlan szomjúsággal ós szüntelen való könyekkel kellene 
az Istent kérnünk, vajha megadná minékünk Krisztusnak 
eme mindeneknél szentebb drágalátos ereklyéit, mint Isten 
kiválasztott fiának ajándékát, Igy a XV0 Zsolt. (1. XVI. 1.) 
is a héber szövegben a Michtam142 nevet viseli, a mi alatt 
valami drága aranykincs, avagy ajándék értendő, minthogy 
ott semmi másról, hanemha Krisztus szenvedéséről szól 
az ének. És a LXXIX. Zsoltár (L LXXX. 1.) Asaph bizony-
ságtétele, a mit a tudósok inkább Asaph kedves ajándé-
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kának szeretnek mondani és íme ott ís a kereszt hyni-
nusa zendül meg\ 

Igen, annyira szentek az efféle ereklyék és oly drá-
galátos kincsek azok, hogy míg más egyebeket a főidőn, 
vagy, mint a legkegyeletesebbekkel tesszük, aranyba, 
ezüstbe, drágakőbe, selyembe foglalva őrizhetünk meg, 
©mezeket nem őrizhetjük meg, hanem ha a mennyei, elő, 
eszes, halhatatlan, tiszta szent edényekben, vagyis a hivő 
szivekben, mint olyanokat, a mik minden aranynál s drága-
kőnél összehasonlíthatatlanul becsesebbek. Ámde manap-
ság oly ritka a közönséges népnél az ily szent hagyomá-
nyok vallásos tiszteletére késztő hit, hogy még bizonyos 
főpapok ís okot és alkalmat szolgáltattak nekik arra, 
.hogy azokat necsak ellökjék maguktól, hanem pusztítsák 
ís, úgyannyira, hogy készek inkább felfalni a törököket 
és rádásul magukat a keresztyéneket is a pokoli kárho-
zatnál ís gonoszabb átok alá vetni, semhogy búcsújuk 
árából csak egy fillért is engedjenek, még kevésbbé, hogy 
hirők nevök, vagy életük legcsekélyebb sérelmét eltűr-
jók. De e közben nem átallják megnyitni az ég kapuit s a 
búcsű, meg a Krisztus erdemeinek kincsével elárasztani az 
egész világot, úgyannyira, hogy emez özönvíz következ-
tében már szinte a legvégső romlásba jutott a keresztyén 
világ, hahogy hitem nem csal A dicsőség theologusa 
ellenben, (vagyis a ki az apostollal nem ismeri csak a 
megfeszíttetett és elrejtett Istent, hanem a pogány nepek° 
kel egyetemben látja és hirdeti a dicsőségest, a láthatóból 
az o láthatatlan dolgait, a mindenütt jelenvalót, a minden-
hatót) megtanulja Aristotelesből, hogy az akarat tárgya a 
jó és a jó szeretetre méltó, a rossz pedig gyűlöletes, tehát, 
hogy Isten a fő jó és a kiváltképen szeretetre méltó. És 
ez alapon a kereszt theologusától eltérő felfogásra jutva, 
kimondja, hogy a Krisztus kincse a büntetéseknek, mint-
egy legrosszabb és leggyülöletesebb dolgoknak elengedése 
és feloldozása. Ellenben a kereszt theologusa szerint a 
Krisztus kincse a büntetéseknek, mintegy legjobb és leg-
szeretetreméltóbb dolgoknak kirovása ós elviselése. És 
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1116 Elégig amaz kap pénzt a. maga kincséért, ezét pedig-
arra sem méltatják, bárha ingyen ajánlt&tík nekik, hogy 
csak reá Is tekintsenek, sőt ráadásul ínég üldözik. 

De hol bírájuk, hogy megtudjuk tőle melyikre hall-
gassunk? „ímhol", mondja Ézsaiás 66 (4) i „Én ís kiválasz-
tom gúnyra okét" stb. és L Kor, I (27): „Á világ gyengéit 
választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erősöket4'. 
Ha immár ez ítéletet igaz számba vesszük, nincs más 
hátra, ha igazat akarunk szólni, mint hogy bevalljuk, 
hogy a búcsú kincse mindeneknél kárhozatosabb5 úgy 
fogva fel azt, a mint kürtölik, t L, hogy az minden, s 
nem csupán a kánonban kiszabott büntetés elengedése, 
inert hiszen nincs kárhozatosabb dolog, mint az Isten fla 
képétől az embereket megfosztani ős őket ama megbe-. 
csülhetetlen kincsektől megrabolni? a melyekkel Szent 
Ágnes143 édes és boldog öntudatában büszkélkedett, elnevez-
vén azokat ékes, fényes drágaköveknek és diszitmények-
nek, értékes kincseknek stb. 

LIX. TÉTEL. 

Szent Lőríncz azt mondta, hogy a szegények az 
egyház kincse, de ő a maga korában szokásos kifeje-
zéssel élt. 

Ez eléggé világos ások előtt, akik SzentLőrincz legen° 
dáját ismerik. D© persze ma nem szokás a szegényeket az 
egyház kincseinek nevezni, hanem Krisztus és Szent Péter 
örökségének nevezzük őket, mint azt a kis birtokot, a 
mit Konstantin császár144 az egyháznak ajándékozott. Miből 
következik, hogy a II. Zsolt,, (8) ama szavait ís, a melyek 
szerint Isten azt mondja Krisztusnak: „Kérjed tőlem és 
neked adom a népeket örökségül és birtokul a föld hatá-
rait", szinten a kelettől nyugatra eső városokra és orszá-
gokra kell vonatkoztatnunk. Hisz különben, ha valaki mai 
napság másként beszél az egyházról és a lelki dolgokról, 
reánk nézve idegenné válik, jóllehet Szent Lőríncz ís az 
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egyhás földi javait nevezte gazdagságnak, de nem csupán 
azokat 

LX. TÉTEL 

Meggondolatlanság nélkül állítjuk, hogy ama kincs 
az egyháznak (Krisztus érdeme alapján ajándékozott) 
kulcsaié 

Ha azt az érdemet, i L a kulcsok hatalmát a bűcsű 
kincsének neveznék is, értelme egészen világos. Mert abban 
senki sem kételkedik, hogy Krisztus érdeme alapján aján-
dékoztatott az egyháznak mindaz,' a mi ajándékoztatott. 

LXI. TÉTEL, 

Mert világos, hogy a kanonikus esetekben való 
. bűnbocsánatra a pápa hatalma magában véve is elég-

séges. 

E mellett bizonyság magának a pápának szavajárása, 
a mennyiben 6 a kötésnél, vagy oldásnál sohasem emliti 
a Krisztus érdemeit, hanem bizonyos ismeret alapján és 
saját indítására csakis a maga hatalma teljességéről beszél 

Másodszor. E mellett szól mindazok általán ismert 
véleménye, a kik bizonyítgatják, hogy a búcsút amaz ige 
erejénél fogva osztogatják, a mely szerint Krisztus mondja: 
Mindaz, a mit megoldozasz stb0 Ez ige szerintük eroteien 
volna, ha az ajándékozás hatalma nem járna vele, azért 
ok maguk is azt tartják, hogy pusztán a hatalom ís elég-
séges; a kincset ellenben semmiféle íráshelylyel nem iga-
zolják, hanem ezen íráshelyre, mint elégségesre egyszerűen 
hivatkoznak, holott az csak a puszta hatalomról, nem 
pedig az érdemek alkalmazásáról beszél 

Harmadszor. Hisz különben más kötésnél és oldásnál 
is az érdemek kiosztására kellene gondolnunk, teszem azt, 
mikor a papi hivatal kiátkoz, feloldoz, felavat, a rendből 
kitesz, határoz, megszüntet, parancsol, megtilt, felment, 
változtat, magyaráz. Mert minden esetben amaz ige alapján 
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jár el: „Valamit megoldozasz stb." Ha tehát ez esetek alkal-
mával nincs szükség az érdemek kiosztására, hanem elég-
séges a kulcsok puszta hatalma, mennyivel inkább elégséges 
a kánonszerű büntetések elengedésénél! Hiszen az ily eh 
engedés semmi egyéb, mint feloldás a büntetésektől Sot, 
ha valahol sző lehet Krisztus érdemeinek kiosztásáról, leg-
inkább szükség van arra a kiátkozott feloldozásánáL Itt 
ugyanis a bűnös az egyházzal újra kiengeszteltetik ős új-
ból a Krisztus és az egyház javai részesének nyilvánittatik. 
Nem forog fenn tehát semmi ok, a mi miatt ez az ige: 
Valamit megoldozasz, csupán a búcsúnál ós nem egyszers= 
mind minden más feloldozásnál ís magában foglalja a 
Krisztus kincsét, hisz ezeknél ís ugyanazon íráshely, ugyan-
azon szavak, ugyanazon értelem szerepel. 

Negyedszer. Ha ez a kifejezés : „Oldani kulcsok által" 
a bűcsúosztogatásnál az egyház kincsének feltárását és 
kiárasztását jelenti, úgy az ellentétből kifolyólag a kötés 
ugyanazon kincs összegyűjtését és bezárását jelenti. Mert 
ezek ellentett hatalom és ellentétes cselekedetek. Ámde 
sehol és soha sem szokás ezt a kincset összegyűjteni 
avagy bezárni és mégis, ha van oldás és kiosztás, okvetlenül 
kell lenni bezárásnak ís, mert mindkettő az egyháznak 
adatott s hozzá nem hiába, avagy haszontalan. Következő-
leg, valamint a kötés annyit tesz, mint valakit a kincs 
gyűjtése nélkül adóssá tenni ős nem valamit tőle positiv 
módon elvenni, úgy az oldás is szükségkép annyit tesz, 
mint valakit a kincs kiadása nélkül positiv módon sza-
baddá tenni 

LXII. TÉTEL. 

Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és 
kegyelmének szent evangélioma. 

Az Isten evangélioma az egyház nagy részénél eléggé 
ismeretlen dolog; azért arról kissé bővebben kell szólanunk 
Krisztus ugyanis magán az evangéliomon kívül e világra 
semmi mást nem hagyott. Innét, hogy a maga meghívott 
szolgáira sem hagyott mást, mint drachmákat, talentumokat, 
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pénzt, dénárokat, hogy a kincseknek eme elnevezésével 
magát az Igazi kincset jelölje meg, Pál Is azt mondja (II 
Kor, 12,14), hogy o kincseket gyűjt gyermekeinek. Krisztus 
ís (Máté 13, 44) mezőben elrejtett kincsről beszél És épen 
az, hogy el van rejtve, az az oka, hogy egyszersmind meg 
is vetik. 

Az evangélíom pedig az apostol szerint Rom. I. (3) 
Isten testben megjelent fiáról való beszéd, a kí nékünk 
minden mi érdemünk nélkül üdvösségünkre ős békessé= 
günkre adatott. Az üdv igéje a kegyelem igéje5 a vigasz-
talás igéje, az őröm igéje, a vőlegény ős mennyasszony 
hangja, jó szó, béke szó az. A mint Ezsáiás 52, (7) mondja: 
„Mely kedvesek az igehirdetők lábai, a kik békességet 
hirdetnek, jó dolgokat, üdvöt prédikálnak," A törvény 
pedig a kárhoztás igéje, a harag igéje, a szomorúság igéje, 
a fájdalom igéje, a bíró ős a vádlott szava, a nyugtalan-
ság igéje, az átok igéje. Mert az apostol szerint (l Kor. 
15,5 6 ; Róm. 4, 1 5 ; Rom. 7,5-1 3) : „A törvény a bűnnek 
ereje ós a törvény haragot szül" A halál törvénye az. 
Mert a törvénytől semmi mást nem nyerünk, hanemha 
rossz lelkiismeretet, nyughatatlan szivet, bűneink miatt 
remegő keblet; ezekre rámutat a törvény, ámde meg nem 
szünteti és mi sem szüntethetjük meg. Ekkor lép fel aztán 
az evangélíom világossága a foglyoknak és a megszomo-
rodottaknak és a teljesen kétségbeesetteknek mondván: 
9,Ne féljetek! (Ézsáiás 35,4). Vigasztaljátok, vigasztaljátok 
népemet. (Ézsáiás 40, 1). Vigasztaljátok a kishitüeket! (L 
Thessz. 5,14). ímhol a ti Istentek I (Ézsaiás 35,4). Ímhol 
Istennek báránya, ki elveszi a világ bűneit! (János 1, 29)-
Ímhol, a ki érettetek egyedül betöltötte a törvényt, a ki 
Istentől lett nektek, igazság, szentség, bölcseség ós vált-
ság (L Kor. 1,30)o Mindazoknak, a kik benne hisznek". 
Ha már most a bűnös lélek ezt az igen-igen kedves hírt 
hallja, újra feléled ós örömében ujong; megteljesedik öröm-
teljes bizodalommal és nem fél többé sem a haláltól, sem a 
halállal rokon bármely büntetéstől, sőt a pokoltól sem. 
Annakokáórt, a kik a büntetésektől még félnek, azok nem 
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hallották még Krisztust, sem az evangélfom hangját, hanem 
csak a Mózes hangját. 

így hát ez evangéliomból ered Isten igaz dicsősége, 
midőn megoktattatunk arra, hogy a törvény nem a mi 
cselekedeteink, hanem a Krisztusban rajtunk könyörülő 
Isten kegyelnie által töltetett be és töröltetik el Nem cse-
lekedet, hanem hit által nem Istennek hozott valamely 
áldozat által, hanem úgy, hogy mindent Krisztustól nye-
rünk és veszünk; az o teljességéből részesedünk és 
kapunk mindnyájan. Erről azonban másutt bővebben, 

LXIIL TÉTEL. 

Ez pedig méltán a leggyülöltebb, mert az elsőket 
utolsókká teszi. 

Az evangéliom ugyanis eltörli, a mi van, megszégye-
níti az erőseket, megszégyeníti a bölcseket és ezeket mind 
semmire, gyengeségre, bolondságra fordítja, mert tanítja 
az alázatosságot és a keresztet. A IX. Zsolt. (6) mondja : 
„Megfeddetted a pogányokat ós elvesztetted a hitetleneket, 
nevöket eltörlötted/' Ámde a keresztnek törvényétől bor-
zadnak mindazok, a kik a földi dolgokban és a maguk 
cselekedeteiben találják gyönyörűségüket, mondván (Ján, 
6 , 6 0 : „Kemény beszed ez." Azért nem is csoda, ha a 
Krisztus beszéde a leggyülőletesebb azoknak, a kik sze~ 
rétik a bölcsességet, a hatalmat valamibe venni a maguk 
és az emberek részéről és elsőknek tartják magukat 

LXIV. TÉTEL, 

A búcsú kincse pedig méltán a legkedveltebb, 
meri ez az utolsókat teszi elsőkké. 

Mert arra oktat, hogy féljünk a büntetéstől, sőt fel-
ment a büntetéstől, a mi csakis az igazak sorsa. Hiszen 
senki másnak nincs szüksége búcsúra, csakis a büntetések 
szolgájának, vagyis annak a ki nem tiporja el azokat 
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lábával önérzetes megvetéssel uralkodván rajtuk, hanem 
aki megtörik alattuk és fut előlük. mint a gyermek az 
éjjeli sötét árnyaktól és mégis szabadon elbocsáttatnak, 
holott az igazak ís alá vannak vetve különféle bünte-
téseknek. 

LXV. TÉTEL. 

Annakokáért as evangéliom kincse háló, nielylyel 
egykor a gazdag embereket halászták. 

Az apostol ugyanis azt mondja (II. Kor, 12,14): „Keim 
keresem azt, a mi a tiétek, hanem titeket magatokat/ ' 
És Krisztus (Máté 4, 19): „Ember halászokká teszlek tite-
ket." Az édes ige ugyanis magához hajlítja és kormá-
nyozza az akaratot, sőt Krisztushoz köti az ember aka-
ratját. Azért mondja Szent Péter, a kit Rómában mint 
halászt festettek le: 

Szentegyház a hajóm s tenger nekem itt az egész föld. 
Hálom Szent-írás s kit fogok: ember a hal145 

LXVI. TÉTEL. 

Ellenben a búcsú kincse háló, melylyel manapság 
az emberek gazdagságát halásszák. 

Azt hiszem, hogy ez a tétel a már mondottakból 
világos, mert a büntetések elengedése által az ember nem 
lesz jobbá, nem ís vonatik jobban istenhez (ez ugyanis 
egyedül a Krisztus igéje által történik) hiszen oly ember 
beszéde az, a M inkább szabadságot és feloldozást oszt, 
mintsem hogy kapna és kötne, S ha kap ís valamit, bi-
zonnyal nem más az, csakis pénz, nem pedig a lelkek. 
Nem azért mondom ezt, mintha a pénzgyüjtés mesterségét 
kárhoztatnám, sőt meggyőződésem szerint9 úgy 3átszik? 
hogy az isteni gondviselés, ama mesterséggel épen azt 
czélozza, hogy9 ez lévén az egyház ajándékai és hivatalai 
között a legsilányabb s nem is méltó arra, hogy a jövő 
életben megkoronáztassák, legalább ez életben, ha csekély 
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pénzzel ís megjutalmazza azt, hogy semmi sem maradjon 
megjutalmazatlan, bárha egykor a feloldozást ingyen végez-
ték ©L 

LXVII. TÉTEL. 

A hűcsű, a melyről az igehirdetők nagy fennen 
hirdetik, hogy a legnagyobb áldás, hát persze, hogy 
az, üzleti szempontból 

A szemtelen butaság, legnagyobb dolognak meri 
nevezni azt, a mi a legkisebb és a népre bízza ennek 
helyes megítélését és megértését, hogy az tévelyegve 
higyje, miszerint itt csakugyan az Istennek kegyelmét osz-
togatják. Ők ugyanis maguk nem magyarázzák meg a 
dolgot, nehogy kénytelenek legyenek maguk-maguknak 
ellent mondani és ekként hazugoknak találtassanak abban, 
hogy a kicsit mondták nagynak. 

LXVIII. TÉTEL. 

De az Isten kegyelméhez és a kereszt üdvösségéhez 
mérve valójában a legeslegkisebb. 

Sot a búcsú, egybevetve az Isten kegyelmével, tisztára 
semmi, hiszen az Isten kegyelme épen az ellenkezőt mun-
kálja ; mindamellett a tudatlanok és hivalkodók miatt 
megtűrhető. Ez a mondottakból is kiviláglik. 

LXDL TÉTEL, 

A püspökök és lelkipásztorok kötelesek az apostoli 
bűnbocsánat biztosainak teljes tisztelettel szabad tért 
engedni. 

Mert a pápa tekintélye előtt mindenben teljes tisz-
telettel meg kell hajolnunk, A ki ugyanis a felsőbbség-
nek ellenszegül, Isten rendelésének szegül ellen; a kik 
pedig Istennek ellenszegülnek, maguk-magukra vonnak 
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kárhoztatást, (Róm. 13, 2> Maga az Űr is mondja (Luk. 
103 16): „A kí titeket megvet, engem vet meg.u Tehát 
megengedett dolog kis dolgokban, nem kevésbbé, mint 
nagyokban a tekintélynek hódolni. Innét van az ís, hogy 
ha a pápa igazságtalan ítéletet mondana is, mégis felni 
kell azt, a mint Károly császár146 is mondja: 55A mit rendel, 
ha terhes is, hordoznunk kell." A mint ezt tapasztaljuk 
is az egyháznál, a mely bizonnyal mai nap roppant teher 
alatt nyög és mégis jámbor alázattal nyugodtan hordja 
az t Mindamellett ezt a dolgot jól kell megérteni, nehogy 
lelkiismeretében bárki megtévedjen, s ugy fogja fel a 
dolgot, mintha az igazságtalan íteletektől azért kellene 
félnünk, mert igazak gyanánt helyeselendők azok részéről, 
a kik azoktól félni tartoznak. Hiszen maga a pápa is 
odanyilatkozik, hogy vannak olyanok, a kiket köt az egy-
ház, de a kik mindamellett Isten előtt nincsenek meg-
kötve és kényszeríti őket, hogy e kötést elviseljek és az 
ilyen kötés nem is árt nekik, mert az csak puszta bün-
tetés és mert attól tartoznak ugyan félni, de nem tartoz-
nak abból lelkiisméretbeli kérdést csinálni, a minthogy 
kötelességük félni az Istent minden más egyéb, még 
világi erőszakoskodás esetén is és nem szabad ennek 
kevélyen megvetéssel ellentállnunk. így a terheket is el 
kell viselnünk, nem mintha jogosak és részünkről helyes-
lendők volnának, hanem, mint olyan fenyítékeket, melyek-
kel Isten látogat meg minket és a melyeket alázattal kell 
elviselnünk. Miért is az igazságtalan ítéletektől és terhektől 
félnünk kell, nem amaz ige miatt : „Valamit megkötözesz", 
hanem amaz általános parancs miatt (Máté 5, 25): „Bekélj 
meg a te ellenfeleddel az uton." És ama másik miatt 
(Máté 5, 39) :- „A ki téged jobb felül arczul üt, fordítsd 
oda bal orczádat is" stb. És Róm. 12, (19): „Magatokért 
boszut ne álljatok" stb. Mert, ha ez csak tanács volna 
(a mint sokan, meg theologusok is tévesen gondoljak), 
akkor meg volna engedve, hogy ugyanazon szabadsággal 
élve szegüljenek ellene a pápa igazságos terhének ós íté-
letének is, mint a melylyel ellenállnak a tőröknek ós más 
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ellenségnek. De nem szabad egyáltalán senkinek sem 
ellenszegülni, bárha nem Is helyeselhetjük eljárásukat, 
nehogy lelkiismeretbe!! tévelygésbe essünk. Kodé a 
valóban fontos tárgy más időt és feldolgozást MváiL 

LXX. TÉTEL. 

De még inkább kötelesek, hogy csupa szem és 
csupa fül legyenek, nehogy azok a pápai megbízás 
helyett a maguk álomképeit hirdessék. 

Igen helyes a jogászok ama szabálya, hogy a pápa 
minden engedménynél űgy járjon el, hogy senki másnak 
n© vágjon elébe, kivévén, hogyha világos szándékkal § 
teljhatalommal intézkedik, a mint ezt a római udvar szo-
kása és Írásmódja is mutatja. Miért ís egészen bizonyos 
dolog, hogy az, a ki búcsút osztogat, akarja, hogy a búcsú 
semmi több ne legyen, mint ép búcsú és hogy ne is érjen 
többet, mint a mennyit természeténél fogva ér. A pápa 
megengedi, hogy annyit érjen, a mennyit ér ős megvan 
elégedve azzal, hogy kiosztotta, mert sehol sem nyilat-
koztatja ki, hogy mennyit őr az. Ez a pápa megbízása. 
Ámde a mi búcsúhirdetőink tovább mennek és nemcsak 
azzal kérkednek a szószékeken, hogy ők pápák, jobban 
s mások véleménye szerint mondva ven papolők, hanem 
a bitoriott névvel úgy a pápa, mint az egyház tisztet is 
lefoglalják és űgy lepnek fel kőztünk, mintha csak 
mennyei szózat hirdetői volnának és nagy elbizakodott-
sággal hirdetik, mi légyen voltakép a búcsú, sőt még 
sokkal többet csinálnak abból, mint a mi, és a mi még 
valaha lehet, amint ezt legutóbbi könyvükből kí ís mutat-
hatjuk. Hát ezek álomképeit a püspökök kötelességük 
szerint verjék szét ős meg ne tűrjék, nehogy a farkasok 
belópodzhassanak Krisztus aklába, - a mint ezt világosan 
elrendeli a Lib. V, de poen. et rem, Canon. Cum ex eo. 
És Cle. eodem cap. Abusioníbus is, midőn kimondja, hogy 
semmit se engedjenek a népnek előadni, csak a mi az ő 
leveleikben foglaltatik. 
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LXXL TÉTEL; 

A ki az apostoli bűnbocsánat ellen, bestéi, átkozott 
és kárhozott legyen. 

Mert bárha a búcsú ajándéka kis dolog az Isten 
kegyeiméhei és a bűcsűhírdetok roppant nagy lármájához 
mérve, mégis, ki annak ellent mond, kevélyen lép fel a 
hatalommal szemben: miért is méltán sújtja átok, tekintve, 
hogy az egyház iránt való engedelmesség annál bámula-
tosabb, minél inkább mond le az ember a maga értelméről 
és alázkodik meg a kicsiny dolgokban is. De hogy miben 
álljon a bűcsű igazsága, azt eddigelé már eléggé megvitattuk 
és immár nincs egyéb hátra, mint hogy bevárjuk a^ egyház 
döntését, ez idő szerint csak az az egy lévén bizonyos, hogy a 
bűcsű csak ís az ideiglenes büntetések elengedése, bármilyenek 
legyenek ís azok. A büntetések elengedése pedig, mint mon-
dottam, egyike az egyház által osztogatható legkisebb 
ajándékoknak, kíváltképen, ha abban olyanokat részesít, 
kiknek vétkét elengedte. A bűn megbocsátása pedig min-
denek közt a legnagyobb a szent evangéliom mellett, a 
mire azonban ők nem nagy gondot fordítanak, sőt bizony-
nyal nem ís ismerik azt. 

LXXII. TÉTEL. 

A ki ellenben a bűcsűhírdetők merész és szem 
telen beszédét figyelve ellenőrzi, áldott legyen. 

Mert mai napság olyan állapotban van Krisztus öz-
vegye,147 a szent egyház, hogy mindenkinek minden szabad 
s különösen az iskolás theologusoknak, a kik között olyanok 
is találhatók, a kik az igaz nézetet elkárhoztatják s hozzá 
semmi más ok miatt, hanem csakis azért, mert nem az ő 
fejükből került k i ; nekik azonban olyasmit ís szabad állí-
taniok, hogy isten bűnt teszen, hogy Isten a rossznak, a 
bűnnek oka és sok ehhez hasonlóL Ha ilyesmit valamely 
költő vagy szónok (amint mondják) avagy valami görög, 

Dr. Luther M. művei. -j A 
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latin, héber tudós mondana, a leggonoszabb eretnek számba 
menne, pedig az kárhozatosabb. Ha valamely keresztyén 
a tőrök kezébe fegyvert ád, vagy a Rómába utazóknak 
utját állja, vagy az apostoli leveleken ejt sérelmet, oly nagy 
bűn az, hogy nincs hatalom, mely valaha megbocsáthatná, 
meg ha teljhatalom volna is az, hanem ezt a jogot az apostoli 
szék maga magának tart ja fenn; igen, oly szentül járt el 
egykor az egyház, hogy első sorban az Isten parancso-
latait tartván meg, az ily csekély dolgokat ís a legnagyobb 
szigorral büntette* Mert akkoriban még nem harapódzott 
volt úgy el a simonia, a kójelgés, a pompa, gyilkosság 
és több más fertelmesség pokoli fajzatja az egyházban. 

Ámde, ha ama bűnöket ily nagy szigorral büntetnék, 
ugyan, elvégre is mely szigorral kellene büntetni azokat, 
a kik nem a törököknek, hanem az ördögnek áldoznak s 
nem akármit, hanem a mi saját fegyvereinket, vagyis az 
Isten igéjét, midőn azt a maguk álomképeivel megfertőzik 
és (a mint Ézsaiás szokta mondani) a maguk lelkével 
bálványt csinálnak belőle, úgy hogy nem oly eszkőz az 
többé, mely lelket vonz, hanem olyan, a mely hamis néze-
tekre csábit ? Ámde ez a bűn mindenütt annyira szabados, 
hogy az a legbűnösebb, a kí nem erénynek ós az érdemek 
érdemének tart ja azt, bárki legyen is elkövetője. E miatt 
Szent Jeromos148 is panaszkodik, hogy az írás mindenki 
előtt nyitva, nem azért, hogy tanuljon, hanem, hogy szét-
tépje. Továbbá, ha azok, a kik a Rómába zarándoklóknak 
útját állják, oly nagy bűnt követnek el, hát mit tesznek, 
a kik dögvészes tanaikkal ós romlott erkölcseikkel a 
mennybe jutni akarók útjába állanak ? És hová mennek 
azok, a kik nem az apostoli, hanem az isteni leveleken 
ejtenek sérelmet ? Kezükben a tudás kulcsa, de ők maguk 
nem mennek be és a kik be akarnak menni, azoknak út-
ját állják ; (Luk, 11,52). Hát nagyobb ós gonoszabb dolgok 
talán e borzasztóságok, mint hogy Zöldcsütörtökön149 felol-
vastassanak s a szentszék részére fentartassanak ? Ámde 
ezek csak a mennyben olvastatnak és soha meg nem 
bocsáttatnak. 
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Annafcokáért áldás azokra, a kik mindent elkövet-
nek, hogy a szent írások tiszta mivoltukban, a nézeteknek 
ós emberi okoskodásoknak sötétségéből, a mi miatt értel-
mink szerint csaknem pelagíanusokká ős cselekedeteink 
szerint donatistákká150 lettlink, napfényre kerüljenek* De 
erről másutt. 

LXXIII. TÉTEL. 

Aminthogy a pápa ís méltán sújtja átkával azokat, 
a kik a hűcsűhirdeíés dolga körül bárminemű csalást 
követnek e l 

Újra mondom, a mint előbb mondtam (bármint álljon 
egyébként a dolog a pápa személyes czélzatával), hogy a 
kulcsok hatalma előtt alázatosan meg kell hajolnunk és 
óvakodnunk, nehogy azzal vakmerően szembe szálljunk, 
inert Isten hatalma az, a melyet akár helyesen, akár 
helytelenül kezelnek, felni tartozunk, mint minden más 
egyéb Istentől való dolgot, különösen pedig ezt. 

LXXIV. TÉTEL.. 

És még inkább sújtja átkával azokat, a kik a búcsű-
hirdetés ürügye alatt a szent szeretet és igazság hát-
rányára fondorkodnak. 

Mert legyen bár a kulcsok hatalma még oly tiszte-
letre méltó, azért összetett kézzel nem nézhetjük, de sőt 
kárhoztatnunk kell az azzal való visszaélést és segitnünk 
a bajom Hiszen a szentek a világi hatalomnak, a melyről 
az apostol mondja, hogy az is Istentől van (Róm. 13, 3.) 
mind csakis ily értelemben engedtek és hódoltak meg, 
mikor büntették és kínozták őket, de az azzal való visz-
szaólést mindenha következetesen rosszalták. És nem 
azért tűrtek, mintha üldözőik ama hatalommal helyesen 
eltek volna, hanem lelkiismeretökre bízták, a mi rosszat 
tettek, ők pedig a halálon át magukkal vitték ártatlansá-

14* 
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guk bizonyságát és tudatát. A mint Szent Péter is mondja 
(1. Péter 4, 15.) „Senki se szenvedjen közületek mint tol-
vaj", Épen azért, ha az egyház, vagy a pápa valakit ok 
nélkül kizár a hivők közősségéből, viselje el azt az illető 
§ ne kárhoztassa a hatalmat; ámde annyira ne féljen, 
hogy ezt egyszersmind jó cselekedetként helyeselje, hanem 
inkább haljon meg, mint kiátkozott. Mert nem érte őt 
átok, hanemha a kulcsok hatalmának tévedéséből s ha 
ő annak tévedését, feloldozást kérve, helyben hagyja, ágy 
már sokkal gonoszabb tévelygésbe esik. Tisztelje ós tűrje 
a kulcsok hatalmát, a tévelygést azonban helybe ne hagyja. 

Annakokáért átokkal sujtandők, a kik a búcsút Isten 
kegyelme gyanánt ajánlva hirdetik; mert ez ellenkezik az 
igazsággal ős szeretettel, pedig csakis ezek az igazi 
kegyelem. És jobb volna, ha egyáltalán búcsú nem is 
volna, minthogy efféle nézet terjedjen el a nép között, 
mert búcsú nélkül meg keresztyenek lehetünk, de ily 
nézet mellett nem lehetünk mások, csakis eretnekek. Az 
pedig bizonyos dolog, hogy a pápa vagy hisz, vagy akar-
nia kell, hogy a nép közt első sorban az egymás iránt 
való szeretet ős kőnyörület uralkodjék s hogy Isten 
egyéb parancsolatait-hiven megtartsák s így ossza aztán 
a búcsút. Ámde most be vannak csapva, inert a szeretet 
és könyörületesség és a hit már szinte kihalt, ne mondjam, 
megfagyott bennünk. Hiszen, ha ő ezt tudná, bizony mel-
lőzve a búcsút, mindent elkövetne, hogy a népben első 
sorban is az egymás iránt való szeretetet keltse ú j életre. 
Annakokáért bizonyságom az Űr Jézus, hogy a nép nagy 
része (mások szerint egy tagja) sem tudja, hogy a szere-
tet cselekedetei jobbak, mint a búcsú, hanem inkább azt 
hiszik, hogy jobb dolgot nem mivelhetnek, mintha búcsút 
vásárolnak* És ez eretnek! és dögvószes nézetet nincs, a 
ki pusztítsa vagy tisztára leleplezze, hanem inkább nagy 
pompával és igyekezettel terjesztik azt a lármás búcsú-
hirdetők. 
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LXXV. TÉTEL. 

Őrültség a pápa bűnbocsánaíáí olyba venni, hogy 
feloldozhatja még azt ís5 a ki, képtelenül szólva, az Isten 
anyját szeplősítette meg. 

Kénytelen vagyok őrülteknek 'nevezni azokat, a kik 
ilyesmit állítanak és bocsánatot kérni az isteni szűztől, 
hogy ilyesmit kell mondanom s gondolnom, de nincs űt s 
mód, hogy e kényszerhelyzetbői kimenekülhessek: Nem 
tudom, mely ördög munkája, hogy a nép ezt a menda-
mondát mindenütt terjeszti, akár valóban ugy mondták, 
akár csakis arra magyarázták. A mi engem illet, bárha 
sok s hozzá igen tekintélyes egyén erősen állítja, hogy 
sok helyen ilyesmit hirdetnek, mégis inkább megütődtem 
rajta, mintsem hogy elhittem volna, sőt feltettem, hogy 
rosszul hallották a dolgot Azért eszem ágában sem volt, 
hogy e tételemmel kapcsolatban bármely igehirdetőre 
támadjak, hanem csakis óvni akartam a népet, mely hitelt 
kezd már adni az oly állitásnak is, a mit esetleg senki 
sem mondott: mert akár mondották, akár nem, nem 
törődöm vele, míg biztosat nem tudok, De bizonyos, hogy 
ennél nincs gonoszabb nézet, bárhonnan eredt ís s méltó, 
hogy megvessük és elkárhoztassuk. Mindamellett nincs 
azon mit csodálkozni, hogy valami hasonló dolgot ilyen 
formán értett a nép, mikor azt hallja, hogy nagy és 
borzasztó bűnöket valamelyes módon nagyon is enyhe 
számba vesznek a kegyelem nagy bősége miatt 

Az az igaz és evangéliom szerint való beszéd, a mely 
a bűnöket, a mennyire lehet nagyítja, hogy az emberben 
félelmet és helyes bűnbánatot keltsen. Elvégre ís, mit ér, 
ha a hitvány búcsút teli torokkal hirdetjük és égig 
magasztaljuk, s viszont az üdvösséges kereszt üdvözítő 
bölcsessége érdekében a szánkat is alig mozgatjuk? Már 
hogy ne látná kárát ennek a közönséges nép, a mely 
csakis a nagy hűhóval hirdetett beszédre szokott adni 
valamit ? Ámde most az evangéliomot épen semmi, a 
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búcsút ellenben teljes pompával hirdetik, csak azért, hogy 
a nép az evangéüomnak semmi, a búcsúnak pedig teljes 
hitelt adjon. 

Csodálatos dolog is az, mikor nagy lármával merészük 
hirdetni, hogy a gyilkosság, rablás, a mindenfajta kihágás, 
szűz Mária s az Isten káromlása, a búcsú révén könnyít 
szerrel elengedtetnek. Mért nem kiáltják tó azt ís, hogy 
azok a csekélységek, a mik a Bulla Coenae-ben foglaltatnak, 
szintén elengedtetnek ? „A pápa ezeket nem engedi e l a 

Nohát értsd meg, hogy 6 alkalmasint amazokat sem engedi 
el, vagy legalább nem oly könnyen engedi el az amazoknál 
sokkal súlyosabb bűnöket sem. 

LXXVI. TÉTEL. 

Ellenkezőleg állítjuk, hogy a pápa bűnbocsánata a 
legközönségesebb bűntől sem szabadíthat meg, tekintve 
a bűnnek súlyát, 

Ezt a megszorító teteit nem állítottam volna fel, ha 
az előbbi tételben foglalt nézet czudarságát nem akartam 
volna feltüntetni. Tiszta dolog pedig, hogy egy vétekre 
sincs bocsánat, hanemha csupán Istentol Azért ama nagy 
bűnök sem engedtetnek el hatalmi szóval, hanem csakis 
kihirdettetik, hogy elengedtetnek s hogy azok büntetése 
engedtetik el: ezt az o nézetük szerint mondom, az 
enyémet pedig fenntebb eléggé feltártam. Itt azonban, hol 
a megbocsátható bűnről van szó, meg kellett volna állapod-
nom, mert azt ma oly silány dolognak tartják, mintha 
bizony nem is volna már bűn és én attól tartok, hogy ez 
sokaknak nagy romlására van, értem azokat, a kik a bűnökbe 
oly bátorságosan belemerülnek, hogy észre sem veszik, 
mely nagy bűnöket követnek el. Én megvallom, míg az 
iskolás tudósokat olvastam, sohasem értettem meg, mi és 
mily nagy a megbocsátható bűn. Hogy ok maguk értik-e, 
nem tudom. Röviden csak annyit mondok: a ki nem fél 
és nem él úgy mindenha, mintha teljes volna halálos 
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bűnökkel, az aligha üdvözül valaha. Mert az írás mondja 
(CXL11L Zsolt 2): „Urain ne szállj perbe a te szolgáddal/ 
Mert nemcsakhogy a ma nap általában ügynevezett 
megbocsátható bűnök, hanem még a jő cselekedetek sem 
állhatnak meg Isten ítelete előtt, ellenkezőleg elnéző 
könyörületességre szorulnak. Mert nem azt mondja az 
írás: „Ne szállj perbe a te ellenségeddel", hanem, „szol-
gáddal ős gyermekeddel, a ki néked szolgái" Tehát ez a 
félelem arra tanítson meg minket, hogy az isten irgalmas-
sága után sóhajtozzunk és csak abba bízzunk. Á hol ez 
hiányzik, ott inkább a mi lelkiismeretünkbe, mint az Isten 
irgalmasságába kezdünk bízni, egy általunk elkövetett 
bűnt sem vévén számba ős az ilyenek borzasztó ítélet 
alá esnek. 

LXXVII. TÉTEL. 

Az, hogy Szent Péter, ha most pápa volna, maga 
sem oszthatna különb kegyelmet, káromlás Szt Péter 
és a pápa ellen. 

LXXVIII. TÉTEL. 

Ellenkezőleg állítjuk, hogy ő és bármely pápa is 
különb bűnbocsánattal rendelkezik, t i. az evangeliom-
mai, a kegyelmi erőkkel, a gyógyítás adományaival 
stb. I. Kor. 12, (6_9). 

Minthogy mi, kik az egyházban efféle ajándékokkal 
bírunk, mindnyájan a pápa hatalma és az iránta való enge-
delmesség alá vagyunk vetve s oda küldhet kit-kit, a hová 
akar, még ha ő maga személye szerint ily ajándékokkal 
nem is bír; hogy ne is szóljak arról, hogy a Bulla Coenae a 
maga fenntartott eseteivel nincs is visszavonva: az ő 
kegyelme még nagyobb volna, ha ő mindazon ajándékokat, 
mindazon keresztyéneknek, a kiknek azokra szükségük 
van, ingyen osztogatná. Továbbá, ha azokat a terhes káno-
kokat felfüggesztve, a keresztyén népnek a maga szabad-
ságát vissza adná és az egyházi hivatalokban lévőknek és 
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a símomaíizoknek zsarnokságát megszüntetné* De erre 
talán már nincsen is neki hatalma, inert az ellenség Igen 
nagy erőre kapott ős a legelső tartomány151 sarcz alá került. 
E bajon csak az Űr karja segít, ha megérdemeljük, 

LXXDL TÉTEL. 

Az, hogy a pápa czímerével kiczifrázott kereszt 
annyit ér, mint a Krisztus keresztje, istenkáromlásé 

Ki ne látná, mely arczátlanok azok az emberek ? Mire 
nem vetemedhetnek, kik ilyesmire vetemednek ? Lehet-e 
ezekre bízni a Krisztus verővel megváltott lelkeket ? Krisz-
tus keresztje megsemmisítvén a bűnt, az egész világot 
életre keltette, a pápa czimeres keresztje kieszkőzli egy-
némely büntetés elengedését. És mégis egyenlők volnának 
az őrök' és ideig való büntetés? De mit bájolják azzal a 
sok ostobasággal, a mi az e fajta beszédből foly; maga 
az. ég sem foghatná be azokat, ha mind felsorolnék 

LXXX. TÉTEL. 

Azoknak a püspököknek, lelkipásztoroknak és 
theologusoknak, a kik eltűrik, hogy ilyesmiket beszél-
jenek a nép előtt, nagy számadásuk lesz egykor, 

Ám ők csak az egyház hatalmát rettegik, mert a 
római szék ellen mostanság elkövetett kihágásokat és 
sértéseket kettős fegyverrel torolják meg: de hát azért 
mi hallgassunk? „Ne féljetek azoktól, kik a testet megölik, 
a lelket azonban meg nem ölhetik," „A ki vallást tesz én 
rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei atyám előtte (Máté 10,28-32)° A felett azonban 
nagyon csodálkozom, ki találta kí először azt a mondást,152 

hogy a két kard közül az egyik a lelket (nem a mint az 
apostol mondj a (Efesus 6,17) t0 L 0 a lélek fegyvere. Isten 
igéje) és a másik a testit jelenti, hogy ez alapon a mind-
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két hatalommal felfegyverkezett pápábői számunkra nem 
szeretetreméltó atyát, hanem afféle rettentő zsarnokot 
csináljanak, kiben más egyebet se lássunk csak merő 
hatalmat mindenütt. 

És ez volna hát az atyák ama rendeleteinek őszinte 
magyarázata, a melyek a klerikusoknak oly szigorúan 
megtiltják a fegyvert! Ebből értsd meg, ha vájjon a haragvó 
Isten, látva, hogy mi a lélek s az evangéliom fegyvere 
alatt inkább szeretjük érteni a vasat, nem méltán adta-e 
kezünkbe a fegyvert, a mely után áhítoztunk és vette el, 
a melyik nekünk nem kellett, Űgy, hogy sehol a föld há-
tán kegyetlenebb harczok nem folytanak, mint a keresz-
tyeneknél, viszont alig vetették meg jobban mások a Szent 
írást, mint a keresztyének. Nesze neked a kard, a mely 
után áhitoztál! Őh pokolra méltó egy magyarázat í És mi 
mégis, akárha csak kövek volnánk, Isten haragját észbe 
nem vesszük. Hát ugyan, kérdem, az a neves jeles kobak, 
mért nem eszel ki színt oly finom módon két kulcsot is, 
hogy az egyik a világ, a másik a menny gazdagságát 
osztogatná? És a mi az utóbbi kulcsot illeti, erre nézve 
ugyan elég világos a magyarázat, mert a búcsúhirdetők 
szerint az a kulcs az eget állandóan nyitogatja és őmleszti 
abból a Krisztusnak gazdagságát. De már az előbbit nem 
tudták így értelmezni, jól ősmervén azt a torkot, a mely 
az egyházban minden gazdagságot elnyel. Mert az egyház-
nak és Krisztus örökségének nem igen vágna be, hogyha 
e világnak gazdagságát is ép oly bőkezűen osztogatná, 
mint a mennyország kincseit Annakokáért az első kulcs 
a tudománynak kulcsa, a melyhez, ha hozzájárul, „a má-
sik fegyver, a tudomány fegyvere," apostoli módon mond-
hat ják: (Ézsaiás 9,21) „Mindamellett sem múlik el az Űrnak 
haragja, karja meg egyre feszül", t. i , mivel vajmi nehéz 
dolog a szent írásokat tanulmányozni, a mikkel jól fel-
szerelkezve (az apostol szerint II. Kor0 10,5): „Lerombol-
hatjuk az erősségeket és minden Isten ismerete ellen 
emelt m a g a s l a t o t Á m d e mi jobb szeretjük a dolognak 
könnyebb végét fogni meg, nem az eretnekségeket és tévely-
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géseket semmisítjük meg, hanem megégetjük az eretneke-
ket és tévelygőket, inkább követve Cátőnak, mint Seipiónak 
Karthágó leromblása dolgában adott tanácsát1 5 3 egyenesen 
a lélek akarata ellen cselekedve, a ki írja, hogy az ígéret 
földén a Jebuzeusok és Eananiták közöl még néhányan 
azért hagyattak meg, hogy Izrael fiai megtanuljanak hadat 
viselni és a hadviselés módjába beleszokjanak, E tény, 
ha ugyan Szent Jeromos nem vezet tévútra, nézetem szerint 
az eretnekekkel való harczot példázza, de az apostol szava 
már bizonnyal legalább ís hitelre méltó, midőn így szól: 
(I Kor. II , 19): „Szükséges, hogy eretnekségek legyenek". 
Mi ellenben azt mondjuk: „Szó sincs róla; hanem szuk° 
séges, hogy az eretnekeket megégessük és így a gyökeret 
a gyümölcscsel, sőt a konkolyt a tiszta búzával együtt ki-
tépjük". Mit mondjunk erre, hanemha, hogy könnyek közt 
kiáltsunk az Űrhöz (CXIX. Zsolt. 137. v.): „Igaz vagy óh 
Uram! és igaz a te ítéleted". Hisz mi mást is érdemlünk? 
És ezt is csak azért említem fel, nehogy a pighardok, a 
mi szomszédaink,154 ez az eretnek, szerencsétlen nép, a 
mely boldogan turkál a római piszokban s mint a farizeus 
lenézi a publikánust (Luk. 18, n ) , de részvétet nem érez 
iránta, nehogy mondom ezek valahogy azt hígyjék, hogy 
mi nem ismerjük a mi hibáinkat és fogyatkozásainkat és 
nehogy a mi nyomorult állapotunk miatt elbízzák magukat, 
látván, hogy mi e dolgokat agyonhallgatjuk és helyeseljük, 
Őh nagyon is jói tudjuk és fájlaljuk estünket, ámde mi 
nem futunk el5 mint az eretnekek és nem kerüljük ki a 
félholtra vert embert, attól való félelmünkben, hogy mások 
bűneivel szennyezzük be magunkat. Ők ez őrült félelem 
miatt rettegnek annyira, hogy nem restelnek dicsekedni 
azzal, hogy azért futnak el nehogy beszennyeződjenek. 
Ily nagy az ő szeretetük Mi ellenben, minél nyomorultabb 
állapotban van az egyház, annál hűségesebben állunk 
melléje, sírva, kérve, könyörögve,, Mert az a szeretet 
parancsa, hogy „egymás terhét hordozzuk" (Gal, 6,2), nem 
pedig, a mint az eretnekszeretet cselekszik, a mely 
másnak csak javait keresi, hogy inkább az tartsa el őt 
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és mások bűneiből semmi teher ne háromoljék rá. Ha 
Krisztus ős az 6 szentjei is ily módon járnak el5 vajh9 ki 
üdvözült volna 

LXXXL TÉTEL, 

A bűnbocsánatról való e szemtelen beszéd oka 
annak, hogy még a tüdősok is csak nagy nehezen 
tudják megvédelmezni a pápa méltóságát a rágalma-
zásokkal, avagy a közönséges emberek bizony fogas 
kérdéseivel szemben. 

Bárha az én drágalatos barátaim engem már jó idő 
óta eretneknek, istentelennek, káromlónak kiáltanak is kí, 
merthogy a Krisztus egyházát és a Szent-írást nem 
katholikus szemüvegen nézem, mindamellett én jó lelki-
ismeretemre támaszkodva, hiszem, hogy ok csalatkoznak, 
én pedig a Krisztus egyházát és annak szépséget szeretem, 
A ki pedig engem megítél, az Űr az, jólehet lelkemismó-
rete semmiben sem vádol (L Kor. 4, 4). És ón azért voltam 
kénytelen mind ezeket a tételeket felállítani, mert láttam, 
hogy némelyek hamis nézetekbe merültek, mások a 
korcsmákban nagyokat röhögve az egyház szent papságát 
nyilvánosan gúny tárgyává tették, a bűcsúhirdetés roppant 
módon való elharapódzása miatt. Nem ís volt szükség 
meg több alkalomra, hogy a köznép gyűlölete a 
papok ellen lángra gyúljon, mert az kapzsiságunk és rossz 
erkölcseink miatt amúgy is már régtől dühös reánk s a 
papságot (sajnos, csak is a büntetéstől való félelem miatt) 
tiszteli. 

LXXXII. TÉTEL, 

Teszem azt: mért nem üriti ki a pápa a tisztító 
tűzet a szentséges szeretetre és a lelkek iszonyú kín-
jára, mint minden másnál igazságosabb okra való 
tekintetből, ha másfelől a legesleghitványabb okból, a 
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Szent Péter temploma felépítésére szükséges nyomorait 
pénzért egész sereg lelket vált meg? 

E kérdés felvetésére nem a pápa, hanem a bűcsű-
árusok szolgáltatnak okot, mert, mint fentebb mondtam, 
nyoma sincs sehol a pápa idevágó rendeletének: azért 
feleljenek e kérdésre azok, a kik okot szolgáltattak 
annak felvetésére. Én minden e fajta kérdésre egy szóval 
szeretnek feleim a pápák tisztessége érdekeben, t 1, hogy 
nincs kí okét tájékoztatná a dolog valódi állása iránt ős 
így gyakran megesik, hogy azoknak, a kik helytelenül 
adják elő a dolgokat, helytelen dolgot engednek meg, 

LXXXIIL TÉTEL. 

Színtazonképen: mire valók a halotti misék és év-
forduló ünnepek és miért nem adja vissza, vagy miért 
nem engedi meg, hogy visszavegyék a halottakért tett 
adományokat, ha immár a megváltotta kért való imád-
kozásnak nincs semmi értelme ? 

Tudom, hogy e kérdéssel velem együtt sokakat fag-
gattak ős bármint erőlködtünk, mind hiába, nem tudtunk 
az elől kitörni. Mondottuk azt ís : ha a lelkek a tisztító 
tűzből kiszabadulnának, úgy a részükre egykor meg-
rendelt halotti misék immár az isten dicsőségére szolgál-
nának, miként ez akkor történik, ha gyermek- és cse-
csemekorukban halnak meg. Mások másként feleltek. 
Ámde senki sem elégítette ki őket. Végre elkezdtem vitat-
kozni és tagadóba venni az ő beszédük igaz voltát, hogy 
legalább ily módon vegyem kí végre ís a tudósokból, mit 
ís kellene hát erre felelnünk. 

LXXXIVo TÉTEL. 

Istennek és a pápának miféle ű j kegyelme az, 
hogy az istentelennek és az ellenségnek megengedik a 
jámbor és Istennek kedves lélek pénzért való kiváltását 
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és ugyanazon istenfélő és kedves lelket az ő kínjára 
való tekintetből, szeretetből, ingyen még sem szabadít-
ják ki? 

LXXXV. TÉTEL* 

Azok a bűnbánati törvények, melyek nem ugyan a 
gyakorlat, hanem a dolog természete szerint, tényleg 
már rég lejárták magukat és megszűntek^ miért old-
hatók fel hát pénzért még ma ís a bűcsű kegye révén, 
mintha érvényben volnának? 

LXXXVI. TÉTEL. 

Miért nem építi fel a pápa, kinek vagyona ma bár-
mely Crassus vagyonánál nagyobb, Szt. Péternek leg-
alább azt az egy székesegyházát inkább a maga, mintsem 
a szegény hívek pénzéből ? 

Ezen és ehhez hasonló kérdésekre pedig azt mondom : 
nem, nem az a mi kötelességünk, hogy a pápa akaratát 
megítéljük, hanem csupán, hogy annak engedjünk; mégha 
olykor igen nagyon helytelen is, a mint fentebb mondtamc 
Mindamellett kötelességünk figyelmeztetni öt és a bűcsű-
hirdetőket, hogy ne adjanak oly feltűnő módon alkalmat 
a népnek az ilyes beszédre, miként hajdan Éli pap csele-
kedte, űgy hogy az ő fiai miatt vonakodtak az emberek 
az Űrnak áldozni (L Sám. 2,17). De ha mégis az volt 
valaha a pápa szándéka, hogy a Szt, Péter templomát 
abból az összeharácsolt rengeteg pénzből felépítse ós nem 
inkább azoké, a kik a pápa jóságát a maguk hasznára kí 
akarták aknázni, szükségtelen írásba foglalni, a mit szerte 
mesélnek erről az építkezésről Adja Isten, hogy hazug-
ságban maradjak; ez a zsarolás soká már nem tarthat. 
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LXXXVII. TÉTEL, 

Minek oszt a pápa búcsút azoknak, a kiknek 
teljes bűnbánatuk alapján joguk van a teljes bűn-
bocsánathoz ? 

Ezt a kérdést azért vetik fel, mert sokan, még jogá-
szok is azt mondják, hogy nem tudják, mi legyen a kulcsok 
hatalma által való bűnbocsánat. Erről fentebb már el-
mondtam nézetemet 

LXXXVÍIL TÉTEL. 

Miből volna nagyobb haszna az egyháznak, mint 
hogyha a pápa, a mit most csak egyszer tesz meg, hát 
naponként szászszor osztana bármely hívőnek bűnbocsá-
natot ? 

Erről csodálatos dolgokat hallunk. Némelyek valami 
közönséges kincsről regélnek, a mely a búcsú által sza-
porodik ós ép azért, ha valaki naponkínt hétszer részesül 
teljes búcsúban, a mint ez Rómában megtörténhetik,155 annál 
több jóhoz jut. Ezek önmagukkal jönnek ellenkezesbe, 
mert szerintük a búcsú kincskiosztás, tehát nem gyűjtés. 
Mások azt vélik, hogy olyan formán áll ezzel a dolog, mint 
valamely egymással végtelenig összefüggő tárgygyal,vagyis 
hogy a bűnöket ís meg lehet bocsátani, mint a hogy a fát 
folyton folyvást ujabb meg ujabb részekre lehet osztani. így 
bocsáttatnak meg a bűnök ís és még mindig megbocsát-
hatók maradnak, bárha mindig kisebbekké lesznek. Meg-
vallom nem tudom, mit mondjak erre. 

LXXXIX. TÉTEL, 

Ha a pápa is inkább a bűnbocsanattól, mint a pénz-
től teszi függővé a lelkek üdvösségét, miért helyezi 
érvényen kívül már rég helybenhagyott leveleit és bűn-
bocsánatát, hogyha azok szintoly foganatosak? 
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Ez a kérdés leginkább éget és bánt és megvallom 
nagyon valószínű, mert a korábbi kiadott búcsúlevelek 
érvényen kívül valő helyezése amaz egyedüli ok, a mi 
miatt a búcsú tőnkre sílányúL Annakokáért nem tagad-
hatom ugyan, hogy mindazt türnünk kell, a mit a pápa 
tesz, ámde sajnálom, hogy nem bizonyíthatom be, hogy 
az o eljárása a leghelyesebb, jólehet, ha én nekem a pápa 
szándékáról kellene szólanom, szeretném kijelenteni, hogy 
iránta a legnagyobb bizodalommal lehetnénk, hahogy 
az o bérhajhászó munkásai közbe nem lépnének. Röviden 
és bizalommal szólva: az egyháznak reformáczióra van 
szüksége és ez nem egy embernek, a pápának, sem a sok 
bíborosnak156 dolga, a mint ez a legutóbbi zsinaton bebiso-
nyodott, hanem az egész világé, sőt egyedül istené. 

E reformáezió idejét egyedül az is ísmerí? a ki az 
időt teremtette. Addig a tisztára nyilvánvaló hibákat el 
nem tagadhatjuk. A kulcsok hatalmával visszaélnek, pénz-
és dicsőséghajhászat szolgálatára fordítják és rés támad 
a g á t o n n i n c s erőnk, hogy betömjük azt. A mi gonosz-
ságaink méltók hozzánk és kinek-kinek teher a maga 
beszéde. 

XC. TÉTEL. 

A közönséges emberek ezen nagyon is megfonto-
lásra méltó fogas okoskodásait pusztán erőszakkal el-
nyomni és nem inkább alapos okokkal megczáfolní, 
annyit tesz, mint az egyházat és a pápát az ellenség 
előtt nevetség tárgyává és a keresztyéneket boldog-
talanokká tenni. 

Mert csak fokozza a bajt, ha ijesztéssel némítják el 
az embereket. Mennyivel jobb volna, ha arra oktatnók 
őket, hogy az Istennek eme haragját megszívlelve, imád-
kozzanak az egyházért és az efféle dolgokat a jövendő 
reformáezió reményében tűrjék; míg, ha erőltetjük, hogy 
a nyilvánvaló bűnöket erény számba vegyék, még gono-
szabb dolgokra bizgatjuk okét. Hiszen, ha nem szolgál-
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tinik volna rá e sanyarú sorsra, nem engedte volna meg 
az Isten, hogy gyarló emberek uralkodjanak as egyháa-
ban« Adott volna nékünk szive szerint valő pásztorokat, 
a kik búcsú helyett tiszta búzát osztogatnának alkalmas 
időben. Most azonban, ha vannak is jó pásztorok, nem 
élhetnek a maguk hivatalának: oly nagy az Űrnak ret-
tentő haragja. 

XCI. TÉTEL. 

Ha tehát a bűnbocsánat a pápa szellemében és szán-
déka szerint hirdettetnék, ezen kifogásokra könnyen 
meg lehetne felelni, sőt fel sem ís merültek volna, 

Hogyan ? Hát úgy, hogy ha hirdetnők, a mi tény, t. i , 
hogy a búcsú csakis a büntetések elengedése, de nem 
érdemszerző s alábbvalónak tekintendő a jő cselekedetek-
nél ; akkor eszébe sem jutott volna soha senkinek, hogy 
e részben bármi kételyt tápláljon szivében. Most azonban, 
hogy azt oly nagyra fújták fel, megoldhatatlan kérdéseket 
vetnek fel és ezzel annak értékét voltaképen teljesen 
tönkre teszik. Mert a pápa nézete nem lehet más, mint-
hogy a búcsú, búcsú, 

• XCII. TÉTEL. 

Annakokáért el mindazokkal a prófétákkal, a kik 
a Krisztus népének azt mondják: ,,Béke, békeu és 
nincs béke, 

XCIIh TÉTEL. 

Ellenben üdv mindazon prófétáknak, a kik azt 
mondják a Krisztus népének: Kereszt, kereszt és nincs 
kereszt 
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XCÍV. TÉTEL, 

Intsük a keresztyéneket, hogy fejüket, a Krisztust, 
büntetéseken, halálon és poklon át követni Igyekezzenek. 

XCV. TÉTEL. 

És így inkább sok szorongattatás közt jussanak a 
mennyországba, mintsem hogy magukat a békével ál-
tatva elbízzák. 

Á keresztről ős büntetésekről fentebb eleget beszél-
tünk ; ina ritka beszed ez, 

A nyájas és tanult olvasóhoz0 

He véld, óh nyájas és tanult olvasó, hogy (de mire 
is jó ez intelem!) ez a kiadás neked szól ós tán félek, 
hogy majd nem ismersz rá ebben Cicero nyelvére. Találsz 
te ízlésednek megfelelő olvasmányt másutt ís. Nekem a 
magam fajta emberekkel a mi dolgunkat, vagyis avas és 
idegen dolgokat kellett tárgyalnom. így akarta az ég. 
Nem ís mertem volna ezen én jelentéktelen íratkámmal 
a pápa ele járulni, ha nem látom vala, hogy az én bará-
taim nagyban bizakodnak abban, hogy engemet az ő nevé-
vel majd megrémítenek, továbbá, hogy a pápának legfőbb 
tiszte, hogy az adóst játssza a bölcsekkel ős oktalanokkal, 
a görögökkel és barbárokkal szemben. Isten veled. 

Az Űrnak M. D. XVIII. évében. 

Dr. Lut l ier M. művei . 15 
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BEVEZETÉS. 

Luther alázattal felterjesztett „magyarázataira" a pápa 
avval válaszolt, hogy 1518. julius hó elején ügyészét Perusco 
Máriust megbízta, hogy indítsa meg ellene a keresetet, bírákűl 
Ascoli püspökét, Ghinuccí Jeromost és Prierías Sylvester udvar-
mestert, a reformátor esküdt ellenségét nevezvén kí. Augustus 
7-én vette Luther az idézést, hogy tételeiért számot adandó, 
60 nap leforgása alatt Rómában jelenjen meg. 

Ez idézés Wittemhergben nagy izgatottságot szült. Külön-
féle tervelések után végül is abban állapodtak meg, hogy az 
egész egyetem felír Rómába s ott Luthernek Németor-
szágban, elfogulatlan bíróság előtt való kihallgatását kéri ; 
ugyanezt cselekedte az ekkor Ágostában, a birodalmi gyűlé-
sen tartózkodó választó fejedelem, Frigyes is, ki viszont a 
pápa követe gaetai (innen Gajetan) de Vio Tamás bíboros s 
a dominikánus rend generalisa utján hasonló irányban igye-
kezett hatni a római udvarra. — A bíboros, kinek rendjéből 
való volt Tetzel és Prierías is, a közbenjárást a választó feje-
delem által óhajtott irányban nem volt hajlandó elvállalni, 
kijelentette azonban, hogy kész maga Luthert Ágostában, a 
birodalmi gyűlés tartama alatt kihallgatni; írt is ily értelem-
ben Rómába s ennek eredményekép már aug. 23-án megkapta 
a pápai brévét, a mely felhatalmazza őt, hogy Luthert Ágos-
tába maga elé idézze, egyúttal titkon meghagyja neki, hogy 
ha ez tanait visszavonni nem akarná, őt fogva Rómába küldje, 
vagy ha ez nem sikerülne, úgy elvtársaival együtt őt átok alá 
vesse. — Egyidejűleg a választó fejedelem is felhívást kapott 
Rómából Luther kiszolgáltatása ügyében. 

Hogy és mily formában történt Luthernek Ágostába való 
megidézése, nem tudjuk; ő maga űgy volt meggyőződve, hogy 
X. Leo rendeletére áll Kajetán előtt. — September 26-ika táján 
hagyta el Wittemberget, nem csekély aggodalmak között, de 
elszántan, hogy elveiért helyt áll. Szent Mihály napján már 
Weimárban prédikál a szász udvar jelenlétében. Október 7-én 
érkezett Ágostába. Néhány nap telt el, míg barátai Mészkő-
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•zöltéfc számára a salvus condnctnst vagyis a személyének sér-
tetlenségét oltalmazó levelet, melynek birtokában aztán a bí-
borosnál jelentkezett, kivel három napon át tárgyali 

E tárgyalások lefolyását, Luthernek Gajetánnal való 
makacs küzdelmét s végső eredménytelenségét szinte plasztikus 
szemléletssséggel írja le Luther maga a következő 1—10. sz. 
a. közölt levelekben és appellácziőkban, majd meg a 11. sz. a. 
közölt emlékiratban, a melyeknek időrendi egymásutánjában 
képesek vagyunk lépteit szinte nyomról nyomra követni. 

Október 20-án hagyta el Ágosta városát s 31-én érkezett 
vissza Wittembergbe, azon elhatározással, hogy ügyét, a melyet 
már egyszer a rosszul értesült pápától a jobban kiértesítendő 
pápához felebbezett (5. sz.), most attól az összehívandó zsinat 
elé felebbezi s ezt a felebbezését ki is állíttatta nov, 28-án hites 
jegyző által pedig törvényes tanuk előtt (10. sz.) ; „Acta Augus-
tana" c. emlékiratát' pedig Spalatinhoz még oct. 31-ikén irt 
levelében jelzett elhatározásának megfelelően kiadta december 
folyamán. (11. sz.) 

Szövegkritikai szempotból megemlítjük, hogy az 5. sz. a. 
„App e l l a t i o M. L u t h e r i a C a j e t a n o ad P a p a m" ez. 
első felebbezéséből eredeti külön lenyomat nem maradt fel 
(kérdés : volt-e ?), nyomtatásban először Luther összes művei-
nek 1545. évi wittembergi kiadásában jelent meg, GCXVIIa — 
CCXIX a lapokon. — A. 10. sz. a. „App e l l a t i o E M a r t i ni 
L u t h e r ad C o n c i l i u m " hat külön kiadást ért, a melyeket 
a weimári kritikai kiadás A. B. G. D. E. F. G. betűkkel jelez 
s melyek közül az A. alatti az eredeti. Gzime : „Appellatio F. 
Martini Luther ad || Concilium [] ; nyomban a czim alatt követke-
zik a szöveg, egy össze nem hajtott ív nagyságú papírlap 
egyik oldalán, 76 szakadatlan sorban (a czímmel együtt.) Végül 
a 11. sz. a. „Acta Augustana" hat külön kiadást ért meg, melye-
ket a weimari kritikai kiadás A—F betűkkel jelez; e kiadások 
közül az eredeti szöveget az A. és B. alattiak képviselik. Az 
A. czime : „AGTA. . F. MARTINI LVTHER j| August: apud. D. 
Legatü Aplicü || Auguste. || " Cííja lapjelzéssel. Nyilván Grü-
nenberg János wittembergi nyomdájából. — A B . alatti pél-
dány tisztára azonos az előbbivel, csupán csak hogy a czímben 
az ,.ACTA" és az „apud" után nincs pont. — Mi mindenütt a 
weimári kritikai kiadást vettük alapúi. 
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1, LEVÉL 

SPALATINHOZ.1 

1518. oki 10, 

S p a l a t In G y ö r g y n e k , K r i s z t u s t u d ó s ős 
e m b e r s é g e s p a p j á n a k , az Ú r b a n b a r á t o m n a k * 

JÉZUS. 

Üdv az Úrban. Ágostába, kedves Spalatínom, Ferencz-
nap utáni Szent Márk napján érkeztünk meg, teljesen ki-
merülve ; útközben rendkívül heves gyomorbántalmak 
fogtak el, úgy hogy már-már szinte lemondtam az életről, 
de végre ismét jobban vagyok. — Ma már harmadik napja 
vagyok itt, a nélkül, hogy a követ űr ő főtisztelendőségét 
láttáin volna, jóllehet mindjárt az első napon megbíztam 
Vencel doktort2, s még más valakit ís, hogy bejelentsen. 
— Időközben jóakaróim azon fáradoznak, hogy számomra 
a császári udvartól és a városi tanácstól szabadságlevelet, 
u. n. Salvus conductus-t eszközöljenek kí. Fenséges urunkra, 
a fejedelemre való tekintetből általában kész előzékeny-
seggel találkozom mindenfele. 

A bíboros követ ő főtísztelendősóge maga teljes 
kegyelmet ígér ugyan, ámde barátaim óvva intenek, ne-
hogy szavára sokat adjak, s azért felette óvatosak és 
körültekintők ügyemben. Mert jól tudják, hogy bármint 
tettesse is magát külsőképen, határtalan gyűlölséget rej-
teget ellenem szive mélyében, a mint erről mihamar magam 
világosan meggyőződhettem. 

Ám ma mindenesetre felkeresem s kérni fogom, hogy 
fogadjon s hallgasson kí : hogy aztán mit hoz a jövő, nem 
tudom. — Egyesek úgy vélekednek, hogy ügyemnek a 
gurkí bíboros3 távolléte csak előnyére van; mások ugyan-
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ezt tar t ják a császár távollétéről is, a ki nem messze 
innen időz s mindennap visszavárják„ Áz ágostai püspök 
sincs idehaza. — Tegnap estve Peutínger Konrád4 doktor-
nak, ez általad ís jól ismert kiváló polgárnak és férfinak 
voltam a vendége, a ki — több tanácsos társa élén — fő-
szószólója ügyemnek, — Hogy a követ űr o fotísztelendősége 
inkább fél-e tőlem, avagy cselt kohol ellenem: nem 
tlldOiHo 

Montferat követe5 tegnap hozzám üzent, hogy ne 
menjek a bíboros követhez, mielőtt o velem nem beszélt 
•— Az általános vélemény szerint vajmi jelentéktelen, 
egyébként a bíboros követtol láthatólag jól kioktatott férfin 
meg is jelent s nagy bőbeszédííséggel s — miként erősen 
hangoztatta — bölcs tanácsadással igyekezett rábeszélni, 
hogy hagyjak csak mindent a b. követre, térjek vissza az 
egyházba, vádaskodásaimat vonjam vissza, elérnbe állítván 
Joachim6 firenzei apát példáját, a ki ez eljárás utján el 
tudta érni, hogy bárha eretnekséget hirdetett, mégis el-
kerülte az eretnekség vádját — Majd arra igyekezett 
rábeszélni az én drágalátos emberem, hogy ne magyaráz-
gassa m azt, a mit mondottam. „Vagy tán szavakkal 
akartok birkózni?" Egyszóval: olasz az atyafi s az is 
marad, •— Az én feleletem csak ennyi volt: ha ki tudnak 
oktatni, hogy egyben-másban mást tanítok, mint a szent 
római egyház, hát majd magam ítélem meg magamat s 
zengek nekik dicséneket. 

Azon fordul meg a dolog (folytatám) vájjon a követ 
Tamás7 tekintélyére való hivatkozásában tűi fog-e menni 
azon a határon, a melyet az egyház tanítása ás tekintélye 
állapít meg; mert itt az ő kedvéért miben sem tágítok, 
mindaddig, a míg az egyház a maga tanítását, a melyre 
magam is támaszkodom, meg nem semmisíti. — Ej, ej — 
szólott o — hát mégis csak. szavakkal akartok birkózni ? 
Azután badarnál badarabb dolgokkal állott eio. Nyíltan 
bevallotta, hogy hazug tételekkel is szabad a nyilvánosság 
elé lépni, csak — mint magát kifej ezé — jó hasznot 
hajtson s a ládafiát megtöltse. — Tagadta, hogy a pápa 
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hatalmát tudós vita tárgyává tenni szabad volna, ellen-
kezőleg, hogy azt mindig magasztalni kell, ugy annyira, 
mintha neki ujjának egy mozdításával joga volna dolgokat, 
melyek a hitre tartoznak, megszüntetni stb. No de majd 
élőszóval elmondok még erről egyet-mást, Hát én a csala-
finta Sinonnak8, a ki magát a maga görögjétől oly okta-
lanul hagyta kioktattatní, végül is hátat fordítottam —-
és ő eltávozott, — Most félelem s reménykedés közt ver-
gődöm : ez az ügyetlen közvetítő nem csekély önbizalmat 
keltett lelkemben. 

Á mi főtisztelendő atyánk s rendfőnőkünk, dr. Staupitz 
János írta, hogy minden esetre eljön, mihelyt megérkez-
temről tudomást veszem — Mindjárt megérkezésem napján 
utasítottam azért Lénárt testvért,9 hogy jelentést tegyen néki; 
ma várom jövetelét. A frank követ10 eltávozott kevéssel 
előbb, hogy hazája földere értem, de távozta előtt tudó-
sított különös rokonszenvéről. 

Ha e levelemet, esetleg belőle annyit, a mennyit jónak 
látsz, az én wíttembergi barátaimmal közlöd, hálára köte-
lezek Majd bővebben s kimerítőbben is írok még: most se 
időm, se érkezésem. — Kérlek, üdvözöld nevemben vala-
mennyit, kivánom, hogy dolguk jól folyjon, akár vissza-
térek, akár nem. — Mert elvagyok határozva, hogy feleb-
bezni fogok az összehívandó zsinathoz, mihelyt a követ 
űr o főtisztelendősége jog és igazság helyett erőszakhoz 
nyúl. 

Tudjuk, hogy fenséges fejedelmünknek a pápa el-
küldte az aranyrózsát (a melyet nagy reménykedéssel 
szoktak küldeni a nagyoknak) s elhalmozta őt kitüntető 
szívességgel. — Egy sző mint száz: a római egyház, 
ha szabad így szólnom, mindig szomjazta az aranyat; minél 
többet elnyel, csak annál szomjasabb. — Elj boldogúl; 
jelentsd a fenséges fejedelemnek hódolaiiüljtjs hálámat s 
ajánlj jóindulatába, 

Ágosta, 1518, Dénesnap utáni vasárnap kora reggelén. 

Luther Márton, ágostonos barát. 
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2, LEVÉL 

MELANTHON FÜLÖPHÖZ. 

(1518, Okt. 11.) 

M e l a n t h o n F ü l ö p n e k , t u d ó s és s z e r e t e t t 
s a K r i s z t u s b a n t i s z t e i t b a r á t o m n a k ! 

JÉZUS. 
Üdvöt az Úrban 1 
. . . . Újság semmi különös, mint hogy tele a város a 

nevemmel s mindenki vágyva vágyik az új Herosztrateszt11 

látni, kí ily tűzveszedelmet okozott. 
Te állj helyeden igaz férfiként, miként eddig tevéd, 

s tanítsd az ifjúságot igazságra; ón meg készülök, hogy 
megáldoztassam értök s ertetek, ha Isten úgy akarja. — 
Vesszek el inkább, s a mi meg fájóbb, szakadjak el ked-
ves körötöktől örökre, semhogy visszavonjak bármit ís 
abból, a mit, mint igazat ismertünk fel ós tanítunk; s ez 
által alkalmat nyújtsak arra, hogy a legszentebb tudo-
mányt megsemmisítsek. 

Mert a tudomány és művészet e tudatlan ós engesz-
telhetlen ellenségeinek uralomra juttával Italiára a sző 
szoros értelmében egyiptomi sötétség borult. Krisztusról s 
a Krisztus dolgairól teljesen tudatlanok ós még ők akarnak 
a hit és erkölcs dolgában tanítóinkúl s biráinkul feltola-
kodni. így valósúl meg Istennek haragja mi rajtunk, miként 
írva vagyon: (Ézs. 3, 4) „Gyermekeket teszek fejedelmekké 
és pulyákat uraikká". — 

Isten veled, jó Fülöpöm; imádkozzál híven, hogy 
istennek haragja forduljon el tőlünk. 

Agosta, 1518. Dénes utáni hétfőn. 
Luther Márton. 
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LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1518. Oki 14.) 

S p a l a t í n G y ö r g y n e k , K r i s z t u s t u d ó s ós 
e m b e r s é g e s p a p j á n a k , a z ú r b a n b a r á t o m n a k . 

JÉZUS. 
Üdvöt az Úrban 1 
Nem szívesen terhelnem kegyelmes uramat, a választó 

fejedelmet, írásommal, azért téged, ki bejáratos vagy nála, 
kérlek, tégy ügyemről o v. fejedelmi kegyelme előtt jelen-
t é s t A követ úr már negyedik napja tárgyal velem, 
sőt — ellenem, persze szép finoman,, a fejedelem ő fensége 
nevében ígérve, hogy mindent békés atyailag elintéz : való-
jában pedig eljárása merő önkény és erőszak. Megtiltotta, 
hogy nyilvánosan álljak helyt tóteleimért, magán vitába sem 
akart bocsátkozni. Minduntalan csak azzal vágott vissza: vond 
vissza ! Ismerd be tévelygésedet i A pápa így akarja és nem 
máskép. Akarod, nem akarod: s több ehhez hasonlókat. 
Különösen VI. Kelemen „Unigenitus" kezdetű „Extravan-
gansa»ával12 szorongatott. Ebből láthatod — úgymond — 
hogy a pápa maga mondja ki, hogy Krisztus érdeme a 
búcsú kincsesháza: hiszed-e azt, avagy nem hiszed ? És 
nem tűrt sem választ, sem magyarázatot: csak hangos sza-
vával igyekezett letorkolni. 

Végre valahára, sokaknak kérésére megengedte, hogy 
írásban nyilatkozhassam; mit is én ma megcselekedtem, 
Feilitsch Fülöp13 urnák jelenlétében, a kit egyenesen erre kér-
tem fel, s a ki a fejedelem nevében és képében maga ís 
közbenjárt érdekemben, figyelmeztetve őt a fejedelem regi 
kérelmére is. — Azonban a követ, eldobva s megvetve 
végül mindenféle levelet, újból csak a visszavonást köve-
telte s hosszadalmas beszéddel igyekezett meglágyítani, a 
melynek anyagát szent Tamás koholmányaiból merítette, 
miközben azt hitte, hogy meg is győzött és elhallgattatott. .. 
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Yalainí tízszer belefogtam ugyan, hogy szólok: de mind-
annyiszor letorkolt s csak maga darált és uralkodott 

Végre magam is lármázni kezdtem, s így szóltam: 
No ha bebizonyítható, hogy a fenthívatkozctt ;; Extrava-
gans" csakugyan azt tanítja, hogy a Krisztus érdeme a 
bűcsű kincsesháza, hát visszavonok mindent, a mint akarod* 
Szent Isten ! Egyszerre micsoda taglejtések, mily kaczagás! 
Lekapja az állványról a könyvet s mohón keresve olvas, 
mígnem a helyhez ér, hogy Krisztus az ö kínszenvedésével 
kincset szerzett stb. — Nos tisztelendő atya — mondék — 
fontold csak meg jól e szót: szerzett. — Ha Krisztus az 
o érdeme árán szerzett kincset, hát; akkor ez érdem maga 
nem kincs, hanem az, a mit amaz érdem kiérdemelt: t i, 
az egyház kulcsai. így tehát az én következtetésem áll meg. 

Megzavarva, de e zavarát gondosan takarva, hirtelen 
más térre csapott át, eszélyesen a feledés fátylát borítva 
az ügyre; de én — elismerem, bizony elég illetlenül •— 
buzgón ostromoltam: csak nem hiszi] tán főtisztelendő-
séged, hogy mi németek annyit se tudnánk a nyelvtanból, 
hogy különbséget ne tudnánk tenni kincs és kincsszerzés 
között ? Elvesztette a talajt lábai alőh — Mikor aztán még 
mindig csak a visszavonást kiabálta, ott hagytam őt, e 
szavaitól kísérve: Eredj s szemem elé ne kerülj többet, 
hacsak vissza nem vonsz mindent 

Majd ebédjét elvégezve, magához hivatta a tisztelendő 
rendfőnököt, Staupicz atyát, s hízelgéssel ráveszi őt, igye-
kezzék engem a visszavonásra rábeszélni, többek közt 
biztosított arról ís — távollétemben — hogy nincs nekem 
jóakaróbb barátom ő nálánál. Mire ő (Staupicz) azt vála-
szolta, hogy megtette ő azt eddig is, felszólít ma is, hogy 
alázzam meg magamat az egyház előtt, a mint hogy erre 
magamat régen elköteleztem ; kijelentette azonban, hogy 
ő — már t i. a saját szerény véleménye szerint — sem 
az írástudományban, sem tehetség dolgában nem xnérkőz-
hetik velem; különben is a bíboros követ, mint a pápa 
helyettese, mindnyájunk praelátusa s mint ilyennek módjá-
ban áll, hogy maga győzzön meg engem. — Végtére abban 
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állapodtak meg, hogy (a b. követ) bizonyos pontokat jelöl 
ki, a melyeket visszavonni, illetve kifejteni tartozom. 

íme, ennyiben áll a dolog. De nekem nincs benne se 
reményem, se bizodalmam. Napról napra dolgozom azon-
ban felebbezósemen s eltökélt szándékom,! egy betűt vissza 
nem vonni. Magát a követnek átnyújtott iratomat ís ki-
adom, hogy szégyenüljön meg az egész világ előtt, ha — 
miként kezdte — erőszakkal folytatja. Isten veled. 

írtam amúgy futtában, Ágostában 1518. Szent Calixtus 
napj án» 

Luther Mártom, ágostonos barát. 

4 LEVÉL 

CAJETÁNHOZ. 
(Okt. 14.) 

F ő t i s z t e l e n d ő T a m á s u r n á k , K r i s z t u s -
b a n a t y á m n a k é s u r a m n a k , S z e n t S í x t u s r ó l 
n e v e z e t t b í b o r o s n a k , az a p o s t o l i s z e n t s z é k 
k ö v e t é n e k , s t b . L u t h e r M a i t o n á g o s t o n o s 
b a r á t ü d v ö t az Ú r b a n ! 

JÉZUS. 

Főtisztelendő Atyám a Krisztusban! 
Hogy mennyire nem vonakodom, sőt mily szíves 

örömest ragadom meg az alkalmat, hogy számot adjak 
bizonyos állításaimról, igazolják azt Főtisztelendőséged 
előtt ez alázatos soraim, a melyekben különösen azon 
kérdésekkel foglalkozom, a melyek tegnap a azt megelő-
zőleg köztünk vita tárgyát képezték. 

Két pontban tért el nézetünk. 
Az egyik VI. Kelemen pápának „Unigenitus" kezdetű 

Extravagansa14 , a melyben állítólag az foglaltatnék, hogy 
Krisztus és a szentek érdemű a búcsú kincsesháza; mit én 
látszólag kétségbe vontam 
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íme ez első pontra nézve a válaszom. 
Ez az Exfcravagans nem volt ismeretlen előttem akkor 

sem, a midőn ama tételeimet felállítottam: de mert meg 
voltam arről győződve, a mit az egész keresztyén anya-
szentegyház közfelfogásával egyezőleg vallok ís; hogy 
Krisztus lelki érdemei sem nem bízhatók emberekre, sem 
ezek által nem kezelhetők s nem ís közölhetők, hát jobb-
nak láttam kegyes és istenfélő elmekre bízni annak meg-
ítélését, mily nagy szorongattatásokat és aggodalmakat 
kellett nékem kíállanom azon való igyekezetemben, hogy 
a pápa méltóságát és tekintélyét megoltalmazzam. 

Feltűnt nekem, s ez volt első indítékom, mennyire vér-
tezetlenek itt a pápa szavai, és mily gyenge védelmi eszköz 
valamely akadékoskodó eretnekkel szemben. Könnyen 
ráolvashatná valaki, hogy rút dolog, a mikor a fejedelem 
törvény nélkül ítél, holott Zakariás szerint a papnak szá-
jából nem embernek szavát, de Istennek igéjét akarjuk 
hallani. 

Hasonlóképen indítékom volt az is, hogy (amaz 
extravagans t. í.) Isten igéjét elcsavarja s avval idegen 
értelemben visszaél Á mi ott az isteni kegyelemről, mint 
egyedüli megigazító elvről áll, azt ez a búcsúra vonatkoz-
tatja. Hát bizony hiábavaló beszéd ez s inkább csak 
amolyan alaptalanul kegyes felmagasztalása a búcsúnak, 
semmint alapos bizonyítás és mélyreható igazolás. 

Nyugtalanított az is, mert hiszen tudvalevőleg kőny-
nyen megtörténhetik, hogy a dekratálisok olykor téved-
nek is s az Isten igéjével és a szeretettel ellentétbe keve-
rednek. Mert igaz ugyan, hogy a római pápa dekretálisait 
olyba kell vennünk, akárcsak a Szent Péter kijelentését, 
a mint hogy ezt is meghagyja a Dekretumok 19-ik dis-
tinctiója15, magától értődőleg azonban ez — miként az 
idézett hely is tanúsítja — csupán azon dekrétumokra 
vagyis pápai törvényekre vonatkozik, a melyek egyeznek a 
Szentirással s az atyák előző dekrétumaival sem ellenkeznek. 

Ehhez járult, hogy Pétert, a mikor nem járt az evan-
géliomi igazság utján, Pál rendre utasította, Gal. 2, (14). 
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Épen nem csoda hát, hogy Péter utódja is egyben-másban 
megtévedjen. Az Akták 15. (13) szerint ís Péter tanítását 
nem fogadták el mindjárt, csak azután, hogy a kisebb 
Jakab, Jeruzsálem püspöke ós az egész gyülekezet azt 
jóváhagyta. Innen ered nyilván a jogszabály is, hogy vala-
mely tőrvénynek joghatálya csak ott kezdődik, a mikor 
azt azok, a kiknek a szerint élniők ós igazodniok kell, 
megerősítették. 

Aztán meg, mennyi régibb dekretumot másított és 
változtatott meg egy rákövetkező új. Kővetkezéskép idő-
vel ez is megváltozhatik, vagy megszünhetik. Panormínatus 
Is, a Dekretaliák L könyvének „de Electione" c. szakasza 
„Significasti" fejezetében16 bizonyítja, hogy a hit dolgában 
nemcsak az egyetemes zsinat, de esetleg bármely hivő is 
a pápa felett áll, ha t. i jobb alapon, jobb ügyet, jobb 
érvekkel képvisel, mint emez, a miként ezt Pálnak' fenti 
derék példája ís Péterrel szemben, Galat. 2. igazolja. Ezt 
bizonyítja Pálnak e mondása is, L Kor. 14 (30) : „Pia más 
ott ülőnek valami kijelentetik, az előbbi hallgasson eh" 
Ugy kell azért Péter szavát hallgatnunk, hogy a mellett 
Pálnak korholó szavai is szabadon hangozzanak: vala-
mennyi fölött pedig mindenkor a Krisztusnak mindent 
megítélő igéje. 

Ám leginkább bántott az a tapasztalatom, hogy az 
az Extravagans nyilvánvalólag hamis tanítást is tartalmaz. 
Ilyen pL mindjárt az a tétele, hogy a szentek érdeme 
kincs, holott az egész Szentírás tanítja, hogy Isten kit-kit 
érdemen felül jutalmaz, a mint Pál apostol mondja, Rőm. 
8(18)s „A melyeket most szenvedünk, nem hasonlítandók' 
azon dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik." Szent 
Ágoston is „Retractatiói" I. könyvének 19. fejezetében17 

fennen vallja: ;?Az egész anyaszentegyház világ végezetéig 
könyörög, bocsásd meg a mi vétkeinket." Miként juttat-
hatná tehát másoknak a maga érdemét, mikor az magáért 
sem elegendő ? A mint hogy amaz okos szüzek nem is 
adtak olajukból a bolondoknak (Mátó 25, 9). Hasonlag 
sóhajt fel Augustinus „Confessióinak" 9. könyvében:18 „Jaj 
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az emberi életnek, bármily tiszteletreméltó ís legyen az, 
ha kegyelem nélkül ítéltetnek meg!" És a próféta (CXL1IL 
Zsolt. 2) : „Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy igaz 
sem találtatik te előtted az élők közül/5 

Ezért hát a szentek ís nem a saját erdemeikért, 
hanem egyedül Istennek ingyen kegyelméből üdvözültek, 
a mint azt a búcsúról szóló tételeim magyarázatában bő-
vebben fejtegettem. 

Nem vagyok oly esztelenül vakmerő, hogy egy pápá° 
nak ós embernek egyetlen zavaros ós téves dekretuma 
miatt megtagadjam a Szentírásnak annyi s oly világos 
bizonyítékait: ellenkezőleg szent meggyőződésein, hogy a 
Szentírás igéje, a mely a szentektől megtagad minden 
érdemet, feltétlenül fölébe helyezendő mindenféle emberi 
szónak, a mely azok érdemet vitatja, mert maga a pápa 
sem áll a Szentírás felett, de igenis alatta, Pál apostol 
mondása szerint, GaL 1. (9): „Ha szinte mi is, avagy 
mennyei angyal hirdetne nektek valamit azon kívül, a mit 
nektek hirdettünk, legyen átok." Már pedig, a mit a neve-
zett Extravagans állít, mintha t. í. az, hogy a szentek érdeme 
kincs, Péter kijelentésén alapúlna: nem igazolható sem az 
evangéliomból, sem sehonnan az Írásból 

Hát felette elszomorított s elkedvetlenített engem ez a 
dolog s azért feltettem magamban, hogy pihenőt tartok s 
meghallgatom mások véleményét is ez ügyben, mert láttam, 
hogy az én tételeim mind e napig igazak ós megdőnthet-
leneko — Ám most arra kényszeríttetem, hogy avval, a 
mit másoktól s első sorban épen magától a pápától kellett 
volna hallanom, mert hiszen az ő kötelessége igazolni, a 
mit állít, magam próbálkozzam meg. Hát megteszem, a 
mint tehetem; Isten kegyelmének segedelmével védelmére 
kelek az egyszerű ós tiszta igazságnak, szembeállítom a 
búcsúról szóló tételeimet amaz Extravaganssal, hogy igaz-
ságot szolgáltassak mindkettőnek. 

Először is — metaphysikailag beszelve — felveszem, 
hogy a biibsú — semmi. Á búcsú kétségkívül semmi 
egyéb, mint az elégtételnek, vagyis a jócselekedeteknek, 
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mint alamizsnálkodás, imádság, bojt stb, elengedése : jó 
dolog tehát ugyan, a mennyiben t L elenged bizonyos 
büntetéseket s cselekedeteket; ámde azért az Extravagans 
jogtalanul nevezi azt kincsnek, mert semmi positiv hasznot 
nem nyújt, semmi javulást nem okoz. 

Másodszor: napnál világosabb, hogy a pápa e kincset 
nem holmi ládában vagy szekrényben őrzi, hanem azt az 
ige, vagy a kulcsok hatalmában bírjae Hiszen, a mikor azt 
kiosztja, nem valami ládát nyit meg, hanem az Isten 
akarata és az Ige forrását nyitja meg és abból ajándékozc 

Harmadszor: az előzőből foly, hogy a búcsú kincsének 
Krisztus érdeme sem sajátlag, sem formailag nem vehető: 
csupán közvetve és a hatás szempontjából A pápa ugyanis 
nem osztja formálisan Krisztus érdemét, hanem igenis bűn-
bocsánatot ád Krisztus érdeme alapján, vagyis a kulcsok által, 
a melyeket Krisztus, érdemével, az egyháznak megszerzett 
•— Igenis a kulcsok hatalmával függ össze a cselekedetben 
való elégtétel elengedése: miből világos, hogy helyesen 
állítottam fel 60-ik tételemet, a mely szerint a kulcsok 
hatalma azon kincs, a melyet Krisztus érdeme szerzett az 
egyháznak. És ily értelemben igaz az is, hogy Krisztus 
érdeme a búcsú kincsesháza; de csak közvetve, a mennyi-
ben t. i a Krisztus érdemei és ama kincs mintegy átvitt 
értelemben vétetnek. — Ilyformán nyilvánvaló, hogy az én 
tételem és az Extravagans között nincs különbség. 

Negyedszer: hogy a pápa is amaz Extravagansban 
csakugyan azt gondolja, igazolják a saját szavai: ezt a 
kincset Péterre és utódaira Krisztus hagyományozta,. — 
Már hiszen világos s megdönthetlen dolog, hogy Krisztus 
mit sem hagyományozott mást Péternek, mint ama kul-
csokat, a melyek az ő érdeméből valók, de csak közvetve 
és a hatás szempontjából, mint már mondottam; mihez 
járűl a másik ige-kincs, ama Péterhez intézett megbízásban : 
„Legeltesd az én juhaimat". (János 21,17). 

Ötödször: bizonyos dolog, hogy a búcsú kincseshá-
zának az értelme eddig ismeretlen a keresztyén hivők 
előtt, sőt említés sem történt róla, a mint ezt 564k 

Dr. Lu the r M. művei. 
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tételemben kiemeltem. Mert e szavak : kincs. Krisztus 
érdeme stb. homályosak és bizonytalanok; az együgyű 
lélek nem érti meg, mit ís jelentenek valójában* Innen a 
balhitök, mintha a búcsúban valami valóságos és tényleges jó 
adomány szerű birtokába jutnak, holott pedig a mit kapnak, 
nem egyéb az, mint a kulcsok hatalma, a mely által fel-
oldoznak az elégtétel cselekedete aióL — Tehát pusztán 
egy nemleges értelemben vett jóról s átvitt értelemben 
vett kincsről van szó, E kincs pedig kimeríthetlen és ki-
fogyhatlan, a miként kifogyhatlan a forrása : a kulcsok 
hatalmának ereje, a mely közvetlenül fakad a Krisztus 
érdeméből, míg a búcsú csak közvetve,' Ily értelemben 
mondhatjuk azt is, hogy Krisztus érdeme a bűcsű kincses-
háza — t. i közvetve. 

Hatodszor s hasonló módon az ellen sem volna ki-
fogásom, hogy a szentek érdemeit ily kincsnek mondjuk, 
t. i. átvitt értelemben, a mennyiben t. i hogy a szenteknek 
a hit által Krisztuséval egygyé forrasztott erdemei most 
már ugyanazt eredményezik, a mit a Krisztus érdeme, 
amaz apostoli tanítás szerint, hogy az igaznak élete nem 
az ö maga élete többé, hanem a Krisztusé, a ki megéledt 
0 benne, GaL 2. (20): „Élek pedig nem én, hanem él 
bennem a Krisztus," Mert a szenteknek, mint csupán 
szenteknek érdemei magokra semmisek, sot kárhozatosak 
volnának, a mint fentebb ráutaltam. Amint Szent Ágoston 
mondja:19 A hol nem én vagyok, ott vagyok ón boldog. 
Mert Krisztus és a szentegyház két dolog — egy testben. 

Hetedszer : színarany igazság, hogy Krisztus érdeme 
nem a búcsú kincsesháza, nem az t. L positiv, sajátlagos, 
közvetlen értelemben, tehát mint valami hasznothozó jó-
szág, miként azt az együgyű, a közönséges ember értel-
mezi Mert a mikor positiv jót eredményez, ezt nem mint a 
búcsú kincsesháza, hanem mint az éltető kegyelem kincs-
forrása szolgáltatja, — Ám ekkor közvetlenül és valóság-
ban részese lesz kiki a javaknak minden kulcs, minden 
búcsú nélkül, kizárólag a Szentlélek erejéből, de nem a 
pápa jóvoltából Mert a szeretetben Krisztussal egygyé 
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válik az ember, s ez utón aztán részesévé válik minden 
o javaínak. És ez az, a mit az én 58~ik tételem állít: ama 
kincs nem Krisztus érdeme, inert ez a pápa nélkül is 
munkálja a benső ember kegyelmét. 

Röviden összefoglalva a mondottakat: Krisztus érde-
meit, ha csak az Extravagans tekintélyét megóvni akarjuk, 
kettős értelemben kell felfognunk: egyrészt sajátlagos, 
formális értelemben, mint a lélek életadó kincsét, a melyet 
a Szent Lélek kizárólag annak oszt ki, a kinek akar ja : 
másrészt közvetett, hatőoki és betüszerint vett értelem-
ben, mintegy annak helyettesiteseképen, a mit Krisztus 
érdeme elvégez. Az Extravagans a mily helytelenül idézi 
az írást, époly helytelenül beszél kincsről, Krisztus érde-
méről s más hasonló dolgokról a maga homályos kifeje-
zéseivel. — Innen foly aztán, hogy zavaros, bizonytalan 
ős kétértelmű tartalmánál fogva nehéz felette vitatkozni: 
ón azonban az én tóteleimben igyekeztem világosan meg-
állapítani tárgyamat. 

A ki jobbat tud, álljon vele elő: ón szívesen vissza-
vonom, a mit mondtam. Nem az ón feladatom a pápák 
kánonait magyarázni, de igenis résen állni tóteleim mellett 
s igazolni, hogy azok a kánonokkal nem. ellenkeznek, 
alázatos szívvel várván a pápának esetleges eltérő véle-
ményét ós döntését, a melyet elfogadni s annak magamat 
engedelmesen alávetni kész vagyok. 

Mindezt pedig az apostoli szent szék s bíboros fő-
tisztelendőséged iránt való hódolatból mondom. — Mert 
ha véleményemet szabadon ős fentartás nélkül szabad 
volna kifejeznem, be tudnám bizonyítani, hogy a sokat 
emiitett Extravagans valójában mellettem ós 58-ik tételem 
mellett ós bíboros főtisztelenséged ellen szól, mert annak 
szövege világos szavakkal mondja, hogy Krisztus szerezte 
e kincset az egyháznak: („Christus thesaurum henc 
acquisívitpEcclesiae etc.") E szó: „szerezte" világosan mutatja 
s meggyőzőleg igazolja, hogy más a Krisztus érdeme, a 
m e 1 y 1 ye 1, ós más a kincs, a m e l y e t szerzett, minthogy 
más az ok ós az okozat, miként ezt a filozófusok ís tanítják0 

16* 
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így hát megdönthetlenül áll az én tételem, hogy 
Krisztus érdeme nem kincsesháza a búcsúnak, hiszen 
szerzője annak. Mindazonáltal e pontban ís, mint fentebb, 
alávetem magam az egyház íteletének. 

A második pont, a melyért helyt kell állnom, az én 
7-ík tételem végén foglalt azon állításom, hogy senki sem 
igazittattatik meg, hanemha hit által, úgy t. 1, hogy e 
megigazításban feltétlenül hinnie kell • és semmiképen 
sem szabad kételkednie annak kegyelemhozó erejében, Mert 
ha kételkedik s ingadozik, már nem igazíttatik meg, 
minthogy ellöki magától a kegyelmet. — E theológíáröl 
azt tartják, hogy az uj ós téves. 

Erre im válaszom. 
Először is : megdönthetlen igazság, hogy senki sem 

igaz, csak a ki hisz Istenben, A mint Pál apostol Róm. 1 ( l7) 
mondja : „Az igaz ember hitből ól". A kí tehát nem hisz, 
már ís megítéltetett ós meghalt: azért az igaznak igazság 
és élet az ő hite. Innen a hívőnek a cselekedetei ís mind 
élő cselekedetek : holott a hitetlenei halottak, rosszak és 
kárhozatosak, Urunk e mondása szerint (Máté 7, l9.}: 
,.Nem teremhet a jő fa hitvány gyümölcsöket sem a meg-
veszett fa jó gyümölcsöket nem teremhet; valamely fa 
nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és a tűzbe vettetik." 

Másodszor: a hit pedig nem más, mint bizalom abban, 
a mit Isten ígér vagy mond, miként Pál mondja, Róm. 
4 (3): „Hitt Ábrahám Istennek ós tulajdoníttaték neki igaz-
ságú!", Ezért is az Isten igéje és a hit szükségkép együtt 
járnak és ige nélkül hit nem képzelhető. Ézsaiás 55 ( n ) : 
„Az én szájamból kiáradó ige nem tér vissza hozzám 
foganatlanúl." 

Harmadszor: igazolni akarom azt is9 hogy a szentség-
hez járulónak szükséges hinnie, hogy elnyeri a kegyelmet s 
abban semmíkép sem szabad kételkednie, hanem magát e 
hit bizonyosságának teljesen át kell adnia, különben íté-
let alá esik. 

Először is utalok a Héberekhez írott levélre (11, 6) : 
„A ki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy van Isten 
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és hogy megfizet azoknak, a kik őt keresik"., — k e nyil-
vánvaló, hogy nem szabad kételkednünk, de sőt erősen 
hinnünk kell, hogy Isten megfizet azoknak, a kik őt ke-
resik. Ha a megfizető Istenben hinni kötelesség, úgy egy-
általán hinnünk kell abban is, hogy ő az, a ki megigazít 
és kegyelmi ajándékait a kellő időben kiosztja. Mert e nélkül 
nincs megfizetés. 

Másodszor : szükséges, örök kárhozat és a hitetlenség 
bűnének és veszedelmének terhe mellett, hittel venni be 
Krisztus emez igéjét: (Máté 16, l9. 18, 1 8): „Valamit rneg-
oldozasz e földön, mennyben ís oldozva lészen." — Ha a 
bűnbánat szentségéhez járulsz, de nem hiszed erősen, hogy 
fel leszesz oldozva a mennyben, ítéletbe, kárhozatra jutsz, 
mert nem hiszesz Jézus szavai igazságának — s így két-
kedéseddel hazuggá teszed Jézust, a mi pedig rettenetes 
bűn. 

Ellenveted tán: de hát mitévő legyek, ha méltatlan-
nak és készületlennek érzem magam a szentségre ? Fele-
letem, mint fentebb: nincs készültség, a mely méltóvá, 
nincs cselekedet, a mely alkalmassá tenne a szentségre, 
egyesegyedül a hit ; mert egyedül a Krisztus igéjében gyö-
keredző hit igazit meg, tesz méltóvá, éltet és készít elő, 
nélküle minden egyéb csak a felfuvalkodásnak vagy a 
kétségbeesésnek eszköze. Áz igaz pedig nem az ő elké-
szültségéből, de hitéből él. — Azért ne tépelődjél sokat 
méltatlan voltodon, hisz ép azért járulsz oda, hogy mél-
tatlan voltod daczára méltónak ítéltessél s megigazíttassál 
attól a ki a bűnösöket és nem az igazakat keresi üdvös-
ségével; és ha hiszed az Űr igéjét, már tiszteled is azt s 
e cselekedetből igaz léssz. 

Harmadszor: Urunk e hitet sokszor és sokfélekép 
ajaulja evangéliomában. 

Elsőben is, a midőn a kananeabeli asszonyhoz így 
szól, (Máté 15, 2 8): „Óh asszony, nagy a te hited. Legyen 
a te ülted szerint". Kiviláglik, hogy itt nem a közönséges 
hitről van szó, hanem a kulunos hitről, arról, a mely az 
ördogtul gyötrött gyermeke meggyógyitasat egyedül a 
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Jézustól váró ős reménylo édes anyja feltétlen Mzodaimáfcől 
fakadt, — És mert hite, t. i0 hogy Jézus az ő kérelmét 
akarja is, képes ís teljesíteni, kételkedés nélkül való, 
feltétlenül bízó volt, azért el ís érte a mit kert. 
Ám de nem érte volna el sohasem, ha nem hitt volna, 
Semmiféle készültségre nem volt tehát szüksége, hogy 
sikert érjen, csak erős hitére — s íme ez maga méltóvá 
avatta őt a kegyelemre. 

Másodhelyen, a midőn ama vakokhoz igy szólt (Máté 
9,2g= 2Í).) : „Hiszítek-e, hogy én megcselekedhetem azt, a mit 
kér tek?" És ők felelének: „Hisszük uram!" Mire Jézus így 
válaszolt : „Legyen nektek a ti hitetek szerint". íme bizonyo-
sak voltak hitükben arra nézve, hogy a mit kértek, megtör-
ténik s így is tőrtént minden egyéb más arravalóság vagy 
elokészültség nélkül — Ám ha kételkedtek volna, bizony-
nyal se kérelmők, nem lett volna helyes, se nem nyerték 
volna meg szemök világát. 

Harmadik ama kapernaumí százados, a ki igy szólt 
az Űrhöz, (Máté 8, s ) : „Csak szóval parancsolj és meggyó-
gyul az én s z o l g á m I t t sem a közönséges hitről van szó, 
hanem egész különlegesen arról a hitről, a mely bízott Jézus 
gyógyító erejében, csak egy szót kért s a mint hitt úgy is lom 

Negyedik ama királyi ember, a ki János ev0 tanúsága 
szerint (4, 50.) „hitt a beszédnek, a melyet mondott neki 
Jézus", t. l „Eredj el a te Fiad él". És o hitével kiérdemelte 
fiának az életet. íme járuljon mindenki Istenhez a rendít-
hetlen hittel, hogy eléri a mit kér, különben mit sem ér e l 

Az ötödik, Jézusnak e mondása (Márk 15,24)° „Bizony 
mondom nektek valamit imádkozásban kérendetek, higyjé-
tek, hogy elvészitek és meglészen nektek." íme maga 
mondja „valamit", tehát kivételt nem tesz. Bizonyos 
pedig, hogy minden egyes szentségben kérünk valamit 
(hiszen ép azért járulunk oda, hogy kegyelmében része-
süljünk) : azért jól szivünkbe véssük Jézus szavait: „higy-
jetek, hogy elvészitek, és meglészen nektek." Különben 
inogna s bizonytalan volna minden az anyaszentegyház-
ban : a mi pedig a legnagyobb képtelenség. 
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Hatodik hely, a hol az Űr igy szól (Máté 17, 20): 
„Hogyha annyi hitetek volna, mint a mustármag,, ezt mon-
danátok ím e hegyeknek, menj el innét amoda : elmenne, 
és semmi lehetetlen nem volna nektek". De fusd át az 
egész evangéliomot, számos egyéb példáját találod még 
annak, hogy Jézus sohasem a közönséges, de mindig a 
különös hitet kívánja meg, vagyis azt, a mely valamely 
jelen kívánság vagy czél elérésére irányúi. — Miért is 
annak, ki bűneitől szabadulni óhajt, szüksége van e ren-
díthetlen hitre; a sakramentomok használata magának a 
sententiák mesterének20 véleménye szerint is épen gyakor-
lat e hit számára. 

Hetedszer: ezért Pétert s a tanítványokat gyakran 
korholta az Űr kishítüsógők miat t Itt sem a közönséges 
hitről beszól, hanem arról a melylyel mindenkinek a jelen 
baja s veszedelmében bimia kelL 

Nyolczadszor : Jabab (1, 5. 7.) irja: „Hogyha valaki 
közületek szűkölködik bölcseség nélkül, kérje Istentől, 
kí adja azt mindenkinek bőséggel, szemrevalóhányás 
nélkül ós megadatik ő neki De kérje hittel, semmit nem 
kételkedvén, mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger-
nek habjához, mely a szelektől megmozdíttatik és ide s 
tova hányattatik* Ne vélje azért az ilyen ember, hogy ő 
valamit vegyen az Űrtől". íme a világos ós ketségbevon-
hatlan irástekintély, a mely engem is arra a meggyőző-
désre készt, hogy a kegyelmet vagy bölcseséget senki, 
a kí kételkedik, el nem nyerheli: nem is tudom, képzel-
hető-e még evvel szemben valami ellenvetés ? 

Kilenczedszer: A boldogságos szűz sem foganta volna 
soha Isten fiát, ha nem hitte volna az angyal szózatát, 
melyre csak ez vólt a felelete (Luk, 1.38): „Legyen nekem 
a te beszéded szerint". A mint Erzsébet is magasztalja 
őt, mondván (1, 4 5): „Boldog te, a ki hittél, mert betelje-
sednek azok, a melyeket az Űr neked mondott". 

A boldogságos szűz e hitet csodálja szent Bernát21 ós 
az egész keresztyén anyaszentegyház, a mint hogy ő maga 
ís dicséretében vallja: (L. 1, 4g). „íme engem ez időtől 
fogva boldognak mondanak minden nemzetségeké 
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Hasonlókép Anna, Sámuelnek anyja, mivelhogy hitt 
Éli szavának, nyugodtan kelt útra s nem volt többé oly 
szomorú, mint előbb (1. Sám. 1, 18.) — Viszont Izrael fiai, 
mivelhogy Isten ígéretének, hogy Kanaánt nékik adja, nem 
hittek, elvesztek a pusztában. 

Egyszóval: a mi fenséges, nagyságos és csodálatos 
dolgot az ó és új szövetségben olvasunk: az mind a hit 
erejéből tör tént ; nem cselekedetekből, nem ís a közönsé-
ges hitből, hanem abból a különös hitből, a mely mindig 
a jelen csodás segedelmét ragadja meg. Azért a Szentírás 
semmit sem ajánl oly annyira mint a hitet, különösen 
Ábrahám hitét (Rom. 4, 3.) a melylyel Izsák születésének 
igéretét fogadta s a mely. néki ígazságűl tudatott be. — 
így vagyunk mi is a szentséggel szemben. Hiszünk: el is 
érjük a mit óhajtunk; nem hiszünk: ítéletbe esünk. 

Tizedszer: Szent Ágoston22 azt mondja János evangé-
liom a magyarázatában: „A külső jelhez hozzájárúl az ige 
és meglesz a sakramentum." Nem a hozzájárulás ténye, de 
az igét elfogadó hit miatt. így válik a keresztség tisztító 
fürdővé a bűn szennyétől, nem magának a szentségnek 
ténye, hanem a tisztító erejébe vetett hitnek erejénél 
fogva. — Ezért mondja Jézus a bűnös asszonynak is 
(Luk, 7, 50.): „a te hited megtartott téged; eredj el békes-
séggel." — Innen a közmondásos felfogás, hogy nem a 
hit sakramentoma, de a sakramentum hite igazit meg ; 
ha nem hiszel annak erejében, lehetetlen, hogy lelkedre 
béke szálljon, a mint Pál ap. mondja (Rom. 5, j): „Meg-
igazulván tehát a hitből, békességünk vagyon Istennél", 

Tízenegyedszer: Szent Bernát23 is „De Annunciatione" 
ez. első beszédében azt hirdeti, hogy első sorban is fődolog 
hinni abban, hogy nem érheted el bűneidnek bocsánatát, 
csupán csak Isten irgalmából; „de toldd meg ezt még avval 
a hiteddel is, hogy Isten bűneidet meg is bocsátja neked. 
Ez azon bizonyságtétel, a melyet lelkedben a Szentlélek 
végez, mondván : megbocsáttattak a te bűneid." — Erre 
czéloz Pál, a midőn (Rom. 3, 28) így szól: „Annakokáért 
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bizonyosságkőpen állítjuk, hogy az ember megigazittatik 
hit által, a törvénynek cselekedete nélkül". 

Íme a főbenjáró bizonyságok, a melyek más hasonló 
tekintélyekkel együtt szinte elárasztanak s kényszeritoleg 
követelik tőlem, hogy kifejtett véleményemet áll jani, 

Azért, főtisztelendő Atyám a Krisztusban, kit Isten 
a maga jóvoltából kiváló lelki tulajdonságokkal, különösen 
éles ítélőtehetséggel áldott meg, alázattal kérlek, tekintsd 
ügyemet jó szívvel, méltányold lelki ismeretemet s mutass 
világosságot, a mely arra képesítsen, hogy mind e felhő-
zott bizonyságokat máskép értsem ós magyarázzam, és 
ne sarkalj, ne kényszeríts visszavonni ezt a tételemet a 
melytől, lelkiismeretem szerint, mert igaz ós keresztyen 
tétel az, el nem állhatok. — Mig e tekintélyek érvényben 
maradnak, nem cselekedhetem máskép, mert bizonynyal 
áll, a mit az írás mond (Ap. csel 5, 29) °° „Istennek kell 
inkább engedni, hogy nem az embereknek". 

Kérem főtisztelendőségedet, vegyen pártfogásába 
szentséges urunknál X. Leónál, hogy ne ragadtassa el 
magát ellenem a kegyetlen szigor által s ne vesse lelke-
met a sötétség torkába, hiszen nem sovárog az semmi 
más, mint világosság és igazság után s bizonynyal kész 
minden perczben mindent engedni, mindent változtatni és 
mindent visszavonni, ha meggyőzték, hogy felfogása a 
fennti bizonyságokkal szemben helytelen* 

Nem vagyok én sem kötekedő, sem híu, a kí szégye-
neiné visszavonni azt, a miben tévedett: sőt egyetlen 
örömem és boldogságom látni, hogy az igazság győz. 
Csak egyre nem vagyok kényszeríthető: hogy lelkiisme-
retem ellen cselekedjem. — Mert hitem és szent meggyő-
ződésem, hogy ez az írás értelme. 

Az Űr Jézus Krisztus vezesse és tartsa meg főtisz-
telendő atyaságodat az örökkévalóság számára. Ámen. 
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5. FELEBBEZÉS. 

X. LEOHOZ. 
(1518. Okt. 16.) 

L u t h e r M á r t o n f e l e b b e z é s e C a j e t á n t ő l a 
p á p á h o z . I s t e n n e v e b e n . Ainen0 

Mivelhogy az apellatiőt vagyis felebbezést a törvény-
hozók az elnyomottak védelmére és vigasztalására létesí-
tették s megengedik ős lehetővé teszik, hogy felebbezni 
lehessen nemcsak már megtörtént, de még csak megtör-
ténhető s minket fenyegető bármely jogtalanság és erő-
szak eseten ís : annakokáért én, Luther Márton, augustinus 
szerzetes, a szentírásnak professora s annak a branden-
burgi egyházmegyébe tartozó wittenbergi egyetemen nyil-
vános rendes tanítója, íme hites jegyző mint nyilvános 
és hiteles személy előtt, ezen megjelent s akaratomat és 
szándékomat igazoló tanúim hallására, ezennel felebbezé-
semet jelentem be s kérve annak igazolását és elfogadá-
sá t előadom, a mint következik. 

Minthogy a búcsú dolgában az egyházi doktorok, 
jogászok és theologúsok egyaránt különböző és bizony-
talán véleményen vannak, maga az egyház e dologban 
mind mai napig nem állapodott meg, csupán a „quod 
autem" és a „cum ex eo^24 s egyéb más fejezetekből tűnik 
ki, hogy a búcsú nem más, mint felmentés az illetékes lelki 
bíró által kiszabott szertartásos bűnbánat elégtétele alól 

Elégtétel pedig nem lehet más, mint a jó cselekede-
tek, példáúl az ima, a bojt, az alamizsnálkodás, a miként 
ezt az egyház és a theologúsok egyeteme egybehangzóan 
vallja és tanítja. — Az „Abusionibus"25 fejezetben is, a 
„mendaciter" szóhoz csatolt magyarázat nyilván és vilá-
gosan mondja, hogy a búcsú a lelkeket nem menti ki a 
tisztító tűzből, minthogy az Isten Ítéletének van fentartva. 
Hozzá nem is bizonyos, mert az egyház e kérdést meg 
kellőképen nem tisztázta, hogy mi legyen és mennyit 
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érjen a közbenjáró segedelemnek (suffragium) ama módja, 
a mi által a búcsű a megholtak javára fordíttatik, főleg, 
minthogy — mint a XXV, dístínctio („Qualis")26 tanítja — 
a tisztító tűzben nemcsak a büntetés de a b ű n s ú l y i s 
elengedtetik. Már pedig bizonyos, hogy a bűnt egyedül 
Isten bocsáthatja meg az ő kegyelmének kiöntésé által, a 
búcsú által ez meg nem történhetik. 

Ez okból, oly dolgokat, a melyek kétesek ós bizony-
talanok, nemcsak hogy szabad vita ós tudós megbeszélés 
tárgyává tenni (főleg pedig akkor, a mikor oly kér-
désekről van szó, a melyek sem tiltva, sem paran-
csolva nincsenek^ s azért az üdvösségre nem tartoznak) : 
de sot egyenesen veszedelmes előre bizonyos pártállást 
foglalni el, mit maga a Szentlélek tilt, intvén bennünket 
(I. Ján, 4, J : Próbáljátok meg a lelkeket, vájjon Isten-
tol valók-e" és Pálnál (L Thess, 5, 2i)° „Mindeneket meg-
próbáljátok, s a mi jó, azt megtartsátok." Hasonlóan az 
egyház is ugyanazon Szentlélek sugallatából elrendeli az 
„Abusionibus" fejezetben, hogy a quaestoroknak nem szabad 
mást a nép elé adníok, mint a mi az o megbízó levelökben 
foglaltatik. 

' E jogon, mi több, e parancsolatra támaszkodva 
fogtam e kérdés megvitatásába: erre pedig rákényszeritett 
az a mertéktelen vásári lárma, a melylyel ebben a mi 
országainkban a búcsút bizonyos úgynevezett apostoli 
biztosok ós quaestorok világgá hirdették, annyira, hogy 
végül is a búcsú köpönyege alatt hallatlan és botrányos 
uzsorát űztek: a római egyház nagy szégyenere és gyalá-
zatjára, a kulcsok hatalmának megcsúfolására, s bizonyára 
nem csekély kárára az apostoli széket megillető tisztes-
ségnek is. Annyira vetemedtek, hogy utóvégre is a nép 
elbolondítására új tant koholtak s nem átallották azt 
eszeveszett lármával a nép közé szórt könyvecskékben 
hirdetni, hogy t. i. a búcsú ép annyit ér, ép oly fogana-
tos, mint az Istennek megigazító kegyelme. így tették 
árúczikkó a legszentebbet, a legdrágábbat, a mit csak a 
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kegyelem adhat; a mint bűnös tévelygéseikről bizonyságot 
tesz említett köeyvecskéjök, amely ,vInstructio summaria" 
nevet visel s a mely tele van hamis és koholt „proposi-
tiókkal", magoknak s szerzőiknek örök gyalázatára. 

Mondom, én nem a hitről, nem az erkölcsről, nem 
istennek avagy az egyháznak parancsolatairól, hanem 
— miként előbb kiemeltem •— csupán a búcsúról vitat-
koztam, oly kérdésről tehát, a mely se tiltva, se paran-
csolva nincs, se az üdvösségre nem tartozik: annyira, 
hogy annélkül bizonynyal Krisztus urunk egyházának 
dolga mivel sem volna rosszabb sőt tán éppen jobb, 
s a kegyesek és hivek még inkább részeivé válná-
nak a kegyelemnek; mikor még a scholastikus doktorok 
is világosan kijelentik, hogy sokkal jobb, ha kiki önma-
gáért magától igyekszik eleget tenni, mint a búcsú meg-
vásárlása által. 

Végül disputáczíómat úgy intéztem, hogy azt egészé-
ben nemcsak az egész egyháznak, de minden egyes ahhoz 
értő Ítéletének is készséggel alávetettem. — Legelsőben ís 
Krisztusban legszentségesebb atyámnak és Uramnak, X„ 
Leo most uralkodó pápának, miként ez azon levelemből, 
a mely a búcsúról szóló tételeim előtt áll, eléggé kivilág-
lik. Vitába bocsátkoztam pedig kétséges, hozzászólásra 
szabados, magában bizonytalan, még egyáltalán el nem 
döntött, s az üdvösséget éppen nem érintő kérdésben — 
csupán azért ; hogy vitámmal annak tisztába hozatalát 
elősegítsem: úgy hogy ez egyáltalán nem képezhette 
elfogadható jogalapját annak, hogy ez okon engem valaki 
megidézzen vagy Ítélet alá fogjon s joggal várhatnám, 
hogy az ellenséges indulatú emberek támadásaitól ment 
és biztos maradjak, főleg, mikor mindenki, még ha sok-
kal fontosabb, szükségesebb ós isteni dolgokról is dispu-
tál, biztonságot élvez. 

Mindennek daczára egyes mammonbálványozó kapzsi 
lelkek, a kik Krisztus nyáját nem legeltetni de fejni s 
nyirni akarják csak s megszeppentek, hogy majd még 
Krisztus hű szolgái felismerik ravaszságukat, amely csak 
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haszonra és uzsorára les: aggódva- nyereségük elvesztése 
miatt, mint a lángoló tűz harczra buzdultak ellenem, — 
És ha már addig is a búcsúról szóló prédikációikban, 
álnok csalárdsággal s a lelkek nagy kárára és megtévesz-
tésére, cserbenhagyva a pápát és a szent atyákat, csupa 
koholt és téves tanokat hirdettek: úgy most e bűnüket 
még avval is tetéztek, hogy lelketlen uzsoráskodásukat 
és lelki zsarnokságukat szópitendok, engem hamis ós 
rongy koholmányaikkal a legszentségesebb pápa, X. Leo ós 
o szentsége kincstári ügyészének Perus Márius urnák 
szemében kegyetlenül bemocskoltak ós bevádoltak. 

így történt, hogy imént nevezett Márius doktor, az 
ő szenvedélyes követelésükre, ellenem, mint valami gyanús 
eretnek ellen, a ki az egyházi hatalomra szégyent és 
gyalázatot hozott s a kulcsok hatalmát megcsúfolta, egy 
vizsgáló bizottságot küldött ki, és pedig a Krisztusban 
tisztelendő atyát, Ghinutius Jeromos urat, Asculanum 
püspököt, pápai auditort stb. és a prédikáló rendi Prieriás 
Sylvestert, az apostoli szók udvarmesterét, helyesebben 
ezek voltak, a kik őt erre rábírták. 

Hát ez itélő ós vizsgáló bírák — tisztelet egyébkent 
személyőknek •— nekem igen gyanúsak voltak; hiszen 
épen Sylvester tisztelendő atya volt az, a ki tételeim ellen 
írt dialógusaiban elkeseredett indulatát ellenem leplezet-
lenül feltárta, a mennyiben engem mint őrült ós eszeve-
szett eretneket, megtoldva más egyéb szitkokkal is, ítélt 
meg és kárhoztatott. Valószínű azért, hogy rendi társaira 
a kiket e dolog közelről érint, több tekintettel lenne, 
mint a vitatárgyra magára s végre is megtörténnék, hogy 
az ő személyében ellenfeleim magok lennének a magok 
ügyének birói. A thomisták27 is, bár velők nincs ügyem, 
elfogultságukban sokszor többet engedtek meg magoknak 
semhogy azt jog ós méltányosság szempontjából valaki 
tőlük elviselni kötelezhető lett volna. — Végül minthogy 
ez a tisztelendő atya egyedül a scholastika theologiából 
nyerte műveltségét s a Szentirással, miként ez egy s más 
iratából kitűnik, vajmi keveset foglalkozott, ez a kérdés 
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pedig oly bírákat kíván, a kik a Szentírásban és az egy-
házatyákban alapos jártassággal bírnak: azért egyáltalán 
kétséges, vájjon képes és hivatott volna-e o itt az ítélet-
mondásra. 

Viszont főtisztelendő atyámról a Krisztusban, Jero-
mos püspök űrről — teljes békességgel, tisztességgel s 
minden sértő szándék nélkül joggal feltehetem, hogy 
másik bíró társa szaván fog indulni, és hogy mindenben 
alkalmazkodik majd Sylvester atyának, mint theologus-
nak a véleményéhez ; mert bár egyébként világi és egyéb 
dolgokban igen ügyes ember, de itt a hitről s — mint 
ellenfeleim mondanák — egy eretnekség megítéléséről 
van szó, a mi nem az ő szakmája. Érthető azért, hogy 
nékem mindkettejők felette gyanúsak, mert ők voltak, a 
kik engem Rómába idéztettek, oly helyre tehát, a mely 
előttem felette gyanús és egyáltalán nem biztos; hiszen 
köztudomású dolog, mily keserves sors várt oly sokakra, 
a kik — még ha volt is salvus conductusuk — Rómának 
hittek, sőt fényes napnál világosabb, hogy maga a mi leg-
főbb urunk és legszentségesebb atyánk X. Leo is, nem-
különben annyi tiszteletre méltó bíboros gyakorta forog-
nak ott halálos veszedelemben és életők sohasem volt 
eléggé biztos, űgy hogy Esaíással (I, 21) elmondhatnék 
Rómáról: egykor az igazak laktak benne, most pedig 
gyilkosok. 

De volna bár a római tartózkodás teljesen biztos és 
veszedelem nélkül való, gyönge testemmel ily nagy útra 
mégsem vállalkozhatnám; e mellett oda s vissza az utazás 
oly bizonytalan, különösen ellenfeleim annyi mindenféle 
tört vethetnek elém, hogy mindkét rendbeli fejedelmi s 
nemes egyének erősen lelkemre kötötték, hogy semmi 
szín alatt Wittembergből lábamat ki ne tegyen, mert biz-
tosak abban, hogy fegyver vagy méreg vár reám. Külön-
ben is mint kolduló szerzetesnek nincs semmi vagyonom 
és sorsom jobbágy-engedelmesség: hát e szegénységem 
maga is eltilt az utrakeléstőh 

Jogos aggodalomból, a mely bármely állhatatos férfit 
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is elfoghat, valamint a kifejtett méltányos okokból nem 
utazhatván Rómába, fenséges Fejedelmem, Frigyes római 
szentbirodalmi választó, szász herceg, Thüringia tarto-
mányi s Meissen őrgrófja utján kérelmeztem az apostoli 
széknél, hogy az ügynek arra alkalmas tudós, kegyes ós em-
berséges férfiak által való megvizsgálására jelöljön ki 
biztos helyet, hol megjelenve kész vagyok mindent, mit 
az igazság követel, megcselekedni. 

Á mi Krisztusban legszentségesebb atyánk és urunk 
Xo Leo pápa, kinek kegyelmességet és igazságszeretetét 
ügyüket annyira féltő ellenfeleim világszerte annyira 
magasztalják, ez ügyet most a Krisztusban tisztelendő 
atyámra és uramra, Tamás sixtusi presbyter-biborosra, s 
az apostoli szentszék németbirodalmi rendkivüli követére28 

ruházta, nagy reményt keltve ellenfeleimben, mivelhogy 
a főtisztelendő űr is velők azonos rend tagja lévén, bizalmuk 
lehetett, hogy ez ingatag és gyenge ügyükben éleselméjé-
vei s ügyességével feléjük billenti majd a mérleget. 

A főtisztelendő űr, jóllehet gyanúm, hogy ő is ellen-
feleimmel fog tartani, épen nem volt teljesen indokolatlan, 
mindazáltal mint tudós ós jólelkű férfiú kezdetben felette 
barátságos s atyai indulatot tanúsított irántam, később 
azonban — ugyan mint ő mondta, az ón saját érdekemben 
— felszólított, hogy vonjam vissza tanaimat, mielőtt 
azokat meg és elítélnék ; elvetette minden ajánlatomat, 
1 ío hogy kész volnék akár nyilvánosan vitára állni, akár 
írásban kifejteni álláspontomat, alávetvén magamat első 
sorban is a római szentegyház s aztán a bázeli, freihurgi 
ós löweni s ha szükséges az ősrégi párisi egyetem, a tudo-
mányok ez ősédesanyja s a theologia legbuzgóbb s leg-
híresebb tűzhelye ítéletének.29 

Mind ez ajánlataimat elvetvén, vonakodott felvilágo-
sítani arra nézve, miben tévedtem, hogy tévedésemet 
visszavonhattam volna: csupán arra szorítkozott, hogy 
két tételemet kifogásolta, mire én ez ügyben hozzáintézett 
levelemben, azt hiszem, kellőleg megfeleltem. Ámde ő 
mindig csak a visszavonást követelte, avval fenyegetve, 
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hogy ha nem engedek, ugy majd az idézetben megjelölt 
időben, fent megnevezett bírái m előtt Rómában kell meg-
jelennem s hogy úgy magam, mint a kik velem tartanak, 
az egyházból kí fogunk rekesztetni: kiemelvén, hogy min-
dezek keresztülvitelére az apostoli széktől megfelelő 
parancsa van. 

Mindebből be kell látnom, hogy ón itt el vagyok 
nyomva és tiporva, jóllehet még manap ís vallom, hogy 
nekem csak vitázni volt szándékom s hogy ez ügyben 
teljesen alávetettem magamat a mi szentséges urunk, 
X. Leo kényekedvének, hogy öljön avagy éltessen, kárhoz-
tasson avagy igazoljon: íteletét ón az Űr Krisztus szava-
ként fogadom, a mely általa nekem megszólalt. — Jog= 
szerűen protestálok az ellen, mintha ón olyasvalamit 
mondottam vagy czóloztam volna, a mi a Szentírásból, az 
egyház kánonaiból és az atyákból nem volna igazolható, 
a mint ez a búcsúról szóló vitatóteleim magyaráza-
tából látható, melyre nézve ís mint már gyakran tettem, 
fenntartom protestáczíómat 

Ennélfogva ón, szemben az ez ügyben rosszúl értesült 
szentséges pápával, szemben a fentebb említett s megne-
vezett udvari kincstári ügyész űr hatósága alá vetett vizsgáló 
bizottsággal, szemben biráimmal, említett megidéztetésem-
inel és ellenein megindított vagy megindítandó peres el-
járással, szemben mindenkivel, ki a jelenben vagy a jövő-
ben ellenem panaszszal vagy váddal fellép: ügyemet 
ezennel a Krisztusban szentséges atyánkhoz ós urunkhoz, 
Isten kegyeiméből uralkodó X. Leohoz, mint jobban ki-
értesítendő pápához ielebbezem. Kérem ós ismételve és 
újból harmadszor is kérem ez appelatióm igazolását min-
denki részéről, a ki azt teheti és akarja, főleg pedig öntől, 
mint tanubizonyságúl felhívott jegyzőtől, alávetvén maga-
mat ós mindenkit, a ki ez ügyben hozzám csatlakozik, 
imént nevezett szentséges urunk, a jobban kiértesítendő 
pápa oltalmának ós védelmének. Kijelentem, hogy ez 
appellácziómat annak idején és megfelelő helyen semmiségi 
panaszkópen vagy más nekem alkalmasnak látszó módon 
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végre is hajtom, fenntartva magamnak a választást, hogy 
azt bővítsem vagy rövidítsem, változtassam, javítsam, 
összes jogaimnak teljes épsége mellett.*) 

6, LEVÉL 

CAJETÁNHOZ. 
(Okt. 17.) 

A K r i s z t u s b a n f ő t i s z t e l e n d ő A t y j á n a k 
é s U r á n a k , T a m á s , S i x t u s r ó l n e v e z e t t , p r e s -
b y t er-b i b o r o s n a k, az a p o s t o l i s z e n t s z é k néme t -
o r s z á g i r e n d k í v ü l i k ö v e t é n e k stb. h ó d o l a t t a l 
ős t i s z t e l e t t e 1 a K r i s z t u s b a n , 

Ü d v k í v á n a t t a l s t e l j e s a l k a t t a l 

JÉZUS. 

Főtisztelendő Atyám a Krisztusban ! Íme elődbe 
járulok ismét, de csak levélileg, kérve főtisztelendő Atya-
ságodat, hallgasson meg engem kegyelmesen. 

Az én tisztelendő ós a Krisztusban szívből szeretett 
atyám, rendfőnökünk Staupitz János, ügyemről való 
beszélgetés közben intett, hogy legyek alázatos, hagyjak 
fel véleményem előtérbe szorításával és vessem alá néze-
temet illetékes ós kegyes emberek ítéletének Biztosított 
egyúttal s fennen magasztalta előttem főtisztelendő atya-
ságodnak irányomban táplált különös jóindulatát, E • hír s 
annak hozója nagy örömre gyújtották lelkemet Mert e 
férfiú oly magasan áll az ón szemeimben, hogy nincs senki 

*) A pontozott helyeken elől és hátúi áll a „nótárius testimonialis" 
bevezetése illetőleg záradéka és a tanualáirások. Ezeket, minthogy nem 
Luther tollából valók, mellőztük. A legutolsó pontra nézve megemlítjük, 
hogy az appellátióról kiállított hivatalos irat okt. 21-én lett az ágostai 
dómra kiszögezve, miáltal az teljes jogerőre emelkedett. 

Dr. Lu the r M. művei. y j 
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a világon, a kinek szavára oly szívesen hallgatnék s 
Mnek oly szíves örömest engedelmeskedném, mint neki. 

Hasonló hatással volt lelkemre Link Wenezei magister, 
as én rendi fivérem, ífjn koromtól fogva tanulótársam.30 

Nem szaporítom a szót: Főtisztelendő Atyaságod nenn 
hathatott volna foganatosabban s édesebben, mint épen e 
két közvetítő férfin által, kik mindaketten teljesen urai 
szivemnek. Magad ís oly nagy emberséggel ás tapintatosan 
bánsz velem, hogy látom, miszerint főtisztelendő Atyaságod 
nem azt, a mi az enyém keresi, de engem magamat, 
holott módjában állt volna puszta hatalmi szavával ural-
kodni felettem. El is tűnt immár félelmem, a mely eddig 
Főtisztelendőségeddel szemben elfogott s helyét szeretet 
s igaz és őszinte fiúi tisztelet foglalta el Atyaságod iránt 

Most már, főtisztelendő Atyám a Krisztusban, bevallom, 
a mint előbb is elismertem, hogy bizony felette szerény-
telen és tiszteletlen voltam a pápa nevével szemben s 
bárha e tiszteletlenségbe a vita heve vitt is bele, most 
belátom, hogy szerényebben, alasatosabban s tisztelettel-
jesebben kellett volna az ügyet tárgyalnom, s bolond 
ellenfelemnek nem kellett volna űgy válaszolnom, hogy 
magam ís az ő színvonalára sülyedjek alá, Szánom-bánom 
e tettemet s érte őszintén bocsánatot kérek. Kihirdetem 
ezt minden szószékről a népnek, a mint hogy már ismé-
telve cselekedtem is s rajta leszek ínnentűl, hogy — Isten 
segedelmével — más emberré legyek s máskép is beszéljek, 
sőt kész vagyok s örömmel ígérem, hogy a bűcsű dolgát 
ezentúl nem firtatom s végezve itt31 ügyemet, elhallgatok : 
feltéve, hogy azok is, a kik engem e tragédiába belehaj-
szoltak, mind a szótól, mind az írástól eltiltatnak. 

A mi továbbá, főtisztelendő s immár a Krisztusban 
édes Atyám, tanításom igazságát nézi, kész örömmel vissza-
vonok mindent, úgy Főtisztelendőségednek magának, mint 
az én rendfőnőkömnek rendeletére és tanácsára, a mennyi-
ben azt lelkismeretem megengedi Mert érzem és tudom, 
hogy lelkiismeretem ellenére senkinek sem tanácsára, sem 
parancsára, sem. jő voltáért nem szólhatok s nem cseleked-
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hetem. Aztán meg szent Tamás32 és más tanítók engem a 
dologban sehogysem tudnak megnyugtatni, jóllehet figyel-
mes átolvasás ős áttanulmányozás után szálltam csak 
velők szembe. Űgy láttam, hogy alapjok, amelyen állnak, 
nem elég biztos és szilárd. Egyre volna szükségem, hogy 
t. i. jobb bizonyítékokkal győzetném meg, ha méltónak 
találtatnám ugyanis arra, hogy a menyasszony kijelentését 
hallanám, mert bizonyos, hogy ez magától a vőlegénytől 
veszi azt.33 

Áiinakokáórt alázattal kérem főtisztelendő Atya-
ságodat terjessze ez ügyet kegyelmesen szentséges Urunk 
X. Leo elé, hogy a miben meg kétségünk van, azt egy-
házilag megállapítva, tudjuk, mit kelljen jó lelkiismerettel 
visszavonnunk avagy elfogadnunk. Nincs egyéb óhajtásom, 
mint az egyházat meghallani és követni. Nem tudom fel-
fogni, hogy egyébkent az én kétségben és bizonytalanság-
ban végrehajtott visszavonásomnak micsoda értéke volna, 
legfeljebb, hogy — a mitől félek — joggal szememre vet-
hetnék, hogy magam sem voltam tisztában sem avval a 
mit tanítottam, sem avval, a mit visszavontam. 

Fogadja kegyesen főtisztelendő Atyaságod ezen alá-
zatosság ős hódolat sugallta kérelmemet és mint érdemetlen 
fiát méltasson atyai kegyelmére. 

1518c Lukács evangélista előestéjén, 

Főtisztelendő Atyaságodnak 

engedelmes fia 

Luther Márton, ágostonos barát. 

17* 
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7. LEVÉL. 

CAJETÁNHGZ. 
(Oki 18.) 

A K r i s z t u s b a n f ő t i s z t e l e n d ő A t y j á n a k és 
U r á n a k , T a m á s , S ix t u s r ó l n e v e z e t t p r e s b y t e r -
b i b o r o s n a k5 az a p o s t o l i s z e n t s z é k n e m e t -
o r s z á g i r e n d k í v ü l i k ö v e t é n e k stb. h ó d o l a t t a l 
é s t i s z t e l e t t e l . 

Ü d v ö t k i v a n s m a g á t a j á n l j a 

L u t h e r M á r t ó n b a r á t. 

JÉZUS, 

Főtisztelendő Atyám a Krisztusban. Látta Főtisztelendő-
séged, látta, mondom, ós eléggé megismerte engedelmes-
ségemet, a melylyel, betegen, szűkösen, oly hosszú úton 
s oly sok veszedelem kőzött ide siettem, hogy szent-
atyánknak X, Leónak rendeletéből főtisztelendő Atyaságod-
nál tisztelegjek s rendelkezésére álljak* Azonfelül, hogy 
mint vetettem magamat s mindenemet, a búcsú erejéről 
szóló tételeim magyarázatát tárgyaző könyvecskémmel 
együtt, o szentségének lábai elé, várva, helyeslés avagy 
elkárhoztatás leszen e végzetem s hogy — legalább tud-
tommal — mit sem mulasztottam el, a mivel az anya-
szentegyházzal szemben, mint ennek engedelmes fia, tar-
tozom. 

Se szándékom, se módom tovább is itt időzni. Költ-
ségem elfogyott, a karmelita atyáknak34 már túlságosan is 
terhőkre voltam: egyébként is főtisztelendő Atyaságod 
élő szóval rám parancsolt, hogy ha nem akarom tételeimet 
visszavonni, ne kerüljek többet szemei elé. Azt meg, hogy 
mit ós mennyit vonhatok vissza, előző leveleimben kifej-
tettem. 

Azért hát távozom s másütt keresek tartózkodást. S bárha 
többen, olyan egyenek, a kik nagyobb emberekre is, mint 
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jő magam, nagy befolyással vannak, azt tanácsolták, hogy 
főtisztelendő Átyaságoddal, sőt szentatyánkkal, a rosszá! 
értesült X, Leóval szemben ügyemet a jobban kiértesítendő 
pápához felebbezzem (bizonyosan tudom ugyanis, hogy 
fenséges urunknak , a választó fejedelemnek kedve 
szerint való dolgot cselekszem, ha felebbezek ós nem 
vonok vissza semmit): mindazonáltal, ha csak rajtam 
állna a dolog, nem felebbeznók. 

Először is azért nem, mert ón a felebbezést, ügyem-
nek Ilyetén bíróság ele utalását, szükségtelennek tartom, 
minthogy, miként mondottam, mindent az anyaszent-
egyház ítéletére bíztam s nem óhajtók mást, csak egyedül 
ezt. Mit ís tennék vagy tehetnek ennél többet? Nincs 
nekem szükségem se vádra se védelemre, minthogy én 
nem a magam szavaira, hanem arra akarok állani és 
építeni, a mit az egyház mond és állít; nem ís akarok 
vele mint ellenfel szembeszállni, hanem mint tanítvány 
őt hallgatni. 

Azután meg úgy vagyok értesülve, hogy Főtisztelendő-
ségednek ez ügy már unalmas és terhes, viszont felebbe-
zésemet nem venné kelletlenül. 

Annakokáért, a miként nem követtem el vád alá eső 
cselekményt, ügy nincs is okom felni a czenzúrátóL Bárha 
— Istennek hála 1 — természetemnél fogva a czenzűrától 
kevésbe félek, mint a tévelygéstől s a hit dolgában való 
hamis felfogástól; tudván, hogy a czenzúra nem árthat, 
hanem csak hasznamra lehet, ha csak az igaz hit és a 
kellő értelem van pártomon. 

Kórlek azért Krisztusnak irgalmára s irányomban 
tanúsított szíves jóindulatodra, ismerd ©1 eddig tanúsított 
engedelmességemet kegyelmesen s ajánld azt szentséges 
atyánknak, a pápának is jóságosan: távozásomat pedig s 
felebbezésemet, a melyet helyzetem szükségéből folyólag 
s barátaim tanácsára készítettem, félre ne magyarázd. 
Szavoknak, okoskodásuknak : „Mit vonsz hát vissza ? 
Visszavonásoddal törvényt akarsz tán teremteni a hit 
dolgában? Hagyd az egyházat, kárhoztassa el ő előbb, a 
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mí kárhosatos s engedelmeskedj él te az 6 ítéletének ás 
nem o a tiednek" — nem tudtam ellentmondani, annál 
kevésbé azt megczáfolnL Meggyőzetve általok — Igazat 
adok nekik s távozom. Isten áldása legyen főtisztelendő, 
a Krisztusban nekem drága ÁtyaságoddaL 

Az ágostai Carmel-hegyről, 1518= év Lukács evangélista 
napján. 

Főtisztelendő Atyaságodnak 

engedelmes fia 

Luther Márton, ágostonos barát. 

8. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 

(1518. ofct. 31.) 

T u d ó s b a r á t j á n a k , S p a l a t i n G y ö r g y n e k 
— a K r i s z t u s b a n . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Kedves Spalatinom í Ma érkeztem meg 
— Istennek hála, egészségben — Wittembergbe s nem 
tudom, hogy meddig maradok itt, mert ügyem ugy áll, hogy 
örökös félelem ós reménység között kell vergődnöm. 
Felebbeztem a rosszul értesített pápával szemben a jobban 
kiértesítendőhöz s úgy távoztam el, ott hagyva rendi fivé° 
remet, hogy felebbezésemet jegyző és tanúk előtt a bíboros-
nak átadja. Míg az eldől, itt egy más, az összehívandó 
zsinat ele szánt felebbezést fogok írni,35 a párisiak értelmé-
ben,36 feltéve, hogyha a pápa, hatalmának teljességéből 
helyesebben zsarnokságból első felebbezésemet elvetné. 
Lelkem egyébként derült és nyugodt, valóban csodál-
kozom, hogy oly sok és oly kiváló férfiú átélt megpróbál-
tatásomat oly nagy dolognak nézi. 
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A biboros követ űr jóindulata és kegyelme irányom-
ban, miként azt fenséges fejedelmünknek megígérte, 
kétségkívül nagy ős bőséges volt: de én nem ilyet vártain. 
Felajánlotta, hogy atyailag eljár ügyemben s kétségkívül 
meg ís teszi vala, ha ugyan visszavontam volna tételeimet. 
E ponton fordult meg az egész tárgyalás: minthogy pedig 
én semmikep sem akartam, a mit o mindenkép akart 
(nem ís hiszem, hogy más megbízása lett volna, mint 
hogy elítéljen), hát felebbezní voltam kénytelen, 

Az általa kijelölt pontokra adott fejtegetéseimet a 
felebbezéssel együtt tó fogom nyomatni s nyilvánosságra 
hozni, hozzácsatolva még bizonyos theologiai megjegy-
zéseket ama apostoli, helyesebben ördögi Brőve fölött,37 a 
melyről te többször említést tettel s minap egy példányát 
el ís küldted, mit ís visszatértemkor Nürnbergben kaptam 
meg3 egyéb levélbeli tudósításokkal egyben. Hihetetlen, 
hogy ily szörnyűség kerülhessen ki egy pápa és épen 
X. Leo kezéből. Ám legyen bárki az a gazficzkó, a kí 
engem X, Leo neve alatt ily dekrétummal gondolt meg-
rémíthetni, majd meglátja, hogy én is értek a mókázás-
hoz; ha pedig valóban a kúriából származott volna, majd 
megtanítom őket arra, hogy mily szemérmetlen vakmerő-
séget s mily feneketlen tudatlanságot követtek el. 

Maga a biboros, személye szerint, tetszik nekem: s a 
mennyire sejtem, a jő rómaiak már szepegnek s kevésbé 
bíznak ügyükben, azért agyafúrtan cselhez folyamodnak. 
Egyebekre nézve majd meg bővebben — v a j h a élőszóval! 
Ajánlj a fejedelemnek s jelentsd hálámat ós hűségemet. 

Wittemberg, 1518, 

Luther Márton, ágostonos barát. 
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9. IGAZOLÓ LEVÉL 

BÖLCS FRIGYES VÁLASZTÓ FEJEDELEMHEZ. 
(1518. nov. 19.) 

A F e n s é g e s é s j ó s á g o s F e j e d e l e m n e k , 
F r i g y e s v á l a s z t ó n a k , a s z e n t r ő m a i b i r o d a l o m 
f o m a r s a 11 j á n a k , S z á s z o r s z á g h e r c z e g é n e k , 
T li ü r i n g i a t a r t o m á n y i ős M e i s s e n ő r g r ő f j á-
n ak, m i n t l e g k e g y e l m e s e b b U r á n a k és V é d ő je-
n e k , h ó d o l ó j o b b á g y a , L u t h e r M á r t o n á g o s-
t o n o s b a r á t , ü d v ö t é s b o l d o g s á g o t — s a m i t 
c s a k e g y b ű n ö s l é l e k i m á d s á g a e l é r n i k é p e s ! 

Fenséges Fejedelem, nekem legkegyelmesebb Uram! 
Fenségednek rendeletéből az én jóakaratú uram és 
barátom, Spalatin György révén küldött iratot, a Caj etán 
Tamás sixtusi biboros ós pápai követ úr ő főtisztelen dó-
ságétól Fenségedhez küldött levél másolatával együtt, 
hódoló tisztelettel s őrömmel vettem. Vágyva óhajtott 
kedves alkalom ez nekem, hogy ügyemet egész terjedel-
mében Fejedelmi Fenséged ele terjeszthessem. Csak azért 
az egyért esedezem Fenségednél, hogy fejedelmi ragyo-
gásában hallgassa meg kegyelmesen egy szegény nyomorék 
koldus barátnak ügyetlen ós bátortalan dadogását. 

Mindenelőtt igaz a mit a bíboros űr ő főtisztelendő-
sege ír, hogy én oltalomlevelet kértem Ágostában való 
tartózkodásom idejére. Nem cselekedtem ezt őnszántomből, 
sem Fejedelmi Fenségednek utasítására, hanem barátaim-
nak, a kikhez ajánló-levelekkel voltam ellátva, javas-
latára, a kik egyenként ós összesen — az egyetlen 
Urbánus, Montferat követe kivételével, ki hosszasan 
igyekezett lebeszélni — az oltalomlevél kórósét tanácsolták. 
Szükségesnek láttam, hogy tanácsukat, az egyetlen eltérő 
vélemény ellenében, megfogadjam, nehogy ha esetleg valami 
kellemetlenség ér, oly sziliben tűnjek fel, mint ki Fensé-
gednek kegyelmes ajánlatait ós az ő hűséges szol-
gálataikat megvetettem. Aztán meg vajmi természetes, 
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hogy annyi, már régóta ismert s kiváló és tekintélyes 
német polgártársain véleményét magam ís, német létemre, 
-csak elébe helyezem egy olasz véleményének. Maga e 
nemzeti indíték s tanácsadóim nagy száma, úgy hiszem, 
elegendő mentségemre szolgál az illető követ űr előtt, 
szemben az esetleges váddal, mintha tán véleményét meg-
vetettem volna. 

Nem vádolhatta azért senki Fejedelmi Fenségedet 
bizalmatlansággal szemben a bíboros úr o főtisztelendő-
ségével; sőt épen Fenséged több bizalmat tanúsított iránta, 
semmint azt barátaim sejteni is merték volna, a midőn 
csodálkozva látták azon vakmerőségemet, vagy — mint ők 
kitüntettek — bátorságomat, hogy minden oltalom ós kiséret 
nélkül érkeztem Ágostába. Fenséged maga hagyta meg 
nékem, az én Spalatinom utján, hogy nincs szükségem 
salvus conductusra: mert annyira bízott Fenséged a fő-
tisztelendő bíboros követ úr jóindulatában. 

Most kitérek a főtisztelendő bíboroskövet űr levelé-
nek egyéb részeire, megadva azokra is a rövid választ. 

Igaza van, a midőn azt írja, hogy csak azután 
jelentem meg előtte, hogy az oltalmat megkaptam s hogy 
úgy késedelmem, mint az oltalom miatt magamat előtte 
kimentettem. Elmondtam neki, hogy mindkét rendbeli 
előkelő férfiak komolyan intettek, ne hagyjam el Wittem-
berget, mert erőszak és tőr készül ellenem. Hozzá meg-
említettem fent előadott indítékomat is, t. i. barátaimnak 
Fejedelmi Fenséged nevében adott jóindulatú tanácsát. 
Aztán a főtisztelendő követ úr lábai elé borulva tisztelet-
teljes alázattal kértem, bocsásson meg, ha akár szóval, 
akár cselekedettel túlmentem a köteles határon s késznek 
nyilatkoztam — miként ma ís kész vagyok — arra, hogy 
a jó tanításnak és jobb irányba való vezetésnek magamat 
alávessem. 

A bíboros követ úr atyai jósággal ós szívességei 
fogadott s alázatosságomhoz szerencsét kívánva, azt 
továbbra ís lelkemre kötötte. Mindjárt ezután 3 kíván-
sággal állott elő, mint mondá, a mi szentséges atyánk, 



266 I)R, LUTHER MÁRTON 

X0 Leo rendeletéből, a nélkül, hogy tételeinek másolatát, 
daczára kérelmemnek, rendelkezésemre bocsátotta volna. 

Először ís: hogy szálljak magamba s vonjam vissza 
tévtanaimat. 

Másodszor: tegyek fogadást, hogy a jövőben óvakodni 
fogok hasonló tévedésektől. 

Harmadszor: általában óvakodjam s tartózkodjam 
mindentől, a mi az egyház egységét és békéjét megzavar-
hatná. 

Első kívánságával szemben kértem őt, mutasson rá, 
miben tévedtem. Mire ő magyarázataim 7-ik pontjára utalt,38 

a melynek vegén kijelentettem, hogy a ki a szentséghez 
járul, hinni tartozik, hogy a szentségben néki nyújtott 
kegyelmet tényleg el is nyeri. Hangsúlyozta, hogy e tétel 
úgy a Szentirással, mint a keresztyén római egyház igaz 
tanaival ellenkezik. Én meg határozottan kijelentettem, 
hogy e pontban mit sem engedhetek, a mint hogy sem 
ma sem a jövőben soha abból nem engedek semmit. 
Mire ő így felelt: akarod avagy nem, még ma mindent 
vissza kell vonnod, különben már csak ez egy tételed 
miatt ís egész tanításodat elkárhoztatom. 

Ő ugyan kiemelte, hogy nem a theologíai doktorok 
véleményeivel, hanem a Szentírással s a kánonokkal fog 
meggyőzni, de jóllehet én, miként az válaszomból kitűnik, 
egész sereg iráshelylyel igazoltam álláspontomat, bizony 
csak egy betűcskét sem idézett a Szentírásból, csupán a 
zsinatokra hivatkozott, a melyek a sakramentom fogana-
tosságát hirdetik* a mit nem ís tagadtam, s a mi ellenem 
épen nem bizonyított. Közben azonban mindig a doktorok39 

véleményeibe gabalyodott. Én meg mind ez óráig hiába 
kértem, sürgetem és várom a bizonyítékokat, akár a Szent-
írásból, akár az Atyákból, a melyek engem megczáfol-
nának. 

Hogy feltárjam Fejedelmi Fenséged előtt szivem 
igaz érzelmét: egész lelkemből fájlalom, hogy e hitünket 
oly közel érdeklő dologgal az egyház nemcsak hogy 
nincsen tisztában de sőt azt egyenesen tévtannak nyíl-
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vánítja. De én, kegyelmes Uram, Isten és az o angyalai 
előtt kijelentem, hogy legyen a búcsú dolgában adott másik 
válaszom sorsa bárminő; mondják azt hamisnak, az Extra-
vaganssal ellenkezőnek, kárhozatosnak; követeljék vissza-
vonását; megteszek mindent, a mit kívánnak: de ez egy 
tételemet mind halálig vallani fogom és megtagadok 
mindent inkább, semhogy ez egyet visszavonjam* Mert az, 
hogy Krisztus érdeme a bűcsű kincsesháza-e, avagy nem: 
a búcsúnak sem hasznára sem kárára nem válik, azért 
marad a bűcsű az, a mi, bármi névvel avagy czégérrel 
illessük és áruljuk ís0 Nem ís vagyok azért rossz keresz-
tyén, ha a búcsúra, a melyet ő (a bíboros) annyira fel-
magasztal, vajmi keveset adok: de ha hitemnek ezt a 
sarkalatos tételét megtagadnám, egyenesen a Krisztust 
magát tagadnám meg. Ez volt, ez marad a meggyőződésein 
mindaddig, a míg csak az ellenkezőt a Szentírásból be 
nem bizonyítják s bizonyítékaimat meg nem czáíolják : a 
111 í mindeddig nem történt meg s Isten segedelmével nem 
ís fog sikerülni soha. 

Minthogy a bűcsű fontosabb volt az ő szemében, 
mint a hit dolga, a mint hogy írja is Fenségednek, hogy 
leginkább a búcsúról folyt kőztünk a tárgyalás: 58-ik 
tételemmel szemben, a melyben tagadtam, mintha Krisztus 
és a szentek érdeme a búcsú kincsesháza lennének, 
VI. Kelemen Extravagansára hivatkozott Én e tant tagadom 
most is ós pedig épen az Extravagans szavaira támasz-
kodva, a melyeket ő bármily világosaknak és szabatosak-
nak hirdessen is, én nagyon homályosaknak, bizony-
talanoknak és zavarosaknak állítok, miként ez annak 
idején hozzáintézett válaszomból kitűnik.40 

Ámde a mit levelében ír, mintha én az Extra vaganssal 
szemben nem tudom micsoda kifejezéssel éltem volna, a 
melyet nem tart közölhetőnek^ az egyenesen a dologba 
be nem avatottak megtévesztésére való. Ez a nem közöl-
hető valami — hogy e szónak gyűlöletes voltát feltárjam 
s kimutassam, la j jon részéről atyai elbánás-e ez — az a 
mondásom volt hogy ám az Extravagans mit sem bizonyít 
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az én tételemmel szemben, főleg azért, mert a Szentírás 
értelmet kiforgatja ós visszaél vele. Ez a két sző: „ki-
forgatja" ós „visszaél" őt felette megbotránkoztatta, mint 
Fenségedhez irott leveléből Is kiérezheto. Azt követelte s 
követeli most is, hogy én a pápának szavait — pedig 
hiszen emberi szavak azok csak — egyszerűen vakon 
fogadjam el s nekik feltétlen hitelt adjak, egyáltalán nem 
törődve avval, vájjon egyeznek-e azok a Szentírással, 
avagy nem. 

Engedje meg jóságos Fejedelmi Fenséged, hogy e 
dolgot mintegy abba nem avatott előtt, egész röviden ós 
egyszerű szavakkal megvilágosítsam. Kern kell itt szólnom 
ahhoz a dolgok velejébe hatoló, minden tudósok által megcso-
dált mély bölcseséghez és éles elméhez, melylyel isten korunk 
összes fejedelmei közül Fejedelmi Felségedet megáldotta 
és feldíszítette : elegendő egyszerű szavakkal kijelentenem, 
hogy épen nem új ós nem ritka dolog, hogy a Szentírást 
pápák ős egyházi tanítók sokszor kiforgatták értelméből 
s abba más értelmet magyaráztak bele. Hogy rövid legyek, 
csak egy példát idézek, a mely alkalmas arra, hogy a 
dolgot meg a legutolsó őkörhajtsár előtt is, a ki pedig a 
búcsú kérdéséhez ugyan mit sem ért, megvilágosítsa s 
igazolja. 

Azt mondja egyik Decretalis („De Gonstítutionibus")41 

hogy ha változik a papság, változnia kell a tőrvénynek ís0 
Apostoli szavak ezek (Zsidókhoz irott levél 7, 12) s azt 
akarják mondani, hogy a földi papságnak ós törvénynek 
immár vége, mert feljött Krisztus örök mennyei papsága. 
Ez a hivatkozott iráshelynek igazi értelme. 

Nos a decretális ez apostoli kijelentésbe egészen más 
értelmet csempész bele, azt t. i. hogy Krisztus papsága 
átváltozott Péter papságává, a mint e helyet az egyház-
jogászok elforgatják. Jó Isten, ki ne látná, hogy ez a 
magyarázat egészen fonák, idegen és hamis s ha csak nagy 
igyekezettel nem szépítjük, bizony egyenesen istentelen 
és irásellenes! Mert istentelenség azt mondani, hogy 
Krisztus örök papsága elváltozott, vagy végessé lefokozó-
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dott s hogy evvel az ő őrök törvénye is elváltozott és 
lefokozódott, hogy így Krisztus félretolásával immár Péter 
a pap ás a törvényhozó, 

Hát én nekem sem Péter sem Pál nem papom, mert 
gyarló bűnös ember ő ís, s nincs, mit magáért és ertem 
Istennek áldozatul adhasson; nem ís szólva arról, mintha 
papságát Krisztus csak Péterre ruházta volna, a többi 
apostolok meg egyszerűen laikusok maradtak volna, a 
kiket tán csak Péter avatott aztán papokká! Nem megfele-
lőbb volna e azt mondani, hogy nem a maga papságát, de a 
papi hivatalt ruházta Krisztus Péterre, vagy még inkább 
egyenesen úgy magyarázni az apostol szavait, hogy 
értelmek ép és sértetlen maradjon ? 

Vájjon káromlást szólok-e hát, a midőn e dekretá-
lissal szemben az ellenkező nézetet vallom, t. L hogy 
Krisztus papsága, a mely örökkévaló, nem változott át 
Péter papságává? És követ űr ő főtisztelendősége kény-
szeríthet-e, hogy a való értelem megtagadásával itt is 
vakon esküdjem a dekretálisra ? Ilyen eset sok van a 
kánonjogban, a melyek — bízvást mondhatom — ha meg 
nem rontják, legalább is elhomályosítják a Szentírást 

Hát ilyenforma volt az az eset is az Extravagánssal. 
Mert kétségkívül való dolog, hogy Krisztus erdemét ember 
nem osztogathatja, továbbá hogy Krisztus szenvedése ós 
érdeme nem hogy könnyítene, de még csak inkább nehe-
zebbé teszi a bűnbánat cselekedeteit (a mit búcsúnak 
neveznek), a mint Péter világosan mondja (L 2, 2i) ° 
„Krisztus szenvedett érettetek, példát adván nektek, hogy 
ti ís az ő nyomdokait kövessétek." Nem azt mondja, hogy 
Krisztus érettetek azért szenvedett, hogy nektek ne 
kelljen többé szenvednetek, hogy a bűnbánat cselekedetei 
alól feloldozva legyetek; ellenkezőleg: Krisztus példát 
hagyott nektek, hogy azt kövessétek; — és nem kincset, 
melynek birtokában fel lennétek oldozva nyomdokainak 
követése alól. 

Mert az a Krisztus érdemének voltaképi ereje, hogy 
a jó cselekedetekre felvértez és nem — hogy vánkosokat 
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adjon tagjaink alá és lepleket a fejünkre, mint a próféta 
mondja (Ezek. 13, 18). Ezért keltem ki az Extravagans 
ellen s ezért állok vele szemben most is. Hiába hánytor-
gatja, nem a közegyház véleménye az, hanem romlott, 
becsempészett vélemény, visszaélés, a mely a Szentírás 
igazságát támadja meg. 

Azért bárha megengedem, hogy az Extravagans igaz. 
tagadom hogy értelme az volna, a melyiyel a Szentírás a 
hivatkozott helyen bír. Ez igék bízonynyal igazak voltak 
több mint 12 évszázadon át, mielőtt az Extravagans 
szereztetett volna s igazságuknak erejét nem az Extra-
vaganstól, illetőleg az időtől nyertek, a melyben ez szerez-
tetett. Alkalmazzuk csak az írás szavait eredeti, hamisí-
tatlan értelmökben a búcsúra s bizonynyal megértjük 
belőle a búcsúnak ís igaz értelmét, a melyet most mindenki 
egyaránt letagad. 

Ennélfogva mindkét véleményt megtartom. Ha azt 
mondják, tartsd meg a rosszat, tagadd meg a j ó t : abba 
bele nem megyek. Ám elegendő, ha egy embernek szavait 
avval becsülöm meg, hogy Igazaknak veszem őket. De 
istennek igéjét, a ki embermódra nem hazudhatík, semmi-
féle emberi szóért meg nem tagadom. Azért nincs a sza-
vakban, hogy a pápa és a szent atyák sokszor kiforgatták 
az írás értelmét s abba más értelmet magyaráztak be, 
semmi oly botrányos (mint ha például ok nélkül fele-
barátod életere avagy romlására törsz) a mit a bíboros 
követ „nem tart "közölhetőnek"; mert ha tagadjuk e 
tényt, hát akkor a pápát és a szentatyákat egyenesen 
•istentelen eretnekekké bélyegezzük, mint olyanokat, a kik 
nyllvánvalólag más értelmet vallanak, mint azt a Szent-
irás kívánja és pedig igen sok helyen. 

Eddig jutottunk az első napon: a követ e két ellen-
vetést tette. Egy napi gondolkodási időt kértem s távoztam, 
belátván, hogy előszóval aligha czélt érhetek, mivelhogy 
ő, mint a pápa helyettese ült velem szemben s meg-
követelte, ^ hogy minden szavát mint valami kijelentést 
fogadjam; ellenben a mikor ón ellenervekkel állottam elő, 
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nyomban lepisszegte, kigúnyolta, sőt kinevette, és ha a 
Szentírásból időztem is. Csak mellékesen érintem, hogy 
nem átallotta, a pápa hatalmát az írás és Zsinatok fölé 
helyezni, hivatkozván az esetre, a mikor a pápa a bázeli 
zsinatot beszüntette.42 Mikor aztán erre ón a párisi egyetem 
óvását említettem, azt felelte: majd megbűnhődnek érte. 
Végre is valami Gernosistákra43 kárhozóclott, a mennyiben 
én Resolutióimban természetesen Gersonra is hivat-
koztam, a mi őt nagy indulatba hozta. 

Egy szóval: az ő Fejedelmi Fenségednek megigert 
atyai jóindulata abban nyilvánult, hogy csak kőt eshetőség 
volt számomra: tűrni erőszakosságát avagy visszavonni. 
Mert kereken kijelentette, hogy nem bocsátkozik velem 
vitába. Azért a legczólszerűbb volt válaszomat írásba fog-
lalni, mely eljárás legalább meghagyja az elnyomottnak a 
vigasztalást, hogy mások is, a kik olvassák azt, íteletet 
formálhatnak magoknak a dologban s hogy az erőszakos-
kodőnak is ily módon megmozdul tán a lelkiismerete. 

Másnap tehát ismét megjelentem s velem Staupítz 
János rendfőnők tisztelendő atya, a ki időkőzben érkezett 
és én 4 császári tanácsosnak, kiváló férfiaknak jelenlété-
ben, a magammal hozott jegyző tollába mondtam említett 
felebbezésemet, kijelentven, hogy sohasem hirdetek s 
fogok hirdetni oly tant, a mely a római szentegyház 
tanaiba ütközik; hogy kész vagyok elfogadni az oktatást 
és vezetést, ha valamiben tévedtem volna, alávetvén 
tételeimet a pápa és 4 egyetem t. í. a bázeli, íreiburgi ős 
löveni ítéletének, végül, hogyha még ez. sem elegendő, 
magának a tudományok szülőanyjának, a páiisinak,44 a 
mint felebbezósi iratom mutatja. 

E szándékomat azonban ismét csak kinevette s 
intett, hogy szálljak magamba ós ismerjem el az igaz-
ságot, hogy ő ismét kibékíti irányomban az anyaszentegy-
házat és a pápát stb., mintha már hitehagyott eretnekkónk 
kí volnék teszitva az egyházból. A mint azonban kijelen-
tettem, hogy nem élőszóval, hanem írásban válaszolok 
majd s hogy elég volt már a tegnapi szóharczból, ezt a 
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„szóharcz" kifejezést kegyetlenül magára vette s nevetve 
szélt: fiam én nem víttam véled szóharczot, nincs ís az 
szándékomban, hanem igenis, tekintettel Frigyes választó 
fejedelem ő fenségére, meghallgatattalak s atyai jóaka-
rattal újból intelek; a mit a körülmények szerint nem 
vehettem máskép, mint kényszerítésnek, tételeim vissza-
vonására. Méltán rosszúl eshetett neki, hogy én a vitázás vagy 
dísputatío helyet, a mint peclig erre a tegnapi nap után 
igazán jogom volt, a szóharcz kifejezést használtam, oly 
szót, a mely arra, a mit jelezni akart, még túlfinomnak 
mondható. 

Azonközben, mig én hallgattam, felkelt a tisztelendő 
rendfőnök ur, kérve a maga részéről is, hogy a mint 
magam is kértem, válaszomat irásba foglalhassam, a mit 
csak nagyvégre s nagy nehezen tudtunk elérni. Nyilvános 
vitát ugyanis nem akart, sőt megtagadta azt magánúton 
ís, az írásbeli válaszba sem akart mindaz óráig bele-
egyezni, mindig csak a visszavonást hajszolgatta. Mit ha 
megteszek, kétségkívül mindent atyai jóindulattal intéz 
vala ő ís el; mert egyébként' — űgy hiszem — jólelkű 
férfi ő, de legszívesebben azért mégis csak a visszavoná-
somat fogadta volna. 

Harmadszori megjelenésemkor átnyújtottam néki két-
rendbeli kifogására adott írásbeli válaszomat, melyet is ő 
üres fecsegésnek mondott, mint a hogy most is írja, hogy 
izetlenség az egész, telefirkálása a papirosnak a Szentírás-
nak a dologra nem tartozó idézeteivel, melynek ő meg-
adta már a helyes magyarázatát. De a mint megemlítet-
tem, hogy szerintem úgy áll a dolog, a mint az Exrtra-
vagans mondja, t. i hogy Krisztus a maga szenvedéseivel 
szerezte az egyház kincseit, rögtön a kódexet felnyitotta, 
azt olvasva megakadt az „acquisivit" (szerezte) szón, de 
óvatosan a nyugalom színébe burkolta zavarát. 

Végül felkelve így szólt: eredj el, és vagy vissza-
vonsz mindent, vagy többé szemeim elé ne kerülj. Én hát 
szedtem magam s eltávoztam, elgondolva, hogy nincs is 
ok többe miért visszatérnem, minthogy el voltam tökélve 
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hogy mit sem vonok vissza, hacsak meg nem győznek as 
ellenkezőről. Elhallgatom, hogy híre kelt a városban, hogy 
a főtisztelendő generális atya az esetre, ha nem vonnám 
vissza tételeimet, ellenem elfogatási rendeletet adott volna 
k i : mindennek dacára aznap, péntek nap volt, meg 
Agostában maradtam, 

Ebéd után magához hívatva a tisztelendő rend-
főnököt, evvel tárgyalt, utasítva őt, hogy bírjon rá engem 
a visszavonásra, miből — a miként itt írja —- nem hárul 
reám semmi szegyen; holott pedig őrök szégyen-
gyalázat volna az, a mely rendszerint fejére zudul azok-
nak, a kik, félve az emberektől, jobb lelkiismeretük elle-
nére megtagadják az igazságot. A rendfőnök űr ezt meg 
is tette, midőn azonban arra kértem, hogy adjon hát fel-
hozott írásbizonyitékaimra megfelelő magyarázatot, ki-
jelentette, hogy erre nem képes, mire viszont én meg-
jegyeztem, hogy lelkiismeretem tiltja visszavonni bármit 
is, hacsak az írásból másra kí nem oktatnak. 

Ott maradtam még szombaton is, várva ha monda-
nak, vagy rendelnek tán valamit; ott a rákövetkező vasár-
napon is, a mikor csak Írásban járultam a követ űr ő fő~ 
tisztelendősógéhez, de nem történt semmi Vártam hétfőn, 
kedden: mely hallgatás, a mely bennem s barátaimban 
gyanút keltett. Azért is tartva az erőszaktól, felebbezé-
semet bejelentve elhagytam Ágosta városát. Szerdán 
váltam meg falaitól, vigasztalódva a tudatban, hogy pápa 
ő szentsége iránt elég engedelmes és hűséges voltam, 
mint az idéző megkívánta. Ám ha az idéző értelmében 
meg tovább is akarnak haladni, bizony könnyen jogtalan-
ságot kell vala szenvednem. 

Lássa ebből jóságos Fenséged, hogy Isten valóban ól a 
magasságban s megfogja a fortélyosakat az ő fortélyukban. 

Mert a bíboros levele szerint ez ügyben három dolog 
lett igazolva. 

Először ís — úgymond — Márton barát az ő tételeit 
magyarázataiban mint vitásakat állítja fel, prédikáczióiban 
pedig mint kétségkívül való igazakat. 

Dr. Luther M. művei. 1 0 
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Erre válaszom: ha a bíboros követ csakugyan azt 
véli, hogy én magyarázataimban tételeimet vitásakként 
állítom oda, hát akkor mit kínoznak és gyötörnek annyira 
engem szegény boldogtalan embert; mit kergetnek be oly 
költségbe, mit terhelnek annyi perrel, gyalázattal, mit 
szítanak annyi botrányt, szinte mondhatnám — szakadást ? 
Vitásak — úgymond — és én köszönöm ezt, mert íme 
magam oldozva vagyok, sőt kárhozottak azok, a kik 
engem e perbe szólítottak, Maga a főtisztelendő követ űr 
e szavaival elő tanúság a mellett, hogy ellenem alap-
talanul s megfontolatlanul járt el s hogy ezt sem írta szive 
szerinte Nem kell-e elpirulníok zsarnokságuk miatt, a 
melyet magok oly nyíltan bevallanak ? Mert hát mi vád 
illethet egy disputatiót ? mi egy vitázót, a milyennek 
engem odaállít ? Vájjon mit akar e levéllel ? Tán hogy 
megtudjuk, hogy Márton barát egyebet sem csinált csak 
disputált? És ezért kellett ellenében ellenségeinek egész 
seregét mozgósítani, sőt magát a főtisztelendő követ urat 
is, — s őt váddal rágalommal és jogtalansággal elárasztani ? 
Mert hisz a disputáczióim és nem beszédeim miatt lettem 
én megidézve. Kiadott beszédeimről még csak megidézésem 
után értesültek. Hát ezeket — Istennek jóvoltából — 
bizony könnyebben megvédelmezném, mint azokat a dis-
putatiókat. Mert itt sok ketelylyel s tudatlansággal kellett ' 
magamban megküzdenem; míg beszédeimet nem vélelem-
ből, de az Ige biztos tudományából merítettem. 

Lássuk most azon állítását, a melylyel beszédeim 
egyes állításait részint k ár h o z at o s akn ak, részint az apostoli 
szék tanításával ellenkezőknek itéli; neki tehát más, a 
mi kárhozatos, és más, a mi az apostoli szók felfogásába 
ütközik. De az ismét csak engem oldoz és igazol, mert 
hiszen ha azért idéztek meg, mert a vád szerint az apostoli 
szek tanításának ellenszegültem, úgy — e megkülönböz-
tetés szerint — épen nem érhet kárhoztatás. 

Igazán szeretném, fenséges Fejedelem, hogy ha e 
levelet Prierias Silvester írta volna, hogy azt kedvem 
szerint alaposan szétszedhetném. Könnyen kimutathatnám, 
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mily nehéz dolog a rossz lelkiismeretet jó képpel leplezni 
De így a tisztelet oly kiváló és jóságos férfiú iránt azt 
parancsolja, hogy szivem égő lobogását fojtsam vissza — 
más időkre. 

Ám azt azonban nem tűrhetem meg, hogy a mi éles-
elméjű és biztos iteletű fejedelmünkből holmi Pilátust 
akarjon csinálni. Mert mikor a zsidók Krisztust Pilátus elé 
állították s megkérdeztettek, mi rosszal vádolják ez 
embert, azt felelték, hogy ha nem volna gonosztevő, nem 
adtuk volna őt kezedbe, íme így tesz a főtisztelendő követ 
úr is, aki midőn Márton barátot alaposan bevádolja és a 
fejedelem azt kérdi esetleg, ugyan mi rosszat cselekedett 
ez a nyomorék barát ? — így felel: higyjen nekem feje-
delmi Fenséged, mert ón csak a biztos igazat beszelem ós 
nem a levegőből — Hát erre én a fejedelem helyett azt 
válaszolom : bizonyítsd be nekem, hogy csakugyan csak a 
biztos igazat mondod, foglald írásba, őntsed kőnyvformába, 
ne féld a nyilvánosságot ós a világosságot: ha megteszed, 
magam küldőm Márton barátot Rómába, magam fogadom 
el g hajtom végre raj ta az íteletet; gondom lesz a saját 
hírnevemre s lelkiismeretemre s nem tűrök meg dicsősé-
gemen csak egy kis foltot sem. Míg azonban avval a te 
biztos igazaddal kerülve kerülőd a világosságot s csak 
hangodat hallatod, nem hihetek a sötétségnek, mikor néha 
még a világosság maga sem eléggé biztos, így felelnék 
én, fenséges Fejedelem ! 

Hanem hiszen Fenséged bölcseségőnek nincs szüksége 
sem mesterre sem tanácsadóra, ezekkel a •— hogy úgy 
mondjam — gyermekeknek való igazi olasz és római bárgyu-
ságokkal szemben. 

Ítélje meg mármost Fenséged, mit kellett ós kell most 
ís tennem. — Életem, lelki nyugodalmam veszélyeztetésé-
vel, összes barátaim tanácsa ellenere, megjelentem a követ 
űr ő főtisztelendősége előtt, bárha, mint ma is állítják, 
épen nem lettem volna köteles ezt cselekedni — s számot 
adtam állításaimról. Szabadságomba állott volna egy szóval 
felelni és avval minden kikérdeztetésnek elejét venni, főleg, 

18* 
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mikor a búcsú erejéről szőlő tételeim magyarázatát egye-
nesen a pápának ajánlottam, ágy hogy e dologban reám 
nem hárűlt egyéb teendő, mint nyugton bevárni ő szentsége 
Ítéletét. — Lemondtam az egyház ítéletéről, és mégis, a 
főtisztelendő követ ár iránt valő különös tiszteletbői, alá-
vetettem magam az ő vizsgálatának is. Csalárdságot el 
nem követtem, de az erőszakot jogos óvatossággal kike-
rülteim — Öntudatom mondja, hogy nem mulasztottam 
el semmit, csak a hat betűt: „Revoeo" (Visszavonok). 

Ám kárhoztassanak, tanítsanak; magyarázzanak akár 
a főtisztelendő követ, akár maga a pápa, csak ne ítélkez-
zenek röviden: vétkeztél, káromlást szóltál. Jelöljék meg 
Irataimban a tévedéseket, mutassák kí be.nnök mi kárho-
zatos5 fejtsék ki okaikat, czáfolják meg az általam fel-
hozott irásbizonyitékokat, oktassanak ki, s ne kérkedjenek 
puszta szóval, hogy már megcselekedtek; világosítsák fel 
azt a kinek egyetlen vágya, óhajtása, akarata és várakozása 
tanűlni; hiszen azt még egy török sem tagadná meg tőle. 
Ha aztán belátva, hogy egyes dolgoknak mi az értelmök, 
mint a hogy azt eddig én felfogtam, mégsem vonnám vissza 
tanításomat § nem ítélném el magam magamat: úgy legyen 
fejedelmi Fenséged az első, a kí üldözőbe fog és szám-
kivet ; támadjanak fel ellenemben akadémiánk tanítói, tá-
madjon ellenem ég ős föld s kárhoztasson el engem maga 
az ón uram Jézus Krisztus. Mert magam ís biztos ismeret-
ből és nem üres vélekedésből beszéltem. Isten ne legyen 
hozzám irgalmas, semmi ő teremtménye nékem ne kegyel-
mezzen, ha jobbról meggyőzetve azt követni vonakodnám. 

Ha tán engem, szegény koldus barátocskát megvet-
nének alacsonyságomban s nem érdemesítenének arra, 
hogy velem álljanak szóba s megmutassák az igazság útját: 
ám eszközölje ki fejedelmi Fenséged a követ űr ő fotisz-
telendőségénél, hogy írja meg hát Fenségednek, miben 
tévedtem s tévedéseim miképen volnának jóvá tehetők, 
hogy legalább Fenséged révén érdemesíttessem annak meg-
tudására, tévedéseimnek megczáfoiására mik az érveik és 
a bizonyítékaik, — Ha megtagadnák azt Fenségedtől ís, ám 
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írjanak hát akár magának a császárnak, avagy bármelyik 
érseknek. — Mit tehetek még más egyebet? Csodadolog 
©z: tévedéssel vádolnak s nem vagyok képes még ily elő-
kelő fejedelmi pártfogás mellett sem hozzájutni, hogy hát 
ugyan miben, miért tartanak tévelygőnek ? 

Fontolja meg kegyelmesen ezt az én dolgomat feje-
delmi Fenséged. — Á nyilvános disputátiőt megtagadja, 
pedig én attól, történjek meg az akár Lipcsében, akár 
Erfurtban, akár Hallóban, akár Magdeburgban avagy Fen-
séged országában bárhol, a hol biztos oltalomban lehetek, 
nemcsak hogy most sem idegenkedem, de sőt azt nagyon 
is óhajtom ós kérem. Magánvitába sem akar bocsátkozni, 
irataim tévedéseit sem mutatja ki; a négy legelőkelőbb 
akadémia Íteletét ís visszautasítja. Ha mindezt most még 
azzal is tetőzi, hogy fejedelmi Fenséged hatalmas kíván-
ságának is ellenszegül, lehet-e még más egyébre gondolni, 
mint hogy czélja egyedül tor és erőszak ? 

Azért meg egyszer és ismételve és harmadszor ís 
kérve kérem Fenségedet, ne adjon hitelt azoknak, a kik 
azt mondják, hogy Márton barát káromlást beszélt, míg-
nem a vád igazságáról személyesen meg nem győződött 
Ha Péter ís, miután már vette a Szentlelket, tévedett: 
bizonyára tévedhet egy bíboros is, mégha oly nagy is a 
tudománya. 

Fejedelmi Fenséged tisztes jelleme ós lelkiismerete 
nem engedhetik meg, hogy engem Rómának kiszolgál-
tasson. Nincs ember, a ki Fenségednek ily rendeletet adni 
jogosúlt volna, mert lehetetlen, hogy én Rómában biztos-
ságban maradhassak. Nem volna ez más, mint azt rendelni 
Fenségednek, hogy szolgáltasson ki egy ártatlan keresz-
tyént s legyen ennek gyilkosává: hiszen még a pápa sincs 
ott egy óráig sem teljes biztosságban. Van Rómában papiros, 
toll, ténta elég, van jegyző is fölös számmal: könnyű dolog 
nekik írásba foglalni, miben tévedtem. — Kevesebb költ-
ségbe kerül, ha távolból írásban kioktatnak, mint ha oda 
menve csellel elveszítenek. 

Az az egy dolog fáj csak az én lelkemnek, hogy a 
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követ űr 6 főt! s z t e 1 en d ős ége leplezve gyanúsítgatja Fensé-
gedet, mintha én erre a dologra Fenséged hatalmas párt-
fogására támaszkodva mertem volna csak vállalkozni 
A mint nálunk is néhány hazug váltig hangoztatja, hogy 
a vitába én egyenesen Fenséged buzdítására és tanácsára 
fogtam volna; holott e lépésemről senki, még a legmeg-
hittebb barátaim sem tudtak előre semmit, kivéve Magde-
burg bíboros érsekét és Jeromos brandenburgi püspököt. 
Őket igenis, mint olyanokat, kiktől hivataluknál fogva 
várható volt ama szörnyű bűnbocsátó vásár betiltása, mi-
előtt tételeimet kiadtam volna, magánlevél útján a leg-
alázatosabb tisztelettel felhívtam, hogy őrizzék meg Krisztus 
juhait a közöttük ólálkodó farkasoktól Jól tudtam, hogy 
e dolog elsősorban is nem a világi-, de az egyházi feje-
delemsegek ügykörébe tartozik, tanúm most is egy levelem, 
a mely sokak kezén megfordúlt már, hogy ez értelemben 
ós nem máskép cselekedtem. 

Hogy a főtisztelendő követ úr most fejedelmi Fensé-
gedet és az egész szász házat ily szegyenbe hozni és a 
pápa Ő Szentséget tőle elidegeníteni nem átallja; annak 
oka nem lehet másban, mint abban, hogy az emberek 
manapság Krisztust annyira eltemetettnek gondolják, 
hogy nem hiszik, hogy még manapság is képes volna 
egy öszvér hangjában45 megszólalni, s minthogy az apos-
tolok s apostoli atyák hallgatnak, köveket és fákat meg-
szólaltatni. 

Pedig én szívből óhajtom, hogy Fenséged mindenben 
egyezzék az egyházzal ós a pápával, nekem pedig váljék 
mindenben ellenségemmé, csak eszközölje ki számomra, 
nem miattam, de a szent igazság nevében, az egyház, a 
pápa, a biboroskövet iránt való tiszteletből, sőt Fenséged-
nek magának híreneve érdekében is, azt az egy kegyet, 
hogy tárják fel előttem bármi alakban és módon azon 
érveket és bizonyítókokat, a melyekkel tévedésemről meg-
győzhetni vélnek. Mert e nélkül elítélni, gondolom, nem 
válnék sem Fenségednek, sem a pápának, sem az egy-
háznak, sem a főtisztelendő követ úrnak dicsőségére. 
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Élnek még hivő keresztyének, ól a Krisztus, s bizonnyal 
élnek még emberek, a kik e dologban ítélkezhetnek, 

A mi a főtisztelendő követ azon Fenségeddel szemben 
használt figyelmeztetését illeti, hogv ha engem Rómába 
nem küld, vagy országából nem számkivet, majd Rómában 
végzik el a peres ügyemet stb.: hát hiszen nem vona-
kodom a számkivetóstől, mikor úgyis mindenfelé ellen-
ségek tőrei környékeznek és eletem éppen nincs valami 
nagy biztonságban. Ugyan mit remélhetek én, nyomorult, 
megvetett szerzetes barát? mi bajtól nem kellene félnem, 
mely vetélytársaim részéről fenyeget? A mikor meg Fensé-
gedet ís, a római szent birodalom hatalmas választófeje-
delmét, a keresztyén vallás nagy védőjót, nem át alják oly 
arczátlanűl megtámadni, hogy — jóllehet méltóbb bánás-
módot érdemelhetne — Isten tudja micsoda veszedelemmel 
ós büntetéssel fenyegetik, ha engem Rómának kí nem ád, 
vagy birodalmából ki nem űz. 

Miért is, nehogy Fenségedet miattam — mit bizonnyal 
távolról sem kívánnék — bármi baj érje: íme, elhagyom 
országát ós megyek oda, a hova az irgalmas Isten vezérel, 
az ö szent akaratára bízom mindenben sorsomat. Nem 
tudnám elviselni, hogy miattam bárki is, főleg épen Fen-
séged, bármi kellemetlenséget szenvedjen. 

Fogadja tehát fejedelmi Fenséged alázatos búcsú-
üdvözletemet, soha nem szűnő köszönetemmel együtt, 
velem szemben tanúsított nagyon sok jótéteményeiért 
Bárhová is jussak, Fenséged emléke iránt sohasem leszek 
háládatlan s híven és buzgón fogok mindig imádkozni 
Fenséged ós háza boldogságáért. 

Yégül a mi a főtisztelendő követ úr azon megjegy-
zését illeti, hogy a tisztelendő rendfőnök vendéglátó-
gazdájának üdvözlése nélkül hagyta el Ágostát: mi köze 
ahhoz Fenségednek ? A tartományi rendfőnök nem volt 
idézett fél, e dolog reá nem tartozutt jöhetett, mehetett, 
a mely órában kedve tartotta. Vagy tan igosta kapuinak 
zárva kellett tartatni minden jövu menő előtt — én miat-
tam ? Félek, hogy mindenből csak ervet akarnak ková-
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csőin! ellenem. A kinek nincs, keres okot; mert ráviszi 
a szüksége 

Bocsássa meg fejedelmi Fenséged az én hosszadalmas 
bobeszédüségemet. Boldog vagyok és hálát adok Istennek 
nagy jővoltáért, hogy Krisztus, az Ő Fia, érdemesnek talált 
arra, hogy e szent ügyben érte üldöztetést szenvedjek, 
Ő tartsa meg fejedelmi Fenségedet ís mindörökké. Amen. 

Wittemberg, 1518. november 19. 

Fenségednek méltatlan káplánja 

Luther Márton, ágostonos barát. 

10. FELEBBEZÉS 

AZ ÖSSZEHÍVANDÓ ZSINATHOZ. 
(1518 nov. 28.) 

L u t h e r M á r t o n b a r á t f e l e b b e z é s e a z s i n a t h o z , 
isten nevében. Amen. 

Mivelhogy az appellátiőt vagyis felebbezést a törvény-
hozók az elnyomottak védelmére ős vigasztalására létesí-
tették s megengedik és lehetővé teszik, hogy felebbezni 
lehessen nemcsak már megtörtónt de még csak megtör-
ténhető s minket fenyegető bármely jogtalanság ős erő-
szak esetén is, úgy hogy senki, mint alárendelt nem tilt-
hatja el a felsőbbségéhez való folyamodást sem ennek 
kezét nem vonhatja meg; minthogy a szent zsinat, ha az 
a Szentlélek neveben jogszerűen gyűlt össze, mint a 
szent katholikus egyház képviselője, hit dolgában a pápa 
felett áll s így a pápa ily ügyekben senkinek el nem tilt-
hatja, hogy vele szemben a zsinathoz felebbezhessen, mert 
ha ezt tenné, úgy hivatalával visszaélne ; hozzá, mint-
hogy a felebbezés oly vedelem, a mely isteni, természeti 
és emberi jog szerint egyaránt mindenkit megillet s azt 
tőle semmiféle fejedelem meg nem vonhatja: 
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Annakokáert én Luther Márton, szent ágostonosrendí 
koldusbarát, a Szentírásnak méltatlan magistere s annak 
Wíttembergben nyilvános rendes tanítója, íme e hites 
jegyző, mint nyilvános és hiteles személy előtt, ezen meg-
jelent, akaratomat és szándékomat igazoló tanúim hallatára, 
ezennel felebbezésemet jelentem be, kérve annak igazo-
lását s elfogadását; határozottan s ünnepélyesen kijelentve 
jó előre, hogy távol van lelkemtől akár az egy, egyetemes 
és apostoli szentegyházat, a melyet az egész világ mes-
terének ós urának vallok, akár az apostoli szentszék 
tekintélyét s a mi urunk, pápa ő szentsége hatalmát, a 
mennyiben t i jól értesült, megtámadni; § ha tán nyelv-
botlásból vagy még inkább ellenfeleim izgatása következ-
tében magamat nem fejezném ki mindig helyesen és a 
köteles tisztelet által megkívánt módon, kész vagyok azt 
jóvátenni. 

Minthogy pedig az, ki e főidőn Isten képet viseli s a 
kit mi pápának nevezünk, maga • is mint vérünkből való, 
tehát hozzánk hasonló ember, mint az apostol mondja, 
tele van gyengeseggel s így maga is tévedhet, hibázhat, 
hazudhatik, felfuvalkodhatik s egyáltalán nem képezhet 
kivételt a próféta ítélete alól (CXVL Zsoltár n ) , t. í. hogy 
„minden ember hazug"; a mint hogy maga szent Péter, a 
legelső ós legszentebb pápa sem volt ment a gyengeségtől, 
hiszen oly botrányosan meggyalázta az evangéliom igaz-
ságát, hogy Pál apostol kénytelen volt őt, élesen bár, de 
bizonynyai szent jogon rendre utasítani, miként ezt Gah 20 
olvassuk : azért mi hivő keresztyének, a Szentlélek által 
az egyház számára a Szentírásban nyújtott fenséges példá-
ból tanuljuk s értsük meg, hogy ha a legmagasabb polczon 
ülő pápa hasonló póteri gyengeségből hasonló tévedésbe 
esnék s olyasmit rendelne vagy határozna, a mi az Isten 
parancsolatával ellenkezik, hát akkor nékünk nemcsak 
jogunk, de kötelességünk is, neki nemcsak az engedelmes-
séget megtagadni, hanem véle Pál apostolként szembe is 
szállani, hogy így az alsóbbrendű tagok, minden a fő gyen-
geségéből eredő bajjal szemben az egész testet megoltal-
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mázzák, E példának üdvös és állandó emlékezetéhez, 
Isten különös gondviseléséből, hozzájárni még, hogy nem-
csak Péter, hanem üdvös megbüntetője Pál ís vele együtt 
a szent római egyház védője s uralkodója lett, hogy nem-
csak az írás, de ezen felettebb szükséges és üdvösséges 
elő példa ís intelem számunkra, főkre és tagokra egyaránt 
S minthogy a hatalom vajmi könnyen oly nagyra növel-
heti az erőszakot, hogy annak többe ellenállni sem 
lehetne : azért marad fenn, mint az elnyomottak egyetlen 
biztos menedéke és oltalma — a íelebbezes. 

Melylyel én magam, Luther Márton barát is az em-
lített módon és czélzattal élve, a következőket adom elő. 

Nemrégiben a búcsút egyes állítólagos apostoli biztosok 
ezen mi Szászországunkban, csakhogy a néptől, pénzt 
csaljanak ki, oly formában kezdték hirdetni, a mely nem-
csak hogy meg nem engedhető, hanem egyenesen eret-
nekség s istenkáromlás is, mert csak a hivő lelkek meg-
tévesztésére és az egyházi hatalom megcsúfolására szolgál, 
a mint erről szomorú tanúbizonyságot tesz „Summaria 
institatio"*) Co könyvecskójök s ennek a pápának a pur-
gatoriummal szemben való hatalmáról szóló részei: holott 
pedig a kánon „Abusionibus" fejezetéből világos, hogy a 
pápának épen semmi hatalma sincs a purgatórium felett, 
minek folytán az egész egyház s ennek összes tanítói egy-
hángúlag vallják, hogy a búcsú nem egyéb, mint az ille-
tékes bírótól kiszabott szertartásos bűnbánat elégtételének 
elengedése, miként ezt a „quod autem" fejezet világosan 
tanítja; a gyóntató atyától kire-kire kirótt, szertartásos 
elégtétel pedig nem egyéb, mint a bojt, az ima, az alamizs-
nálkodás stb jócselekedetei, azért a kulcsok hatalma által 
az egyház azt, a mit ki nem rótt, el sem engedheti; 
hasonlóan a kánon 35-ik distinctiója („Quaiis") világosan 
kijelenti, hogy a tisztító tűzben nemcsak a büntetés de a 

*) A czím helyesebben „Instructio Summaria" stb. Luther az appel-
latio tollbamondásánál nyilván emlékezetből idézi a könyvecske nevét, 
ezért téved. 
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bünsüly ís eltöröltetik, holott az egyház a bűnt magát s 
ennek súlyát époly kevéssé engedheti el, mint a hogy a 
kegyelmet nem osztogathatja. 

Mindez okokból s e tekintélyekre támaszkodva én az 
o őrült és tisztátalan tanításuk ellen vitateteleimben fel-
léptem; ok azonban, nyilvánvaló kapzsiságból, éktelen lár-
mával s arczátlanűl kezdtek ellenein, mint kikiáltott 
eretnek ellen prédikálni, majd szentséges atyánknál 
X. Leó pápánál, bizonyos Marins de Perusiis nevű pápai 
udvari kincstári ügyész útján, eretnekség miatt bevádoltak 
s ugyan o általa kivittek, hogy mint vizsgáló bizottság 
elé, Genátiumí Jeromos asculanumi püspök, pápai kamarai 
auditor és Prierias Sylvester pápai udvarmester46 ele idéztet-
tem, Rómában való személyes megjelenésre köteleztetvén. 

Minthogy még magában Wíttembergben sem éreztem 
magamat teljes bizonyosságban; különben ís részben sze-
génységem, részben gyengélkedésem miatt ily útra nem 
vállalkozhattam; hozzá mert imént nevezett vizsgáló biráim 
sok tekintetben gyanút keltettek lelkemben, mert tiszte-
lendő Sylvester atya, mint vitázó ellenfelem, már egy 
dialógusban nyilván is fellepett ellenem, különben pedig 
a Szentírásban sem oly járatos, a mint a szóban forgó 
ügy megkívánná, Jeromos űrről pedig tudtam, hogy ő 
inkább jogász, hogysem theologus s igy — minthogy e 
tudomány nem kenyere — kétségkívül Sylvester theologiaí 
felfogása által lesz befolyásolva : azért hát én ő fensége 
Frigyes választó fejedelem, Szászország herczege, a szent 
római birodalom főmarsallja,47 Thüringia tartományi s 
Meissen őrgróf ja utján kérelmeztem, hogy ügyem egy 
minden gyanútól ment, megbízható ós elfogulatlan bizott-
ság elé utasittassók. 

Rosszakaratú és Ízetlen ravaszsággal kivitték azonban 
ellenem ő Szentségénél Leónál stb., hogy a dolgot a maga 
ítélete alá vetette, főtisztelendő Tamás slxtusi bíboros úr, 
az apostoli szék németországi követe, mint helyettes sze-
mélyében, a kitől mint prédikáló rendbeli ós a thomisták-
nak, tehát ellenfeleimnek pártjához tartozó fő-főszemélytől 
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bízvást remélték, hogy o majd ellenemben az o érdeküket 
fogja képviselni, vagy tán abban ís bíztak, hogy én ö 
birámnak egyszerű nevehallatára megijedve, nem merek 
majd előtte megjelenni s így majd makacsságom miatt 
bevádolhatnak. — Ámde én Isten igazságába vetett biza-
lommal, sok bajjal és fáradsággal megküzdve, megjelentem 
Ágostában Tamás bíboros érsek úr előtt, a kí engem elő-
zékeny szívességgel fogadott. 

Sajnos, ismételt ajánlataimat, hogy akár nyilvános 
vita utján akár magán utón — hivatalos jegyző és négy 
kiváló tanú (császári tanácsosok) jelenlétében—kész vagyok 
tóteleimért helyt állani, s hogy alávetem magamat, beszédei-
met és tanításomat az apostoli szentszék és négy kiváló fő-
iskola t. i. a bázeli, freiburgi, löweni saz előkelő párisi egyetem 
ítéletének — mind visszautasította; mind csak azt követelve, 
hogy tanaimat egyszerűen vonjam vissza, a nélkül hogy 
tévedéseimre rámutatott, vagy — nyilvánvaló pártállásból 
rendbelijei iránt — azok ellen okait és bizonyítékait elő-
sorolta volna; majd, igazságtalan bírókent, nem törődve 
ismételt kérésemmel ós kőnyőrgésemmel, hogy oktasson 
ki valami jobbra, hivatkozva egy apostoli bróvere, keményen 
megfenyegetett s megtiltotta, hogy mindaddig míg tanaimat 
vissza nem vonom, szemei ele ne merjek kerülni. 

Igazságtalan ós erőszakos eljárása által mólyen sértve, 
akkor én fellebezest intéztem a jobban kiértesítendő X. 
Leo pápához, szentséges uramhoz, miként erről ama feleb-
bezesí okirat kimerítő módon tanúskodik, Most azonban hogy 
ezt a felebbezésemet sem vettek semmibe, daczára hogy most 
sincs egyéb vágyam ós óhajtásom, mint hogy engem téve-
déseimről győzzenek meg, mit is újból kijelentek, hang-
súlyozva, hogy kész vagyok mindent visszavonni a minek 
helytelenségéről meggyőznek, s daczára hogy ügyemben, 
a melyet a pápa íteletének vetettem alá, most is csupán 
ez ítéletet várom és semmi más egyebet; 

Mivel más oldalról ugy vagyok értesülve, hogy fent-
nevezett bíboros úr Frigyes fejedelem ő fenségének azt 
írja, hogy Rómában szentséges urunk rendeletére keresetet 
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indítanak ellenem s fentemlített elfogult biráíin az ügyet 
addig abba nem hagyják, mig el nem ítéltetem, § így mibe 
sem veszik az én hű és kész engedelmességemet a melylyel 
Ágostában sok baj és fáradság daczára megjelenni siettem, 
sem becsületes ajánlatomat, hogy tételeimért akár nyilvá-
nosan akár magánúton helyt állok; 

Mivelhogy nem hallgatták meg Krisztus egy szegény 
jubocskájának alázatos kérelmét, hogy oktassák kí az 
igazságban és vezessék vissza a tévelygéstől, ellenkezőleg 
minden érvelés iránt süketen s minden okadatolás nélkül, 
hatalmuk merő zsarnok érzetéből, csak mindig az egyet 
hajszolják, hogy vonjam vissza azt, a mit lelkiismeretem 
igaznak tart, s arra akarnak csábítani, hogy Krisztus hitét 
és az írás nyilvánvaló értelmét — úgy, a mint azt az én 
lelkiismeretem érti — megtagadjam, holott pedig a pápa 
hatalma az írásnak sem ellene sem fölötte, hanem érette 
és alatta áll s nem nyert arra felhatalmazást, hogy a ju-
hokat megrontsa, a farkasok torkába kergesse, s a téve-
déseknek ós azok mestereinek kiszolgáltassa, hanem igenis, 
hogy — miként egy pásztorhoz ós püspökhöz, a Krisztus 
helytartójához illik — azokat az igazságra visszavezesse; 

Mivelhogy azért engem szivem melyéig bánt és sért 
látni, hogy mind ez erőszak következménye nem lehet más, 
mint hogy végre is senki sem fog merni Krisztusról vallást 
tenni, sem az ő egyházában a Szentírást tanítani, s hogy 
magamat ís majd az igaz ós egészséges keresztyen hittől 
és felfogástól erőszakkal hazug ós hiábavaló s a keresztyén 
nép lelkét megrontó emberi koholmányok elfogadására 
kényszerítenek: 

Azért most ón, szemben fentnevezett szentséges 
atyánkkal, a rosszul értesült Leóval, szemben a fentelő-
sorolt üldözőimmel, bíróimmal s minden ő idézetükkel és 
eljárásukkal, szemben ennek minden jelen s jövő követ-
kezményeivel, tehát minden átokkal, felfüggesztéssel ős 
ínterdictummal, minden ítélettel, censurával, büntetéssel, 
pénzbírsággal és minden eretnekké nyilvánítással (a mennyi-
ben arra bármelyikük bármely formában vállalkozott 
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avagy vállalkoznék), mint magukra semmis egészség-
telen, jogtalan és zsarnoki és erőszakos dolgokkal (egyéb-
ként a köteles tiszteletet mindenki iránt megőrizvén); — 
szemben továbbá minden engem s azokat, a kik hozzám 
csatlakoznak vagy csatlakozni szándékoznak, érhető jövő 
kellemetlenségekkel és zaklatásokkal: 

Ügyemet ezennel a jövőben szabályszerűen és biztos 
helyre összehívandó egyetemes zsinat elé felebbezem, a 
hol vagy magam, vagy küldöttem bizton megjelenhetünk 
ós kellő oltalmat találunk; valamint felebbezem mindazok 
ele, a kik ele az szokás-, jog- és ssabadság szerint tar-
tozik ; s ezért kérem ós ismetelve ős újból harmadszor ís 
kérem e felebbezésem igazolását mindenki részéről, aki 
azt teheti és akarja, főleg pedig kérem annak írásbeli 
igazolását Öntől, mint tanúbizonyságúl felhívott jegyzőtől 
Kijelentem, hogy e felebbezésemet semmiségi-panaszkép 
tekintem, szemben a jogtalansággal ós igazságtalansággal, 
a mely eddig ért és ezentúl is akármely formában érhet; 
fenntartva magamnak a jogot, hogy rajta tetszés szerint 
változtathatok, javíthatok ós általán e tekintetben minden 
jogorvoslatot felhasználhatok, a mely magamnak s azoknak, 
a kik most vagy a jövőben hozzám csatlakoznának, ren-
delkezésünkre áli *) 

*) Ez appelatio elején és végén is a pontozott helyeken hasonló 
bevezetés és záradék áll, mint a X. Leohoz intézett (5. sz. a.) felebbe-
zésnél. Hogy tényleg kihirdettetett és így jogerőre emeltetett-e, arról nincs 
tudomásunk. Nyomtatásban minden valószinűség szerint még csak decz. 
10-én jelent meg. (V. ö. a weimari kiadás 2. kötet, 34. 1.) 
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11. AZ ÁGOSTAI TÁRGYALÁS. 

(Ácta augustana.) 

(Kiadatott 1518. decz. elején.) 

L u t h e r M á r t o n á g o s t o n o s b a r á t t á r g y a -
l á s a a z a p o s t o l i k ö v e t t e l A g o s t á b a n, 

A kegyes olvasónak Luther Márton barát üdvöt az Űrban í 
Bocsáss meg? kedves olvasóm, hogy fecsegósemmel 

idődet oly sokszor megrablom: bizony vajmi kelletlenül 
cselekszem azt, s most is csak a szükség késztet rá. Űgy 
akarta az ég, hogy én mintegy látványossága legyek az 
embereknek: vallom azonban, hogy e szerepemet az Űrtól 
vettem és nem kétlem, hogy egészben azon emberek miatt 
vagyon ez így, a kiknek a vallásuk annyira kegyes, hogy 
még a legártatlanabb ós legszentebb igazság is megsérti 
azt, s őket érzelemben, szóban és cselekedetben őrült 
kegyetlenségre ingerli. 

Reuchlint48 már régóta titkos tanácsadónak (secre-
tarium consultorem) gúnyolták, engem ís most — hogy 
úgy mondjam — tételekkel kötekedőkónt (questíonarium 
disputatorem) támadnak, ámde se tanácsnak, se disputa-
cziőnak nem állnak. Reméljük a jövőre nézve, hogy bol-
dogtalan nyugodalmuk érdekében még a halandók álmait 
és gondolatait is támadni fogják. Ugyan kicsoda biztos a 
Behemoth fogaitól, a melyekkel befalja még azokat ís, 
a kik titkon igyekeznek segíteni, vagy a kik nyíltan csak 
azt kérik, hogy oktassák ki őket. Jó Isten ! micsoda uj 
és nevezetes bűn : keresni az okúlást ós kutatni az igaz-
ságot ! Hozzá éppen az egyházban, az igazság országában, 
a hol készen kell lenni a felvilágosítással mindenkivel 
szemben, a ki azt óhaj t ja! Hanem hagyjuk ezt most — 
más alkalomra. 

Nos, kedves olvasóm, az én ügyem a kővetkező: 
Látom, hogy iratok jelennek meg ós különféle hamis 

hírek terjednek el, a melyek szerint ón Ágostában egyebet 
sem cselekedtem volna, mint hogy loptam az időt s elvertem 
a pénzt Mintha bizony már az maga nem volna nagy 
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eredmény, hogy ott én egy egészen űj latin nyelvet hah 
lottarn, a mely szerint az igazságot tanítani annyi, mint 
az egyház egységét megbontani; csúszni-mászni s a Krisztust 
megtagadni pedig annyi, mint a Krisztus egyházát békes-
ségre hozni és felmagasztalni. Nem ís tudom elképzelni, 
hogy — ha ezt az ékesszólást nem ismered — miként 
lehetnél te szemben a rómaiakkal egyéb, — s viszont ők 
ís veled szemben —• mint műveletlen barbár, még ha 
egyébként ékesszólásoddal Cicerót ís felülmúlnád. 

Azért nehogy barátaim a dolgot túlságosan felfújják, 
avagy ellenfeleim azt túlságosan lerántsák, közzé teszem 
magam, mivel álltak ott elébem ós mit válaszoltam erre 
nékik ón, hogy evvel ís bizonyságot tegyek arról, hogy 
én a római pápával szemben hűséges és engedelmes voltam 
teljes mértékben. 

Először is nyomorult, beteges ember létemre, gyalog 
indultam a veszedelmekkel teljes útnak ós nem hoza-
kodtam elő kifogásokkal, a melyek pedig, mindenkinek 
ítélete szerint, jogosak ós méltányosak voltak. Azután 
meg készséggel álltam azok elé, a kiket pedig — mint 
ellenfeleim pártjához tartozókat — joggal visszautasít-
hattam volna. 

Hát ez igazságtalan ós súlyos helyzetet (a mennyire 
a szítán átlátok) azok az ón jő barátaim nyilván nem az 
igazság kiderítése, de az ón könnyebb elvesztésem okából 
rendezték ós készítettek elő ; nem is hitték — úgy lát-
szik — azt, hogy megjelenek, sőt elmaradásomra számí-
tottak, hogy majd így kimondva rövidesen elíteltetesemet, 
diadalmi tort ülhessenek, ügyem meghallgatása, avagy 
megvizsgálása nélkül Ennek nem csekély bizonysága a 
tény, hogy még csak megérkezésem után kezdtek tana-
kodni a felett, hogy mivel ís vádoljanak. Mind e mai 
napig ott vannak még irataim Kajafás49 házában, a hol a 
hamis bizonyítékokat kezelik ellenem, de még máig sem 
találták mego A római kúriában — úgy látom — új szokás 
ós jog kap lábra, hogy t. i. Krisztust előbb megfogják, 
s csak azután keresik, mivel vádolják. Velem szemben 
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azonban csak két, helyesebben egy vádjuk ós ellenvetósök 
volt (legalább formája szerint): egy Extravagansba kapasz-
kodó koholmány, mint mindjárt látni fogjátok. 

Annakokáórt ón, nehogy Ő Fensége Frigyes választó 
fejedelem, Szászország herczege stb, érdekemben tett 
fáradozásaiért ís hálátlannak látszassam (mert kegyel-
mesen költséggel s ajánló levelekkel látott el engem s 
jóéi őre gondoskodott arról is, hogy ügyem Rómán kivül 
egy bízottság elé tétessek), elmentem Ágostába s ott a 
bíboros követ ur által elég kegyelmesen söt tán mértéken 
felül való tisztelettel fogadtattam, mert más férfiú ő 
minden ízében, mint a hatalmas barátvadászok. 

Kijelentvén, hogy nem akar velem vitába bocsát-
kőzni, hanem ügyemet szelíden s atyailag fogja elintézni, 
hármas felhívást intézett hozzám, mint monda, a pápa o 
szentsége rendeletéből: 

lo szálljak magamba s vonjam vissza tévelygéseimet; 
20 ígérjem meg, hogy a jövőben óvakodni fogok 

azoktól — 
3. s minden lépestől, a mi az egyház békéjét meg-

zavarhatná. 
Hát én, látva, hogy ezt ugyan Wittembergben is, 

minden veszedelem és minden nagyobb megerőltetés 
nélkül megtehettem volna s hogy ezért ugyan nem volt 
szükséges Ágostába fáradnom, nyomban felkértem, oktasson 
ki, miben tévedtem, mert engem semmiféle tévedéssel 
lelkiismeretem nem vádol. Ekkor elővette VI. Kelemen 
„Unigenitus" kezdetű Extravagansát s ráutalván, hogy 
58-ik tótelem azon tanítása, hogy Krisztus erdeme nem 
a búcsú kincsesháza — e kánonnal ellentétben áll, sürgetően 
felhívott, hogy e tanításomat vonjam vissza, Űgy látszik, 
állhatatosan bizott győzelme bizonyosságában: mert azt 
hitte, sőt biztosra vette, hogy én az Extravaganst nem 
ismerem, minthogy az nem foglaltatik épen minden kánon-
kodexben. 

Másrészt kifogást tett VII. tételemhez csatolt magya-
rázatom azon kijelentése ellen is, hogy a szentséghez járuló-

Dr. L u t h e r M. müvei . i ü 
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nak hitre van szüksége, különben Ítélet alá esik. Űgy 
tüntette fel azt ugyanis, mint valami új téves tant, holott 
szerinte ép ellenkezőleg a ki azt élvezi, teljesen bizony-
talan arra nézve, vájjon einyerí°e a kegyelmet, avagy 
sem. És ezt avval a bizonyossággal mondotta, hogy — 
főleg olasz kíséretének szemében, a kik szavait, a magok 
módja szerint, hangos kaczagással kísérték, már is lé-
gy őz öttnek látszottam. 

Erre válaszomban megemlítettem, hogy nemcsak ama 
Kelemen-féle Extravaganst, de az ahhoz hasonló s avval 
egyező másik, IV. Sixtus-fólet ís nemcsak hogy gyakorta 
forgattam, de olvastam ís (és pedig mindakettot a hozzá-
tartozó bőbeszédű és semmitmondó s ezért hitelüket 
méltán lerontó magyarázatokkal): mindazáltal érték ós 
tekintély dolgában azt sokra épen nem becsülőm, sok 
egyéb ok mellett főleg a miatt, mert a Szentirással visszaél 
annak szavaiba (ha egyébként a betűszerinti értelem 
világos is) vakmerően más értelmet csempész, a melylyel 
azon helyen épen nem bírnak, sőt azzal épen ellenkezőt 
mondanak. Már pedig a Szentírást, a melyet ón az én 
tételemben kiindulőforrásűl vettem, az Extravaganssai 
szemben minden esetre elsőbbség illeti meg, nem is 
bizonyít ez (t. i az Extravagans) semmit egyebet, mint 
legfeljebb azt, hogy e vagy ama dologban mi a szent Tamás 
véleménye.50 

Akkor meg a pápa hatalmát kezdte előttem magasz-
talni, mint olyat, a mely Zsinat, Szentírás ós Egyház felett 
való s hogy erről meggyőzzön Hivatkozott a bázeli zsinat 
beszüntetésére s határozatainak megsemmisitesére, kár-
hoztatván a Gersonistákat, Gersunnál együtt Hat bizony 
ez nekem új dolog volt, nem is hagytam abba hanem 
tagadtam, mintha a pápa a zsinat es a Szentírás felett 
állna. Majd dicsértem a párisi egyetem felebbezésót, mire 
aztán minden rend és egymásután nélkül vitába elegyed-
tünk a bűnbánat, az isteni kegyelem kérdése felett. Mert 
ama második ellenvetését nagy fájdalommal hallottam s 
fel se mertem tenni, hogy azt a dolgot valaki valaha még 
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kétségbe merje vonni Igy hát alig volt pont, a hol 
egyeztünk volna, ellenkezőleg ©gyík ellenmondás, miként 
már az történni szokott, a másiknak lett szülője. 

Látván azért, hogy ily vitamód mellett aligha érünk 
el egyebet, mint hogy kérdést kérdés után kavarunk fel, a 
nélkül, hogy megállapodásra juthatnánk, s hogy egész 
eddigi tárgyalásunk nem volt egyéb, mint egy sereg extra-
vagans vagyis kőszálás; főképpen minthogy 5, mint a 
pápa helyettese, még csak a színét is gondosan kerülte 
annak, mintha bármiben ís engedne: gondolkozásí időt 
kértem. 

Másnap, Ő császári felsége 4 tanácsosának jelenlété-
ben, magammal oda vitt jegyző és tanuk előtt, a saját-
személyemben, a következő protestácziót olvastam fel 
követ űr ő főtisztelendőségének. 

Míndenelőtt én Luther Márton ágostonos szerzetes 
kijelentem, hogy én a római szentegyháznak minden én 
beszédemben és cselekedetemben, jelenben úgy, miként a 
múltban és a jövőben, tisztelője és követője voltam, vagyok 
és maradok. 

A mennyiben mégis egyes kifejezéseim e mostani 
kijelentésemmel ellentéteseknek látszanak, űgy kérem 
azokat egyszer s mindenkorra meg nem történteknek 
tekinteni 

Minthogy pedig ő főtisztelendősége a búcsúról szőlő 
tételeimre vonatkozólag — saját állítása szerint a pápa 
rendeletéből — elém hármas felhívással és követeléssel 
állott: 

először is, hogy gondoljam meg a dolgot és vonjam 
vissza tévelygéseimet, 

másodszor, hogy nyújtsak biztosítékot arra, hogy a 
jövőben hasonló hibába nem esem 

s harmadszor, hogy ígérjem meg, hogy tartózkodni 
fogok mindentől, a mi az egyház egységét megzavarhatná: 

hát én, ki csak disputáltam s az igazságot keresem, 
s ki e kereséssel vétket el nem követhettem s kit azért 
tételeim visszavonására, minden kihallgatás ós megczáfolás 

19* 
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nélkül, senki nem ís kényszeríthet, e mai napon ünnepé-
lyesen kijelentem, hogy tudtommal semmit sem mon-
dottam, a mi a Szentírással, az egyházatyákkal, a pápák 
decretálisaival avagy a józan észszel ellenkeznék, sőt 
ellenkezőleg mindazt, a mit mondottam, ma ís igaz és 
egészséges katholíkus tannak tartom. 

• Daczára ennek, mint tévedésnek kitett ember, alá-
vetettem magamat s alávetem most ís a Szentegyház íté-
letének és döntésének s mindenkinek, aki helyesebben 
gondolkozik. 

Mégis, hogy ezt ís tetézzem, késznek nyilatkozom 
itt avagy bárhol nyilvánosan és személyesen számot adni 
arról, a mit mondottam. 

Ha o főtisztelendőségének ez ellen tán kifogása volna, 
k'ész vagyok felhozandó érveire és kifogásaira írásban is 
válaszolni s ezenfelül alávetem magamat a jeles császári 
egyetemek, Bázel, Freiburg ós Lőwen és ha még ez sem 
elég, a párisi egyetem, a tudományok e szülőanyja s ős-
időktől fogva mindig igaz keresztyén és virágzó theoiogia! 
főiskola ítéletének is. 

Erre ő ismét csak a tegnapi vitára tért vissza, mely 
az első kifogása körül forgott: úgy látszik, hogy ezt a 
maga szempontjából felette alkalmatos vitatárgynak tar-
totta0 Én azonban csak hallgattam s protestatiómra hivat-
kozva, kijelentettem, hogy majd írásban válaszolok, de ő 
ismét csak a régi nótát fuj t a. Végül is megnyervén bele-
egyezését, hogy írásban válaszolhassak, eltávoztunk tőle0 

írásbeli válaszom tartalma s szövege a kővetkező: 

- (lásd itt Luthernek Cajetánhoz oktober 14-én irt s fentebb 4. sz. a. közölt 
levelét.) 

Midőn másnap e levelet átnyújtottam, kezdetben 
megvetőleg üres szőhalmaznak nevezte azt, mindazáltal 
ígéretet tett, hogy Rómába küldi: közben azért most is 
csak tételeim visszavunasat sürgette, megfenyegetett, 
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hogy megbízása van felettem czenzurát gyakorolni § ha 
vissza nem vonok mindent, hát távozzam s többé szemei 
elé ne kerüljek, 

Szavaiból meggyőződvén, hogy feltett szándékától 
nem tágít és semmiféle írásról hallani sem akar, másreszt 
minthogy magam ís szilárdan el voltam tökélve, hogy vissza 
nem vonok semmit, eltávoztam, kilátás nélkül arra, hogy 
még egyszer visszatérhessek. Mert bármennyire is' mon-
dogatta, sőt kérkedjek vele most ís, hogy mint atya ós 
nem mint biró akart velem bánni, ón ez atyai jóindulatát 
kegyetlenebbnek találtam minden bíráskodásnál, mert 
lelkiismeretem ellenére mindig csak 'arra kónyszerített, 
hogy vonjam vissza tévedéseimet, a melyeket sem nem 
akart, sem nem tudott kimutatni és megczáfolni. Látván, 
hogy a scholastíkus koholmányaira nem adok semmit, 
megígérte ugyan, hogy majd hát a Szentírásból és a 
kánonokból fog ellenem érvelni: de hogy miként értette 
ezt, máig sem tudom. Mert mind e mai napig csak egyetlen 
szavacskát sem hozott fel ellenem a Szentírásból s nem 
ís képes arra, bármennyire akarja is, minthogy az álta-
lános és egyhangú meggyőződés szerint a Szentírás a 
búcsúról egyáltalán nem szól, ellenkezőleg kizárólag a 
hitet ajánlja mindenütt, nincs abban a búcsúnak se hire 
se hamva, hanem csakis a hitnek tanítása s ezért is lehe-
tetlen, hogy abból bármely tételemet is megczáfolhassa. 

De mert én íráshelyekre hivatkoztam, hát az én 
atyai jóindulatú emberem azokra mindenféle költött ma-
gyarázatokkal felelt. Ő, a ki ellenem oly éber gonddal 
idézte az Extravaganst, szép finoman úgy tetette magát, 
mintha mit sem tudna a kánonról, a melyben az egyház egye-
nesen megtiltja, nehogy valaki az írást a saját feje szerint 
értelmezze s hogy — Híláríus51 szerint — annak értelmét 
nem abba be, de abból ki kell magyaráznunk. Ámbátor a 
Szentíráson elkövetett ez erőszakoskodását nem igen 
róttam fel neki, tudván, hogy a magyarázat e szabadosságá-
hoz ő a római curia régi megszokása s az iskolás theo-
logia merész elméletei revén jutott. Mert régi balhit, hogy 
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bármit is tanítson, kárhoztasson és akarjon a római egy-
ház 5 azt azonnal mindenkinek tanítani, kárhoztatni is 
kell s ennek megokolására nem szükséges más egyébre 
hivatkoznia, mint arra, hogy ez az apostoli szék és a 
római egyház véleménye. Így tőrtént aztán, hogy —- sutba 
dobva a Szentírást s helyette emberi hagyományokra és 
szavakra támaszkodva — Krisztus egyházát nem a búzá-
nak mértékével és a Krisztus igéjével táplálják, hanem 
hogy azt gyakorta egyetlen tudatlan hízelgőnek vakmerő 
akarata kormányozza: és innen származik aztán a mi 
nagy boldogtalanságunk, hogy immár egyenesen a kereszt-
tyén hit és a Szentírás megtagadását és visszavonását 
merik követelni tőlünk. 

Aztán meg, ha ez a visszavonás módja, nem tudom, 
vájjon a jövőben nem kell-e majd egy már megtörtént 
visszavonást újból és újból — vég nélkül visszavonnom. 
Mert ha valamelyes igyekezettel most a saját szavait for-
dítom ellene, majd hirtelen új elmekőlteményével áll velem 
szembe (mert a thomista theologia csodálatos mód ter-
mékeny ily megkülönböztetésekben, szinte valóságos Pro-
teus)52 s most meg ennek kell maj d magamat szükségszerüleg 
visszavonással alávetnem. Minthogy pedig nem sziklaerős 
alapon áll, hanem változékony gondolataínak homok-
talaján ingadoz; hát egyéb teendőm sem maradna hátra, 
mint mindig csak visszavonni és visszavonni 

Azért, bár rendeletét vettem, hogy többé szeme elé 
ne kerüljek, ott maradtam mégis aznap: akkor meg 
tisztelendő jő atyámat, Staupitz János rendfőnökőt magához 
hivatván, — mint mondják —• sokáig tárgyalt vele, hogy 
az ő révén engem őnkénytes visszavonásra rábírjon. Ott 
maradtam a következő napon is, de semmiféle rendeletet 
nem kaptam. Harmadnapon is — vasárnap volt — ott 
maradtam és levelet írtam neki, de nem válaszolt. Negyed-
nap is ott maradtam, — de újból mi sem tör téni Hasonló 
hallgatás az ötödik napon is. Végre ís barátaim tanácsára, 
főleg mert már előbb fennen kérkedett, hogy megbízása 
van, hogy engem és a rendfőnökőt befogasson, intézkedve, 
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hogy felebbezésemet kihirdessék, eltávoztam, űgy véle-
kedvén, hogy engedelmességemet, annyi veszedelem daczára 
eléggé megmutattam. 

Most már, olvasom, hozzád van egy és más mondani 
valóm. Bárha amaz utolsó válaszomat nagy tisztelet-
adással írtam ís ós azt mintegy a pápa ítelete alá vetet-
t em; még se hidd, mintha magára a dologra nézve egy-
általán kétségem volna, avagy véleményemet valaha 
megváltoztathatnám. Isten igazsága űr a pápa fölött is 
ós én nem kérdem az emberek íteletet ott, a hol az isteni 
íteletet felismertem; de mégis illett, hogy tiszteletemet 
kimutassam az iránt, a ki a pápa helyett állott velem 
szemben és különben is szükséges, hogy még legigazabb 
mondásainkat ís alázattal és tisztelettel adjuk elö és 
védelmezzük. 

A mi az első kérdést illeti, teljesen közönyös, hogyan 
veszed azt. Nem jár veszedelemmel, akár áll, akár esik; 
a búcsű maga sem nyer belőle, ha az, mint hamis tétel, 
elbukik, a mint hogy nem veszít vele, ha az, mint igaz 
tétel, győz ; magát a fődolgot sem igen érinti az, legfeljebb 
annyiban, hogy közbetolásával álnok módon az egész vita 
káros irányba terelődik. Ha rátartóbb akartam volna 
maradni, ugyan egy szóra sem kenyszeríthettek volna, 
hiszen az egész vitát immár a pápa elé terjesztettem 
döntés végett, nekem tehát nem volt egyéb teendőm, mint 
az ő véleményét kivárni. 

Ám a második kérdéstől már üdvösségünk egész 
summája függ. Nem vagy még rossz keresztyén, akár 
tudod, akár nem tudod az Extravaganst; de bizonnyal 
eretnek vagy, ha tagadod a hitet Krisztus igéjével szemben. 
Azt, a mit itt elhallgatok ós lelkembe visszafojtok, úgy 
hiszem, hogy te, kedves olvasóm, sóhajtva megérted. 

Egyre nézve azonban nem akarlak homályban hagyni, 
arra nézve t. i , hogy e disputáczióban nincs egyébről szó, 
mint az írás igazi értelméről, a melyet sok helyen amaz 
úgynevezett szent dekretumok ha nem is rontanak meg, 
de bizonnyal szavainak elcsavarása ós rossz magyarázata 
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miatt elhomályosítanak előttünk és mintegy felhővel ta-
karják el a fénylő napot; a miről majd egyszer, ha esetleg 
valamelyik romai tányérnyaló ellenem támad, kissé bővebben 
szólok ós Isten segedelmével bemutatok egy jogásztheolo-
gnst, a ki ugyan, főleg a római curia tányérnyalői szemé-
ben, nem fog valami nagy tetszésre találni; mert már 
régen vágyódik lelkem megjátszani azt a háborút, a melyet 
egykor Josua viselt az Ajiakkal szemben (Josua 8. r.)a 
Egyelőre ízlel te tőképen kiemelem, hogy amaz én tételem 
tényleg ellentétben áll amaz Extravaganssal, miért ís 
hamis, téves ós visszavonandó. Miért ís ezennel vissza-
vonom magam és elkárhoztatom azt ünnepélyesen; sőt 
kijelentem, hogy azt úgy állítottam fel, s mind ez óráig 
annyira birja tetszésemet, hogy ha nem állítottam volna 
fel, megtenném most. Másodszor pedig elvetem, kárhoz-
tatom és megtagadom magát amaz Extravaganst, mint 
hamisat, tévését s méltán elkárhoztatandőt ós vallom, 
hogy jó lett volna, ha az más szavakkal fejeztetett volna 
ki, nem mintha értelme szerint hamis volna, de mert 
theologiai értelemben téved, minthogy az írás szavait a 
szöveg világos értelme elleneben használja. 

Íme az ón visszavonásom; reményiem, eleget tettem 
vele ellenfeleimnek is. Micsoda? Azt gondolod tán olvasóm, 
hogy eszemet vesztettem, vagy részeg vagyok ? Nem 
vagyok ón bolond, józanúl beszélek. Hogy ezt bebizonyít-
sam, a legegyügyűbb elme számára is megérthető módon 
megvilágosítom, miszerint a pápák az ő dekrétumaikban 
a szent iratokon gyakran erőszakot gyakorolnak. Mert a 
főtisztelendő követ úr leginkább azt vette zokon, hogy 
még a pápa ő Szentségét sem kíméltem (a mint Frigyes 
fejedelem ő Fenségéhez írta), s oly dolgokat mondottam 
róla, a miket ő nem tart közölhetőknek, t. L, hogy a 
pápa az írást elcsavarja és azzal visszaél Azért most 
nekem iparkodnom kell bebizonyítani, hogy nem tagad-
ható, hogy az íráson olykor csakugyan erőszakot kö-
vettek e l 

Először is egy dekretalis („De constitutionibus)" 
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mondja: hogy a papság váitoztávaI változnia kell a tör-
vénynek is. Ezek a zsidókhoz beszélő apostol szavai (Zsid0 
7,12) s azt jelentik, hogy a törvénynek Ideig-óráig tartó pap-
sága végét érte és megszűnt Krisztusnak azt felváltó örök 
papságával Mert ©z azon helynek igazi és észszerű értelme. 
Ám a dekretális © helyet űgy értelmezi, hogy Krisztus 
papsága reá Mózestól származott s róla ismét Péterre 
szállott át. Mert űgy magyarázzák e helyet a kánon jogá-
szok, és a pápa azt eltűri, sot megerősíti. — Ki ne látná, 
hogy e magyarázat merőben idegen, erőszakos és az ere= 
detivel a legnagyobb mérvben visszaélő, mi több, ha csak 
a leggondosabban meg nem korlátozzuk, valóságos tudat-
lanság és istentelenség! Mert istentelenség azt mondani, 
hogy Krisztus papsága és törvénye megszűnt és iefoko= 
ződott, csakhogy a Krisztus elmozdítása árán Péter pappá 
ós törvényhozóvá lehessen. Mert ezt jelentené szerintők 
az apostoli „megváltozás" szó! — Nem kell nekem sem 
Péter sem Pál papsága, mikor ő ís csak bűnös ember s 
nincs mije, a mit magáért s értem áldozatúl hozhasson; 
hogy e mellett elhallgassam azt az undok nagyralátást, a 
melytől e felfogás illatozik, mintha Krisztus csak Péterre 
bízta volna a maga papságát s mintha ennélfogva a többi 
apostolok laikusok maradtak volna, vagy még csak Péter-
től nyertek volna pappá avattatásukat. 

Mármost, ha én e tételt állítom fel, hogy „Krisztus 
papsága sem Péterre sem a pápára át nem szállt" s a 
főtisztelendő követ ur evvel szemben felséges taglejtésével 
és mennydörgésével áll elő és azt követeli, hogy vonjam 
vissza tételemet, én meg neki azt felelem, hogy a pápa ís 
elcsavarja az írást s visszaél vele, az én tótelem azonban 
theologiailag teljesen igaz, melyiyel szemben a dekretális 
valami más fonák értelmet rejteget: mit gondolsz, köte-
lessegem-e meghunyászkodni a fenyegető emberi szóra, a 
mely azzal vádol, mintha olyas valamit mondtam volna, a 
mit ő nem tart közölhetőnek s a pápa szentségét meg-
bántottam volna? Megtisztelem a pápa ő szentségét: de 
Krisztus ós az igazság szentségét imádom. 
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Hasonlag a midőn az evangéliomi helyet (Máté XVL 18): 
„Te Péter vagy és én neked adom a mennyország kulcsait, 
bármit megoldasz stb. „ . a k á r az iskolai akár a templomi 
szószéken tárgyalnám s e tételt állítanám fel: „E szavak-
kal nem igazolható, hogy a római gyülekezet a föld kere-
kén szerteszórt többi gyülekezetek felett való", s erre a 
főtisztelendő követ űr (haragra indulva szavaim felett) a 
XXI. distinctíót tartaná szemembe, a hol Pelágíus pápa 
nagy fennhangon hirdeti, hogy a római egyház nem zsinati 
dekretum, de az evangéliom betűje (jól mondja „betűje", 
de nem értelme) alapján helyeztetett a többi fölé s ennek 
igazolására Máté evangélioma idézett hely ere hivatkoznék : 
hiszed tán, hogy nekem faképnél keli hagynom az evan-
géliom értelmét és tán mindjárt Pelágius magyarázatára 53 

esküdnöm, a ki — mint fennen kérkedik — az evangéliom-
nak nem értelme de betűje szerint igazodik? Nem mintha 
korunk római pápaságának új világuralmát kárhoztatnám 
avagy tagadnám, de mert nem tűröm, hogy az írás szavain 
erőszakot kövessenek el s mert megvetem egyes sületlen 
emberek bolondságát, a kik nekünk Krisztus országát 
időhöz ós helyhez kötik. Krisztus világos kijelentése elle-
nére: (Luk. 17,20) „Nem jön el úgy az Isten országa, hogy 
ember azt észbe vehetné" s tagadni merik, hogy keresz-
tyen lehet az is, a ki nincs a római pápa s annak dekré-
tumai járma ala t t így vetik ki a Krisztus egyházából több 
mint 800 év óta az egész kelet és Afrika keresztyéneit, a 
kik soha a római pápa alá nem tartoztak, sem az evan-
góliomot soha igy nem értelmezték. Hiszen egész szent 
Gergely idejéig a római pápát egyetemes püspökként nem 
tisztelték, sőt maga Gergely, mint római püspök több mint 
hat levelében kegyetlenül lebirálja az egyetemes püspök 
ós az egész egyház legfőbb papjának mégcsak a nevét is, 
minden habozás nélkül istentelennek jelentve ki a szót, a 
melyet korunkban egyedül nevezünk szentségesnek. A 
miként ugyanis Péter nem állította be (creavit) a többi 
apostolokat (mert ma ezt teszi a szó: püspököt avatni) 
így nem állított be Péter utódja sem senkit mint a többi 
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apostolok utódjá t — Végezetül: a római püspököt soha 
b többi püspökök nem nevezték máskent, mint fráternek, 
társpüspöknek (coepíscopus) és collegának, mint azt Cy-
priánus teszi Corneliussal, Augustinus Bonífaciussal szem-
ben stb. 

Miért is a szent atyák Máté ev, e helyét: „Neked 
adom a mennyország kulcsait" nem ama szent kánon értel-
mében magyarázták, mintha t. i az szemben a többi apos-
tolokkal csak Péterre szólt volna, hanem úgy, hogy itt 
egyikők mindnyájokat képviseli, hogy így egyenlőségük 
kifejezésre jusson, és Péter válasza annyi, mint vala-
mennyiüknek együtt és egyenként adott válasza. — A mint 
hogy ugyané mondás más helyen (Máté 18, 18) többes 
számban is áll: „A mit megköttök a földön stb." — igy 
hát a mi egynek szól, csakugyan mindegyiknek szól Pün-
kösd napján sem szállt le a Szentlélek előbb Péterre, nem 
is áll ott (Ap. csel. 2 r.)5 mintha e földön előbb Pétert ihlette 
volna a lélek, jóllehet akár meg ez is megtörténhetett 
volna, a nélkül, hogy a miatt Péter a többi apostolok felett 
egyedüli uralkodóvá vált volna. 

Azért megengedem, az a kánon lehet igaz, de csak 
fonák értelemben: evangéliomí ós sajátlagos értelemben 
az ón tótelem igaz. Ha a pápa egyedüli uralma igazolható 
volna, hát sokkal inkább lehetne ez okból Róm. 18,1-re 
hivatkozni: „Minden felsőség Istentől van s a mi van, 
Isten rendeléséből van"; ez Íráshely értelmében (szó szerint 
véve azt) — mondom — alá vagyunk vetve a római szék-
nek, a míg Istennek úgy tetszik, a ki egyedül szüntet és 
teremt birodalmakat ós nem a római pápa. 

Sok ilyesmit találsz, olvasóm, a szent dekrétumokban 
és más egyebet is még, a melyeket, ha a menyasszony 
orrán át, „mely néz Damascus felé" (Énekek én 7,4), 
vagyis test és vér szerint szagolod, gyakorta kellemetlen 
bűzt fogsz érezni. 

Ha mármost én amaz Extravagansról azt mondom, 
hogy Krisztus érdeme nem a búcsú kincsesháza, minthogy 
az a pápa nélkül osztja a kegyelmet; hát ez a tétel 



300 I)R, LUTHER MÁRTON 

evangóhomszerii, a mint hogy sok helyen meg van írva, 
hogy mi Krisztus vére és engedelmessége árán lettünk 
és ismertettünk el igazakúl, főleg Róm. 5. (19) világosan 
mondja, hogy „egynek engedelmessége által (gondolom ez 
Krisztus érdeme) igazakúl ismertettek el sokan"; búcsú 
által pedig senki szentté nem válik, mit is Krisztus érde-
meivel szemben igazolni akarni egyenesen az írásba 
ütközik. 

Ám ütközzék hát amaz én tételem akár az Extra-
vagansba, akár bármi Intravagansba, nem törődöm vele; 
első az írás igazsága és ez alapon kell aztán megvizs-
gálnunk, vájjon mennyiben igaz az emberek beszéde, 
Én ugyan sohasem merném azt állítani, hogy a búcsú 
Isten barátaivá tesz, mint ezt az Extravagans világosan 
mondja, hivatkozván a bölcsnek az örök bölcseségben 
való részesedésről szóló szavaira (Bölcs. k. 7,14), melyet a 
búcsúban való részesedésre alkalmaz. Hát a Szentírás 
igaz volt már az Extravagans létrejötte előtt ís és nem 
ettől nyerte igazságát; nem ís mondható tehát, hogy itt 
a búcsúról szól, mikor az egész egyházban köztudomású 
az, hogy az egész Szentírásban sehol egy szó sincs a 
búcsúról; miért is, ha a Szentírást a búcsú érdekében 
magyarázzák, szüksegszerüleg — miként e helyt is tör-
ténik — erőszakot követnek el azon és vele fonák érte-
lemben visszaélnek. 

Mindazáltal tiszteletből vallom, hogy az Extravagans 
igaz és annak mindkét értelmét fenntartom. Ők azonban 
azt kívánják: sőt inkább, tartsd meg amaz (t. i. a hamis) 
értelmet és vesd el a másikat (t. i. az igazat). Nos hát, 
ha arra kényszerítenek, hogy tételemet hamisnak nyilvá-
nítsam, ám megteszem, de amaz Extravaganst meg majd 
kétszeresen hamisnak jelentem ki. Ha avval vádolnak, 
hogy felfogásomban a búcsú dolgában eltérek a köz-
szokástól, hát bevallom nyíltan, hogy csakugyan így áll 
a dolog és hogy az volt a buzgó törekvésem, hogy vitassuk 
meg már egyszer azt a közönséges véleményt, a melyről 
jól tudtam, hogy Krisztus érdemet a búcsú kincsesházának 



AZ ÁGOSTAI KIHALLGATÁS 301 

nézi, de a mely, szavalnak hangzása szerint, nékem hamisnak 
tűnt feL Ezért azon tételt "állítottam fel, hogy a Krisztus 
érdeme alapján az egyháznak ajándékozott kulcsok azon 
kincs, a mivel éppen nem zártam ki a búcsúból Krisztus 
érdemét, csak egész más értelmet adtam neki, mint a 
milyennel a közönséges vélemény szerint bir. Ha nem 
akartam volna e közönséges vélemény ellen a kellő alá-
zattal és tisztelettel szólni, elhagyhattam volna azt, hogy 
a kulcsok Krisztus érdeméből való ajándék, hogy így a 
kérdésből Krisztus érdemét teljesen kizárjam; ámde épen 
bevontam azt, hogy ellenmondásom enyhébb legyen. — 
Bizonnyal nem követtem volna el halálos bűnt, ha amaz 
Extravaganssal szemtől-szembe állva, szent Jeromosnak 
kijelentésére hivatkozom, ki ís, azokról szólva, a kik bár-
mit mondjanak, azt Isten tőrvényekép árűlják, ezt mondja: 
„Nem vesznek fáradságot; hogy megtudják, mi a próféták, 
mi az apostolok értelme (jegyezd meg jói: „értelme"), 
hanem a saját felfogásukat oda nem tartozó bizonyíté-
kokkal bástyázzák körül, mintha valami nagyszerű ós nem 
a legbűnősebb magyarázati mód volna, megrontani az írás 
értelmét és azt erőszakosan, kényök-kedvők szerint ki-
használn i / 5 4 — Hát bizonnyal így tesz az Extravagans ís, 
a midőn az írásnak a Krisztus bűnbocsánat-eszkőzlő érde-
meiről szóló szavait a búcsúra alkalmazza. Hogy meg-
felelőleg-e; kérlek, ítéld meg a következőkből: 

Krisztus erdeme eltörli a bűnt s szaporítja az érde-
meket ; a búcsú eltörli az érdemeket és megtagadja a 
bűnt. Vájjon ugyané szöveg vehető-e mindkét irányban 
sajátlagos értelemben ? Azt hiszem, ezt még Orestes55 ís 
tagadná. És ón mégis, csupa tiszteletből meghagytam s 
állítottam azt, jóllehet nem csekély önmegtagadással. 
Elvégre is, minthogy amaz Extravagans szavaiban vajmi 
homályos és valósággal extravagál, a mennyiben majd 
azt hangoztatja, hogy Krisztus érdeme a búcsú kincse, 
majd meg, hogy szerezte e kincset: azért mondtam olyas-
mit, a mi mellett az én véleményem is megállhat szemben 
a közönséges vóleménynyel És egy ilyen kétes (Hieronymus 
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szerint) Isten igéjét elzavaró és meghamisító irattal szem-
ben vonjak én vissza valamit, -a nélkül, hogy tévedésemről 
meggyőztek volna ? Nem cselekszem l Hanem állhatatosan 
s meggyőződésből tagadom, mintha Krisztus érdeme bár-
mikép is a pápa kezében volna, (mint az Extravagans 
szavai mondják) : az ő dolga, hogy a maga Extravagansát 
miként magyarázza. 

Elég legyen ez alkalomból annak bizonyításából, 
hogy a pápák dekrétumaiban nincs meg mindig az írás 
helyes és törvényes értelme, miért ís anélkül, hogy velők 
szemben jogtalanságot követnénk el, lehet tőlök eltérőieg 
beszélni, gondolkozni és értelmezni; bárha ők — meg-
engedve a doktoroknak az írásmagyarázat jogát, a 
döntés hatalmát kizárólag a maguk számára tart ják is 
fe i Más a jogszolgáltatő és más a theologiai hatalom: 
sok van megengedve ott, a mi itt tiltott dolog. Ám hir-
dessek fennen az egyház jogászok a magok hagyományait, 
mi theologúsok azonban csak annyival inkább óvjuk az 
írás tiszta értelmét, látván, mint lépnek fei korunkban 
egymásután a kártékony tányérnyalók, a kik a pápát a 
zsinatok föle emelik; úgyannyira, hogy egyik zsinat hatá-
rozatait egy másik felforgatván, végül is semmi bizonyos 
sem marad számunkra, mindent lábai alá gyür egy ember, 
a pápa, a ki majd a zsinat felett, majd az alatt áll: felette, 
a mennyiben azt kárhoztatni képes, alatta, a mennyiben 
a zsinattól mint olyantól, tehát mintegy magasabb forumtői 
veszi a hatalmat, mely őt a zsinat fölé helyezi. 

Vannak olyanok is, a kik szemérmetlenül azt merik 
hirdetni, hogy a pápa nem csalatkozhatik s hogy a Szent 
iras felett is álL Ha e szörnyűséget megtűrjük, elpusztúl 
a Szentírás, következőleg az egyház is s nem marad 
benne semmi egyéb elv, csak egy ember szava. Hát e 
tányérnyalók szándéka gyűlöletessé tenne a római egy-
házat, hogy aztán megdöntve azt végveszedelembe sodorják. 

Azért olvasóm, ón te előtted ezennel ünnepélyesen ki-
jelentem, hogy ón a római egyháznak mindenben hive és 
követője vagyok, csupán azokkal állok szembe, a kik a 
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római egyház czégóre alatt köztünk Bábelt akarnak léte-
síteni, arra törekedvén, hogy mihelyt valamit kigondoltak 
(s csak ha a nyelvöket megmozdítani képesek, hogy a 
római egyházat megnevezzék) azt már mindjárt úgy 
fogadja mindenki, mint a római egyház véleményét: mintha 
bizony nem volna ott a Szentírás, a melylyel (mint 
Ágoston mondja) mindeneket megítélünk s a melylyel 
szemben a római egyház kétségkívül nem ís gondol ős 
nem ís tanít semmit 

Hát e fajtából valók azok a kedves tányérnyalók ís, 
a kik valami apostoli brévét sugalmaztak ellenem, a 
melyet, hogy lásd, mily esztelenségre ragadja gyüiöletök, 
magam nyilvánosságra fogok hozni,*) Hogy azt Német-
országban gyártották, majd ügyesen Rómába csempészték, 
hogy onnan ismét valamely római előkelőség intézkedésére 
pápai pecséttel ellátva Németországba visszaküldjék: 
gondolom, meg foglak róla győzhetni vagy legalább ís 
gyanúdat fel fogom költhetni. Egy mozzanata ez is az én 
viselt dolgaimnak. 

*) Luther ezt tényleg meg is tette s a pápai brévét a saját meg-
jegyzéseivel kinyomatta. Iratainak weimári kiadásában a bréve közvetlenül 
az Acták után van közölve s ezt követi Luthernek a brévéhez irt „Pos-
tillája." A brévét itt, minthogy csak Luther műveit közöljük, mellőztük; 
hasonlóan a postillát is, egyrészt töredékes volta miatt, másrészt azért, 
mert közlését a Bréve kimaradása feleslegessé teszi. 
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BEVEZETÉS. 

Rómában még mindig nem voltak tisztában Luther és 
az általa keltett mozgalom jelentó'ségével. Kajetán biboros 
missiójának kudarcza után két uton próbáltak Lutherre hatni 
s őt elnémítani. Egyrészt kiadtak egy bullát, a melyben a 
búcsúról szóló tant eddigi merevségében fenntartották s — a 
nélkül, hogy benne Luthert megnevezték volna — mégis rá-
sújtottak, a mennyiben átokkal fenyegették meg mindazokat, a 
kik e tan ellen felszólalni mernek. Másrészt pedig megbízták 
Miltitz Károly pápai kamarást, hogy Luthert megpuhítani 
igyekezzék. 

Miltitz Károly mint meisseni származású szász férfiú, 
mainzi, trieri és meisseni kanonok, alkalmasnak látszott a pápai 
udvar szemében arra a feladatra, hogy a pápa aranyrózsáját, a 
melylyel ez a hit dolgában kiváló fejedelmi egyéneket szokott 
kitüntetni ~ ~ "lelyet ez úttal politikai számításból Frigyes 
szász válás to fejedelemnek szántak, ő vigye el s adja át a 
választó fejedelemnek, egyúttal Luther ügyében is a választót 
a pápa érdekében hangolja. Egész sereg pápai brévével látták 
el őt (állítólag 70 ilyen brévét hozott volna magával) a választó 
fejedelem es Luther környezetének legkiválóbb egyéniségeihez 
intézve, a melyeknek a czélja volt, felkérni a czimzetteket, 
hogy az egyhazat Luther, e sátánfajzat ellen védjék meg s 
támogassak Miltitzet missiójában. Ám az ügyes és sima szász 
prelátus csakhamar kiismerte a szász nép hangulatát s belátta, 
hogy itt Luther az erősebb fél. Azért óvatosan fogott dolgához. 
A midőn 1518 végén a választó fejedelmi udvarba Altenburgba 
ért, azt kérte, hogy Lutherrel ott tárgyalhasson. Luther a feje-
delem kivanságára ott meg is jelent s Miltitznek a maga szelid 
és okos bánásmódjával sikerült is Lutherrel megigértetni, hogy 
ezentúl szívesen hallgat ha ellenfelei is azt cselekszik : hogy ír 
a pápához is s bocsánatot kér tévelygesuert; hogy nyilvános 
iratban felszólítja a népet a pápa iránt való húsegre s hogy 
aláveti magát egy német egyházfejedelem Ítéletének. 

2 0 * 
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Luther mindez ígéreteit, a melyekről maga tudósítja a 
fejedelmet (L 1. sz. a. levelét) igyekezett híven betartani (1. a 
köv. leveleket). Különösen sietett amaz, a nép számára szerkesz-
tett nyilatkozatával, a melyet még" 1519. február végén adott 
ki s a melynek „ L u t h e r s U n t e r r i c h t auf e t l i c h e Ár-
t i k e 1, d ie í h m v o n s e i n e n A b g ö n n e r n a u f g e l e g t 
o n d z u g e m e s s e n w e r d e n " czimet adott 

E rnűvecskéből, mely először Grünenberg wittembergi 
nyomdájában jelent meg 4 quart lapon (A. példány) 1524-ig 
még mintegy 15 kiadás jelent meg, melyeket B—Q. betűkkei 
jelez a weimári kiadás szövegkritikája. A mi fordításunk alapját 
a weimári kiadás által is alapúi vett A. képezi. 

Ám Miltitz missióját Lutherrel szemben az altenburgi 
tárgyalással — főleg tekintettel az Eck-féle támadásra, a mely 
Luthert a hallgatás kötelezettsége alól feloldotta s végre is a 
lipcsei vitára vezetett •— épen nem látta bevégzettnek s 
ismételt tárgyalásokat kezdeményezett, melyeknek székhelyeül 
1519 májusában C o b l e n z e t , szeptemberben L i e b e n-
W6i d a t majd T r i e r t s végül 1520. októberében Lichten-
berge t jelölte meg. 

A tárgyalások tehát Luther és Miltitz között közel 2 éven 
keresztül folytak. Mily sikerrel: mutatják Luthernek itt 2—11. 
sz. a. között levelei. Daczára az „Etliche Unterricht"-nek és a 
pápához intézett (5. sz.) s a 11. sz. levélben kilátásba helyezett 
még intézendő levélnek, az eredményök, Róma jóvoltából, 
nem lehetett más mint — szakadás. 



1. LEVÉL 

• FRIGYES SZÁSZ VÁLASZTÓ FEJEDELEMHEZ. 

(1519. január elején.) 

F e n s é g e s F e j e d e l e m , L e g k e g y e l m e s e b b 

U r a m ! 

Bántja lelkemet, hogy fejedelmi Fenséged ebbe az 
én ügyesbajos dolgomba oly mélyen belevonatott: de hát 
ha egyszer a szükség és Isten űgy rendelte, ne nehez= 
teljen rám érte fejedelmi Fenséged, 

Miltitz Károly űr tegnap nagy fennen panaszkodott, 
hogy mily szégyent és botrányt hoztam én a római egy-
házra, ós én késznek nyilatkoztam alázatos szívvel meg-
tenni mindent, a mi csak módomban áll. Kérem azért 
fejedelmi Fenségedet, kegyeskedjék fontolóra venni elő-
terjesztésemet, mert nagy őrömest járnék ez ügyben az 
egyház kedvében. 

Elsőben is hajlandó vagyok megígérni, — hogy a 
mennyiben t. L a túloldalról is elhallgatnak — nem boly-
gatom tovább e dolgot s hagyom azt magában csendesen 
elvérezni, mert meggyőződésem, hogy ha az én irataimat 
nem bolygatják, már régen csend és béke volna s kiki 
rég elhallgatott volna a maga nótájával. Tartok tőle, hogy 
ha ez utatmódot el nem fogadják s tovább is üldözni 
fognak szóval és erőszakkal, hát meg csak akkor kez-
dődik el majd az igazi harcz s a botrány akkor válik 
majd komoly valóvá, mert az ón készletem még ép és 
érintetlen. Azért azt tartom, legjobb lesz, ha a dologban 
békén hagynak. 

Kész vagyok továbbá pápa ő szentségének irni s 
magamat alázattal alávetni az ő Ítéletének, — elismerni, 
hogy heves és éles voltam; a mivel azonban eszem ágában 
sem volt, hogy a szent római egyház tekintélyén csorbát 
üssek, ellenkezőleg épen tanúbizonyságát akartam adni 
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annak, hogy mint az egyház hű gyermeke szállottam 
síkra a gyalázatos prédikáczió ellen, a melynek nyomán 
annyi gúny rágalom, botrány ós szégyen ragadt az egyházra 
a nép szemében. 

Kész vagyok harmadszor nyilatkozatot írni, fel-
szólítván benne mindenkit, hogy a római egyház iránt hű, 
engedelmes ós alázatos legyen, s irataimat űgy értsék, hogy 
azok az egyháznak nem szégyenét; de becsiletét szol-
gálják ; beismervén azt ís, hogy az igazsággal alkalmatlan 
időben s tűleros hévvel álltam elő. Ha nem lett volna az 
alkalom oly kényszerítő, bizonynyal elegendő lett volna 
ez ügyben részemről s mások szempontjából* is : alapos 
megkülönböztetést tenni tudni a bűcsű ós a jő csele-
kedetek között. 

Negyedszer: Spalatin mester azt javasolta, hogy 
bízzuk a döntést ez ügyben a salzburgi érsek ő főtisz-
telen dőségére, kinek tudós és pártatlan férfiak társaságá-
ban hozott ítéletének aztán vessem alá magamat, vagy ha 
azt el nem fogadhatnám, akkor tér jek vissza felebbezesem-
hoz.2 Tán belemennek a dologba s magam járnék el benne. 
Ámde attól tartok, hogy ha a pápa nem fogad el ily 
bíróságot, magam sem fogadom el majd a pápa Ítéletét, 
miért is ha amaz első utmőd magában nem válnék be? 

beáiina a játék, hogy majd a pápa írná a szöveget, ón 
meg a magyarázatot hozzá. Hát ez bizony nem volna jó. 
Károly űrral is beszéltem s az ő véleménye, hogy ez nem 
volna elegendő. Ám azért nem követelte, hogy vissza-
vonjam tanaimat, hanem úgy váltunk szót, hogy a dolgot 
tovább is fontolóra vesszük0 Ha fejedelmi Fenséged még 
többet is tudna, a mit megtennem lehetne, kérem a jó 
Istenre, kegyeskedjek azt nekem tudtűl adni Szívesen 
megteszek, elszenvedek mindent, csak egyszer már békes-
ségem legyen: mert a revocatióbő! ugyan nem lesz semmi. 

Fejedelmi Fenségednek 
alázatos káplánja 

Márton doktor. 
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2. LEVÉL 

FRIGYES SZÁSZ VÁLASZTÓ FEJEDELEMHEZ. 
(1519. január elején). 

F e n s é g e s F e j e d e l e m , L e g k e g y e l m e s e b b 
U r a m ! 

Alázattal tudatom Fejedelmi Fenségeddel, hogy Ő, 
Miltitz Károly és én végül ís megállapodtunk abban, hogy 
a tárgyalást két pontba vonjuk össze. 

Először: hogy mindkét vitatkozó féllel szemben közös 
tilalom adassék kí, a melylyel egyaránt eltiltatnak attól, 
hogy a dologban tovább is bármit prédikáljanak írjanak 
vagy cselekedjenek. 

Másodszor: hogy Ő, Károly, röviden Írásbeli jelentést 
fog tenni az ügyek állapotáról a szent atyának s Meszközli, 
hogy a pápa o szentsége maga rendeljen ki egy tudós 
püspököt, a ki a dolgot áttanulmányozva megjelölje azon 
czikkelyeket, a melyeket mint téveseket nekem vissza-
vonnom keli. Ha aztán tévedésemről meggyőzetem, köte-
lességem, meg is teszem szívesen, hogy azt visszavonom, 
hogy a szent római egyházi tekintélyét és hatalmát ne 
gyengítsem. 

3. LEVÉL 

' STAUPITZ JÁNOS RENDFŐNŐKHÖZ. 
(1519. febr. 20.) 

T i s z t e l e n d ő , j ó s á g o s a t y á m n a k , S t a u p i t z 
J á n o s n a k , az á g o s t o n o s k o l d u s s z e r z e t t a r -
t o m á n y i f ő n ő k e n e k , a K r í s z t u b á n t i s z t e l t 
pa r t f o g ó m n a k é s e l ö l j á r ó m n a k 

Ü d v a z Űr b an. 
Miltitz Károly fogadott engem Altenburgban s panasz-

kodott, hogy az egész világot magamhoz lánczolom és a 



812 DB0 LUTHER MÁRT OH 

pápától elidegeníteni hogy a vendégszállókban mindenfelé 
tapasztalta, hogy 5 közül Rómának alig akadt 3 vagy 2 
híve; 70 pápai bróvóvel volt ez ügyben felszerelkezve, 
hogy engem elfogjon s fogva vigyen gyilkos Jeruzsálembe, 
ama bíboros Babylonba — a mint később a fejedelmi udvar-
ból fülemhez jutott. Mikor e törekvéseinek hiábavalóságát 
belátta, abban fáradozott, hogy adjam vissza a római 
egyháznak, a mit tőle elvettem s revocáljak. 

Mikor aztán felkertem, hogy oktasson ki lát, mit 
vonjak vissza, végül is abban egyeztünk meg, hogy az 
ügyet néhány püspökre bizzuk döntés végett Én a salz-
burgi, trieri ós freysingeni püspököket neveztem meg: 
estve aztán lakomához híván meg engem, vigan elmulat-
tunk, búcsúzáskor még meg ís csókolt, úgy váltunk el; 
persze én úgy viseltem magamat, mintha észre sem 
vettem volna, hogy mind ez csak olasz fogásból (italitas) 
ós színlelésből történt velem,3 

Isten áldjon^ jó atyám 

MDXIX. év február 20. 

Luther Márton, ágostonos barát. 



N y i l a t k o z a t o k n é h á n y hitczikk dolgában, miket az 
ellenfelek rosszakaratúlag e l c s ű r t e k - c s a v a r t a k 0 

Mindazoknak, kik e levelemet látják, hallják és ol-
vassák, felajánlom én, Luther Márton, wittenbergi ágostonos 
barát, alázatos szolgálatomat és gyarló imádságomat. 

Értésemre esett, hogy iratomat, kiváltképen azt, a 
melyben a tudósokkal kemény harczba bocsátkoztam, 
némelyek az együgyű nép előtt hamis színben tűntetik fel 
és engemet egy s más tótelczikk miatt gyanúba kevernek 
és hogy egyesek, a hitben egyébként ingatag lelkek, a 
megtévesztés következtében máris ócsárló módon beszélnek 
a kedves Szentek közbenjáró könyörgéséről, a tisztító-
tűzről, a jócselekedetekről, a bőjtőlésről, imádkozásról stb., 
továbbá a római egyház hatalmáról, mintha mindez mit-
sem érne. Annakokáért kötelességemnek tartom, hogy 
tehetségem szerint szembeszálljak a gonosz nyelvekkel 
és magamat kimagyarázzam. Kérve-kérek minden kegyes 
keresztyént, szívlelje meg szómat ós ne adjon több hitelt 
ezeknek az én fogadatlan tolmácsaimnak, mint ón nekem 
magamnak. 

A k e d v e s s z e n t e k k ö z b e n j á r ó k ö n y ö r g é s ü k r ő l . 

Azt mondom és tartom az egész keresztyenséggel, 
hogy a kedves szenteket tisztelnünk ós segítségül hívnunk 
kell. Hiszen ki merné azt tagadni, hogy a kedves szentek 
testi maradványainál és sírjainál az Isten meg mai nap is 
nyilvánvaló csodákat mivel a maga szent neve által. 
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De az igaz és én meg is mondtam, hogy nem keresz-
tyén cselekedet, ha a kedves szenteknél nem inkább, 
vagyis buzgóbban lelki ínségünkben, semmint testi szüksé-
günkben keresünk segítséget* 

Hol található ma oly szent, kihez türelemért, hitért, 
szeretetért, szűzi tisztaságért s más lelki javakért esedez-
nének, mint szent Annához gazdagságért, szent Lorinczhez 
tűz ellen; ehhez csonttörés miatt, amahoz ezert? másikhoz 
azért? Nem mintha mindaz helytelen volna, hanem, mert 
a keresztyén embernek többre kell becsülnie a lelki dol-
gokat, mint a láthatókat, melyek néki az állatokkal és 
pogányokkal közös birtoka* 

Azonfelül egyesek oly bolondok, oktondiak, hogy 
elhiszik, -hogy a szenteknek van hatalmuk ilyesmiket 
megcselekedni, holott ők csak kőzbenjárólag könyörögnek 
ós minden egyesegyedül csak Isten által haj tátik végre, 
Annakokáért úgy kel! őket segítségül hívni s tisztelni, 
hogy általuk Istent hívjuk segítségül s tiszteljük, miként 
XXXL Zsolt, jj): „Mementó domine Dávid,— emlékezzél meg 
Uram Dávidról és minden ő szelídségórol." Hasonlókép 
Mózes is Istenért hivatkozik Ábrahámra, Izsákra ós Jákobra 
és a keresztyén egyház a maga imádságaiban ugyanezt 
igen jól tanítja. 

A t i s z t í t ő -1 ű z r ő 1. 

Erősen kell hinnünk ós tudom, hogy igaz, hogy a 
szegény lelkek végtelen kínokat szenvednek es köteles-
ségünk segítségükre sietni könyörgéssel, bőjtőléssel alamizs-
nával és a mi telik tőlünk. De hogy minémű legyen az a 
kín és hogy csupán elégtételül s vájjon javúlásra szol-
gál-e, azt nem tudom és meg mindig állítom, hogy azt 
teljesen senkisem tudja. Azért ezt a dolgot bízzuk az 
Istenre és ne csacsogjuk és kiabáljuk ki, mintha ez iránt 
bizonyosak volnánk. Reánk nincs más bízva, mint hogy 
nekik segítségükre legyünk. Maga az Isten tudja azt, 
hogyan bánjék velük. 

Hogy a bucsuvai a tisztító-tűzbe berontani es így 
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Isten titkos ítéletébe beavatkozni akarnak, arról sem 
tudtam és még mindig nem tudom, hogy ragaszkodjam-e 
hozzá, vagy helyeseljem-e. Higyje, a ki akarja, én nem 
hiszem, hacsak jobban ki nem oktatnak; ezzel, ha Isten 
is úgy akarja, a tisztító-tüzet meg nem tagadtam, 

Á b ú c s ú r ó l 

Á közönséges embernek elég annyit tudni, hogy a 
búcsú a bűnért való elégtétel alól felmentés, úgy azonban, 
hogy az jóval jelentéktelenebb, mint a jó cselekedetek, 
a mik meg vannak parancsolva ős a miket nekünk köte-
lességünk teljesíteni. 

A búcsú merőben szabados dolog; nem vétkezik, 
a ki nem vásárolja meg, nincs semmi érdeme, a ki meg-
vásárolja; annakokáert, ha valaki a szegénynek nem ád, 
vagy felebarátján nem segít és mégis úgy vélekedik, hogy 
búcsút vásárol, nem mást mivel, mint hogy Istent és ön-
magát gúnyolja, Nem teszi azt, a mit Isten néki meg-
parancsolt ős megteszi, a mit néki senkisem parancsolt 
A mit meg a búcsúról tudni kell, azt bízzuk a tudósokra 
az iskolákban és érjük be e magyarázattal 

A s z e n t e g y h á z p a r a n c s o l a t a i r ó l . 

Isten parancsolatát az egyház parancsolatánál többre 
kell becsülni, mint az aranyat ós drágakövet a fánál és 
szalmánál, miként ezt az apostol I. Kor. 3 ( l2) mondja és 
egyiket se vessük meg. Annakokáért ha látva, hogy valaki 
esküdözik, átkozódik, rágalmaz, vagy felebarátján nem 
segít, gondold meg és tudd meg, hogy az ilyen sokkal 
gonoszabb, mim a ki péntek napon húst eszik és a ren-
delt böjtöt megszegi. Ezzel ón kétségkívül nem szóltam 
a jócselekedetek ellen, hanem az igazi jócselekedeteket a 
jelentéktelenebbek fölibe helyeztem. 

Ily értelemben mondottam, hogy mai napság az 
nagyon visszás dolog a világon, hogy az Isten paran-
csolatát teljesen megvetik és emberi jogokkal és csele-



316 
DR. LUTHER MÁRTOM 

kedetekkel takaródznak ós immár a pápát ós az ó igéit 
sokkal inkább félik, mint az Istent és az Istennek igéit. 
És ha ón ezt mondom, úgy azt mondják^ hogy én a 
pápával ós az egyházi joggal kezdek kí ; de arról hallani 
sem akarnak, hogy ők meg magát az Istent és az ő jogát 
czudarul támadják meg. 

Ha egy házasságtörőt, rablót, hazugot látunk, ugy ez 
fel se tűnik, mihelyt egy drága olvasó lóg nyakán, mihelyt 
önkényt böjtöl vagy talán valami különös szentet tisztel 
De ha valaki péntek napon hüst eszik, vagy egy ünnepnapot 
nem ül meg, vagy bármely egyházi parancsot meg nem 
tart, az ilyen gonoszabb mint a pogány, ha szinte balotta° 
kat is tudna feltámasztani. Ilyen szépen szineskednek az 
emberek parancsolataival s cselekedeteivel; Isten paran-
csolatai ós Isten dolgai pedig sürü ködbe vesznek ő előttük. 

Annakokáért még most is azt mondom: Tartsuk meg 
mind a két fajta parancsolatot, de határozott különbséget 
tegyünk köztük, Mert ha az egyháznak egyetlen paran-
csolatja sem volna, akkor is kegyesek lehetnénk Isten 
parancsolatjai ál tal Ha azonban Isten parancsolatját félre 
tesszük, mellőzzük, úgy az egyház parancsolatja nem egyéb, 
mint egy kárhozatos szógyentakarő, a mely külsőkép szép 
színt mutat, holott belül semmi jó nincsen., Azért tanács-
lom is, hogy valamely zsinaton az egyház parancsolatait 
részben szüntessük meg, hogy Isten parancsolatja is fel-
tűnjék és világoljon már egyszer, mert a sok parancsolat 
apró lángocskáival az Isten parancsolatának napját már 
szintén elhomályosítottuk. 

A j ó c s e l e k e d e t e k r ő l . 

Megmondottam és most is mondom, hogy senki sem 
lehet kegyes és jámbor életű, hacsak őt Isten kegyelme 
már előbb kegyessé nem teszi és hogy cselekedete által 
senki sem válik kegyessé, hanem jó cselekedeteket egye-
dül az mivel, a ki kegyes. Hasonlóképpen a gyümülcs nem 
teszi a fát, hanem a fa hozza a gyümölcsöt. Es mint Krisz-
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tus mondja: „a rossz fa sohasem terem jó gyümölcsöt." 
(Máté 7, 18) Azért bármely cselekedet akármely jó, akár-
mely szép legyen űgy színre, ha nem a kegyelemből sar-
jad, hiábavaló. Nem egészen hiába való ; mert azokat a jó 
cselekedeteket, a melyek az Isten kegyelmén kivül vitetnek 
véghez, megjutalmazza Isten ideig való módon gazdag-
sággal, tisztességgel, erővel, hatalommal, őrömmel; barát-
sággal, tudománynyal, értelemmel stb., de az őrök életet 
nem nyerik meg. 

Mindezt hirdettem szemben azokkal a kik csak ís a 
cselekedet külső színére tekintve, jónak nevezik, ami igen 
gyakran gonosz Isten előtt; mert Isten a szív nem a csele-
kedetek színe szerint itóL A mi annyit tesz: Isten akarja 
hogy mi önmagunk felett kétségbe essünk ós minden mi 
életünk és cselekedetünk felett, hogy megismerjük, mi-
szerint mi minden mi legjobb cselekedeteinkkel sem áll-
hatunk meg az ő szemei előtt, hanem, hogy egyedül az 
o végtelen kegyelmében ós irgalmában bízzunk és így 
félelemben járjunk és a mi jó életünkbe vetett bizodal-
munkkal felhagyjunk. 

Lásd e cselekedetek es ez az élet, a mely ilyen felénk 
és alázatos szívből fakad, ez a jó ós nem az, a mely külső-
képpen jónak látszik, legyen bármi nagy, sok, csodálatos, 
ilyen alap ós felfogás nélkül. Erre czéloz a Zsoltár (Lili. n ) 
mondása: Bene placitum est domino etc. — „Isten szive 
szerint gyönyörködik azokban a kik őt félik" és mégis az 
ő irgalmába helyeztetik bizodalmukat. Akkor felünk pedig 
ha megismerjük, hogy mi az ő Ítélete előtt meg nem áll-
hatunk és éppen azért az ítélettől a kegyelem trónjához 
menekülünk Dáviddal, mondván: „Uram Isten ne állj tör-
vényt a te szolgáddal, mert egy igaz ember sem találtatik 
előtted az élők közül." (XLIII, Zsolt. 2.) 

Viszont ugyanúgy nem találja tetszését az Isten azok-
ban, akik bátorságban érzik magukat és a maguk jó 
cselekedetükben bizakodnak. Lásd ezeket a bátorságos, 
elbizakodott, dölyfös jó cselekedetüket vetettem én el, 
hogy mint az írás, én is tanítsam, hogy a bölcs és kegyes 
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embernek fő java és egész valója az Istennek félelme és 
hogy minden bölcsesség és jóeselekedet; akkor igazi, ha 
azokban az Isten iránt való félelem és az 6 kegyelme 
után való vágyódás nyilatkozik meg. Vagyis: Princípium 
sapíentla© timor Domini. „Isten félelme minden bölcseség 
ós jámborság gyökere ős ereje" (CXL Zsolt 10.) Nos, mondd 
tehát, megtilfcottam-e ón vagy sem a jő cselekedeteket? 
Mert az istennek félelme az Istennek kegyelme ós senki 
nem bírja azt maga magát; épen azért minden jó csel©= 
kedet gonosz cselekedet, ha kegyelem ós felelem nincs 
benne. 

A r ó m a i e g y h á z r ó l . 

Hogy a római egyházat Isten minden más előtt ki-
tűnteti, semmi kétség, mert ott ontották vérüket Péter 
és Pál, 40 pápa, azonfelül sok százezer vértanú. Ott győztek 
meg a poklot ós világot, úgy, hogy nagyon is érthető, 
miért visel különös gondot erre az egyházra. 

De, bár sajnos, jelenleg úgy állnak a dolgok Rómában, 
hogy jobban is állhatnának, mégis sem ez, sem semmiféle 
ok nem elég arra s nem ís lehet, hogy ettől az egyháztól 
elszakadjunk, vagy elváljunk sőt minél rosszabbra for° 
dúlnak ott az állapotok, annál inkább kell segítségére 
sietnünk ós hozzá ragaszkodnunk, mert szakítással vagy 
megvetéssel nem javítunk rajta0 Nem fordulhatunk el 
Istentől sem az ördög miatt, sem a kegyesektől a gonoszok 
miatt. Igen, nincs oly bűn avagy baj, a miért a szeretetről 
lemondhatnánk s az egyességet felbonthatnánk. Mert a 
szeretet mindent elvisel ós az egyessóg lelkének semmi 
sem nehéz. Hamis egyessóg és szeretet az, a mely mások 
bűne miatt megbomlik. 

Azt pedig, hogy a római széknek hatalma és feh 
sőbbsége miben áll és mire terjed ki, döntsék el a tudó-
sok, mert a lelkek üdvössége ettől éppenséggel nem függ 
és Krisztus a maga egyházát sem külső, sem látszólagos 
hatalomra és felsőbbségre, avagy e világra tartozó és más 
múlandó dologra, hanem a szív szeretetére, alázatosságára, 
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egyességére helyheztette ós alapította, Annakokáért a 
hatalom legyen olyan, a milyen, nagy avagy kicsiny, 
egyetemes vagy részleges, nyugodjunk meg abban és 
érjük be vele, a mint ezt Isten kiosztja, épp úgy, a mint 
meg kell elégednünk azzal, a miként ő a többi mulandó 
javaka t : a becsületet, gazdagságot, kegyet, ismeretet stb, 
kiosztja. Egyesegyedül az egyseget tartsuk szem előtt 
és semmiképpen ne álljunk ellen a pápai parancsolatoknak. 

így hát remélem, immár nyilvánvaló, hogy ón a 
római egyháztól semmit sem akarok elvenni, mint ezt az 
én kedves barátaim szememre hányják? hogy pedig egy-
némely képmutató kedvét nem keresem, úgy látom, e 
részben helyesen járok el és holmi szappanbuborék miatt 
nem ís száll meg engem halálos felelem? A szent római 
széknek engedelmeskedjünk mindenben, de egy képmuta-
tónak se higyjünk többé. 



5. L E V É L 

X, LEO PÁPÁHOZ. 

(1519. márczius 3.) 

S z e n t s é g e s A t y j á n a k , X. L e o p á p á n a k — 
L u t h e r M á r t o n á g o s t o n o s b a r á t ő r ö k üd -
v ö s s é g e t ! 

Szentséges Atyám i Ű j b ó l készt a szükség, hogy én, 
söpredék-ember és semmi porszem, Szentségedhez s Fel-
ségedhez emeljem szavamat Hallgassa meg azért Szent-
séged kegyelmesen, a Krisztust helyettesítő atyai hallá-
sával, igénytelen juhocskáját és értse meg szívesen annak 
bégetését. 

Itt járt nálunk a tiszteletreméltó fórfiú, Miltitz Károly 
űr. Szentségednek kamarása és Szentséged neveben erősen 
panaszkodott Frigyes fejedelem ő Fensége előtt az én 
Szentségeddel s a római egyházzal szemben tanúsított 
tiszteletlenségem és vakmerőségem miatt, a miért is elég-
tételt kért. Hát ennek hallatára felette elszomorodtam? 
hogy mert az ón szívbeli buzgó törekvésem, a melynél 
éppen a római egyház becsületének megvédése vezetett, 
oly boldogtalanúl ütött ki, hogy magával az egyház fejével 
szemben a tiszteletlenség gyanújába keveredtem s a mel-
lett minden baj forrásaként emlegetnek. 

De hát mit tegyek, Atyám ? Tanácstalanúl állok i t t ; 
haragod hatalmát nem bírom elviselni, s nem tudom, 
hogyan szabadúljak e helyzetből. Az kívánják, hogy a 
búcsú erejéről szóló vitatkozásomat vonjam vissza és ha 
az által elérhetnők azt, a mit czéloznak, haladéktalanúl 
meg is cselekednem. Hanem most, hogy ellenfeleim tárna-
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dásaí ég erőszakoskodása! következtében irataim remé° 
nyemen felül elterjedtek mindenfelé ós sokkal melyebb 
gyökeret vertek a lelkekben, semhogy többé visszavon-
hatók volnának és hogy Németbirodalmunk manapság oly 
csodás mód gazdag a kiváló elmékben, a kik elég műveltek, 
hogy e dologban magoknak ítéletet formálhassanak: épen 
a római egyház iránt való tiszteletből nagyon meg kell 
fontolnom, nehogy valamit visszavonjak- Mert visszavonni 
ama vitatkozást, nem tenne egyebet, mint a római egy-
házat még inkább pellengérre állítani, hiszen mindenki 
felnyitná nyomban a maga száját, hogy ő vegye fel ellene 
a vádat. 

Azok, azok hozták éppen, ó Szentséges Atyám, e 
szégyent és gyalázatot nálunk, Germániában, a római 
egyház nyakába, a kikkel én szembeszálltam, a kik t. i 
esztelen pródikáczióikkal, Szentséged neve alatt, nem 
egyebet, hanem csak a leggyalázatosabb uzsoráskodást 
űzték és a szentséget egyiptomi mocsokkal megfertőz-
tették s megutáltatták; s mintha ez maga már nem lett 
volna elég baj, még engem is, kí az ő szörnyűségeikkel 
szembeállottam. Szentségednél, mint az o vakmeröségők 
okozóját, bevádolnak. 

Hát én, szentséges Atyám, Isten es az egész terem-
tettsóg előtt kijelentem, hogy sem nem volt, sem most 
nincs szándékomban a római egyház es Szentséged tekin-
télyét csak legkevésbé ís érinteni, nemhogy bármely álnok-
sággal megtámadni; ellenkezőleg teljes szívből vallom, 
hogy az egyház tekintélye és hatalma mindenekfelett való 
és hogy nincs is semmi, a mi fölébe volna helyezendő, 
sem égen, sem foldon : •— az egy Ur Jézus Krisztust ki-
véve ; és Szentséged ne adjon hiteit semmiféle gonosz 
cselnek, a mely Luthert ravaszdi más színben tűntetné fel. 

Az egyet, a mit e dologban megtehetek, íme meg-
teszem. Készséggel megígérem Szentségednek, hogy a 
bűcsű ügyével innentúl felhagyok s mélységesen elhallgatok 
(ha ugyan ellenfeleim is a magok üres fecsegósőkkel fel-
hagynak) s nyilatkozatot adok ki,4 .a melyből a nép majd 

Dr. L u t h e r M. míívei. 0 1 
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megérti s a mely őt inteni fogja arra, hogy a római egy-
házat tiszteletben tartsa s amazoknak hebehurgyaságát 
ennek számlájára ne írja, — hogy az ón éles modoromat-
se • kövessék, a melylyel a római egyházzal szemben eltem 
sőt visszaéltem, a midőn ama bohóczokraj rácsaptam 
csakhogy, végre valahára, Isten kegyelméből, ez utón is 
megszüntethető legyen a felszított egyenetlenség. 

. Mert csak az volt az ón egyetlen törekvésem, nehogy 
idegen uzsorás szellem ocsmánysága megfertőztesse a mi 
római anyaszentegyházunkat, ős nehogy a nép tévedésbe 
ejtessek, megtaníttatván arra, hogy a szeretetet a bűcsű 
mögé helyezze. — Minden más egyéb kérdést, mint közö=. 
nyös .dolgot, mibe sem veszek. Ha azonban e dologban 
még • többet ís tehetek — szíves készséggel megteszem. 

Krisztus tartsa meg Szentségedet örökre. 
• , Altenburg, MDXIX. márczius 3 

ch Luthe Márton barát. 

. " 6. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1519. márczius 5.) 

A n e m e s é s t u d ó s f é r f i ú n a k , S p a la t i n 
G y ö r g y ú r n a k , ő f e n s é g e a s z á s z v á l a s z t ó 
f e j e d e l e m t i t k á r á n a k s t b , 

JÉZUS. 

Üdv az Űrban! Kétszer is figyelmeztettél, Spalatinom, 
hogy anyanyelven írt védelmemben5 a római egyház iránt 
való hűségemről, buzgóságomról és engedelmességemről 
említést t e g y e k o Én ezt, úgy hiszem, meg is cselekedtem, 
bárha iratomat kiadtam, mielőtt figyelmeztetésedet olvas-
tam. Sohasem volt szándékom a római apostoli széktől 
való elszakadás: sőt végső törekvésem, hogy az nemcsak 
névleg, de valósággal is úr legyen mindenek felett 
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Hogy - jutnék én ide : mikor jól tudom, hogy még a törököt 
is tisztelni s megtűrni kell, hatalmának • okából Hiszen 
meggyőződésem, hogy — mint Péter mondja — nincs 
hatalom, hanemha Isten akaratából: itt azonban az ón 
hitemről van sző az én Krisztusomban, a kinek Igéjét 'sem 
csakúgy kényünk-kedvünk szerint forgatni, sem - megfer-
tőztetni nem engedem. 

Hagyják meg nékem a római dekrétumok a tiszta 
evangéliomot s fosszanak meg egyéb mindentől: ínég 
csak egy hajszálat sem mozdítok meg. Hát mit tehetek, 
mit kell tennem meg egyebet? Szíves örömest betartom 
e megállapodást ós újításba néni fogok,, Mert ama- vita 
maga, hiszem, vita marad, a mely csupán a tudósokra 
vonatkozik6 i a néppel ennek a maga nyelven kell beszél-
nünk. ' . . . . 

Isten veled. 

' MDXIX. márczius 5. 
Luther Márton barát. 

7. LEVÉL . . 

MILTITZ KÁROLYHOZ. 
(1519. május 17) 

A j e l e s f é r f i ú n a k , M i 1 t i t z K á r o l y 
a p o s t o l i k i k ü l d ö t t é s m a í n z i k a n o n o k 
u r n a k, a z Ú r b a n p á r t f o g ó m n a k , , 

JÉZUS 1 

Üdv az Úrban! Jó uram, vettem kiválóságod levelét, 
a melyben ajánlod, hogy minél előbb Koblenzbe siessek, 
mert ez előnyömre szolgálna. Azonban hallgasd meg, 
kérlek, türelmesen e dologról való véleményemet. Első 
ízben,.alténburgi összejövetelünk alkalmával is úgy láttam, 
hogy jelenlétem nem volt éppen szükséges, hanem elegen-

21* 



324 DR. LUTHER MÁRTOM 

donek tartottam5 hogy, inert megjelentek Irataim, a melyek 
az én felfogásomat teljes világossággal feltárták, ezekben 
kifejtett véleményem megvizsgálása után állapítsák meg 
a czikkelyekei a melyeket, — és a módot, a mely szerint 
revokálnom kell, megjelölve okaikat Is, hogy revocatióm 
foganatos és indokolt legyen; nehogy különben úgy tűnjék 
fel a dolog, mintha csak erőszakkal kényszerítettek volna 
reá és végül ís a következmény még veszedelmesebb 
legyen, mint előzménye volt Hát most is ez a véle-
ményeim 

És bárha mégis mennem illenék, gondold el, ugyan 
micsoda ostoba embernek mondanának mindazok, a kik 
azt meghallanák, mikor magad írod, hogy még Rómából 
nem jött ez ügyben rendelet; minélfogva mindeddig, ily 
rendeletre való hivatkozással, az érsek sem bocsátotta kí 
m e g h í v ó j á t a z t sem tudom, vájjon a birodalom mai fel-
fordult állapotában jön-e ilyféle megbízás, avagy ha jön is, 
az érsek elfogadja-e majd ? Hát hogy menjek ón neki ily 
nagy bizonytalanságnak, a mely oly sok veszedelemmel 
fenyeget s oly súlyos költséget igényel ? Honnan teremtsem 
ezt elő én, földhözragadt szegény ember ? Hiszen már 
eddig ís annyit költöttem, pártfogóimat is annyira igénybe 
vettem, hogy szégyenelnem kell tőlük még többet is 
kunyorálni; teljesen mellőzve azt, hogy, mert interregnum 
alatt élünk,7 senki ugyan most salvus conductust nem kap, 
legkevésbé én, kire annyi ellenség ólálkodik. 

Ehhez járúl, hogy a nyilvános vitatkozás, a melyet 
annak idején Ágosta városában a főtisztelendő bíboros úr 8 

megtagadott, Eck János által felajánlva, már készül Lip-
csében, honnan ha — ós ha még oly komoly okból is — 
visszahúzódnám, nagy szégyen-gyalázatot hoznék nemcsak 
a magam és barátaim, de sőt fenséges fejedelmünk, az 
egész ágostonos-rend ós az egyetem fejére is. Hát majd 
ezúttal, annyi tudós férfiú előtt és oly beható vita útján 
bizonnyal sokkal alaposabban s tüzetesebben lesz meg-
vizsgálható ez a dolog, mintsem akár az érsek, akár a 
bíboros előtt; miből nyilvánvalólag inkább maradjon füg-
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gőben most minden, semhogy e vitatkozásnak valamit 
útjába gördítsünk. 

Különben is, mivel az érsek, mint birodalmi választó-
fejedelem, Ily viszonyok között kell, hogy magát távol 
tarsa ez ügytol; vájjon ha ö távol van, hol a védelem 
számomra? És ki fogja az én ügyein tárgyalását vezetni? 

De még ha mindez akadály nem léteznék ís ; nem 
akarnám, hogy ez ügy a bíboros ő fotisztelendősége előtt 
tárgyaltassék; nem akarom, hogy o ott jelen legyen, nem 
tartom erre méltónak őt, a kí meg merte tenni Ágostában, 
hogy engem a keresztyén hittől eltérítsen; nem ís hiszem, 
hogy ő jő keresztény-katholikus volna. Majd ha érkezesem 
lesz, írok a római pápának és a bíborosoknak s bevádolom 
őt, ha csak magamagát nem igyekszik tisztára mosni 
minden rút tévedeseitől. Fáj, hogy az apostoli szék követei 
olyanok, a kik Krisztus elpusztítására tőrekesznek. 

Reménylem azért, jó uram, hogy mindez okok kellőleg 
kimentik elmaradásomat; hogy meg se említsem, mi-
szerint a minap valami képmutató, egész nyaláb irattal 
megrakodva, erre járt és utánad, majd meg utánam kér-
dezősködött s erős gyanút keltett, hogy valami rosszat 
forral ellenem. Végre is el kellett hordania az irháját, 
különben az Elbába ugratták volna. Csak kevésbe múlt, 
hogy — ha magam ellene nem szegülök — téged tart-
sanak az értelmi szerzőnek, főleg mikor meghallottuk, 
hogy még mindig Németországban vagy, holott megígérted 
nekem, hogy rövid időn és a legrövidebb úton Rómába 
utazol. így történt, hogy magam ugyan mentettelek, de 
viszont magamnak mindenfelől tartanom kellett a lesel-
kedóstől. 

A mi immár azt a véleményedet illeti, hogy a dolog 
bonyolúltabbá válnék, ha szentséges urunk, X. Leo, több 
püspököt bízna meg ennek elbírálásával: hát ón e tekin-
tetben ellenkezőleg vélekedem. Mert a midőn magam, ki-
adott könyveimmel, a dolgot az egész világ ítélete alá 
bocsátottam és most is Lipcsében annyi férfiú előtt szán-
dékom azt tárgyalni: nemcsak hogy nem bonyolultabb, 
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de egyenesen kívánatosabb' lesz, ha az ügyben minél-több 
bíró mond ítéletet. 

Ha pedig — miként írod —>a vett apostoli brévék 
téged arra kényszerítenének, hogy , az én késlekedésem 
miatt te magad jöjj hozzánk; hát Isten hozzon szeren-
esésem Én, kinek annyi a dolgom ós elfoglaltságom minden 
irányban, sokak kára nőikül nem vesztegethetem időmet 
hiábavaló utazásra. Élj boldogul, nagyrabecsűlt férfiul 

Kelt Wittembergben, MDXÍX. május 17-ón Jubilate 
vasárnap után. 

Luther Márton ágostonos-barát. 

8. LEVÉL 

. FRIGYES VÁLASZTÓ FEJEDELEMHEZ. 

(1519. szeptember 30.) 

JÉZUS 1 

F e n s é g e s F e j e d e l e m , n e k e m 1 e g k e g y e 1-
m e s e b b U r a m ! 

Jobbágyi hódolattal jelentem Fejedelmi Fenségednek, 
hogy Miltitz Károly úr hozzám intézett levelében felhívott, 
hogy jelöljek ki neki egy napot Liebenwerdában való talál-
kozásra, miként ezt Fejedelmi Fenségednek az ő idezárt 
leveléből9 látni méltóztatik. Minthogy én ezt Károly úrtól 
komolyabbnak veszem, mintsem tán ő maga gondolja: 
nem akartam e dologban Fejedelmi Fenséged háta mögött 
eljárni s azért kijelöltem neki a szent Dénes nap után 
egy hétre eső vasárnapot,10 előbbre nem volt lehetséges. 
Nem gondolnám,' hogy valami veszedelemtől kell tartanom. 
S ha úgy volna is, nem sokat törödöm vele. Alázattal 
kérem Fejedelmi Fenségedet, kegyeskedjék levelemet, 
Fejedelmi Fenséged üzenetével együtt, hozzá eljuttatni. 
Ezzel ajanlom magamat Fejedelmi Fenségednek — kit 
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Isten számunkra sokáig boldogságban éltessen — magas 
kegyeibe. Ámen. 

Wittemberg, Mihály utáni szombaton 15190 

Fejedelmi Fenségednek 
alázatos káplánja 

Dr. Luther Márton, ágostonos barát, 

9. LEVÉL • . 

SPALATINHOZo 
(1519. október 8.) 

Elsőben is meghagyta (Miltitz), hogy üdvözöljem 
nevében a mi fenséges fejedelmünket; másodszor: hogy 
üdvözöljelek téged is az ő nevében. Harmadszor: vájjon 
a trieri érsek bíróságára vonatkozó megállapodást, a 
melyre Altenburgban jutottunk, tartom-e ? Válaszoltam : 
mindenesetre. Ám ez a szinjáték utolsó - jelenete. Végül 
mindezek után kijelentette, hogy ő az apostoli széktől 
vett megbízatásának ezennel megfelelt s mihamar haza 
utazik, nem akarván előbb távozni, míglen e dologban 
velem élőszóval nem tárgyalt. 

Luther M. 

Végezetül mintegy zárjelenetkepen még a pápa 
hatalma felett enyelegtünk, megegyezvén, hogy a pápa 
bár hatalmát nem isteni jogon bírja, megbízatása mégis 
különböző a többi apostolokétól Mikor aztán azt kérdeztem, 
hogy miben tér hát el e megbízatása? azt felelte: ugyan-
egy az, csakhogy az Péternek a világ egy különös helyére 
adatott. Ó, mi a dologban hamar megegyeztünk.*) 

*) E levél csak töredékben maradt fel. Dátuma szerint Luther azt 
Lieberwerdából, közvetlen a Miltitzczel való találkozás napján irta, utó-
iratában nem minden gúnyos él nélkül. 
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10. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1519. október 19.) 

JÉZUS 1 

Üdvöt az Űrban í Se nem mondottam, de még csak 
gondolatomban sem volt soha, jő Spalatinom, hogy én 
Károlylyal11 Trierbe utazom; csodálom ©z ember vak-
merőségét vagy feledékenységét, a kinek csak nehezen 
engedtem abban, hogy Líebenwerdába elmentem : raikóp 
lehetne tehát az valószínű, hogy ily nagy útra, ós épen az 
o társaságában elígérkeztem volna! Nyugodt lehetsz, hogy 
semmi másra rá nem állottam, mint hogy fejedelmünk 
parancsa és tanácsa értelmében megállottam azon ígé-
retem és kötésem mellett, a melyet Altenburgban tettem, 
t L, hogy a trieri érseket ez ügyben birókóp elfogadom. 
Mondom: a bíróról volt szó, utazásról soha, 

Mi több : hiszen épen Károly maga mondotta, hogy 
mihamar nem Trierbe, hanem Rómába utazik el, minthogy 
már eleget tett a megbízatásnak, a melyet a városból12 

kapott. Végül is az a gyanúm támadt, hogy a midőn e 
már rég elintézett dologban velem újból személyesen akart 
tárgyalni, nem is vezette egyéb szándék, mint hogy vissza-
érkezve a városba, annál is inkább eldicsekedhessek nagy 
buzgalmával, ráutalva, hogy ismételve személyesen tárgyalt 
velem és egyáltalán mindent megkísértett, a mi csak 
módjában állott. 

Minthogy azonban reményében csalódott, hát úgy 
hiszem, hogy csak azért fecseg most, mert lelkiismerete 
nem tiszta, vagy mert a fecsegés már természetéből foly. 
Ilyennek rajzolta őt ugyanis előttem tegnap egy pome-
rániai doktor, collerburgi apát, az ebédnél, a melyhez, 
Rómából jövet, velem együtt, a pomerániai fejedelemnél, 
a mi rectorunknál hivatalos volt: mint a kit Rómában 
Isten tudja micsodának tartanak. Avval kérkedett volna 
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ott, hogy a szász fejedelmi házzal sógorságban áll, űgy, 
hogy ez okon itt-ott az olaszok őt 5?d© parente Dnce 
Saxoniae" (vagyis a szász berezegek véréből valónak) czí-
mezgetik s még más egyéb üres és nevetseges dolgokkal 
ís; röviden, nyomorúságos ember őkeme, gúny czélfcáblája 
ott, nemsokára majd itten is. 

Ugyané doktor mondta azt is, hogy a midőn a rózsát 
kellett volna átadnia, bréve kézbesíttetett neki, azon 
meghagyással, hogy a rózsát a fejedelemnek űgy adja át, 
hogy érte ez viszont Mártont szolgáltassa ki ; s hogy e 
megbízatásában így jár t volna el, ha egy okos bíboros 
közbe nem lép, a ki olvasván a brévét, nagy haraggal így 
szólt: hát gyerekek, avagy bolondok vagytok-e mind 
egyetemben, hogy a fejedelmet egy barát árán merészelitek 
megvásárolni ? S kitépve kezéből a brévét, sajátkezűleg 
széjjeltépte azt. 

Isten Veledo ír tam amúgy futtában Dénes után 5 
nappal MDXIX. 

Luther Márton, barát. 

10. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 

(1520. okt. 12 vagy 13.) 

A k e g y e s ó s t u d ó s f é r f i ú n a k, S p a l a t í n 
G y ö r g y u r n a k ; s z á s z f e j e d e l m i t i t k á r n a k , a 
K r i s z t u s b a n b a r á t o m n a k 

JEZÜS. 

Üdv az Úrban! Összejöttünk Lichtenbergben, kedves 
Spalatinom, Miltitz Károly úr és én s az alapon, a mit 
tőle hallottam, nagy reménységgel megállapodtunk, hogy én 
a pöipáJiuz levelet intézek mindkét13 nyelven, elöljáróképen 



330 DR. LUTHER MÁRTOM 

muiikácskámhoz, a melyben elmondom az én történetemet, 
hogy nem volt soha szándékom az o személyét meg-
támadni, minden felelősséget Eck nyakába hárítván. 

Hát én ezt mind, minthogy egytől-egyig igaz és való, 
készséggel megteszem14 s tehetségein szerint alázatos 
készséggel felajánlom, hogy elhallgatok, csak a többiek ís 
hallgassanak, hogy még csak a látszatát ís-kikerüljem, 
mintha el akartam volna bármit ís mulasztani, a mit a 
békesség erdekeben a magam részéről megtenni módom 
és kötelességem: a mint hogy erre én mindig kósz ís 
voltam, a mit te nagyon jól tudsz. Legközelebbi teendőin 
azért mindennek elkészítése lesz. Ha sikerül, a miben 
bíztunk, űgy jól vagyon; ha máskép válik el a dolog, az 
is jó lesz, mert bizonynyal az Úr akarata lesz az is. 

Lichtenbergben MDXX. 

Luther Márton, ágostonos barát. 



(1519 jun. 27—juL 16.) 

FORDÍTOTTA 

STROMP LÁSZLÓ. 





BEVEZETÉS. 

Luther 95 tételének megjelenése után dr. Eck János 
ingolstadti egyetemi tanár „Obelisci" czímű röpiratában erős 
támadást intézett Luther ellen, mire Luther „Asterisci" czím 
alatt felelt 1518. aug. 10-én. Ez „Asterisci" cz. röpiratát kiadá-
sunkban mellőztük azért, mert lényegében s hozzá terjedel-
mesebben megtalaljuk annak tartalmat a 95 tetei magyarázatát 
tárgyazó s fentebb egész terjedelmeben közölt „Resolutiók-
ban." Hasonloan Garlstadt is Eck „Obeliscr-jére 380 tételben 
felelt. Az így megindúlt irodalmi vita eldöntésére volt hivatva 
a l i p c s e i d i s p u t á c z i ó , a melybe Luthert, daczára, hogy 
Miltitznek megigérte, hogy ha ellenfelei elhallgatnak, maga is 
csendben marad, egyenesen beléhajszolták ellenfelei, a kik 
nemhogy elhallgattak volna, de a legnagyobb hévvel támadtak 
tovább is ellene. E vita érdekében állította fel Eck a maga 13 
tételét, a melyekkel szemben Luther ugyancsak „D i s p u t a t i o 
e t e x c u s a t i o F. M a r t i n i L u t h e r a d v e r s u s c r i m i -
n a t io n e s D. Jo a n n i s Ecc i i . 1519" czím alatt kiadott 
13 tétellel felelt (3. sz.). Egyben, minthogy a 13-ik tételt, a 
mely a pápa hatalmi elsőségéről szólt, Eck egyenesen azért 
vonta a vitába, hogy avval Luthernek gáncsot vessen, ez 
kötelességének ismerte egy „ R e s o l u t i o L u t h e r i a n a 
s u p e r pr op o s i t i o n e s u a d e c i m a t e r t i a de p o t e s-
t a t e p a p a e (pe r a n t o r e m l o c u p l e t a t a ) 1519." cz. 
terjedelmes külön röpiratban fejteni ki e kérdésben elfoglalt 
álláspontját. Egyúttal a disputáczió végeztével, minthogy „a 
vita nem ment rendén" (1. 4. sz. a.) kiadta újból e resolutióját 
s egyúttal egy ujabb külön „ R e s o l u t i o n e s L u t h e -
r i a n a e s u p e r p r o p o s i t i o n i b u s s u i s L i p s i a e 
d i s p u t a t i s . 1519." cz. röpiratban újból visszatér mind a 
13 tételben felölelt vitaanyagra. Mi a két Resolutióból egy 
fejezet alá foglalt kivonatos anyagot közlünk csak (5. sz. a.), és 
pedig a 13-ik tétel magyarázatával foglalkozóból csupán a beveze-
tést, a 13 tétel valamennyiével foglalkozó második, vitautáni 
resolutiókból pedig csupán az első és a 13-ik tétel magyarázatát; 
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tesszük pedig ezt oly okból, mert Luthernek amaz első reso-
lutióban a pápa primátusával szemben elfoglalt álláspontját 
még bővebben és alaposabban fogjuk majd ugyané kér-
désről irt későbbi „Vom Papstthum zu Rom" cz. nagyobb mun-
kájából megismerni, a melyet a következő fejezetben egész terje-
delmében közlünk; és mert ama vita utáni resolutióknak a 2—12 
tételekkel foglalkozó részei tartalmilag már a 95 tétel magya-
rázatában ki voltak merítve s majd még ujabb iratokban is 
szellőztetve lesznek. 

E vitatkozás körül Luthernek igen gazdag levelezése volt*), 
melyet azonban, bármennyire érdekesek is e levelek magukra, 
javarészben mellőzhetőnek tartottunk, minthogy magának a vitá-
nak lefolyására, úgy történeti mint tartalmi szempontból, az álta-
lunkközölt anyag kellő fényt vet. Mint különösen érdekes leveleket 
mégis megemlítjük legalább, az itt közlötteken kivül, Luther-
nek Carlstadhoz 1519. márczius végén vagy április elején 
intézett n y i l t 1 e v e 1 é t; a melyben Eck schedulájára (a 13 
tétel) utalva kijelenti, hogy az odadobott keztyűt felveszi; 
továbbá Lange Jánoshoz 1519. április 13-án intézett levelét 
melyben hivatkozva Carlsstadthoz intézett fennti nyilt levelére 
jelenti, hogy a vitához, a melyre a választó fejedelem az enge-
delmet megadta, készül; valamint az augusztus 15-én Spalatin-
hoz intézett levelét, a melyben a vita lefolyását julius 20-iki 
levelénél (4. sz. a.) is bővebben irja le s benne resolutióinak 
kiadását jelzi. (E levél egyúttal előszó is e resolutiókhoz.) Nem-
különben Frigyes választóhoz Carlstadttal együtt 1519. augusztus 
18-án intézett hosszabb beszámoló levelét, valamint magá-
hoz Eckhez 1519. nov. elején intézett levelét is, a melyben 
Eclmek egy „D. Joh. Eccii Expurgatio" cz. mentegetődző, s az 
íngolstadti egyetemhez intézett röpiratát veszi birálat alá s 
kimutatja, hogy Eek az egész vitában mily kétes szerepet 
játszott stb. 

Maga az egész vita, jegyzők leirása után, „ D i s p u t a t i o 
J o a n n i s E c c i i e t M a r t in i L u t h e r i Li ps i a e h a b i t a 
1519." czímen külön is megjelent és a weimári kiadás I. köte-
tébe (250—283 1.) fel is van véve; ez anyagot is azonban, 
mint nem közvetlen Luther tollából valót, mellőztük. 

A mi immár az itt említett s általunk részben közlendő 
3 iratot illeti, úgy szövegkritikai szempontból még a követ-
kezőket jegyezzük meg. 

a) Luther 13. tétele megjelent 3 kiadásban (A. B. C.) Az 
eredeti az A. példány : 

*) 1. D e W e t t e : „D. M. Luthers Briefe" stb. Berlin 1825. 
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„Disputatio et excusatio F. Martini Luther aduersus || crimi-
nationes D. Johannis Eccij. || " 

egy folio lap egyoldalnyi nyomással. Megjelent május közepén 
Grünenberg Jánosnál. Egyetlen felmaradt példányát a hallei 
egyetemi könyvtárban őrzik. 

b) A vita 13-ik tételére, a pápa hatalmára vonatkozó 
resolutió elsőben 24 quart oldalon Grünenberg János nyom-
dájában lett kiállítva, még a vitát megelőzőleg, junius havában. 
Ez az A. kiadás : 

„RESOLUTIO LVTHERIANA || SÜPER PROPOSITIONE || SVA 
TERTIA DECIMA || DE POTESTATE || PAPAE. || " 

— a melyet még a B. C. D. E. F. kiadások követtek. Legneveze-
tesebb közülök az E. alatti 

„Resolutio luthe || riana super pro || positione decia || tertia: de 
pote= || state pape: per || autore locu* || pletata. || " 

a mely Lipcsében, Lotther Menyhértnél nyomatott ugyancsak 
1519-ben, s a melyet a weimari kritikai kiadás alapúi foga-
dott el. 

c) A vita utáni resolutiók 
„RESOLUTIONES LUTHERIANAE || SUPER PROPOSITIONIBUS 

II SÜIS LYPSIAE DISPU- || TATIS. || " 
— 1519. augusztus közepén jelentek meg, Wittembergben, Grü-
nenberg J. nyomdájában 26 quart oldalon. Ez az A. kiadás, a 
mely aztán a további B—G. kiadásoknak is alapul szolgált. 

Mi itt is mindenben a weimari kritikai kiadást követtük. 
Maga a disputatio tartott junius 27.—julius 16. napjain. 
Hogy mily rendben és megosztással, az Luthernek Spala-

tinhoz irott (4. sz. a.) leveléből világosan kitűnik. 
Hogy mily eredménynyel? Erre a pártállások szerint 

különbözők voltak a vélemények. Eck, örömében, hogy sikerült 
Luthert a pápa világi hatalmára vonatkozó kérdésben nyilat-
kozatra birnia, nagy diadallal sietett Rómába, hogy ellene 
tovább izgasson s az elátkozó bullát kieszközölje. Luther 
érezte, hogy a lipcsei vitával ügyében, melyet a keresztyén 
igazság ügyének tekintett mindenha, jelentős fordulat állott be, 
azért igyekezett az elkövetkezendőkért a felelősséget magáról 
elhárítani s váltig hangoztatta, hogy — bárha ellenfelei most 
a vita után seregestül támadtak reá — mindig kész a még 
Miltitznak adott igéretét beváltani, csak a ker. igazság ne szen-
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vedjen rövidülést. Ily szellemben irja még Eck Romában tar-
tózkodása idején „ P r o t e s t a t i o n u n d E r b i e t e n " cz. nyi-
latkozatát, a melyet mi itt 7. sz. a. közlünk, s ennek mintegy 
utegyengetőjeként V. Károly császárhoz intézett levelét (6. sz.), 
a melyben ügyét ennek, mint ker. fejedelemnek figyelmébe 
és pártfogásák ajánlja. Hasonló szellem lengi át A l b e r t 
é r s e k p r i m á s h o z intézett levelét is (8. sz.), a melylyel 
egyidejűleg a merzeburgi püspökhöz is irt hasonló célzattal és 
tartalommal (1. De Wette i. m. 401 I). Az érsek febr. 26-án 
válaszolt. Luther irataiban — úgymond — az Ítéletet rábizza 
a tudósokra; csak az egyet óhajtja, hogy a pápa világi ha-
talmát ne bolygassák . . . Hiszen ha csak Lutheren áll vala a 
dolog . . . De ott voltak Ecken kivül még sokan, ott főleg 
A1 w e 1 d : Luther ellenfelei s általok a gondviselés gondos-
kodtak arról, hogy Luther ne állapodhasson meg, hanem 
haladjon előre törhetlenül — s vele együtt a reformáczió mun-
kája is. 



1. LEVÉL 

FRIGYES VÁLASZTÓFEJEDELEMHEZ, 

(1519. márczius 13.) 

A f e n s é g e s é s n e m e s f e j e d e l e m n e k é s 
U r a m n a k , F r i g y e s b e r e z e g n e k , a s z e n t ró -
m a i b i r o d a l o m f o m a r s a 11 j á n a k, v á l a s z t ó -
f e j e d e l e m n e k , S z á s z o r s z á g h e r c z e g e n e k , 
T h ü r i n g i a t a r t o m á n y i - ós M e i s s e n o r g r ó f-
j á n a k , a z én l e g k e g y e l m e s e b b U r a m n a k é s 
P á r t f o g ó m n a k ! 

JÉZUS I 
Elsőben is ós mindenben álljon alázatos, gyarló kö-

nyörgésem választófejedelmi Fenségedért 
Fenséges, nemes, legkegyelmesebb Uram I Választó-

fejedelmi Fenséged udvari káplánja, Spalatin mester, meg-
küldötte nekem ama néhány pontot, a melyeket tiszte-
lendő' Miltitz Károly úr, pápa o Szentségének követe. 
Fenségedhez, reám vonatkozólag, benyújtott, oly czelból 
t. L, hogy innentűl elhallgassak ós semmi újításba ne 
kezdjek, a miként ebben Altenbnrgban megállapodtunk. 
Isten a megmondhatója, mily komolyan vettem én e dolgot, 
s mennyire örültem, hogy a herczehurczának evvel vége 
szakad, a mennyiben t. L az ón tőlem függ. Oly szorosan 
is ragaszkodtam e megállapodáshoz, hogy szó nélkül 
hagytam Prierias Sylveszter úr replikáját, holott az elég ok 
lett volna a megnyilatkozásra; s fel se véve ellenfeleim 
&iüivó gúnyjait, valamint barátaim tanácsait, hallgattam: 
jullühet megállapodásunk, mint azt Károly úr bizonynyal 

D r . L u t h e r M. műve i . 22 



338 DE„ LUTHER MÁKTOK 

jól tudja, az volt, hogy csak addig kell hallgatnom, a míg 
ellenfeleim is ugyanazt teszik. Most. azonban doktor Eck 
váratlanűl űgy támad reám, hogy — a mint látszik — 
nem ís annyira engem, mint választófejedelmi Fenséged 
egész wittembergi egyetemet akarja szégyenbe ós gyalá-
zatba rántani, mely szerepre o, sok derek férfiúnak véle-
menye szerint, egyenesen meg volna vásárolva; hát az 
ilyen alattomos orvtámadással szemben hallgatnunk, sem 
az igazságot így a sárban hagynunk nem lehet Hiszen ha 
az én szájamat bekötik és mindenki másét megnyitják, 
gondolja meg Fenséged, nem esik-e nekem akkor még az 
ís, a ki egyébként nem mert volna belém kötni ? Ám én 
még mindig szívből kész vagyok választófejedelmi Fen-
séged tanácsának engedelmeskedni s mindenben hallgatok, 
ha csak ők is bekén maradnak; van nekem egyéb dolgom 
elég ós kedvem sincs az ily perpatvarhoz. Ha azonban 
nem hallgatnak, űgy alázattal kérem választófejedelmi 
Fenségedet, ne vonja meg tőlem a kegyelmet, mert azt 
lelkiismeretem el nem viselhetné, s az igazságnak szabad 
folyást engedjen, Mert bárha a dolog a pápás szentséget 
érinti is, kénytelen vagyok a disputácziő módjának meg-
felelően az ellenvéleményt állni, természetesen mindig 
teljes alázatosságom és engedelmességem hangoztatásával 
a szent római székkel szemben. — Isten adjon választó-
fejedelmi Fenségednek boldogságot. Ámen. 

Wittembergben, 1519. Invocavit vasárnapján 

választófejedelmi Fenségednek 

lyg^íazatosabb káplánja 

Dr. Luther Márton, ágostonos-barát. 
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2. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1519. márczius 13.) 

Á d e r e k f é r f i ú n a k , K r i s z t u s p a p j á n a k , 
S p a l a t í n G y ö r g y ű n i a k , s z á s z v á l a s z t ó -
f e j e d e i m i t i t k á r n a k , a z Ú r b a n b a r á t o m n a k l 

JÉZUS! 

Disputácziómhoz való előkészületből forgatom a pápák 
dekrétumait s (megsúgom) nem tudom; vájjon a pápa 
maga az Antikrisztus-e, avagy ennek apostola, mert dek-
rétumaiban Krisztust (vagyis az igazságot) annyira és oly 
nyomorúlt módon eltorzítja és keresztre feszíti. El sem 
mondhatom, mennyire gyötör, hogy Krisztus népét így 
játszszák ki a törvények és Krisztus nevének színe alatt. 
Majd valamikor lemásolom számodra ,a dekrétumokhoz 
gyűjtöt t jegyzeteimet, hogy magad is meglásd, mit tesz 
az: tőrvényeket alkotni a Szentírás sutbadobásával, a 
bitorolt zsarnokság ösztönéből; hogy hallgassak az Anti-
krisztus egyéb hasonló dolgairól, a melyeket a római 
kúria a világ nyakába zúdít. Napról-napra növekedni érzem 
magamat a Szentírás oltalmában es erejében. 

Légy boldog az Úrban I 

Wittemberg, 1519. Invocavit vasárnapján. 

: Luther Márton, ágostonos-barát. 

22* 
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3. LUTHER 13 TÉTELE 

S Z E M B E N EGK T É T E L E I V E L . 1 

(1519. ápril folyamán.) 

Luther Márton vitatkozása és mentsége D. Eck János 
vádáskodásaival szemben/4 

(1519.) 

Á z ú j é s r é g i t é v e l y g é s e k k e l s z e m b e n 
L u t h e r M á r t o n a l i p c s e i f ő i s k o l á n a k ö v e t -
k e z ő t é t e l e k e t f o g j a v é d e l m e z n i : 

1, Minden ember mindennap vétkezik, de mindennap 
bűnbánatot is gyakorol. Krisztus tanítása szerint: „Tér-
jetek meg !" (Máté 4,17), kivéve tán egyetlen egy új igazat, 
a kinek bűnbánatra nincs szüksége, holott pedig ama 
mennyei vinczellér még a termő tőkét is napról-napra 
megtisztogatja* 

2. A ki tagadja, hogy az ember a jóban is vétkezik 
s hogy a megbocsátható bűn nem a saját természeténél 
fogva, de Istennek irgalmából olyan, vagy hogy a bűn a 
gyermekben a keresztség után is megmarad: az egyszerre 
Pált ős Krisztust is lábaival tapossa, 

3c Azt, a ki állítja, hogy a jó cselekedetnek vagy a 
bűnbánatnak kezdete a bűnök megvetése, ós nem az 
igazság szeretete s hogy abban többé nem vetkezünk : a 
pelagianus eretnekek közé számítjuk, Sőt beigazoljuk, hogy 
tanítása őrjöngés még a maga szentséges Aristotelesóvei 
szemben is. 

4. Isten az örök büntetést ideigvalővá változtatja, 
t. i. a kereszt hordozásává, a melyet sem reánk vetni sem 
rólunk levenni sem kánonoknak sem papoknak semmi 
hatalmuk; jóllehet veszedelmes tányérnyalóktól félre-
vezetve, annak képzelt birtokával kérkednek is. 

5. Minden pap köteles a bűnbánót a büntetés s a 
bünsúly aiól feloldozni, különben vétkezik: hasonló bűnbe 
esik bármely felsőbbrendű pap is, ha különösen fontos ok 
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nélkül titkos dolgokat függőben hágy, jóllehet az egy-
házak, helyesebben a tányérnyalók szokása ez ellen 
bizonyít is. 

6. Lehet, hogy a lelkek a tisztító tűzben eleget tesz= 
nek a bűnökért; azt állítani azonban, mintha Isten egy 
halandótól többet követelne a készséges meghalásnál, 
örült vakmerőség s egyáltalán mivel sem igazolható. 

7. Nem mutatja, hogy akár a hitnek, akár a töre° 
delemnek, akár a szabad akaratnak lényegevei tisztában 
volna az, a ki azt fecsegi, hogy a szabad akarat szabad 
uralom a jó és rossz cselekedetek felett, vagy a ki arról 
álmodozik, mintha bárki nem egyedül az igének hitéből 
igazíttatnék meg, avagy mintha a hitet nem szüntetné 
meg bármely bűntény. 

8. Igazság és ész ellen való ugyan, hogy azok, a kik 
nem szívesen halnak meg, szűkölködnek szeretet nélkül 
s ezért a tisztító tűz kínját szenvedik: csakhogy ez igazság 
és ész ép annyit ér, mint a theologisták véleménye,3 

9o Tudjuk, hogy a theologisták tanítása szerint a lelkek 
a purgatoriuraban biztosak üdvösségükről s bennök a kegye-
lem sem gyarapszik: ámbátor csodálkozunk a tudós fér-
fiakon, hogy e hitük beigazolására még csak a tudatlannak 
valószínű okot sem tudnak felhozni, 

10. Bizonyos, hogy Krisztus erdeme az egyház kincse 
s hogy még a szentek érdemei ís hozzájárulnak : ámde a 
búcsú kincsének létezéséről nem tud senki más, csak az 
alávaló tányérnyalás, bizonyos az igazságot kicsavaró 
tételek s koholt egyházi gyakorlatok ós szokások, 

11. Állítani, hogy a búcsú a keresztyénnek jó, esze-
veszettség, mert valójában a jó cselekedet hiánya az s a 
keresztyénnek a búcsút épen el kell vetnie a vele való 
visszaélés miatt, mert az Űr mondja (Esa. 48,25): Bűneidet 
magam miatt törlöm el s nem pénzért" 

12. Az, hogy a pápa a bűneinkért sújtó minden bün-
tetést úgy a jelen, mint a jövő életben elengedhet s hogy 
i búcsú hasznára van azoknak is, a kik nem követtek el 
rád alá eső dolgot: tanulatlan sophisták s dögleletes 
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tányérnyalók képzelődése csupán, mit azonban csak egy 
betűeskevei sem képesek igazolni. 

13, Azt, iiogy a római egyház minden más egyházak 
felett való, igazolják ugyan a római pápáknak négy év-
század alatt kibocsátott rideg dekretumai: ám ezek ellené-
ben bizonyít ezeregyszáz év hiteles története, a Szentírás 
szövege és a mindenek felett való szent nicea' _,smat 
végezése,, 

4. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1519. jul. 20.) 

A n e m e s f é r f i ú n a k , S p a l a t í n G y ö r g y n e k , 
s z á s z v á l a s z t ó f e j e d e l m i u d v a r i l e l k é s z s 
k ö n y v t á r o s n a k , a K r i s z t u s b a n s z e r e t t u r a m -
n a k . 

Üdvöt az Úrban! Örvendek, jő Spalatinom, hogy a 
választó fejedelem s magatok mindnyájan egészségben 
visszaérkeztetek.4 Pfeffínger lelkét5 Krisztus fogadja be 
övéi közé, Amen. 

Arról a mi hirheclt disputáczíónkról irtunk volna 
már régebben, de nem tudtam, hová s merre küldjern el. 
Igy történt, hogy bizonyos lipcseiek s bizonynyal sem [nem 
jóindulatból sem nem jogosan, világgá kürtölik Eck dia-
dalának hirét: különben a tényállás maga majd kellőleg 
megvilágosít mindent 

Elsuber is, a mint megérkeztünk, alig egy órával 
azután, hogy a kocsiról leszállottunk, kiszőgezték a 
templom ajtókra a merzeburgi püspök6 tilalmát a készülő 
disputáczióval szemben, hivatkozással egy mellécsatolt 
ujabb nyilatkozatra. Ám ezt semmibe sem vették, sőt a 
kifüggesztőt a tanács, minthogy ennek tudta nélkül cse-
lekedett, börtönbe vetette. 

E fogásukkal célt nem érvén, máshoz folyamodtak. 
Külön meghivatták Carlstadt Andrást s rá akarták venni 
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hogy (a mint Eck akarta) a vitatkozás csak szóbelileg 
történjék meg s azt jegyzők irásba ne foglalják* Ázt 
remélte (1 L Eck), hogy majd hanggal s taglejtóssel túl 
fog rajtunk tenni, (e mint hogy tényleg jóval túl ís tett). 
Ez ellen Carlstadt a megállapodásra hivatkozott, s annak 
betartását követelte, t. i. hogy mindent jegyzők fel-
jegyezzenek. 

Végre is, hogy legalább ezt elérje, kénytelen volt 
beleegyezni abba, hogy a jegyzők által írásba foglalt 
disputáczíő nem fog nyilvánosságra bocsáttatni, míg előbb 
egyesek a dologban ítéletet nem mondtak. Itt azonban 
ismét új szóváltás támadt a megválasztandó birák kérdé-
sében. ¥ égre is kikényszerítették a beleegyezését abba, 
hogy majd a vita végeztével állapodnak meg a bírákra 
nézve, máskép semmi szín alatt nem akarták a dispu-
tácziőt megengedni. Ilyformán hát szarvas okoskodásokkal 
törve reánk, mindkét irányban zavarba hoztak, a mennyiben 
vagy a disputáczióról kellett volna lemondanunk, vagy a 
dísputácziót elfogúlt bíróság ítélete alá bocsátanunk. Látod 
íme a durva cselt, a melylyel minket előre biztosított 
szabadságunktól megfosztottak. Mert bizonyosra vesszük, 
hogy az egyetemek és a római pápa vagy egyáltalán soha, 
vagy ellenünk fog nyilatkozni ós ez az ő szivök igazi vágya. 

Másnap külön meghívtak engem is ós ugyanazon 
javaslattal állottak elém; én azonban, tartva a római 
pápától, de különben is a mieink tanácsa folytán, vissza-
utasítottam összes feltételeiket: mire ők, mellőzve a 
római pápát, néhány egyetemet hoztak javaslatba. Én 
kértem 5 hogy tartsák meg a szerződésszerűen biztosított 
szabadságot, s a midőn ezt tenni néni akarták, hát én is 
megtagadtam a vitatkozást. 

Innen a hirtelen szárnyrakeit kőszahír, mintha én 
nem mernék vitába bocsátkozni, s a mi még igazság-
talanabb, mintha ón semmiféle bíróságnak magamat alá-
vetni nem akarnám. Mindezt a leggyűlőletesebb és rágal-
mazóbb módon terjesztették s magyarázgatták, úgy, hogy 
még olyanokat is, a kik a legbarátságosabb hangulattal 
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voltak Irányiunkban, elidegenítették tőlünk, s már már a mi 
egyetemünket örök gyalázat fenyegette* Mindezek láttára, 
barátaim tanácsára, alkalmazkodtam és a feltételüket •— 
bár méltatlankodva — elfogadtam; űgy azonban, hogy 
esetleges felebbezesemnek útja nyitva maradjon s ügyem-
nek abból sérelme ne támadjon még a római udvar 
részéről sem. 

A disputáczió elsőben is Karlstadttal folyt: a szabad 
akarat kérdésérői, egy álló héten át. Karlstadt a magával 
hozott könyvekből (Isten a bizonyságom) jelesen ós bősé-
gesen beigazolta indokait ós magyarázatait. A mint ezek 
után Karlstadtnak megadatott a lehetőség, hogy Eck állí-
tásait megczáfolja, Eck vonakodott a vitától, hacsak 
Karlstadt könyveit otthon nem hagyja, holott András 
ezeket csak azért hozta magával, hogy szemtöl-szembe 
bebizonyítsa neki, hogy ő a Szentírásnak ós Atyáknak 
mondásait helyesen és nem őnkénynyel magyarázza, s nem 
mint Eck, kiről meggyőzőleg kimutatta, hogy így magya-
rázta azokat. 

Hát itt ismét nagy zenebona támadt, s végre is Eck 
kedvéért elhatározták, hogy a könyveket otthon kell 
hagyni; pedig ki ne látná, hogy ha csakugyan az igazság 
érdekében folynék a vitatkozás, éppen az volna a kívá-
natos, hogy mind a könyveiket hozzák eh Gyűlőletők és 
önzésők miben sem nyilvánúlt meg világosabban, mint 
e dologban. 

Végül is az agyafúrt ember mindent abbanhagyott, 
a mit Karlstadt bizonyított, a mi ellen pedig előbb egész 
tűzzel harczolt és minden egyes pontra nézve megegye-
zését fejezte ki vele, fennen dicsekedven, mintha sikerült 
volna neki Karlstadtot a maga véleményére hangolni. 
Mert elvetette Skotust a skotistákkal7 és Capreolust 8 a 
thomistákkal, mondván, hogy a többi scholastikusok 
ugyanazt vallották és tanították, a mit Karlstadt. így 
bukott el akkor Scotus és Capreolus, azaz, hogy a sko-
tisták ős thomisták két jeles iskolája. 

A másik héten velem vitázott. Elsőben is — és igen 
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hevesen — a római pápa elsőségéről Az o erőssége ez 
igehely volt: „Te Péter vagy" — és „legeltesd az én 
juhaimat, kövess engem s erősítsd atyafiaidat," és hozzá 
az Atyákból vett egész sereg tekintély-bizonyíték. Hogy 
én mit válaszoltam, mindjárt meglátó cl 0 Majd a végletig 
eljutva, egész igyekezetével a konstanczi-zsinatra 9 támasz-
kodott, mint a mely elátkozta Huss tételeit, a ki azt állí-
totta, hogy a pápaság a császártól és nem mintegy isteni 
jogon való. Itt aztán elemében volt, nagy garral szememre 
vetette a husszitákat és engem mint nyilvánvaló eretneket 
s a husszíták pártfogóját vádolt meg. Mert nem kevésbé 
arczátlan, mint vakmerő zofista őkeme. És csodálatosmód 
e vádak sokkal inkább csiklandozták a lipcseieket, mint 
maga az egész disputáczió. 

Én nyomban a görögökre hivatkoztam, a kik egy 
ezredéven át nem tartoztak a római pápa fenhatósága alá, 
nemkülönben a régi egyházatyákra is; ámbátor a pápának 
e tisztségben való elsőségét egyáltalán nem tagadtam. 
Végezetül a zsinatok tekintélyéről is vitába bocsátkoztunk. 
Én nyíltan kijelentettem, hogy egyes hittételeket jogta-
lanul ítéltek el, mert azokat Pál, Augustinus. sőt egye-
nesen maga Jézus világos és félremagyarázhatlan tanításai 
igazolják. Nos, itt felfuvalkodott dühében a kígyó, gaz-
sággal vádolva engem, § szinte eszén kívül hízelegve a 
lipcseieknek. Végre is magának a nevezett zsinatnak hatá-
rozatából beigazoltam, hogy nem minden ott elkárhoztatott 
hittétel egyúttal eretneki és tévelygő, miért is az ő bizo-
nyítékai mitsem érnek s ebben áll ma is e dolog. 

A harmadik héten a bűnbánatról, tisztítótűzről, búcsú-
ról és az oldozásról folyt közöttünk a vita. Mert Kari-
stadttal csak kelletlenül vitázott, csak reám fájt a foga. 
A búcsú alapjában elbukott; úgyszólván mindenben egyet-
értett velem, úgy, hogy a búcsú védelme nevetséggé és 
játékká vált, holott magam azt hittem, hogy ez lesz majd 
vitatkozásunknak a főfőkórdése. Nyilvános beszédeiben is 
úgy nyilatkozott, hogy a köznép ugyan megérthette, hogy 
a búcsúról neki nincs valami magas véleménye. 
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Mondják is, hogy megvallotta volna, hogy ha a pápa 
hatalmát vita tárgyává nem tettem volna, minden egyéb 
kérdésben könnyen megegyezett volna velem. Karlstadttal 
szemben ís űgy nyilatkozott, hogy ha Mártonnal annyira 
megegyezném, mint veled, hát készséggel mennék el a 
szállására. Ennyire változékony és ravasz ember ez, min-
denre képes. Ő, a kí Karlstadttal szemben megengedte, 
hogy a scholastikus doktorok ugyanazt tanítják, a mit ez; 
viszont velem szemben elvetette Rirnini Gergelyt,10 a ki 
pedig csakugyan, szemben az összes scholastíkusokkal, 
egyedül tanít értelmünk szerint így képes ő ugyanazon 
dolgot különböző körülmények szerint állítani, avagy 
tagadni egyaránt; mert ez, szerinte, éppen ne ni bűn. Ha-
nem ezt a lipcseiek nem látják, annyira elfogűltak irá-
nyában. És hogy a gyönyörűség még teljesebb legyen, 
mást hagyott helyben a vitatkozó-teremben és mást hír-
ditett nyilván a templomi szószékről. Mikor aztán Karl-
stadt kérdőre vonta, hogy miért tesz így, az arczátlan 
ember azt felelte, hogy nem szükséges a népet arról ki-
oktatni, a miről a vita foly, 

A velem való vita végeztével ismét három további 
napon keresztül Karlstadttal állott szemben, — újból min-
dent helybenhagyva és mindenbe beleegyezve; mint p l 
hogy ha csak azt tesszük, a mi bennünk lakozik, vét-
kezünk ; hogy a szabad akarat kegyelem nélkül nem 
tud mást, csak vétkezni; hogy minden jó cselekedet is 
bűnnel párosúl és hogy cselekedni azt, a mi bennünk a 
kegyelem előkészítésére való, már maga a kegyelem. Mely 
tételeket pedig az iskolás theologúsok egytől egyig tagadják, 
így hát az egész disputácziő folyamán alig akadt valami 
igazán figyelemreméltó vitatárgy, kivéve az én 13-ik téte-
lemet, Ám azért ő mégis hódít, triumfál és uralkodik ; 
de csak a míg mi a mi dolgainkkal elő nem állunk. Mert 
mivelhogy a disputácziő nem volt rendén való, hát ki 
fogom majd adni újból az én magyarázataimat1 1 

A lipcseiek minket sem nem üdvözöltek, sem meg 
nem látogattak és mint valami gyűlölt ellenséggel bántak 
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velünk; őt azonban folyton kísérgették, nyomában jártak, 
lakomákra hívogatták, végül ínég talárral és kőpenynyel 
is megajándékozták, tiszteletére sétalovaglásokat rendeztek, 
egyszóval, a mit csak kieszelhettek, el ís követték, hogy 
vele minket bántsanak. Rá is vették Pflug Caesart12 és a 
herczeget,13 hogy ebben tetszésüket találják. Egy szíves-
séget mutattak csak velünk szemben, t. h, hogy bor aján-
dékkal tiszteltek meg, a mit (mint ősi szokást) tán nem 
lehetett rnellözniök A kik egyébként irántunk jóindulattal 
voltak, csak úgy lopva látogattak el hozzánk. Egyébként 
meghívott D. Aurbach, e kiváló józan ítéletit férfiú és 
ifjabb dr. Pistoris, ordinarius.14 György herczeg ís hason-
lóan meghívott háromszor. 

Maga a herczeg, engem egyedül ís hívatva, sokat 
elbeszélgetett velem művecskéímrol, főleg az Úrim áj ár ól,15 

felhozván, hogy a csehek rólam felette sokat tartanak, 
hogy továbbá munkámmal sok lelkiismeretet zavarba ej° 
tettem volna, a kik azt panaszolják, hogy négy nap alatt 
egy miatyánkot nem volnánk képesek elimádkozní, ha 
reám hallgatnának . . . ós más egyéb. Hát én sem voltam 
oly tökkelütött, hogy meg ne tudtam volna különböztetni 
a befűvást és az abból eredő hangot, s felette megszántam 
a jó ós kegyes herczeget, hogy ily könnyen enged idegen 
besúgásoknak, holott pedig magam tapasztaltam, mily 
talpraesetten tud beszelni, ha a maga esze után índűh 

A gyűlölség legújabb szőrnyoka volt, hogy a midőn 
Péter és Pál napjára meghívót kaptam a mi rektor urunk-
tól, a pomeraniai herczegtől,15 hogy ő kegyelme előtt a 
várkápolnában az evangéliomot hirdessem; ennek az ón 
igehirdetésemnek a híre nagyhirtelen bejárta az egész 
várost s mindkét nemből oly nagy közönség gyűlt egybe, 
hogy kénytelen voltam a díszteremben, hol vitatkozásunkat 
tartottuk, prédikálni. Oda lettek küldve és rendelve a mi 
mestereink is, a kik a legellensógesebb módon figyeltek 
meg. Az alapszöveget az az evangeliomi hely képezte, a 
mely mindkét disputácziónak anyagát a legteljesebben öleli 
magába. Azért én az egész disputáczió velejét kénytelen 
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voltain megvilágosítani, — ámde a lipcseiek részéről nem 
volt érte hála a jutalmam. 

Ezután Eck ellenem négyszer lépett fel, g különböző 
templomokban' tar tot t prédíkácziőiban minden tanításomat 
legyalázta és nyilvánosan kigúnyolta. Mert így rendelték 
ezt ama theologisták. Viszont nékem, bárha sokan kérel-
mezték, nem engedték meg újból a prédikálás! Mert az 
volt a czél, hogy vádoltassam be és ítéltessem el, •— de 
védelemre ne találjak. így cselekedtek a vitatkozás alkal-
mával is, hogy Ecket, bárha a czáfoló szerepét vitte, 
mégis az utolsó szó illette meg, a melyre én már nem 
adhattam felvilágosítást. Végül maga Pflug Caesar is, a 
midőn hallotta, hogy prédikáltam (mert távol volt akko-
riban), így szólt : „Jő lett volna, ha Márton doktor a maga 
predikáczióját Wittemberg számára tar t ja fel " Summa-
summarum : gyűlőlségben volt már eddig is részem, de 
arczátlanabb és gorombább formában még soha. 

Íme - az egész tragédia. A többit majd elmondja 
Planítzer János úr.17 Mert ő is jelen volt s nem kis része 
volt abban, hogy a disputáczio dugába nem dőlt. S mert 
ama disputáczióval Eck és a lipcseiek a magok dicsőségét 
ős nem az igazságot keresték: nemcsak, hogy rosszűl 
kezdődött, még rosszabbűl végződött. Mert ha meg remél-
hető volt is, hogy majd a wittembergiek ós lipcseiek közt 
egység létesülhet, félek, hogy e gyűlölséggel most az 
egyenetlenség ós békesség lelkét kőltöttők életre kőzőttők. 
Bizony ilyen az emberi hiúság gyümölcse. Én, a ki pedig 
zabula.ii tartom szenvedélyemet, még sem tudok az elked-
vetlüiüödestől teljesen megszabadúlni, mert húsból ós vér-
ből való vagyok, az arczátlan gyűlölség ós rosszakaratú 
igazságtalanság pedig nagyon is a mértéken felől csapott 
— ily szent és istenes dologban ! 

Élj boldogul s ajánlj engem a fenséges Fejedelem 
kug) elmébe 

MDX1X. Elek nap utáni Szerdán. 
Staupicz vikárius tisztelendő atyával Grimmában 

találkoztam. Fivéred Luther Márton. 
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5. A LIPCSEI VITAPONTOK MAGYARÁZATAIBÓL. 

a) A VITA ELŐTTI RESOLÜTIÓBÓL. 

„ L u t h e r a p á p a h a t a l m á r ó l s z ó l ó 13-ik t é t e l é -
n e k m a g y a r á z a t a , ( S z e r z ő á l t a l b ő v í t v e . ) " 

1519. 

JÉZUS. 

Luther Márton a kegyes olvasónak üdvöt a Krisz-
tusban ! 

Minap, időm s elfoglaltságom engedte módon, amúgy 
hamarosan közrebocsátottam 13 tételem némi magyarán 
zatát, mert bár úgyszólván készületlenül, kénytelen vagyok 
elejét venni a rágalmaknak, a melyeket sokfelől ellenem 
szórnak. Minthogy pedig észrevettem, hogy iratom remé-
nyen felül kelendő, hát átnéztem újból s megbővítettem 
s kijavítottam, hogy így méltóbb alakban jelenhessen meg 
az emberek előtt. 

Miért először is arra kérlek, nyájas olvasó, hogy írás-
módom eltérésein meg ne ütközzél. Bizony én olykor 
darabosabb vagyok, hogy magam ís alig ismerek magamra, 
hanem ezt én czólzatosan cselekszem, mert engem a hír-
név és állandó emlékezet reménysége nem bánt, nem is 
törekedtem soha ilyesmire, hánem a mint erőszakkal a 
nyilvánosság elé vonszoltattam, úgy nincs más gondolatom, 
mint minólelőbb visszavonulni az én zugolyomba, csupán 
keresztyén nevemet tartva meg épségében. Azt hiszem, 
hogy ón az szini jelenetemnek meg van a maga órája: majd 
jön helyettem más valaki, ha Isten akaratából ón az ón 
órámat lejátszottam. 

Sokak szemében olybá tűnök fel, mint a ki ellen-
feleivel szemben kíméletlen s mintegy a theologus szerény-
ségéről megfeledkezett. Ha e tekintetben csakugyan hibás-
nak találnak, hát bizony ón nem sietek miatta a bocsánat-
kéréssel, mert lelkiismeretem szerint nem történik az 
nálam más okból, mint a nyilvánosságtól való erős undor-
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bői s ellenszenvből, a hová engem ellenfeleim taszítanak, 
megrabolva az én drága becses időmtőL Nemkülönben, 
mert oly kegyetlen és megrögzött csakosokkal van 
dolgom, a kik még a legkisebb betűből ís a legalattomo-
sabb s legaljasabb uton gyalázatot kaparnak reám, míg 
magliknak a keresztyénség győzelmét ígérik, űgy, hogy 
szükségét látom, hogy a kemény görcsre kemény vágást 
mérjek, jóllehet űgy vélem, hogy szájamon még igy is 
gyakran erőszakot gyakoroltam, s nem tettem, a mit 
tehettem volna. Nem ís tudom, vájjon a gyöngédség hasznos 
volna e olyanokkal szemben, a kik az eretnek név elleni 
gyűlölet beléjök rőgzött megszokásából annyira elfogultak 
mások iratainak megítélésében, az igazság meghallgatása 
iránt annyira megsiketültek s a maguk véleményébe 
annyira belevakultak, hogy tán még mennyei trombita-
szóval sem lehet őket többé életre kelteni. Hogy azt meg 
elhallgassam, hogy mily élvíselhetlen dolog csak ugy szőr-
mentén bánni el azokkal, a kik Isten házát latrok barlang-
jává tették s Isten igéjét emberi üzletté. Hiszen Krisztus 
maga e fortéimét korbácscsal űzte ki az Isten házából 
(János ev, 2,13) s Pál ap. is kíméletlen büntetésre ítéli az 
ily bolondjába fecsegőket (Tit. 1, 10). Mert akarják avagy 
nem, azt be kell vallaniok. hogy a Szentírás mindenfelé a 
főiskolákon mélyen el volt hanyagolva, bármennyire is 
kérkedjenek egyébkent, hogy a Szentírást vallásosabban 
értik meg idegen emberi magyarázatból, mint ha abba 
magába hatolnak bele. Nekem ugyan hiába fújják e nótát, 
nem tánczolok hozzá; mert én nem mérem az írást emberi 
mértékkel, ellenkezőleg akarom, hogy ép az írás legyen 
minden emberi írás, szó és cselekedet megítélésének egye-
düli mérteke. 

Végül ám mondják dicsőségesnek, ha valaki minden 
vádaskodást alázattal és tűrő szívvel képes elviselni: 
ámde a ki elnézi, hogy a keresztyén nevet bemocskolják. 
Isten dicsőségét megtépjék, Krisztust megtagadják (a mire 
rendszerint azok vetemednek, a kik másokat oly könnyel-
műen s oly vakmerően kiáltanak ki eretnekekké),— ós ellene 
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utolsó csepp vérig* s erőinek szakadtáig nem tiltakozik: 
átkozott legyen! 

Ennélfogva a ki engem türelemre int, az előbb tisz-
teljen meg valami más, mint az eretnek, az árúló, a hite-
hagyott névvel, avagy tartsa első sorban kötelességének 
ezt mind. rám is bizonyítani. Bizony nem fizetném vissza 
kellőleg az ilyennek vádaskodását, ha mindjárt 600 gonosz 
névvel illetném is őt. Mert nincs több az eretnekséghez 
fogható szörnyűség: minthogy egyenesen a Szentlelek 
ellen való bűn az. Ámbátor ha a szentek példáját nézem 
s evvel szemben azok tehetetlen dühét, a kik oly készek 
e vádaskodással, szinte azt gondolom, hogy az eretnekség-
vádját ís csak ép oly tűrő szívvel kell elviselnünk, mint 
bármely más egyéb gyalázkodást. Mikor meg Krisztust is 
a zsidók őrdőngősnek kiáltották ki (Ján. 7, 2Ü), esztelen 
elfogultságokban azt híven, hogy evvel Istennek kedves 
dolgot cselekesznek. 

Ám legyen bármiként a dolog, senkinek személyét 
nem gyűlölöm, mert hiszem, hogy egykoron majd mind-
mindnyáj an örökkévaló békességben fogunk élni a Krisztus 
országában. És ha a Szentírás ügyet hevesebb buzgó-
sággal védem ís, hiszem, nem tagadtatik meg tőlem azért 
az elnézes, mert nincs serelem és szentségtörés szörnyűbb, 
mint az; a melyet az Isten Igéjével szemben követünk eh 
Mert itt magán a mi őrök eletünkön esik sérelem, amott 
pedig csak egy múlékony ember nyomorult nevén. 

Az űr Jézus Krisztus maga vezessen és tartson meg 
bennünket s őrizze meg sziveinket ós elménket. Amen. 

S evvel — Isten veled, kedves olvasó 1 
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b) A VITA UTÁN KIADOTT RESOLUTIŐKBŐL. 

• „ L u t h e r L i p c s é b e n v i t a t o t t t é t e l e i n e k 
m a g y a r á z a t a i " 

JÉZUS. 

A jeles és tudós férfiúnak, Spalatín György úrnak, 
o fensége Frigyes szász herczeg, birodalmi választó ós 
császári helynők stb. titkárának és udvari papjának. 

Jó Spalatinom l óhajtod a lipcsei vitakozás történetét 
megismerni, főleg azon okból, mert űgy hallott ad, hogy a mi 
Eckiink ós néhány csatlósa már régebben nagy vigan trium-
fáinak s dicsénekeket zengedeznek. — Magam ugyan csak 
örülök s hálákat adok az Istennek, ha győzelmők valóban 
oly igaz, a milyen nagy a kerkedósök. — Mert hiszen mit 
is kívánhatna inkább bármely keresztyén hivő s első sor-
ban épen a keresztyén theologus, mint az igazság győze-
delmet s a tévelygések megszünteteset? — De másrészt, 
ugyan hallott-e valaki valaha olyasmit, hogy az legyen az 
igazi ós állandó dicsőség, a mely önmagát árulja s idő 
előtt kérkedik? Vájjon nem ide vágnak-e az ismert mon-
dások: „Encomium ante victoriam", „Rumor ante salutem" 
valamint ama népszerű példabeszéd: „Propria laus sordet" 
ós „laudet te os alienum Maga Jézus mondja (János 8,50): 
„Én pedig nem keresem az ón dicsőségemet; vagyon ki 
keresse ós megítélje;" ós apóidabeszédek szerzője, Salamon 
(Póld. 20, 2 1): „Az eleitől fogva sürgetett örökség végtére 
sem lesz áldott." — Mert az igaz, miként a Szentírás 
mondja, elején nem kérkedik magával de vádolja magát: 
a farizeus teszi csak, hogy elsőben is magát felmagasz-
talva, egyúttal mindenki mást vádoljon (Luk. 18. n ) . 

Hogy pedig a mi Eckünk győzelmekkel kérkedik, 
azt róla annyival is inkább elhiszem, mert már régóta át-
láttam ez ember lelkén, mely nyomorúságos rabszolgája a 
hirnevnek, majd meg mindinkább meggyőződtem azon 
szokásáról, hogy disputáczió közben sem annyira vitázni 
mint vádaskodni szeret s tudatlan szájhősök módjára az 
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Időt az emberek leszólásával ós lerágalmazásával fecsérli 
eL Azért egyáltalán nem csodálom, ha egyetlen gondja 
most a dícsőség0 Ám nekem, a ki már két éve tűröm az 
ily kérkedők üres győzelmi dicsekvéseit s veszett vádas-
kodásait § megvetni tanultam összes nem tudom micsoda 
pokoli tőreiket: kisebb gondom is nagyobb az ő színlelt 
dicsőségüknél, mikor e miatt inkább őket szánnom, semmit 
restelkednem kellene. Mert ha lelkiismeretük ís ugyané 
dicsőséget érezné, hidd el, a nyilvánosság előtt kevésbé 
dicsekednének, kevésbe vádaskodnának. 

Hanem, hogy eleget tegyek óhajodnak, leírom röviden 
a dolgot a maga való igazságában s meg fogod látni, hogy 
ama disputáczió nem az igazság keresése, de puszta idő-
vesztegetés volt csupán, s hogy Eck és hívei más valamit 
színlelnek dicsekedósükben s más az, a mit lelkiismeretük-
ben ereznek. 

íme tehát e disputáczió tragédiája avagy komédiája, 
a melyet jóval inkább akár satyrának is nevezhetnél. . .*) 

Hanem most már a Resolutiókra térek át : neked 
pedig gondod legyen rája, hogy Ecket ajánld a fenséges 
fejedelemnek, a mint hogy magamagát ís méltónak tartja 
az ajánlatra, jóllehet ily fennkölt fejedelemnél ilyesmire 
nincs szükség. 

Isten Veled. Víttenbergben IVIDXIX. Maria mennybe-
menetele napján.18) 

ELSŐ TÉTEL. 

Minden ember mindennap vétkezik, de mindennap 
bűnbánatot is gyakorol, Krisztus tanítása szerint: „Tér-
jetek meg!" (Máté 4 17); kivéve tán egyetlen új igazat, 

*) Itt leírja Luther a vitát megelőző tárgyalásokat, majd a vita le-
folyását. — Lényegében úgy, mint a fennt 4. sz. a. közlött julius 20-iki 
levélben. Azért e részt itt mellőzzük. 

Dr. Lutl ier M. művei. 2 3 
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a kinek bűnbánatra nincs szüksége, holott pedig ama 
mennyei vinczellér még a termő tőkét ís napról napra 
megtisztogatja/9 

E tétel azon a fundamentumon alapúi, hogy minden 
emberi cselekedet vagy jő vagy rossz, és hogy közömbös 
vagy — mint ők mondják — moraliter jó cselekedet nem 
létezik: miért is nekem most első sorban ís kőt ez ellen 
felhozni szokott ellenvetést kell megdöntenem. 

Az első: széles e világon úgy szólván valamennyi isko-
lás theologusnak ellenmondó tekintélye, melynek ellenében, 
bármely tisztelettel hajoljak ís meg egyébként előtte, kegyes 
engedelmével ón már csak a Szentírást állítom előtérbe. — 
Azért alázattal könyörgök, hogy ha valakinek nem volnék 
tetszésére, ne vesse mindjárt szememre: „Hát csak te 
volnál egyedül a bölcs, ós az anyaszentegyház mindeddig, 
a te hiányod miatt, tévedett volna s annyi számtalan fő 
eddig nem látta volna meg tán azt, a mit te most látsz!" — 
és ne szálljon perbe velem ily rábeszélésekkel. 

Mert elhallgatva, hogy Isten egykor egy szamárnak 
a szája által jelentette ki5 a mit a próféta előtt eltitkolt 
(IV. Móz. 22,28)= s hogy Sámuelnek mint gyermeknek meg-
mutatta, a mit Israel főpapja Eli előtt fel nem tárt 
(I. Sám, 3.): jobbúljanak meg csupán a magok saját pél-
dáján s engedjék meg velem szemben is azt, a mit egy-
másnak kölcsönösen megadnak. Fellépett egy ember, 
Scotus?

2° s bírálat alá vette az összes eddigi iskolák és 
doktorok vélekedéseit ós ő győzött. , . Ugyanezt tette 
Occam 21 is, tették sokan mások s teszik mind a mai napig: 
és ha egyenként valamennyieknek szabad a többieknek 
mind ellentmondaniok, úgy hát mert volnék csak én 
magam e jogtól megfosztva ? És ha sok más tételnél 
szembe állhattam mindenkivel, a nélkül, hogy felpanaszol-
ták volna, vájjon ez egyetlen dologban miért vetnek más 
törvény alá ? 

Azért arra kerek mindenkit, ha akarja, ne azt nézze, 
hogy ki és kik ellen, hanem hogy mit és mi ellen beszél. 
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Tűnjék el az embernek személyére való tekintet, a mire 
Isten űgy sem ád semmit. (Gal. 2, fi) — Olvassuk az evan-
gőlíómban Krisztus meghagyását: hogy az Írástudókat ós 
a farizeusokat, a kik Mózes szókeben ülnek, hallgatni kel! 
(Máté 23,2) / de nem ám mert személyek, t i . írástudók és fari-
zeusok, hanem mert Mózest tanítják. Különben e rom-
lott korban ós veszedelmes időben dőlyfünkkel ős felfu-
valkodottságunkkal könnyen hanyatthomlok rohanhatunk 
bele a veszedelembe, a melyről a Zsoltár (XIV. 6) szól: 
„Megvetették a szegénynek tanácsát, kinek remény-
sége az Isten". — Azért emlékezzünk meg kölcsönösen, 
hogy mindnyájan emberek vagyunk; hogy mily könnyű 
tévedésbe esni s mily ritka és nehéz dolog az igazat gon= 
dőlni s a helyeset cselekedni; s közős igyekezettel az igaz-
ságot keressük, inkább, semhogy egymást puszta dics-
vágyból avagy a saját véleményünk önző védelméből gyil-
koljuk és emószszük. 

A másik dolog, a mit szememre vetnek : hogy ezt a 
tételt a konstanczi zsinat már Husz tanai kőzött világosan 
elkárhoztatta s fenyegetnek, hogy — hacsak nyomban el 
ne ni hallgatok s vissza nem vonom állításomat — majd 
betömik füleimet, s rám rohanva, máglyára vetnek: ós 
még csak hallani sem akarnak haladókról vagy mentség-
ről De, könyörgöm alássan, vájjon az igazság keresésének 
módja-e, nyomban befogni annak száját, a ki az után kiált ? 
És vájjon mivé lesz akkor Péter intése, tiogy legyünk 
készen mindenkor megfelelni annak, a ki számot akar 
venni (L Pét. 3, 15) ? —Aztán meg: vájjon a zsinatok nem 
tévedtek-e gyakorta? Vájjon nem tévedett-e Cyprianus22 

az összes afrikai püspökökkel együtt tartott zsinaton, 
ínég pedig épen a keresztség foganatosságáról szóló fő-fő 
hitczikkely dolgában ? S csoda-e, ha manapság sem volna 
minden a zsinaton igazi helyén, mikor sokkal rosszabb 
időket élünk, mint Cypríanus ? S hogy nyíltan ós leplezet-
lenül kimondjam, a mit gondolok: hát ón hitem szerint 
magamat keresztyén theologusnak tartom, ki az igazság 
országában ól, azért ís nekem tartozó kötelességem az 

23* 
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Igazságnak nemcsak vallása, hanem megállása és megvé-
delmezése is, ós ha kell, veremmel és eletein árán ís I 

Azért ís szabad akarok maradni s magamat semmi-
féle tekintélynek, legyen az zsinat, hatalmasság, egyetem 
avagy pápa, rabigájába nem haj tom: sőt bátran vallomást 
teszek mindenről, a mit igaznak látok, állítsa azt bár 
katholikus vagy eretnek, — hagyta légyen jóvá vagy kár-
hoztatta légyen bármely zsinat. 

Nem rettent a gyűlölség sem, a mely engem valószí-
nűleg az eretnekek szószólójaként fog vádolni, mivelhogy 
tudom, hogy az igazságnak a gyűlölséggel semmi köze, a 
mint a Bőlcseség könyve (6, 25) mondja: „Az enyésző 
gyűlölséggel nincs egy utam, mert az ilyen ember nem 
válik a bőlcseség részesévé/ — Ugyan mit bánom hát, 
ha a hamis gyűlölség rám kiáltja vádjait ? Az istentelen-
nek nem tetszeni — dicsőség, — Nekem magamnak sem 
tetszenek az eretnekek, de mert a zofisták manapság 
egyetlen gyalázó névvel sem dobálóznak oly esztelenül, 
mint evvel: bizony ezáltal csak azt érik el, hogy Krisztus 
anyaszentegyházát már úgyszólván az eretnekeknői lehet 
még csak feltalálnunk, az eretnekeknél, mondom, nem 
mintha tényleg azok ís volnának, de mert amazok dühétől 
így neveztetnek. 

És e feltett számdekomban a jogtudósok utasításához 
is tartom magamat (nehogy azt higyjek, hogy csakúgy 
magamra, hebehúrgyán cselekszem): Panorminatus is (de 
elect. c. signiflcasti)23 azt hirdeti, hogy több hitelt érdemel 
egy magános hivő, semmint minden zsinat és pápa, ha 
t. i jobb tekintély- és észokokkal érvel Nos, ha ez 
igaz, hát miért ne volna szabad 'követni is? Miért ne me-
részelhetnem megkísérlem, ha mindjárt magamra állok is, 
ha csak jobb bizonyítékokkal rendelkezem, mint a zsinat? 

Annakokáórt a mi a zsinatokat nézi, lássuk csak : 
nem közismert dolog-e, hogy valamikor a zsinat a legellent-
mondóbb tételeket elkárhoztatta, mint, pl., hogy „Isten . a 
rossz okozója", ,,Isten a rossznak nem okozója'* ? Jóllehet 
azt, hogy az egyház volt-e az, amely e tóteleket kárhoz-
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tatta, nem tudom, Mert az egyháznak nincs hatalma, hogy 
a Szentírás világosan kifejezett mondását elkárhoztassa, a 
mely szószerint ís annak szövegében foglaltatik. Már pedig 
ama tétel, hogy „Isten a rossz okozója", világos szavak-
kal van kifejezve Esa, 54 (7) és Ámos 3 (6) ós sok más 
egyéb íráshely eken, Az sem használ semmit, ha azt mond-
ják, hogy az ereknekek hamis értelmezése miatt történt 
az ily elkárhoztatás: mert az írásnak igéit semmiféle ha-
mis értelmezés miatt elkárhoztatni nem szabad. Különben 
pl. az aríánusok miatt el kell kárhoztatnunk ez igét ís: 
„az Atya nagyobb én nálamnál" (Ján. 14, 2g)9 sőt el kell 
kárhoztatnunk tisztára az egész írást, mert hiszen az 
eretnekségek semmiféle más írásból nem származtak, 
hanemha egyedül ebből. — De hát volna-e ennél eszeve-
szettebb felfogás ? Ments Isten, hogy minden egyes kegyes 
ós együgyű keresztyén bármit a Szentírásból helyesen 
megtanuljon, ha azt o (fölteve, hogy bizonyos inquisitorok 
köze jutott, a kiknek lábai gyorsak a vérontásra) mint 
mások hamis értelmezése miatt elkárhoztatott tételt maga 
is elkárhoztatni kényszerül — Ily módon tulaj donkép 
csak annak egyengetnők az útját, hogy egyszerre a szent-
írások egész tekintélyét felforgassuk s hogy felüssék a 
fejőket a legkárhozatosabb istenkáromlók, mondván: 
a biblia az eretnekek könyve, a keresztyéneknek más, 
•t. L a tudósoktól eredő könyvekkel kell magokat megvé-
delmezni. 

így találunk a konstanczi zsinat határozatai között is 
két homlokegyenest ellenkező tételt. — Az egyik ama hatá-
rozat, hogy a zsinat a pápa felett áll: mit is ón teljesen 
igaznak Ítélek. Mert Szent Jeromos is így szól Evagrius-
hoz: „Ha a tekintélyt nézed, hát nagyobb a világ mint a 
város."24 — így az egész anyaszentegyház nagyobb mint 
a Róma-városi egyház és így a római egyház nincs ís az 
egész anyaszentegyház felet t — De viszont az egész anya-
szentegyház (valamint az őt képviselő zsinat is) épúgy 
Róma felett áll, mint minden bármely más részleges egy-
ház fölött. — Mert az egész nagyobb mint a rósz / már 
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pedig a roma! egyház csak egy része az egy közönséges 
anyaszentegyháznak. 

Ha pedig ez áll, ágy nyilvánvaló, hogy ugyanezen 
konstanczi zsinat helytelenül ítélte el Húsznak ama téle-
let, hogy „a pápa isteni jogon nem feje minden gyüleke-
zetnek*', Mert ha a római egyház és a pápa isteni jogon 
minden gyülekezet és a zsinat felett való, úgy egyenesen 
isteni jog ellen való (ez pedig a legvétkesebb eretnekség) 
az a határozata, hogy a pápa és a római egyház a zsinat 
ős az egész anyaszentegyház kötelékén belül áll, mert 
nincs joga sem az egyháznak sem a zsinatnak, hogy isteni 
jogot megkorlátozzon, s ez alapon nem volt arra sem ha-
talma, hogy pápát akár letegyen akár hivatalba áliítson0 
Avagy elhinnéd-e, hogy a lyoni püspök eltűrje, hogy őt a 
mainzi püspök akár letegye akár beállítsa, ha isteni jogon 
magát a mainzi püspök felett állónak tudná, mintha arra érde-
met szerzett volna ? Bizony nem volna köteles eltűrni, meg ha 
mindjárt istentelen és eretnek volna ís. Hasonlókép a ró-
mai püspök sem tartozik tűrni, hogy felette a zsinat 
uralkodjék, ha egyszer isteni jogon zsinat ós egyház fölött 
áll: mert annak, a ki isteni jogon főlebbvaló, hivatala 
épen uralkodni ős nem hogy mások uralkodjanak fölötte. 

Világos tehát, hogy a konstanczi zsinat vagy Husz 
tételét kárhoztatta el helytelenül, vagy bűnös módon az 
isteni jog ellenében határozott ós cselekedett. 

Ámde nézzed csak tovább a Szentlélek jelenlétét az 
egyházban. — Azt, a mit a konstanczi zsinaton határoztak 
s a bázeli zsinaton megerősítettek: t. L hogy a pápa a 
zsinat ós az egyház köteléken belül áll, már a legutóbbi római 
zsinat25) elvetette ós a bázeli zsinat összes határozatait 
megsemmisítve határozattá emelte, hogy a pápa a zsinat 
felett álL — Mit mondjunk mármost? Kétségkívül vagy 
a római, vagy a konstanczi zsinat eretnek, ha t. L a zsi-
natok dekretumai feltétlenül kőtelezők. 

Végre is már törve számunkra az ut, hogy a zsinatok 
tekintélyét megdöntsük, eljárásuknak szabadon ellent-
mondjunk s határozataikat bírálat alá vegyük. — Mert, a 
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mint mondják, ha csak egyetlen cikkelyben ís tévedésen 
éretett, már meginog egész tekintélye. Kicsoda tehát oly 
vakmerő, a ki engem eretnekseggel merne vádolni, még 
ha mindjárt úgy a konstanczí, mint a romai zsinatnak 
összes dekretumaít tagadásba venném ís, mikor van egy 
erősségem és kifogásom : t. I hogy a zsinat feladata iga-
zolni a maga dekretumaít s bizonyítani, hogy nem tévedett; 
miután nyilvávalő dolog, hogy valamikor már igenis téve-
dett s így máskor ís tévedhet? 

Mit gondolsz, mit érnek hát nekünk korunk zsinatai-
nak mind amaz az egyház nevében hozott határozatai és 
kárhoztatásai egyebet, mint hogy (ha rájok akarunk 
támaszkodni) teljesen bizonytalanságban hagyjanak arra 
nézve, hogy elvégre ís hát hol keressük a Krisztust, az 
egyházat, a zsinatot és a Szentlelket s hogy minden 
minden egy öschaoszba zavarodjék ismét össze? 

De visszatérek a konstanczí zsinathoz, mint a melylyel 
leginkább ostromolnak, a melynek eme Busz-féle tétel 
ellen, t. í. hogy „a pápa isteni jogon nem feje minden 
gyülekezetnek" kimondott kárhoztató ítéletet jogtalannak, 
nyilvánítom azért is, mert ellenkezik a niczeaí és afrikai 
zsinattal-6), ós az egész keleti ós afrikai egyházzal is, a 
mennyiben még csak a VI. chalcedoni zsinaton27 ajánlották 
fel az elsőseget (de nem isteni jogon, hanem a gyülekezet 
határozatából) a római püspököknek, mindazáltal ezek azt így 
el nem fogadták, mint Szent Gergely írja. — Mármost ha az 
elsőség isteni jogon való, ügy a niczeaí zsinat a még rá kö-
vetkező négy gyei együtt eretneki zsinat volt s minden keleti 
egyház is eretnek, sőt eretnekek magok a római püspökök 
is, a kik az így felajánlott méltóságot visszautasították. 
Ezért is ón a konstanczí zsinat tekintélyének e pontban 
meg nem hódolok Mert nem tűrhetem, hogy bármi okból 
az egyház nagyobb részére az eretnekség bélyegét süssék 
a konstanczí zsinat miatt, a mely kózzelfoghatólag tévedett. 
Nem csoda, mikor leginkább az eretnekbirák ós társaik 
askalódasai vezettek. 

Húsznak más egyéb tiszta igaz tételeit is elkárhoz-
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tat ták ott, a melyekre kiterjeszkedem, ha ellenfelem rá 
kényszerít: inert azt magának a zsinatnak szavaiból be 
fogom igazolni, hogy Húsz János nem tanította azt, hogy 
a gonosz, vagy az olyan pápa, a ki halálos bűnben vétkes, 
nem tartandó pápának: jóllehet a vészomjas eretnekbirák 
e kérdésben sok tételt sóztak nyakába, hogy aztán elkár-
hoztassák. 

Az sem bánt, hogy engem mint az eretnekek patrónusát 
híresztelnek k i ; magának az ellenem annyiszor hánytor-
gatott zsinatnak szavaira mutatok csak s azokat is köve-
tem : ha gonoszak azok — mit tartozik az reám ? Ha meg 
igazak: miért ne követném őket ? Az ón dolgom, mint 
mondottam, minden szavakkal, czímekkel, nevekkel és 
méltósággal való zajongással szemben az igazat kimondani, 
a hamisat megtagadni. " — Mert hitem szerint ez minden 
keresztyén teendője. És kérem, ha nem tetszem nekik 
keresztyen néven, hát képzeljék s engedjek meg, hogy 
mint valami török vagy hitetlen álljak velők szembe 
érveimmel s bizonyítékaimmal, hogy legalább így lássák 
be s tapasztalják, miképen védelmezhessék meg hitőket s 
hogy mily könnyű azt mondani: „A zsinat így határozott" 
— ós mily nehéz be is bizonyítani, hogy e határozat csak-
ugyan helyes. 

Azért mondom, hogy ama tételt, t. í. hogy „az em-
bernek minden cselekedete vagy jó vagy rossz" a konstanczi 
zsinat helytelenül kárhoztatta el s ám álljon' elő, a ki azt 
hiszi, hogy e határozatot megvédeni képes. 

Először is az apostol mondja, Rom. 3 (14): „Valakik 
Isten lelkétől vezéreltetnek, azok Isten fiai" — Szintúgy 
(Rom. 8,9): „A kiben nincs a Krisztus lelke, az nem az 
övé." — Kérdem: kié vájjon az, a ki nem a Krisztusé, 
nemde az ördögé ós a büné ? Már pedig a ki a bűn szol-
gája, az nem cselekedhetik mást, csak bünt. 

Másodszor: ugyan ő mondja, Gah 3. (10): „Valakik a 
törvény cselekedetiből vágynák, átok alatt vágynák." íme 
e helyt a törvénynek cselekedeteit, a melyek tehát a kegyel-
men kívül létesültek, átoknak mondja, tehát nem közöm-
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bőseknek, S azt mondja: „Valakik", tehát nem tesz semmi 
kivételt s nem létesít semmiféle középutat a kegyelem és 
az átok között, — Á kifogás, hogy itt az apostol a szer-
tartásos törvényről beszél, mit sem ér azért, mert az akkor 
kárhozatos volt — Világosan kitűnik a folytatásbői, hogy 
az egész törvény cselekedeíről beszél, hiszen Mózesre 
hivatkozik, mondván: „Átkozott mind, a ki nem marad 
meg mind a mellett, a melyek meg vannak írva a tőrvény 
könyvében" (V. Mőz. 27,26) — s aztán így szól: „Krisztus 
megváltott minket a törvény átkától" (GaL 3,13). Már 
pedig Krisztus bennünket nem a szertartási törvény alól 
váltott meg, mint a melyet az ő halála úgyis megszüntetett, 
hanem bármely tőrvény alól, kegyelmet adván, hogy az 
betölthető legyen, — Ha pedig a törvény cselekedetei 
kegyelem nélkül — átok: mennyivel inkább nem lehet 
szó közömbös cselekedetekről, vagyis olyanokról, a melyek 
erkölcsi szempontból jók. 

Harmadszor Máté 12, (33): „Vagy legyetek jó fák és 
teremjetek jó gyümölcsöt; vagy legyetek korhadt fák és 
teremjetek hitvány gyümölcsöt/ Jézus itt semmi közép-
utat nem enged meg, a miként ugyané helyen mondja 
(Máté 12, 3 0): „A kí én velem nincs, én ellenem vagyon az, 
ós a ki én velem nem takar, tékozol az." Lásd, vagy 
a Krisztussal gyűjtened, vagy tékozolnod kell; vagy vele, 
vagy ellene: ám ellene nincs csak bűn; nem is tékozol, 
csak a ki bűnt követ el. 

Negyedszer János 15, (6)': „Ha valaki ón bennem nem 
marad, a szőlőn kivüi vettetik ós megszárad mint a szőlő-
vessző és egybegyűjtetvén azok a szőlővesszők, a tűzre 
vettetnek ós megégnek." Íme tehát megszárad és elpusztúl 
mindenki, a ki a Krisztuson kívül van. És te még egy 
„neutrum"-ról beszelsz, hogy sem meg nem szárad, sem 
nem zöldéi, de valamely közömbös állapotban volna? 

Ötödszőr Róm. 14, (23): „Valami pedig hitből nincsen, 
bűn az" — a mit Szent Ágoston életszabályúl használ. Ha 
pedig azt mondják, hogy a hit e helyen a lelkiismeret 
helyett áll és hogy az apostol azokról szól, a kik lelki-
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ismeretök ellen cselekszenek, hát, bárha ezt már Szent 
Ágoston ís megczáfolja, mégis feltéve, hogy úgy állna a 
dolog, mindig megáll az elv, hogy a kí nem hisz a Krisz-
tusban, nincs is annak jő lelkiismerete Isten előtt. Azért 
vagy nem hisz, vagy ketli, vájjon cselekedeteiben Isten 
tetszését találja-e ? Ha kétli, úgy vétkezik a lelkismeret 
ellen, mert nem hiszi erősen, hogy tetszik Istennek; miért 
is azt cselekszi, a miről azt hiszi, hogy nem jő és így 
mindig vétkezik. Egyedül a hit pedig az, a mely erősen 
bízik abban, hogy tetszik Istennek, s e hit okozza aztán, 
hogy tessünk Istennek, inert a hit Istenről valóban jő 
véleménynyel van ós őt igazi istennek tartja, csak jót 
tévén fel róla, ama mondás szerint (Bölcs. k. I.): „Gondol-
jatok Istenről jósággal/' Mert lehetetlen, hogy az ember 
üdvözülhessen és jói élhessen, ha csak nem hiszi, hogy 
Isten vele szemben csak jót akar. 

Hatodszor (hogy terjengősség kikerülése végett egyéb 
bizonyítékokat mellőzzek) hivatkozom azon indokra, a 
melyet már Szent Ágoston is használ, főleg Julianus ellen. 
Lik 4. s ugyanezt ismétli Ármin. Gergely is, L* 2. qu. 
28,28c így hangzik: Az erények céljaik s nem a köteles-
ségek szerint különböztetnek meg egymástól. — Bármely 
erény, a kegyelmen kívül, csak a magáét keresi, s arra, 
hogy azt keresse, a mi Istene, egyáltalán nem képes, mert 
teljesen képtelen a szeretet munkájára, a melyről azt 
mondja a dicséretét zengő I. Kor. 13 (5), hogy a „szeretet 
nem keresi a magáét" Miért is egy erénynek sem célja 
Isten, nem is képes Istent szeretni mindenek felett ós 
magáért Istenért: különben mi szükség sem volna a ke-
gyelemre. Ez pedig azon egyetlen okból történik így, 
hogy a pogányoknak összes természetes jó cselekedetei 
rosszak legyenek, mert hogy czél nélkül szűkölködnek. 
Ez az, a mit az apostol Róm. 3. (l0 sk.) — egybefoglalva 
minden embert, zsidókat, pogányokat egyaránt, jóllehet 
amazok az igazság, ezek a bölcseség dolgában megtették, 
a mi tőlük csak telhetett — így fejez ki: „Nincsen csak 
egy igaz ís0 Nincsen, ki értene, nincsen, ki keresne az 



A LIPCSEI VITA 
385 

Istent. Mindnyájan az emberek elhajoltak, egyetemben 
haszontalanokká lettek/' íme, senki sem keresi Istent és 
mindnyájan elhajoltak; senki sem érti Istent, nemhogy 
czélűl birná őt cselekedetei számára. Miért ís bízvást le-
vonja a következtetést, mondván (Gal 3? 22): Isten „min-
deneket a bűn alá rekesztett." Tehát nem tett íme sen-
kivel kivételt, mindenkit a bűn alá rekesztett, a mit Dávid 
is kifejez, mondván (CXVL Zs» u ) : „Minden ember hazug." 
A ki pedig hazug, ugyan mi igazra képes az? „Mi tiszta 
eredhetne a tisztátalantól — mondja a bölcs. (Jézus 
Sirák 34, 4). 

A mi pedig a mondást illeti, hogy nemde Kajafás 
igazat jövendőit ? (Ján. 11,51) s nemde hogy sokan jósoltak 
a Krisztus nevében és sok erőket is cselekedtek ? (Máté 
4, 22), hát erre ezt válaszolom: igazat mondottak 
igenis de nem igazán; jót cselekedtek, de nem jól. Ugyan 
ki ne vonná kétségbe, hogy egy kéjleány bárha ép oly jó 
aranyat viseljen is magán, mint egy tisztességes nő s 
tagjai is bár legyenek oly szépek, mint erneze: még sem 
él azokkal jól. Hasonlókép a bölcseségnek, erénynek, ado-
mányozásnak ama jó cselekedetei is, mint Istennek ingyen 
ajándéka0 jók nagyon is, de mert nem a köteles czólra 
irányulnak, bár jót művelnek, ámde nem jók. így válnak 
Istennek jó ajándékai rossz cselekedetekké a mi vétkünk-
nél fogva. Ezért fogja majd Jézus is nekik azt mondani : 
Távozzatok ón tőlem, álnokságnak cselekvői!" (Máté 7, 23)= 

Ugyan mikép lehetnek álnokságnak cselekvői azok, a kik 
annyi jót cselekedtek, máskép, mint hogy a jóval rosszul 
éltek, és ha mindjárt ez által másoknak javára szol-
gáltak is? 

Hetedszer: Ha az igaz, a kegyelmi állapotban, nem 
képes jót cselekedni, a nélkül, hogy egyúttal ne vétkeznék: 
mennyivel kevésbé cselekszi a jót az, a ki nem igaz. És. 
ezzel le is vonom következtetésemet, t. i. hogy az ember 
cselekedetei csakugyan vagy jók, vagy rosszak; neutrumról, 
közömbös cselekedetről szó sem lehet. Az előzményt világo-
san igazolja a következmény29)0 
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Azért visszatérve tételem tárgyára, állom, hogy minden 
keresztyén mindennap bűnbánatot gyakorol, épen mert napról 
napra vétkezík ; nem űgy ugyan, mintha nyilvánvaló bűn-
tetteket követne el, de űgy, hogy nem teljesíti Istennek 
tőrvényét — Ennek igazolására elegendő volna János 
tekintélyére hivatkoznom, a ki szerint —• mint fentebb 
láttuk — ama mennyei vinczellór még a termő tőket is 
napról napra megtisztogatja (János 15,14). —Ha tisztulásra 
szorulnak, űgy nem tiszták ; ha nem tiszták, űgy bűnösök ; 
ha bűnösök, úgy bűnbánatra van szükségük0 — Azért 
reájok is egyformán vonatkozik Jézus felhivása: „Térjetek 
meg!" (Máté 4,17). 

Másodszor idevág ugyancsak Jánosnak ama mondása, 
L lev. (1,8): „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi 
bennünk, magunkat csaljuk meg és nincsen igazság mi 
bennünk." E helyet Szent Ágoston30) sokszor idézi s különös 
sulylyal emeli ki a „nincsen" szóban foglalt jelen fogalmát, 
nem mondja János, hogy „nem volt igazság mi bennünk," 
hanem hogy „nincsen." Miért is napról napra vétkezünk, 
s vétkeinkből napról napra tisztitkozunk — és épen ebben 
áll a bűnbánat gyakorlása, hacsak nem mondod, hogy a 
bűnbánat nem tisztitkozás a bűntől, szembekerülve az 
általános felfogással, a mely épen a töredelmet, a bűnnek 
ez eltöriőjét, a bűnbánat legfoganatosabb mozzanatának 
tar t ja; sőt János e szavaira támaszkodva Szent Ágoston 
„a természetről és kegyelemről" szóló könyvében31) egye-
nesen ki meri mondani: „Ha az összes szenteket egy 
csomóba összegyűjtve megkérdeznők, vájjon bűnősök-e, 
mit mondanának mást, mint hogy ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és nincsen 
igazság mi bennünk ?" Már pedig a bűnt csak a bűnbánat 
szünteti meg. 

Harmadszor, a XXXII. Zsoltár (G) szerint: „Ezért 
könyörög hozzád minden szent idejekorán." íme minden 
szent könyörög a maga bűnös volta miat t : ez pedig 
bizony nem más, mint bűnbánat. És nem mondhatjuk, 
hogy a múltért vagy a múlt bűneért könyörög, hanem 



AZ ÁGOSTAI KIHALLGATÁS 365 

igenis a jelen bűnéért: azért ís tette hozzá (a zsoltáríró) 
azt, hogy „a maga bűnös volta miatt"; ezért könyörög 
tehát minden szent, nem a bűnért, t. í a meiylyel olykor 
a büntetés is jeleztetik, hanem bűnös voltáért, a mely 
azonos a bűnsulylyal; már pedig csak azért könyörgünk, 
a minek elengedését várjuk, a már megtörtént elengedésőrt 
hálát adunk. 

Negyedszer I Tim. 1. (l5) mondja Pál „hogy a Krisztus 
jött a világra, hogy a bűnösöket megtartaná, a kik közül 
első ón vagyok." Nem mondja „voltain", de „vagyok" (t. 
í. bűnös), ama Róm. 7. (l8 sk.)-ben foglalt vallomása szerint: 
,,Jól tudom, hogy nem lakik én bennem (azaz az én tes-
temben) a jó; mert akaratom vagyon a jóra, de hogy azt 
elvégezzem, nem tehetem. Mert nem cselekszem a jót, a 
melyet akarnók; hanem a gonoszt cselekszem, a melyet 
nem akarok*" És (Rom. 7,14): „Én testi vagyok, és rekesz-
tettem a bűn alá." Hasonlókép Gaí. 5. (17): „A test a lélek 
ellen törekszik, a lelek pedig a test ellen." Ama test 
vágyait követni szemben a lélekkel, paráznaság bűne, a 
melyet tilt az Isten törvénye: „Ne paráználkodjál32)/' — 
Azért ez a bűn bűn sajátlagos értelemben s mint ilyent csak 
a bűnbánat törli el, miként Rom. 6 (6) tanít, t. i. hogy a 
bűn teste lerontatik, hogy ne szolgáljon többé az érzék! 
vágyaknak; az érzéki vágyak pedig Isten törvénye ellen 
való bűn, miért szükség van velők szemben a bűnbá-
natra. 

Ötödször Lukács 13 (2) szerint Jézus kérdi: „Gondol-
játok-e hogy a galíleabeliek bűnösbek voltak volna a többi 
Jerusalemben iakozóknál? Nem, mondom nektek, sőt 
inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóan elvesz-
tek." Íme mindenkit egyaránt töredelemre szólít fel. Ha-
sonlóan Lukács 24 (47): Kellett prédikáltatni az ő nevében 
a megtérésnek és a bűnök bocsánatjának minden népek 
kőzött." íme, az evangélíom nem egyéb, mint a bűnbánat 
hirdetése: az evangélíom szerint való elet sem lehet tehát 
más, mint egy állandó bűnbánat. Ezért helyesen mondja 
Szent Bernát33: „A ki nem törekszik állhatatosan bűn-
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bánatra, tettel igazolja, hogy arra neki nincs szüksége" 
mintha mondaná, hogy mily felette nagy képtelenség az, 
hogy legyen valaki, a ki bűnbánatra nem szorűh 

Hatodszor: Az egész anyaszentegyház világ végezetéig 
mindig ez imát mondja: „És bocsásd meg a mi vétkeinket06 

(Máté 6, 12), mint ezt Augustinus kiemeli. Ez ima pedig 
a bűnbánat megszólalása, annyira, hogy Jézus hozzá is 
teszi, hogy (15 v.): „Ha meg nem bocsátjátok az emberek-
nek az o vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja 
meg nektek a ti vétkeiteket." Ezt pedig az apostoloknak 
mondja, Istennek szent fiaihoz : hát ezeknek ís van vét-
kük ? Van, a mely elengedhető ugyan, de halálossá válnék 
nyomban, ha el nem engedtetnék nekik. Vannak ugyan, 
sajnos, a kik azt fecsegik, hogy ez imádságot ok bűneik 
büntetéseért imádkozzák, ám ilyenektől óvakodnunk kell, 
mert az Igét meghamisítják. Mert hiszen mit mondanánk 
e kérdésre: „Szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te 
országod; legyen meg a te akaratod?" — a melyeket a 
legszentebbek is imádkozzák, ám imádságukban egyúttal 
azt is bevallják, hogy ők még nem szentelték meg Isten 
nevét, hogy bennök nincs még Istennek országa és annak 
igazsága, hanem éppen ez imádságukban keresik még csak 
Istennek országát és annak igazságát, s hogy még nem 
teljesítették Istennek akaratát. Már pedig ez mind benső 
bűnvallomás ós bűn is az Isten törvényével szemben, a ki 
akarja, hogy neve szent legyen, országa kőztünk lakozzék 
s akarata általunk teljesüljön. Azt költeni, hogy ez imánk 
csak amolyan képzeleti kérelem — nem szabad: miből 
foly, hogy mindenki imádkozzék igaz szívből ós vallja meg 
őszintén, hogy mindezek nélkül szűkölködik. Nyilvánvaló 
tehát, hogy maga az Űr imája bennünket kettőre tanít 
meg : először is arra, hogy mi napról-napra vétkezünk, 
azután meg arra, hegy egész életünk egy állandó bűn-
bánat, ima és tőredelem. 

A miből tovább az is következik (szemben a kon-
stanczi zsinat határozatával), hogy az ember minden csele-
kedete, kegyeimen kivüli állapotban, rossz: mikor meg 
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a szentek cselekedetei, kegyelmi állapotban, sem jék és 
nem töltik be Isten törvényét. 

Végül e felfogásra kényszerítnek bennünket Fáinak 
gyakori buzdításai, hogy „öldököljük meg földi tagjainkat" 
(KoL 3, 5) és „a testnek cselekedeteit" (Rom. 8, 13) és hogy 
„újuljunk meg elménknek megújhodásában" (Rórn. 12, 12. 
13, 14) és hogy ne törődjünk a test kívánságaival, hanem 
„feszítsük meg azt, minden indulataival és kívánságaival 
egybe" (Gab 5, 24)„ Mincl e helyek világosan arra utalnak, 
hogy állandóan bűnbánatot gyakoroljunk, minthogy a ger-
jedelem bűne mindig forrong ós mindig űj vágyakat terem, 
miként az elátkozott föld a tövisét ós bogáncskórót (I. 
Móz. 3, l8). 

A többire nézve lásd a 95 tétel magyarázatának L, 
3. és . . . tételét3 4 

Egyébként úgy látom, hogy e tételem mind e mai 
napig megczáfolva nincs, Lipcsében is csak egy betűvel 
sem érintették. Ha e tannak igazságát tagadod, úgy szük-
ségképpen meg kell tagadnod Szent Ágostonnak a pelagia-
nusok ellen írt és kiadott valamennyi könyvét is, a melyek 
mind e nézetet vallják. 

A végső következmény pedig: hogy e tanítás éppen 
nem új, a mint Eck vádaskodik, de igenis új Ecknek e 
tétel ellen való ellenséges fellépése, egyúttal pedig regi 
tévelygés ís, a mely erősen a pelagianusok eretnek szektá-
jához húz; 3 5 és magának a zsinatnak sincs jugcb az ellen 
hozni határozatot, hacsak tévedésbe nem ai BL esni, a 
mint hogy ez már gyakran megtörtént vele. 

TIZENHARMAE "ÉTEL, 

A z t, h o g y a r ó m a i e g y h á z m i n d e n m á s 
e g y h á z a k f e l e t t v a l ó , i g a z o l j á k u g y a n a r ó-
m a i p á p á k n a k n é g y é v s z á z a d a l a t t k i b o c s á -
t o t t r i d e g d e k r é t u m a i : á m e z e k e l l e n é b e n 
b i z o n y í t e z e r e g y s z á z é v h i t e l e s t ö r t é n e t e , 
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a S z e n t í r á s s z ö v e g e , é s a, m i n d e n e k f e l e t t 
v a l ó s z e n t n i e z e a í z s i n a t v é g e z é s e . 3 6 

E tételemet kiadott külön resolutiőmban37 már bizo-
nyos mértékben megmagyaráztam s majd többet ís fogok 
még mondani, ha ellenfeleim akadnának. Egyelőre, mint-
hogy e tételem a kegyességnek, azaz hogy a gyülőlségnek 
és felfuvalkodottságnak füleiben valóságos botrány, azért, 
nehogy védtelenül álljon itt, röviden felhozok egyet-mást, 
és pedig: 

Először is állítom, hogy minden egyes városnak a 
maga püspökével kell birnia isteni jogon, mit Pálból iga-
zolok, ki Tit. 1. (5) így szól; „Ezokáért hagytalak téged 
Krétában, hogy a mi hátra vagyon, helyére állassad és 
rendelj városonként presbytereket, a mikóp én neked 
elődbe rendeltem." Hogy pedig e presbyterek valójában 
püspökök, bizonyítja szent Jeromos38, s maga a további 
szöveg (7 v.) a mely így szól: „Szükség a püspöknek' fedd-
hetetlennek lennie" stb. Szent Ágoston is, a midőn Jero-
moshoz intézett XXIX. levelében a püspököt akarja jel-
lemezni, okát adja s így szói: „város volt t. i ," mintha 
mondaná; nemcsak amolyan egyszerű presbyter, de püs-
pök volt, a kiről szólok, mert a melynek élen állott, város 
vala. 

Másodszor alapúi veszem, hogy a keresztyenek a 
föld minden részen, mint pl. India legtúlsó vidókein ós 
Aetiopiában s más részeken is mindig bírják ós birták a 
Krisztust, a Zsoltár (II. 8) szerint: „Adom neked a föld-
nek határait birodalmúi" ós LXXI1. (8): „Uralkodjék egyik 
tengertől fogva a másik tengerig ós a folyóvíztől fogva a 
földnek határáig". 

Harmadszor alapúi veszem, hogy a hívő keresz-
tyenek tökéletesek lehetnek s a mellett szegények, kik 
megválnak mindenöktől, úgy hogy nincs semmi sajátjuk. 

Most már így ervelek: 
Gondoljuk e tökéletes ós szegény keresztyeneket 

valahová a főidnek egy teljesen felreeső zugába; mit gon-
dolsz, vájjon Krisztus, a ki azt akarta, hogy az ő terhe 
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könnyű legyen (Máté II , H0), azt akarta volna, hogy ma-
guknak ily nagy át fáradságával és költségével Rómából 
szerezzenek, arra a pallium39 útján feljogosított püspököt? 

Mert ezáltal bizony nagyobb terhet rakott volna a 
maga gyülekezetére, mint a milyet egykor a zsinagógára 
rakott, amennyiben arra kényszerltette volna okét, hogy 
a keresztyén szegénységről lemondjanak s parancsolatá-
nak megvetésével arról gondoskodjanak, abban fáradoz-
zanak, hogy mielőbb vagyont s kincset szerezzenek (Máté 
6, 19), hogy azzal a pallíumot és a megerősítést megfizet-
hessék. — Mert ha isteni jog, hogy minden püspököt 
Róma szolgáltasson, űgy hát azt sehol semmi okból meg-
korlátozni nem szabad; ám e megkorlátozás viszont szük-
ségkép egy más isteni jognak a megsértését vonná maga 
után, t. i0 hogy „ne gondoskodjatok a holnapi napról", 
miként Máté 6 (34) tanítja, — Mert hiszen lehetetlen, hogy 
oly messze földről ily utat megtegyenek azok, a kik az 
evangéliom szerint nem gondoskodnak a holnapi napról, 
mert nincs hozzá való költségük. 

Azt mondod tán, hogy a római pápa rábízhatja a 
maga hatalmát a szomszéd püspökökre. Erre feleletem : 
akkor nem lesz többé isteni jog a püspököknek Rómából 
való kérése, minthogy a mi isteni jog, azt sem meg nem 
változtathatja, sem másra át nem ruháztatja az, a kit 
illet, ós vájjon miért nem osztja meg ma is az egyházi 
fejedelmekkel40 

e hatalmát ? Vájjon mi áll ennek útjában 
egyéb más, mint hogy megfogyna a nyereség ós dicsőség ? 

Hanem vegyük fel az esetet, hogy pl. valamely gyü-
lekezetet ellenség fogságba ejti, úgy hogy nem képes 
Rómába küldeni püspökért Mit cselekedjék ? Ha isteni 
jog, akkor ellene a fogság nem mentség, minthogy az 
isteni jog nincs semmihez kötve a világon, ellenkezőleg 
mindenek felett való; minden körülmények közt betar-
tandó. — Ha azt mondod; elég a küldésre való jőszándék, 
én erre ezt felelem: Hát akkor miért nem elég e jó szán-
dék más püspökségekben is, a melyek kimerültek s oly 
messze esnek Rómától, s mégis különös nagy megkároso-Dr. Lu the r M. művei . 2 4 
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dásukkal (ezt pedig megkívánni tiltja a szeretet)-kénysze-
ríttetnek püspöküket Rómából megvásárolni? 

Másodszor: Pál apostol szavaiból folyólag (Tit. 1, 5), 
mely szerint minden várost püspök illet meg (ezt most 
t. i plébánusnak41 mondják), a püspökök, patriarchák42, 
prímások, a mint ma megvannak, csupán emberi jogon 
bírják hatalmukat, a mit a dekretumok is igazolnak, a 
melyekben t. í. a római pápák maguknak követelik a 
jogot, hogy gyülekezeteket ós méltóságokat létesíthesse-
nek, melyeknél fogva tehát a pápának isteni joga vagy 
egyikre sem, vagy csakis a plébánosokra terjed kí, — A 
többiek felett, legyenek azok közepes avagy magasabb 
méltóságok, csupán csak szokásjogon uralkodik, ópűgy, 
mint a bíborosok felett ís, S miként isteni jogon egy plé-
bános sern áll a másik felett, úgy egy püspök sem a 
másik feltett. Mert mindez az egyház intézménye. 

Miből foly a további következmény, hogy mert a 
római püspök egymaga nem képes az összes parochiák 
gondját viselni (mint a melyek felett egyedül áll, ha áll, 
isteni jogon, miként mondottam), el sem hihető, hogy 
Krisztus őt isteni jogon lehetetlenre akarta volna kény-
szeríteni s hogy így isteni jogon felette is állna vala-
mennyinek. Ha valamennyinek, tehát általánosságban, nem: 
hát ép ez okon részlegesen, egynek sem; és így minden 
gyülekezetnek püspökei egymás közt isteni jogon teljesen 
egyenlők. 

Mármost, a miről elején szólottunk, a konstantzi 
zsinat határozatiiag kimondotta, hogy a zsinat a pápa 
felett áll, amint hogy e határozatát ugyanott érvényesí-
tette is, a mennyiben pápát letett és választott. "— Pedig 
ha a pápa isteni jog szerint mindenek felett való, úgy a 
konstantzi zsinat eretnekséget cselekedett s mondott ki 
határozatában, mert az isteni jogot elkárhoztatni s ennek 
ellenkezőjét - megállapítani • bizonynyal eretnekség. 

Ellenveted tán, hogy a zsinat nem a pápát csak az 
embert választja vagy teszi le, de a pápaság maga érin-
tetlen marad; hát erre ón azt felelem: bizony esztelen és 
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nevetséges beszéd az, — Mert ha a pápát nem mint pápát, 
de mint embert teszik le csupán, hát akkor következés-
kép a letett pápa pápa marad,, mert ugyanaz marad, a 
kí előbb volt, hiszen pápasága ellen mi sem történt. — 
Mit huzzuk-vonjuk a dolgot ? Nem az ember ellen, de a 
pápa, mint pápa ellen szól ama határozat, a kit megfoszt 
hivatalától, mint kinek hatalma vagyon arra, hogy a kor-
mányzó tisztet osztogassa; nem máskép, mint a midőn pL 
a pápa egy püspököt állít be, a mikor bízonynyal nem az 
embert mint embert, hanem a püspököt, mint püspököt 
helyezte hivatalába s ruházta fel annak kormányzói tisz-
tével Különben itt ís azt kellene mondani, hogy nem 
püspököt, de embert helyeztek hivatalba, mert a püspök-
ség maga érintetlen marad. — Hát e világbolondító álar-
cot akkor találták fel, a mikor nem tudom, micsoda isko-
lás furfanggal a püspökség szót nem a hivatal, de a mél-
tóság megnevezésére csavarták el. 

Ha a pápa isteni jogon az, úgy nem' szabad őt semmi 
módon letenni, legyen bár ő jó vagy rossz, eretnek vagy 
katholikus, hanem meg kellet tűrni egész haláláig, miként 
Dávid ís Sault, mint Isten felkentjét, isteni jogon ural-
kodó királyként tűrte. Ezért újból tévednek s eretnekiek 
is maradnak a dekretumok, a melyek azt mondják, hogy 
a pápa eretnekség miatt leteendő, minthogy határozatuk 
az isteni jog ellen való, mikor nincs felsőseg nagyobb, 
mely őt letehesse. Ha pedig van valami felsőbb hatalom, 
mint pl. a zsinat (s ez igaz is), hát akkor már ő nem 
isteni jogon bírja e felsőséget, hanem felsőségét a zsinat 
emberi jogán kapta, mint a melynek azt köszönheti s a 
melyet ez tetszése szerint újból megváltoztatható 

Többet (mint mondám) majd ha arra kihívnak. 
Mert ellenfeleim konokságával szemben jó mindig szárazon 
tartanom a puskaporomat. 

Végül megismétlem, a mit elején mondottam, • hogy 
én a római pápa elsőségét, a milyen az most, a milyen 
volt, vagy a milyen . lesz, elismerem ós védelmezem, bárha 
egészen új dogmának tudom is, mintha hatalma isteni 

24* 
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jogon való volna, holott senki a regi atyák közliI e hit-
csikkelyről mit sem tud, pedig bizony ok mindent, a mi 
hitünk dolgába vág, kegyes buzgósággal megvizsgáltak, 
de ily hitczíkkelyt sohsem hoztak, a szerint sohasem éltek: 
azért nem is tűröm, hogy valamennyieket csakúgy könnyű 
szerrel eretnekeknek jelentsek k i — Napról-napra jobban 
tetszem magamnak s szinte büszkévé tesz, hogy növök e 
gonosz névben: mert az igazságnak, t. L Krisztusnak, 
növekednie kell, nekem pedig aláhanyatlanom (Ján. 3,30)o 
— Nagyobb öröm nekem hallani a vőlegény ós meny-
asszony szavát5

43 mintsem hogy az én buj-a ellenfeleimnek 
lármájától remegnék, bizonyos lévén abban, hogy azok, a 
kik ellenemben állanak, nem szerzői s okozói tulajdon-
képen a bajnak, azért nem is gyűlölöm őket, hanem Behe-
móth az, a gonoszok fejedelme, kinek alakját ott látom 
árnyékukban. -— Hát ez nagyon szeretne ugyan minél 
rettenetesebb színben lépni fel ellenem, és engem használva 
ürügyül, az igazságot országából kizavarni s ámde nagyobb 
Az, a ki bennünk ól, mint a ki a világban uralkodik. — 
Annak vezérlet©' mellett ez az ellenség ugyan czélra 
nem jut. — 

ítéljen bár el a jelen kor : a jövendő majd igazságo-
sabb lesz. 

6. LEVÉL 

V. KÁROLY CSÁSZÁRHOZ 
(1520. jan. 15.) 

Ő felségének, V„ Károly római császárnak, Spanyol-
ország stb. királyának, Ausztria főherczegónek stb. 

JÉZUS. 

Kegyelem és békesség a mi Urunktól, a Jézus 
Krisztustól. 

Bizonyára mindenki teljes joggal csodálkozni fog azon, 
hogy nem átallok Császári Felségednél e levéllel alkal-
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matlankodni. Mert hát van-e valami szokatlanabb, mint hogy 
magamforma alacsony, igénytelen ember megszólítani merje 
azt, ki e főidőn uraságok felett ár és királyok felett király l 

Ám megszűnik a csodálkozás, ha megfontolja s meg-
érti ki-ki, hogy itt főbenjáró nagy dologról, az evangéliom! 
igazságról van szó; a mely, ha méltó arra, hogy vele a 
mennyel felség trónja elé lépjünk, bizonnyal nem méltat-
lan arra sem, hogy vele földi fejedelem ís foglalkozzék. — 
Hozzájárni még, hogy a földi fejedelmeknek, mint a Mennyel 
Fejedelem képe hordozóinak, illik Ezt űgy utánozni, hogy 
magok, Is jóllehet a magasban trónolnak, figyelembe vegyék 
azt, a mi lábaik alatt elterül § felemeljék a földről 
a gyámoltalant ós kiszabadítsák a gyalázatból a szegényt 
(CXI1I. Zs. 6_7). 

Elhagyatott gyámoltalan szegény járűlok íme Királyi 
Felséged lábai alá: személyemben ugyan a legméltat-
lanabb, de mint a legméltóbb ügynek tolmácsa. 

Kiadtam néhány könyvecskét, a melyekkel sok ós 
nagy férfiú haragját es neheztelését vontam magamra^ holott 
van két erős mentségem, a melyek alapján joggal számít-
hattam elnézésre. Egyrészt, mivel teljesen akaratom ellen 
kerültem a nyilvánosság ele, nem is volt szándékom bár-
mit is írni, ha mások arra erőszakkal s csellel rá nem 
kényszerítenek, — hiszen nem volt soha forróbb vágyam, 
mint hogy csendesen rejtőzhessem zugolyomban. Másrészt, 
mert lelkiismeretem bizonysága s igen kiváló férfiak íté-
lete szerint egyedüli törekvésem az vólt, hogy, szemben 
az emberi hagyomány felfuvalkodott vélekedéseivel, nyil-
vánosságra hozzam az evangóliomi igazságot, a melyért 
már három álló esztendeje szenvedem a sok haragot, meg-
vettetést, gyalázatot és veszedelmet s a mi rosszat csak 
ellenfeleim kigondolni képesek voltak. 

Hiába könyörgök kegyelemért, hiába ajánlom, hogy 
hallgatni fogok, hiába utalok a béke föltételeire, hiába 
kérem, hogy, ha tévedek, oktassanak ki jobban; csak egy 
a tervük, csak egy a czóljuk: hogy elpusztítsanak az 
evangéliommal együtt. 
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Minthogy eddig minden kísérletein , hiábavaló volt, 
végre ís arra gondoltam, legjobb, ha Szent Athanásius 
példáját követem 44 s Felségedhez folyamodom, hátha az 
Űrnak úgy tetszik, hogy ügyet Felséged személye ut ján 
vegye védelmébe. — Ászért íme alázatos könyörgéssel Fel-
séged lábai elé borulok, jóságos Urain Károly, föld királyai-
nak Fejedelme: vegye Felséged ne az én személyemet, 
hanem az igazságot, (a mely miatt egyedül adatott Felsé-
gednek kezébe a pallos, hogy megbőszülj a a gonoszságot, 
g megjutalmazza a jót,) kegyelmesen szárnyainak árnyékába 
s ne részesítsen e védelemben tovább, csakis addig, míg 
számot adva győzök vagy legyőzetem. — Nem keresem 
a védelmet, ha istentelen eretneknek találtatom. Ám az 
egyet azonban kérve kérem, hogy legyen igazság avagy ha-
misság — de ne kárhoztassók el kihallgatás ós meggyőzés 
nélkül. 

Mert Felséged királyi s császári t rónjának ékessége, 
birodalmának dísze, jövő nemzedékek szemében pedig korá-
nak megdicsőítése lesz az, hogy nem tűrte Felséged, hogy 
az istentelen letiporja s elnyelje azt, a kí igazabb nálánál 
— s hogy az ember ábrázata, miként a próféta mondja 
(Habak. 1, 14) olyan legyen, mint a tenger haláé s a féregé, 
a melynek nincs vezére ós gyámola, ha az itólet s ellen-
mondás elhatalmasodíko 

Bízva, reménykedve adom át ügyemet császári szent 
Felségednek, kit a mi urunk Jézus Krisztus tarts un es 
dicsőítsen meg közöttünk, evangeliomanak űrök dicsőségére 
Amen. 

Wittemberg MDXX. jan. 15. 

Császári és Királyi Felségednek 
hódoló jobbágya 

Luther Márton. 
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7. ÓVÁS ÉS AJÁNLAT. 
(1520. jan. 17.) 

Én Luther Márton, szegény imádságom ajánlásával, 
Istennek kegyeimet kérem mindazokra, a kik óvásomat 
olvasni avagy hallani fogják. 

Miután ezídeíg néhány iratot s könyvecskét nyilvá-
nosságra hoztam, e lépésemmel sok nagy férfiúnak gyűlö-
letét, haragját és ellenszenvet oly nagy bőségben vontain 
magamra, hogy már közel 3 esztendeje az evangéliom 
isteni igazságáért az üldöztetés, gyalázkodás, harag ós 
mindenféle veszedelem és csapás egész áradatát kellett 
elviselnem, a mint ellenségeim mindazt csak kieszelni 
képesek voltak, s a melyekkel szemben mind mai napig 
egyáltalán nem vagyok biztosságban. Mitsem használt, 
hogy vajmi kelletlenül, jőt jobb akaratom ellenére, kény-
szerűségből léptem a nyilvános harczmezőre; mert sohasem 
írtam más okból, csak mert ellenfeleim erőszakkal, csalás-
sal ós csellel egyenesen rákenyszerítettek és sohasem töre-
kedtem másra, sohasem kívántain más egyebet, mint hogy 
oly ember létemre, ki más akaratának van alávetve, vala-
hol valamelyes szögletben titkon elrejtőzhessen! és ott 
ülhessek ismeretlenül. 

Az sem használt, a mit nemcsak a mindenható Isten-
nel és lelkiismeretemmel, hanem sok-sok kegyes ós tisztes 
keresztyén, tudós és művelt férfiú készséges • tanúbizony-
ságával is beigazolhatok, hogy soha sem mertem volna 
(a mint hogy tudva s szándékosan nem is akartam) egyebet 
nyilvánosságra hozni, mint csupán az evangéliom isteni 
igazságát, szemben a különféle, balhitből fakadó vélekedé-
sekkel, tévelygésekkel s emberi tótelekkel — több, fel-
forgató és veszedelmes rendbontásokkal. 

Isten a tanúm, hogy szívből fájlalnám, ha tudva, 
megfontoltan ós istentelen avagy keresztyénellenes szán-
dókkal akartam volna cselekedni, tanítani, prédikálni avagy 
írni, s akar a templomi szószékről akár az iskolában olyas-
mit hirdetni, a mi Isten vagy a lelkek üdvössége ellen való. 



413 
DB.. LUTHER MÁRTON 

Azt sem érhettem el, a mire pedig magam, mint az 
igaz keresztyén anyaszentegyház alázatos és engedelmes 
fia (ki mint ilyen akarok Isten segedelmével meghalni is)5 
gyakorta s külőnféleképen ajánlkoztam, hogy ellenfeleim 
erdekében a lehetőség szerint szivesen elhallgatok, békén 
leszek s készséggel segédkezem abban, hogy a Szentírásból 
valami jobb ós keresztyénebb tanítást merítsünk; — szíve-
sen bocsátkoztam volna ez irányban nyilvános vitába; szive-
sen elfogadtam volna minden elfogulatlan egyetem bírás-
kodását; szívesen megjelentem volna egy pártatlan, mind-
két, t. i. világi es egyházi elfogulatlan ós Igazságos birákból 
összeállított bíróság előtt, ha biztos kísérettel ellátnak s 
teljes alázattal és készséggel fogadtam volna ennek íteletet 
is. S a mennyiben jogszerű és tisztességes czáfolat ós meg-
győzés utján, magukra teljesen kielégítő, igaz és örökér-
vényű észokok s a Szentírásból merített ervek alapján az 
én felfogásomat helytelennek találták volna, hát szivesen 
vettem volna oktatásukat, szívesen meggyőzettem volna 
magamat s szándékomtól, a melyben mindeddig — kérke-
dés nélkül mondom — egyedül Istennek dicsősége s a 
keresztyénség üdve, vigasztalása ós boldogsága vezetett, 
s a melyet hivatalomnál fogva, mint a Szentírás méltatlan 
doktora, minden hiú dicsőség, haszon és elvezet kilátása 
és reménye nélkül követtem: készséges engedelmességgel 
elálltam s vele teljesen felhagytam volna. 

Ám mindezek iránt ellenfeleimnek nemcsak nem vólt 
érzéke, hanem még kigúnyolják keresztyen érzelemből 
fakadó méltányos ajánlatomat s magamat is mindenfelé 
mint valami eretneket, ki az egyházban viszályt, szakadást, 
egyenetlenséget és tévelygéseket szít, a világosságot kerüli 
s az igazságtól fél — nyilvánosan szidalmaznak s számnélkül 
való gúny és gáncsirataikban szakadatlanul meghurcolnak 

Azért az Isten szerelmére s alázatos szívvel kérek 
mindenkit, bármily rendű s rangú legyen is, vegye bizo-
nyosra s higyje el nekem minden kétség nélkül, hogy ón 
ma is ugyanazon vélemenynyel, érzelemmel, szándékkal és 
akarattal vagyok, s azért tartózkodjék mindenféle idétlen 
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és meggyalázó ítélettol, gyűlölettől és irigységtől — Ha 
pedig azt vennék tán rossznéven, hogy néha tűi szigorúan 
avagy tréfásan, túl erősen, avagy tán illetlenül-írtam volna 
vagy írnek ez után is, űgy kérem, bocsássák meg ezt nekem. 

Először is azért, mert az ilyesmi egyedül a keresz-
tyén igazságért s sohasem a magam híre s haszna érde-
kében történt s fog történni. 

Másodszor meg, mert erre ellenfeleim számtalan tudat-
lan, istentelen ős keresztyentelen gúnyirata haj tot t és kény-
szeritett. — S ha ők engem máskép festenek le, megvá= 
dóinak és meghurczolnak: hát szolgáljon ez nékem ís 
mentségemül, mit én igyekezni fogok mindenkor, minden-
kivel szemben, alázatos szegény imádságommal meghálálni 

Legyen meg Isten akarata űgy a földön, miként a 
mennyben Amen. 

1520. évben. 

8. LEVÉL 

ALBERT, MAINZI VÁLASZTÓHOZ. 
(1520. febr. 4.) 

K r i s z t u s b a n f ő t i s z t e l e n d ő a t y á m n a k é s 
f e n s é g e s u r a m n a k , A l b e r t m a g d e b u r g í é s 
m a i n z i é r s e k n e k , N é m e t o r s z á g p r í m á s á n a k , 
B r a n d e n b u r g ő r g r ó f j á n a k stb. U r a m n a k é s a 
K r i s z t u s b a n k e g y e s p á s z t o r o m n a k , a l á z a t o s 
t i s z t e l e t t e l . 

JÉZUS. 

Ajánlom magamat az Úrban teljes engedelmességgel 
és tisztelettel. 

Főtisztelendő Atyám a Kn»z,tusban és fenséges Feje-
delem I 

Bizony nem mernék én, szegen^ alacsony ember, 
Fenségedhez még csak Írásban sem sz,ót intézni (pedig ez 
uton sok meg van engedve, mit számtól szembe elmon-
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áani tiltja a hódolat), ha nem kényszerítene erre magasabb 
ok, t. i. a keresztyén hitnek és igazságnak vallása ós a 
Krisztusban adott üdvösségnek megoltalmazása: s midőn 
e hitvallást és üdvöt veszedelem fenyegeti magam isten-
telen lennék, ha hallgatnék, — Tudomásomra jutott 
ugyanis szavahihető férfiak részéről, hogy ellenemben 
Fenségednél ís, Főtisztelendő Atyám a Krisztusban, gyű-
lölséget szítanak, talán épen olyanok, a kik mások előtt 
meg dicsérnek ós védelmeznek. 

Hát — hogy ón az ón kegyelmes urammal lelkem 
szerint való bizodalommal beszéljek — ha hamis az elle-
nem elszórt vád, nemde nem ís engem fenyeget annyira a 
veszedelem, ki magam semmi vagyok, mint sokkal inkább 
Főtisztelendő Atyaságodat s fejedelmi Fenségedet ? Mikor 
— mert hiszen emberek vagyunk — egy tányérnyaló, 
Siba, még a legtisztább lelkű s Isten szive szerint való 
férfiút, Dávidot is el volt képes idegeníteni a szegény 
béna Mephisobethtől, mint ezt Sámuel II. k. 16. rósz oh 
vassuk. — Ugyan melyik fejedelem lehet egészen biztos 
a hamis ós agyafúrt besúgókkal szemben: a mikor még 
egy Dávidot, a nagy ós szent fórfiút ís, egy Siba úgy le 
tudta venni a lábáról 

Nem csekély bátorságot adott e levél írására az is, 
mert lelkiismeretem szerint hű ós szorgos kötelességem-
nek ismerem főtisztelendő Atyaságoddal szemben, óvni az 
ón jó uramat, nehogy veszedelembe soclortassók; s erőm-
től telhetőleg megakadályozni azt, hogy az evangéliomi 
igazság, az istentelenség örve alatt, ily nagy fejedelem 
színe előtt, oly sok kiváló ember kárára, rossz hírbe 
kevertessék. 

Van különbség a kőzött? hogyha az igazság akármely 
közönséges ember, avagy egy püspök útján torzittatik el, 
a kit mint annyi lelek pásztorát szükségkép sokan követ-
nek, legyen bár jól értesülve avagy megcsalatva. S ha 
aztán az evangéliomi igazsággal szemben kellene őt kö-
vetni : bizony minden bajnak forrásává válnék az, 

Ám3 ha jogos és igaz ís a vád, melylyel vádoltatom, 
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engedj meg nekem uram, kegyelmesen, hadd panaszoljam 
el bajomat Miért nem győznek meg arról, a mi jobb ? 
Miért nem mutatják mog tévedésemet? miért kárhozód-
nak reám az előkelőségeknél, mielőtt meg nem győztek? 
különösen, mikor annyiszor megígértem, hogy hallgatok a 
jóra, és kész vagyok nézetemet feladni, sőt a mikor oly 
határozottan kérem, bogy szabadítsanak meg tanszékem-
től § hagyjanak elvonultan élnem 0 „ . 

Tanítanom kell, a mit tanultam s a Szentírásból ki-
olvasok: ős mégis avval vádolnak, hogy olyasmit tanítok, 
a mit ők vagy nem akarnak, vagy nem tudnak megítélni. 
Hiszen csak volna az ón kegyelmes uramnak annyi ideje, 
hogy megolvashatná s meghallgatná az ón éjjeli virrasz-
tások idején összeirt munkáimat: tudom, hogy Isten segít-
ségével megismerné főtisztelendő Atyaságod, mennyire 
távol esnek tőlem ama reám szórt vádak. 

Nincs ís tudomásom róla, hogy azokat eddig más ís 
elitélte volna, mint olyanok, a kik se nem olvasták, sem 
nem hallották, kivéve azon keveseket, a kiket a gyűlöl-
ség tart vissza az olvasástól, vagy a kik, ha olvastak ís 
valamit, azt nyomban elferdítik, s oly dolgokat koholnak 
az ón számlámra, a melyek soha eszem ágában sem vol-
tak. •— Milyen pl. a két színről és a pápa hatalmáról 
szóló tan, mely dolgokban, ha megvallanák az igazat, 
bizony magok ís velem egyetértenek, bár mennyire is 
színleljék az ellenkezőt: a mint hogy azt mindenki nyom-
ban megérti, ha irataimat elolvassa. 

Miért is, főtisztelendő Atyám, hivatkozva a Fenséged-
nek mindenki által ismert és magasztalt nagylelkűségére, 
a melylyel a tudományt ős a tudósokat pártfogolja, alá-
zattal könyörgök főtisztelendő Fenségedhez, kegyeskedjék 
engen is jobb vélemónynyel és szívvel megtisztelni, mint 
a milyennel ama besúgók illetnek, és pedig tekintettel 
nem annyira a magam, mint a saját maga ós sok mások 
üdvére, sőt egyenesen a keresztyén igazság jól felfogott 
érdekére, a mely lehetetlen, hogy sérelmet ne szenved-
jen, ha akár kihallgattatván igaztalanúl elitéltetem, akár — 
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Mint ki kioktatásomat és Mhaligattatásoiiiat várom, a 
megvettetósnek zsákmányul dobatom. 

Tanúm a Jézus Krisztus, édes mindnyájunk e 
közös bírája, hogy én legjobb lelkiismeretem szerint nem 
tanítottam mást, mint azt, a mi Krisztust és Isten paran-
csolatait hirdeti; s viszont, hogy nem vagyok oly meg-
átalkodott, hogy ne fogadnám be a jó tanítást s fel-
ismerve tévedésemet, ne változtatnám meg véleményemet. 
Vajha főtisztelendő Atyaságod kegyéből e feladat volna 
osztályrészein! 

Sok mindenféle hazugságot kentek már reám, de eljön 
az idő, s felragyog az igazság napja és én igaznak 
ítéltetem: viszont alapos a gyanúm, hogy a kik engem 
különféle utón módon támadnak, nem őszintén járnak el, 
főleg a mikor azt, a ki pedig kész tőlők tanulni, nem 
akar ják tanítani, hanem őt csak kárhoztatni tudják. 

Kötelességemnek tartot tam erre főtisztelendő Atya-
ságodat s fejedelmi Fenségedet figyelmeztetni, szemben az 
emberekkel, legyenek azok akár rosszak, akár meg-
tévesztettek, eleget tévén egyúttal hivatalomnak ís, a 
mely reám, mint Fenséged egyházkerületének szülöttjére 
és neveltjére s nyájának is egyik tagjára hárúl, nehogy 
hallgatásom következtében az ón kegyelmes urammal 
szemben valami bűn súlya terhelje meg lelkemet! Vegye 
azért mindezt főtisztelendő Atyaságod különös kegyel-
mével szivesen és türelmesen s fogadja az ón csekély-
ségemet fenséges kegyeibe, Urunk a Jézus Krisztusban, 
a ki főtisztelendő Atyaságodat s fejedelmi Fenségedet 
vezesse és tartsa meg mindörökkóo Amen. 

Wittemberg, MDXX. febr. 4 

Fótisateleiiciu Atyaságodnak 

legalázatosabb fia 

Luthe Marton. 
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BEVEZETÉS. 

Luthernek nem hagytak békét. Ujabb meg ujabb támadást 
intéztek ellene hívatottak és hívatlanok egyaránt. Adolf merse-
burgi püspök parancsára és rMiltitz Károly pápai követ buzdí-
tására bizonyos A 1 v e 1 cl Á g o s t lipcsei mezítlábos barát is 
síkra szállt ellene egy 1520 apr. 7-ről keltezett s kevéssel utóbb 
javított kiadásban is megjelent „ S u p e r a p o s t o l i c a s ede" 
cz. latin nyelvű iratban, a mely nagy ügyefogyottsággal azt a 
tételt igyekszik bebizonyítani, hogy az apostoli szék vagyis 
Péter katedrája isteni eredetű s abban Krisztus parancsából 
Péter, és az ő utódja, mint a küzdő egyház feje, mint főpap, 
pápa, rector, pásztor, Krisztus egyetlen fő helyettese, a számára 
kijelölt helyen Rómában székel. 

Ez irat Luthert név szerint csak egy ízben említi meg, 
de nyilvánvalólag rá alkalmazza a „farkas a juhok aklában" 
az „eretnek, eszelős, ördöngös" s több ehez hasonló jelzőket. 
Maga Luther e sületlen gyalázó iratot eleintén nem méltatta 
figyelemre. Famulusát, Lonicer Jánost, bízta meg, hogy adott 
utasításai szerint, válaszoljon reá, a mit ez meg is cselekedett. 
De mikor Alveld a maga iratát átdolgozva német nyelvre 1520 
május közepén a nép számára is kiadta, Luther sem hallgat-
hatott tovább. „A szegény népet — ugy mond — nem enged-
heti megmérgezni" Szintén német nyelven válaszol neki és 
válaszát még ugyanazon hónapban „Von dem Papstthum zu 
Rom wider den hochberühmten Romanisten zu Leipzig" czimen 
sajtó alá adta, s az jun 26-án teljesen meg is jelent. 

E műve átmenetet képez nagy vitázó reformátori irataihoz. 
Mintegy nyitány a nagy harczhoz. Nem annyira Alveldnek, 

J ianem magának a nagy elvi kérdésnek néz szemébe. Tisztázza 
a keresztyén egyház fogalmát s űgy dönti el, ha feje-e annak 
a római pápa ? Magával ellenfelével — Schneider szavaival 
élve — csakúgy mellesleg bán el, mint macska az egérrel. 

Különben ez irata is különféle (A. B. C D. E. F. G. H, 
I. K. L. M.) kiadásokban maradt ránk. Ezek közül kétségkívül 
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a legjobb szöveg az A. kiadás szövege. Ennek teljes czime a 
következő : 

„Von • elem Bapstum zu Romé: wid || der den hoch-
berumpten Ro |] manisten zu Leiptzik || D. Martinus Lu II ter Au-
gust. || Vuittenberg || " 

32 lap, quart alakban ; az utolsó lap üres. Nyomatott Wit-
tembergben Lotther Melchiornál. Mi alapul ezt a kiadást vettük. 

Alveld nem maradt adós a válasszal. Még ugyanazon 
évben felelt Luther iratára egy „Sermonu-ban, melyről Luther 
1520 decz. 15 azt írta, Spalatinnak : „Asinus Alveldensis iterum 
in me seripsit: secl contemno nec legere volo." S ugy is tett. 
Agyonhallgatta. Nagyobb dolgokon jártatta már eszét. Készült 
a nagy harezra. 



Á romai pápaságról a hírhedt lipcsei romanista 
ellen — dr0 Luther Márton ágostonos barát 

Megint valami új dolog került szőnyegre. Hiába! sok 
eső esett az idén, nagy az áldás. Eddigelé sokan gyaláztak 
és rágalmaztak, de czélt egyik sem ért vele. Most azonban 
kíáilottak a piaczra a lipcsei hősök, nem csupán, hogy 
megbámúltassák magukat, hanem hogy mindenkibe bele 
is kössenek. Ugyancsak felfegyverkeztek, pár jukat még 
életemben sem láttam. Vaskalapjuk a lábukon lóg, kardjuk 
a fejükön, pajzsuk és vért jük pedig a hátukon, a nyársat 
ágyékukon hordják s az egész vértezet, akár csak egy 
lovagon, olyan jól áll ez új módi viseletben. Be akarják 
ezzel bizonyítani, hogy idejüket nem töltötték el, mint ón 
hánytam szemökre, álmoskönyvekkel, soha semmit sem 
tanűlva, hanem futnak oly bór után, mint azok az em-
berek, a kik a Szentírásban fogantak, születtek, dajká-
lódtak, játszottak, nevekedtek és nőttek fel. Bizony, volna 
ok megijedni tő lük! 

Ha Lipcse ily óriásokat szül, ugyancsak buja lehet 
•az ország talaja. 

De hogy megértsd, a mire gondolok, jegyezd meg ezt. 
Sylvester, Kajetán, Eck, Emser1 és most Köln és Lőwen 
ugyancsak lovagiasan bántak el velem;2 érdem szerint kijárt 
a tisztességből és' dicsőségből osztályrészük ; a pápa ós a 
búcsú dolgát ellenemben úgy védelmezték, hogy maguk 
is szeretnék, ha jobban ütött volna ki vállalkozásuk. 
Végre egyesek olyanformát gondoltak: legjobb lesz, ha 
nekem esnek, mint a farizeusok Krisztusnak / egyet előre 

Dr. Luther M. művei. op. 
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tuszkoltak, gondolván: ha nyer, űgy mindnyájan nyer-
tünk ; ha veszt, hát csak maga vesztett. És a tudós és 
ovatos ellenfél azt hiszi, hogy ón ezt észre sem veszem. 
No, jól van hát, csakhogy balul ne üssön kí minden dolguk, 
tettetem magamat, mintha épenséggel nem értenek a 
játékhoz. Arra kérem őket, most se vegyék észre, hogy 
mikor a zsákot ütőm, voltakép7 a szamarat akarom el-
találni. Hogyha pedig terhükre van a kérésem, úgy ki-
kötöm, hogy, ha valamit az új romanista eretnekek és. 
íráskáromlók ellen mondanók, azt ne csupán az a szegény, 
gyámoltalan lipcsei irkonc, ott abban a mezítlábas3 kolos-
torban, értse jól magára, hanem sokkal inkább azok a 
hős zászlótartók, a kik nem mernek nyíltan fellépni és. 
mégis igen nagyon szeretnének másnak neve alatt győ-
zelmi babérokat aratni. 

Minden kegyes keresztyent arra kerek, űgy értse 
ezt az én beszédemet, hogy bár szavaim talán gúnyosak 
vagy elesek is, mégis oly szívből fakadnak, a mely mély-
séges fájdalmával tőr ki s azt, mi komoly dolog, gúnyra 
forditja át; látva azt, hogy Lipcsében, a hol mégis csak 
vannak oly kegyes emberek, a kik az írásért s Isten igé-
jéért életüket és vérüket áldozzák, nyilvánosan beszélhet 
és írhat oly istenkáromló egyén, a kí az Isten szentségét 
csak annyiba veszi és úgy bán vele, mintha azt valami 
sült bolond mesekép5 koholta volna ki a böjti éj vadjában. 
Hát mivel az én Uram Krisztusomat és az ő szent igéjét, 
melyet drága vérén szerzett, gúny- és bolondbeszéd számba 
veszik, fel kell hagynom nekem is a komolysággal és meg-
próbálnom, ha vájjon értek-e ón is a bolondozáshoz és 
gúnyolódáshoz. Te tudod jól ón Uram Jézus Krisztusom, 
mint érzek ezen te ős ellenségeid iránt. Ez bizodalmam 
és nevedben dolgomhoz látok. Amen. Nekik téged min-
denkor uruknak kell ismerniök. Amen. 

Űgy látom, hogy ezek a szegény emberek nem akarnak 
egyebet, csakhogy belém kötve jussanak hírnévre. Azért 
csüngnek úgy ón rajtam, mint a sár a keréken ; inkább 
lármát csapnak, még ha szégyenbe keverednek is, mint-
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sem hogy otthon üljenek; és a gonosz lélek arra hasz-
nálja fel őket, hogy engemet hasznosabb munkában gá-
toljon. De jő; megragadom a kedvező alkalmat, hogy a 
keresztyénségről a köznépnek egyet-mást elmondjak és 
ezekkel a népbolondltó hősökkel összeakasszak. Azért fel 
ís tettem magamban, hogy inkább magához a dologhoz 
szólok, mintsem hogy fecsegósükre feleljek ós nevüket 
elhallgatom, csakhogy ép' azt el ne érjek, a mire tőrek-
szenek, avagy hogy elbízzák magukat, mintha méltók 
volnának velem az írás dolgában együtt tanakodni 

Mi a kérdés tárgya ? 
Oly dolgot tárgyalunk, a mely magában véve lényeg-

telen, a minek tudakozása nélkül bárki jő keresztyén 
maradhat Ámde ezeknek a naplopóknak, a kik maguk a 
keresztyén hit összes főezikkeit lábbal tapossák, ilyes-
mikkel keli foglalkozniok és másokat terhelniök, hogy 
hiába ne éljenek a földön. 

Arról van ugyanis sző: „Vájjon a római pápaság 
(a mint ők mondják) az egész keresztyén világ felett való 
hatalomnak tényleges birtokában, isteni avagy emberi 
eredetű-e? 

És ha ugy volna, vájjon keresztyéni értelemben 
mondható-e, hogy az összes többi keresztyének az egész 
világon eretnekek és pártütők, bárha mindjárt velünk 
egyetértve ugyanazon keresztséget, szentséget, evangélio-
mot és a hit összes czikkeit vallják is, kivévén, hogy 
papjaikat ós püspökeiket nem Róma által erősíttetik meg, 
vagy mint most történik, nem pénzen vásárolják meg, 
és mint a nemetek, nem hagyják magukat lóvá és bo-
londdá tenni; mint teszem azt a muszkák, a fehér oroszok, 
görögök, csehek és sok más nagy ország népe ezen a 
világon. Mert ezek mind hisznek, mint mi, keresztelnek, 
mint mi, prédikálnak, mint mi, élnek, mint mi; a pápának 
ís megadják a tisztességet, a nélkül azonban, hogy pénzt 
adnának a maguk püspökei és papjai megerősítéséért, no 
meg a búcsúval, bullákkal, ólommal, pergamenttel és több 
efféle római portókával sem engedik magukat nyúzatni 

25* 



413 
DB.. LUTHER MÁRTON 

és csúfra tenni, mint a tökrészeg németek teszik* És 
készek az evangéliomot is hallgatni a pápától és a pápa 
követeitől és még sincs bántódásuk. 

Az a kérdés tehát, vájjon ezek mindnyájan méltán 
szidalmaztatnak-e, mint eretnekek (mert egyedül róluk és 
senki másról nem beszélek és tárgyalok) tőlünk, keresz-
tyénektől, avagy inkább mi vagyunk az eretnekek ós párt-
ütők, mivelhogy az ily keresztyéneket, csupán a pénz miatt, 
mint eretnekeket ős pártütőket szidalmazzuk? Mert ha a 
pápa nem az evangéliomot ós annak követségét küldi 
hozzájuk, a mit ők kész örömest fogadnának be, űgy 
nyilvánvaló, hogy a püspökök ős papok megerősítése révén 
csakis a hiábavaló hatalmat és pénzt keresik, a mibe ők 
nem egyeznek bele és ez ok miatt szidalmaztatnak, mint 
eretnekek és pártütők. 

Nos hát én azt tartottam és tartom még mindig, 
hogy nem eretnekek és pártütők, sőt talán jobb keresztyének, 
mint mi, ha nem is mind egyformák, a mint hogy mi sem 
vagyunk mindnyájan jő keresztyének, íme, ez ellen ágas-
kodik többek közt a lipcsei mezítlábas jeles könyvecskéje 
ís ós ezért járkál fa-czipőben, sőt falábakon, elhitetvén 
magával, hogy ő az, a ki nem lép sárba; talán még örömest 
tánczra is kerekednek, ha valaki fütyülőt venne számára. 
Beleszólok hát a dologba s először is azt mondom: bolond 
módra ne higyje senki, hogy a pápának és minden ő talp-
nyaló rómanísta hadának komoly meggyőződése, hogy az ő 
erőszakos felsősége isteni rend. Jegyezzük meg i t t : mind-
abból, a mi isteni rend, Rómában egy betűt sem tartanak 
meg, sőt mint bolondságot kigúnyolják, ha valaki ilyesmire 
gondol, mint ez nyilvánvaló. Bánják is ők, ha az evangé-
liom ós keresztyón hit az egész világon kipusztul is, az 
űj jukat sem mozdítják miatta; minden gonosz példa, egy-
házi és világi kőpóság; Rómából, mint minden gazság 
tengeréből árad szét az egész világon. De mindezen Ró-
mában csak jót nevetnek és a ki e miatt búsul, „bon 
Christían"4) vagyis bolond annak neve. 

Hát ha komolyan szivükön viselnék az isteni rend 
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ügyét, sok ezerte szükségesebb dologba fogtak volna bele 
és előbb, mint azokba, a miken most nevetnek és gúnyo-
lódnak. Mert hát Szent Jakab (2,10) mondja: „a ki egy 
isteni törvényt nem tart meg, az egész törvény meg-
rontásában bűnös/' Ki oly esztelen, hogy higyje, hogy ők 
Isten törvényét csak egy pontban is megtartják, mikor a 
többit mind kigúnyolják ? Nem lehet az, hogy valaki csak 
egy isteni törvény dolgát is igazán szivén viselje 
ha a többit valamennyit semmibe se veszi. Pedig 
köztük sokan vannak, a kik teljes komolysággal ragasz-
kodnak a pápai hatalomhoz, de egy szavuk sincs ahoz, 
hogy a többinél sokkal íontosabb és szükségesebb törvény 
közül Rómában csak egyet is ne gúnyoljanak s ne gyaláz-
zanak oly káromló módon. 

Továbbá, ha Németországban mindnyájan térdre bo-
rulva imádkoznának, hogy a pápa és a rómaiak ugyan-
azon hatulmakat tartsák meg, és a mi püspökeinket és pap-
jainkat ingyen erősítsék meg, mint az evangéliom mondja 
(Máté 10,8): „Gratís accepístís, gratis date, azaz: „ingyen 
vettétek, ingyen adjátok ós lássák el jól az összes egy-
házakat prédikátorokkal, hiszen ők úgyis elég gazdagok 
s módjukban áll, hogy pénzt is adjanak ós ezt azzal 
okolnák meg, hogy isteni rendből folyó kötelesség ez: 
bizton elhiheted, hogy a hányan vannak, mind azon erős-
ködnének, hogy nem isteni rend az ilyen fáradságot pénz 
nélkül végezni és hamarosan kitalálnának valami kibúvásra 
alkalmas magyarázatot, a mint most találnak, hogy bele 
bújjanak. És semmiféle kéréssel sem lehet őket rábírni. 
De mert pénzről van szó, isteni rendnek kell mind annak 
lennie, a mit csak kieszelnek. 

A mainzi püspökség emberemlékezet óta nyolcz 
püspökköpönyeget vásárolt Rómából ós azok mindegyike 
majdnem 30 ezer forintba került; a többi megszámlál-
hatlan püspökségről, főpapságról ós hűbérrői nem is 
szólok. így tesznek lóvá minket bolond németeket és 
aztán rá mondják, isteni rend az, hogy a római hatalom 
nélkül egy püspökünk se legyen. Csodálom, hogy Német-
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országnak, a melynek (ha nem több I) legalább a fele papi 
uralom alatt áll még van egy fillére ezen minösíthetlen, 
megszámlálhatlan, hirtelen római tolvajok, gazficzkók ós 
rablók számára. Mondják, hogy az Antikrisztus találja 
meg a földnek kincséi Én azt tartom, a rómaiak kaparin-
tották azt magukhoz, hogy csak űgy nyögünk bele. S ha a 
néniét fejedelmek és a nemesség hamarosan, bátran s 
komolyan talpra nem áll, Németország még pusztasággá 
leszen vagy felfalja maga magát Ez volna a rómanistáknak 
is a legnagyobb gyönyörűségük, a kik minket nem tar-
tanak másnak, csak aféle bestiáknak és közmondást 
csináltak rólunk Rómában ilyen formán: a hogy lehet, 
kí kell csalni az aranyat a bolond némettől! 

E kárhozatos gazságnak a pápa nem állja útját. 
Mindnyájan csak úgy az ujjukon keresztül nézik azt; sőt 
ezeket a fö gazokat ök többre becsülik, mint Isten szent 
evangóliomát ős olyba tüntetik fel a dolgot, mintha mi 
volnánk sült bolondok; szerintük az az isteni rend, hogy 
a pápa minden lőben kanál legyen, mindenkivel azt tegye, 
a mit akar, mintha Isten volna a földön, holott (ha első 
akarna lenni vagy volna) mindenkit szolgálnia kellene, még 
pedig ingyen. De semhogy ezt tegyek, inkább lemondaná-
nak e hatalomról és arról, hogy ez az isteni rend avagy 
épen más rend. 

Ha pedig azt kérded, miért vívnak oly kemény 
harczot ez ügyben ellened? — feleletem: Én egynémely 
fontosabb dolgot pedzettem, a mi a hittel és Isten 
igéjével függ össze; ezt ők nem tudták megdönteni, 
s látva, hogy Rómában az ily jő ügyek iránt épenséggel 
nem érdeklődnek, nem is törődtek vele, hanem a búcsú 
ós pápai hatalom miatt rohantak meg, remélve, hogy itt 
aratnak majd babért, mert ők jól tudták, hogy a hol 
pénzről van szó, a római gazok főiskolája melléjük sze-
gődik és veszteg nem marad. No de Luther doktor kissé 
kevély ember és nem sokat ád a rómaiak morgására. E 
miatt fáj az ő szivük; de az én Uram Krisztusom nem 
törődik ezzel, Luther doktor sem és azt tartják, hogy 
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az evangeliomnak kell ís és az fog ís tovább terjedni. 
Mos hát kérdezze meg laikus ezeket a rómanístákat és 
kérjen választ arra, miért dúlnak fel és gúnyolnak 
ők minden isteni rendet és miért dühöngnek oly kegyet-
lenül, holott azt sem tudják kimutatni, mire hasznos, 
jő és szükséges az? Mert a mióta az meggyőkeredzett, 
semmi más nem ered abból, hanemha merő romlása 
a keresztyénsegnek ós nincs, a ki csak egy jó és hasznos 
dologra tudna mutatni, a mi abból származott Erről 
többet is mondok még, ha ez a rómanista újra előkerül és 
akkor a római szent széket ís, ha Isten ís úgy akarja, 
leleplezem, a mint megérdemli. 

Ezt mondtam én, nem azért, hogy ezzel a pápai 
hatalmat, mintegy elégséges okkal megtámadtam volna, 
hanem, hogy kimutassam azoknak visszás észjárásukat, 
„a kik a szúnyogot megfogják ós az elefántot eleresztik, 
(Máté 23, 24); meglátják a szálkát felebarátjuk szemében 
és a gerendát a magukéban ott feledik" (Máté 7, 3), 
csakhogy egyéb szükségtelen dolgokkal másokat kedvük 
szerint agyongyötörjenek és ha ez nem sikerül kényük-
kedvük szerint, legalább eretneknek káromoljanak. E 
fajtából való ez a szelíd jámbor lipcsei rómanista is? 
k n e k immár szemébe akarunk nézni. 

Három fontos ok miatt támadt rám a lipcsei roma-
nistának rettenetes jeles könyvecskéje. 

Az első s legfontosabb, hogy ő engem mint eretnek, 
őrült, vak bolond, bélpoklos, kigyó, mérges féreg s több 
ehez hasonló névvel gyaláz, mi több nem egyszer, hanem 
könyvének csaknem minden lapján. Más könyvekben ez 
ocsárló kifejezések, gyalázkodások és káromlások tel-
jesen értéktelenek, ámde ha a lipcsei mezítlábas kolos-
torból kerül ki valamely könyv, a melynek szerzője a 
Szent Ferencz előkelő szent rendjenek egyik romanistája, 
úgy azok a kifejezések nemcsak tisztességes és szép 
szavak, hanem egyszersmind erős érvek a pápa hatalmá-
nak, búcsújának, az írásnak, hitnek s a keresztyénségnek 
megvédelmezésére ós semmi szükség, hogy akár csak egy 
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állítást ís az írásból avagy a józan észből beigazoljanak;, 
elégséges, ha valamely romanistátóí és Szent Ferencz 
szent rendje tagjától származnak. 

Minthogy tehát ez a romanista maga ís írja, hogy a 
zsidók ily érveléssel magát a Krisztust ís meggyőztek 
volna a kereszten, nekem meg kell adnom magamat és 
beismernem, hogy ha szidalmazás, átkozódás, gyalázás és 
káromlás ennyit ér, egy a romanista Luthert doktort 
bizonynyal meggyőzte. Ezen érveléset el kell fogadnunk, 

Á másik ok, hogy röviden jelezzem, a természetes 
észből van merítve s ilyen formán hangzik : 

A) A földön minden gyülekezetnek, hacsak szét nem 
akar hullni. Krisztus igaz felsőbbsege alatt látható fejé-
nek kell lennie; 

B) Minthogy pedig az egész keresztyénség egy gyü-
lekezetet alkot a földön, egy fejének kell lennie és ez a 
pápa. 

Ez érvelest, a világos értelem okából A) es B) betűk-
kel jeleztem, annak feltüntetése végett is, hogy ez a 
romanista az ABOt majdnem a B-ig ismeri. Feleletem 
immár erre az érvelésre: Minthogy a dolog a körül forog, 
ha vájjon a pápa hatalma isteni renden alapszik-e, nem 
nevetséges-e egy kissé, hogy ők mulandó dolgok köréből 
merítve a példát, az észre hivatkoznak és azt az isteni törvény-
nyel egy sorba állítják, kiváltképen, mikor ez aszegóny ember 
elég vakmerő ígérni, hogy velem az isteni törvény alapján 
bán el? Hiszen, a mi e világi rend ós ész, az mólyen 
alatta áll az isteni törvénynek. Sőt az írás megtiltja, 
hogy az észre hallgassunk, V0 Mózes 12, 8 : „Ne tedd azt, 
mi neked igaznak látszik" ; mert az ész mindenha 
Isten törvénye ellen tör, mint ezt I. Móz. 6, 5 olvassuk: 
„Az emberi szív minden gondolata és értelme naponta 
rosszabb ós rosszabb." Annakokáórt, ha az észszel akarom 
Isten rendjét megállapítani és megvédelmezni, hacsak azt 
előbb a hit meg nem edzi ós világosítja, olyan forma el-
járást követek, mintha a fénylő napot valamely pislogó 
lámpával akarnám megvilágosítani és a sziklát nádszálra 
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állítni; mert Ézsaiás 7, 9 az észt a hit alá rendeli, 
mondván: „Hacsak nem hisztek, nem lesztek értelmesek 
avagy okosak." Tehát nem azt mondja, hacsak nem vagytok 
okosok, nem fogtok hinni. 

Azért ez a íirkoncz a maga fonák eszét otthon 
hagyhatta volna, vagy előbb az írás mondásaival meg-
alapíthatta volna, hogy nevetséges és visszás módon ne 
látszassák a hitet és az isteni tőrvényt pusztán az ószszei 
megalapítani, Mert az ész, a mint következteti, hogy 
valamint egy látható gyülekezetnek látható fejének kell 
lennie, vagy nem fog fennmaradni : úgy következtetheti 
tovább azt ís, hogy- valamint egy látható gyülekezet 
asszonyok nélkül nem áll fenn, tehát a keresztyónségnek 
is szüksége van egy látható közönséges asszonyra, hogy 
el ne pusztuljon. Ez pedig majd egy buja ringyó lesz. 
Hasonlóképen: egy látható gyülekezet nem állhat fen 
egy közönséges látható város, ház ós tartomány nélkül; 
tehát a keresztyónségnek is szüksége van egy közönséges 
városra, házra, országra. Hol találjuk ezt meg ? És való-
ban Rómában sürgősen járnak utána, mert hiszen ők 
majdnem az egész világot hatalmukba kerítették. Szint-
azonképen : a keresztyónségnek szüksége volna látható 
vagyonra, szolgálóra, baromra, takarmányra ós eíeíékre, 
mert egy gyülekezet sem állhat fenn e dolgok nélkül. No 
lásd, mily szépen lépked az ész a maga falábain I 

Az ily esetlen dolgokat az olvasónak eleve meg 
kellene fontolnia ós az isteni dolgokat vagy rendet az 
írásból, nem pedig közönséges hasonlatokkal és emberi 
észből bizonyítania, mert meg vagyon írva : „hogy az 
isteni parancsolatok magukban ós maguk által igazíttatnak 
meg," (XIX. Zsolt l 0) nem pedig más külső segítséggel. 
Hasonlóképen Isten bölcsességéről mondja a bölcs ember 
(Példák 11, 2): „A bölcsesség a maga hatalmával minden 
felfuvalkodottat megaláz." Nagyon csúnya dolog, ha mi 
Isten igéjét a magunk eszével akarjuk megvédelmezni, 
holott Isten igéjének kell minket minden ellenség ellen 
megoltalmaznia, a mint Szent Pál (Efez. 6, 17) tanítja. 



413 
DB.. LUTHER MÁRTON 

Nem nagy bolond volna az, a ki hadakozás közben puszta 
kezével ős fejével akarná megoltalmazni a maga vértezetet 
és kardját? Egészen ilyen formán áll a dolog, ha mi Isten 
tőrvényeit, a melyek a mi fegyvereink, a mi eszünkkel 
akarnók megvédelmezni 

Ebből azt hiszem világos, hogy ennek a fecsegőnek 
silány érvelése egészen tőnkre van téve és alaptalannak 
bizonyul, mindazzal, a mit reá épit. Mindamellett, hogy ő 
a maga böjtéji játékát jobban megértse, bárha megenge-
dem is, hogy az ész, írás nélkül szintén biztosan megáll-
hat : de ezekből a tételekből sem az első A, sem a másik 
B meg nem állhat. Ezt mindjárt meglátjuk. 

Először is lássuk, a mit az A mond: minden közős-
ségnek e földön Krisztus alatt egy látható fővel kell bir-
nia. Hát biz ez nem ígaze Hány fejedelemség, vár, város, 
ház van, a hol két testvér vagy űr egyenlő hatalommal 
kormányoz ? Nem kormányozták-e a római birodalmat 
hosszú ideig ós sok más birodalmat egy fő nélkül a leg-
jobban ? Hogyan kormányoznak ma a szövetségek ? 
Hasonlóképen nincs egy fő úr a világi kormányzásban 
sem, holott pedig mi mindnyájan egy, Ádám apánktól 
származó emberi nemet alkotunk. Francziaországnak, 
Magyarországnak, Lengyelországnak, Dániának megvan a 
maga királya ós mindeniknek külön a magáé ós ezek a 
keresztyénségben egyetlen fő nélkül mégis mind egy világi 
rend szerint való nép és e birodalmak nem bomlanak 
szét. És ha egy efféle kormány se volna, ki tilthatná meg, 
hogy egy közösség magának sok főurat s nem csupán 
egyet válasszon egyenlő hatalommal v Épen azért az ilyen 
e világi, változékony hasonlatokat helytelen eljárás az 
isteni rendhez mérni, mikor annak az emberi rendhez 
semmi köze. 

És ha igy szinte megengednem is ajólag, hogy ennek 
az álmodozónak álma igaz, vagyis, hogy egy közösség 
sem állhat fen egyetlen látható í"o nélkül, következik-e 
ebből, hogy a keresztyénség köreben is igy kell lenni a 
dolognak? Látom én jól, hogy ez a szegény álmodozó 
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a maga fejéből úgy gondolja, hogy a keresztyén közősség 
egyforma más világi közösséggel Ezzel nyílván elárulja, 
hogy neki még sejtelme sincs arról, ml a keresztyénség 
avagy a keresztyén közösség. És én fel se tettem volna, 
hogy akadjon valaha ember, aki ilyen otromba, vastag és 
csökönyös tévelygésben és tudatlanságban leledzzók, még 
kevésbe, hogy ez egy lipcsei szent légyen. Épen azért 
elsőben ís meg kell magyaráznom ennek a buta kopo-
nyának és egyebeknek is, akiket ő félrevezetett, mit jelent 
a keresztyénség és a keresztyénség feje. Hanem goromba 
lesz a beszédem ós szavaimat az ő vad felfogásukhoz mé-
rem 0 Áz Írás a keresztyenységről egészen egyfígyiien be-
szél és csak egyfólekóp, a mit azonban ők csára meg 
hajszra fordítottak. Az írás szerint az első kifejezésmód, 
hogy a keresztyénség a főidőn lakó összes keresztyén 
hívők gyülekezete; a mint hitben imádkozunk: hiszek 
Szent Lélekben, szenteknek közösségét Ez a közösség vagy 
gyülekezet mind azok egyessége, akik igaz hitben, szere-
tetben ós reményben élnek úgy, hogy a keresztyénség 
lényege, élete ós természete nem testi gyülekezet, hanem 
a szíveknek egy hitben való közössége, a mint Pál mondja 
Efez0 4, 5 : „Egy keresztség, egy hit, egy Űr," Tehát, habár 
test szerint egymástól ezer mérföldre esnek is, azért ők 
mégis csak egy gyülekezet lélekben, mert kikí prédikál, 
hisz, remél, szeret és el, mmt a többi, Amint a Szent 
Lélekről énekeljük: Te, ki minden nyelvet a hit egységé-
ben ősszegyüjtöttél!5 Ez hát a voltaképi lelki egyessóg, 
minél fogva az embereket a szentek közösségének nevez-
zük ; ez az egyessóg magában véve elégséges arra, hogy 
keresztyónséget alkosson, a nélkül nincs egyessóg, legyen 
bár helynek, időnek, személynek, cselekedetnek vagy bár-
minek egyessége a mi keresztyónséget alkot. 

Itt immár Krisztus igéjére kell hallgatnunk, a ki, 
mikor Pilátus előtt országa iránt megkérdezték, imigyen 
felelt: „Az én országom nem e világból való." (János 
18, 36). Ez világos beszéd; ezzel a keresztyénség kivétetik 
minden világi közösség köréből, minthogy az nem testi. 
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És ez a vak romanista másokkal egyforma testi közős-
séget csinál belőle, Még világosabban mondja Lukács 17, 
20-21 : „Isten országa ti bennetek vagyon, bensőképen/6 

Csodálom, hogy ez a romanista Krisztus eme hatal-
mas, világos mondásait afféle böjtéji maszkoknak tartja, 
holott azokból tisztára kiki megértheti, hogy az Isten 
(igy nevezi ő a maga keresztyénségét) nincs Rómában, 
sem Rómához kötve, nincs sem itt, sem amott, hanem, a 
hol megvan a szivben a hit, legyen bár az ember Rómá-
ban, itt vagy ott. Tehát rút hazugság és Krisztus ellesi 
való hamis beszéd annak a beszéde, a ki azt mondja, 
hogy a keresztyénség Rómában vagy Rómához van kötve, 
s még inkább, hogy a fő ós a hatalom ott isteni eredetű. 

Erre nézve Máté 24, 24_26. már megjövendölte a meg-
tóvelyitést, a mely most a római egyház neve alatt ural-
kodik és azt mondja: „Sok hamis Krisztusok és hamis 
próféták támadnak az ón nevemben ós mondják, hogy ők 
volnának a Krisztus; sokakat felre vezetnek ós jeleket 
mívelnek, hogy a kiválasztottakat ís megtévesszék: azért 
ha azt mondják tí néktek: „íme itt a házakban a Krisztus, 
ne higyjótek nékik ; íme ott kívül a pusztában van, ki ne 
menjetek. Vegyétek eszetekbe, én hirdettem ezt néktek," 
Hát nem borzasztó tévedós-e, hogy ha ez az álomprédikáló 
a keresztyén gyülekezetnek emez egységet, a melyet maga 
Krisztus az összes testi, külső helyektől elkülönítve a 
lelki körbe helyheztetett, azon testi közönségek közé so-
rolja, a melyeknek a szükség miatt városokhoz és he-
lyekhez kell kötve lenniök? Hogyan lehetséges, mely esz 
foghatja fel, hogy a lelki ós testi egyesseg egy azonos 
dolog. Sokan vannak a keresztyónsógben a testi gyüleke-
zetben ós egyessegben, a kik bűneik miatt a lelki egyes -
ségből kizárják magukat. 

Azért, a ki azt mondja, hogy a látható gyülekezet 
avagy egyesség teszi a keresztyénsóget, az a maga bolond 
esze után indul és a ki erre a beszédre az írást alkal-
mazza, az az isteni igazságot a maga hazugságaira vonat-
koztatja ós Istent hamis tanúvá teszi, a mint ez a nyo-
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morult romanista cselekszik, a ki mindazt, a mi a keresz-
tyénségről írva van, a római hatalom külső pompájára 
vonatkoztatja, jólehet nem tagadhatja, hogy ennek a nép-
ségnek nagyobb része s különösen Rómában magában, 
nem él lelki egyessógben azaz igaz keresztyénsógben a 
maga hitetlensége ós gonosz élete miat t Mert, ha abban 
állana az igaz keresztyénség, hogy a külső római egyes-
ségben éljünk, ügy nem volna közöttünk egy bűnös sem, 
nem volna szükség a hitre sem, nem Isten kegyelmére, a 
mi keresztyenekké tenné őket, hanem elég volna az a 
külső egyessége 

Ebből következik és kell következnie, hogy vala-
mint a római egyességbe való tartozás nem tesz keresz-
tyénekké, úgy nem tesz eretnekké, sem pogánynyá az 
ezen egyességen kivül maradás sem. És szeretném látni, 
ki czáfolja ezt meg! Mert a mi feltetlenül szükséges, az 
teszi a keresztyént Ha pedig nem teszi az igaz keresz-
tyént, úgy nem feltétlenül szükséges, a mint hogy engem 
sem tesz igaz keresztyénné, akár Wittenbergben, akár 
Lipcsében vagyok, 

így immár világos, hogy a római gyülekezet külső 
egysége nem teszi a keresztyeneket; tehát annak nyilat-
kozata sem tesz bizonynyal senkit eretnekké vagy párt-
ütővé. Épen azért nem lehet az igaz, hogy a római gyü-
lekezethez való tartozás Isteni rend volna. Mert a ki egy 
isteni törvényt megtart, az mind megtartja ós egyet sem 
tarthat meg a nélkül, hogy a többit is megtartaná. Jak. 
2, 10. Tehát nyilvánvaló káromló hazugság az a Szent-
lelek ellen, ha valaki azt mondja, hogy a római 
hatalom külső egysége egy isteni rendnek betöltése, mert 
oly sokan vannak abban, a kik semmi isteni rendet nem 
becsülnek, sem' nem tartanak meg. Innét van, hogy nem. 
az tesz eretnekké, hogy itt vagy ott vagyunk, hanem az 
tesz eretnekké, ha nem igazán hiszünk. 

Világos immár, hogy a római gyülekezethez tartozni 
nem annyit tesz, mint hitben ós azon kivül lenni, nem 
annyit tesz, mint hitetlenségben állani, hisz különben mind 
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azok hívők és boldogok volnának, a kik abba tartoznak, 
mert a hitnek egy részét sem hihetjük mind a többi 
nélkül Mért ís mindazok, a kik a keresztyén egységet 
vagy közösséget testileg és külsőleg más közösségekkel 
egyenlővé teszik, igazi zsidók, mert ezek várják a maguk 
Messiását ís olyformán, hogy az bizonyos külső helyen, 
tudniillik Jeruzsálemben földi országot állít nekik és így 
azzal a hittel, a mely egyedül ragadja meg Krisztus országát, 
szellemileg ós bensoleg, semmit sem törődnek* 

Szintazonképen, ha minden egyes test szerint való 
közösséget a maga feje után neveznek el, teszem azt, 
hogy ez a város fejedelmi, ez berezegi, ez franczia, űgy 
méltán nevezhetnők az egész keresztyénsóget is rómainak 
vagy péterinek vagy pápainak. Neve miért hát keresz-
tyénség, nevünk miért keresztyének a mí fejünk után, 
holott még a földön élünk ? Ezzel tudtunkra adatik, hogy 
az egész keresztyénségnek itt a földön nincs más feje, 
mint Krisztus, mivelhogy csak a Krisztus után viseli a 
nevét Ezért írja Szent Lukács (Apóst Csel 119 26)9 hogy 
a tanítványokat előbb antiokhiaiaknak neveztek; de aztán 
nevük hamarosan megváltozott s keresztyéneknek mon-
dattak. 

További következmény, hogy az ember valamint két 
részből, testből és lélekből áll, űgy a keresztyónseghez 
nem teste szerint tartozik, hanem lelke, sőt hite szerint. 
Különben azt mondhatnók, hogy a férfi nemesebb keresz-
tyén, mint a nő, a mint hogy a férfi is különb, testi sze-
mélyét tekintve, mint a nő. Szintazonkóp, hogy a férfi 
jobb keresztyén, mint a gyermek, az egészséges erősebb 
keresztyen, mint a beteges, az úr, asszony, a gazdagabbak 
ós hatalmasabbak jobb keresztyének, mint a szolga, 
szolgálóleány, a szegények, alattvalók, holott Szent Pál 
ennek ellentmond Gal. 5, 6 : „Krisztusban nincs férfi, nincs 
nő, nincs úr, nincs szolga, nincs zsidó, nincs pogány, 
hanem test szerint való személyét illetőleg mindenki 
egyenlő." 

A kinek azonban különb a hite, reménye ős szeretete. 
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az jobb keresztyén, miből nyilvánvaló, hogy a keresz-
tyénség lelki közösség, melyet az e világi közössegek 
sorába iktatni ép oly kevéssé lehet, mint a hogy a lel-
keket nem lehet a testek, a hitet a világi javak közé 
sorozni. Igaz ugyan, hogy valamint a test a lélek alakja 
vagy képe, úgy a test szerint való közösség is a jelen 
keresztyén, lelki közösség előképe; hogy a miként a test 
szerint való közösségnek test szerint való feje van, úgy 
a lelki közösségnek is meg van a maga lelki feje. 

De ki volna oly esztelen, hogy azt mondja, hogy a 
léleknek ís kell test szerint való fejének lenni. És ép 
olyan volna, mintha ón azt mondanám, hogy az élő állat-
nak a maga testén egy festett fejjel ís kell bírnia. Ha ez 
a betűrágő (irót kellene mondanom) megértette volna, mi 
a keresztyénség, kétségkívül szégyeneit volna ily könyvet 
kiadni. így azonban csoda-e, ha sötét, buta fejéből semmi 
világosság, hanem igenis merő sötétség árad szét! Szent 
Pál mondja. Kok 3, 3: „A mi életünk nem a földön, hanem 
Krisztussal Istenben rejtetett eh" Mert ha a keresztyénség* 
test szerint való gyülekezet volna, kinek-kinek testéről 
lehetne megismerni, ha keresztyén, tőrök vagy zsidó-e, 
ép úgy, mint a hogy a testről ismerhető meg, hogy 
ugyanő férfi, nő, vagy gyermek-e, hogy fekete vagy fehér-e. 
Az e világi gyülekezetnél is megláthatom, ha Wittemberg-
ben vagy Lipcsében, itt avagy ott, másokkal gyűlt-e 
egybe, de azt soha, ha hisz-e vagy sem. 

Annakokáért, aki tévelygésbe nem akar esni, szoro-
san tartsa magát ahhoz, hogy a keresztyénség a lelkeknek 
lelki gyülekezete egy hitben és hogy teste miatt senkit 
se tartson keresztyénnek, mert csak így lesz tisztában az 
iránt, hogy a természetes, egyetlen, igaz és valódi keresz-
tyénség lélekben és semmiféle külső dologban nem áll, 
bármi neve is legyen annak. Mert minden más dologgal a 
nem keresztyén is birhat s azok őt soha keresztyenné 
nem teszik, hanem csakis az igaz hit az, a mi keresztyé-
nekké tesz. Innét, hogy a mi nevünk keresztyén hívők s 
ezért énekeljük Pünkösd napján: „Nosza kérjuk a Szent 
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Lelket, adjon nekünk igaz h i t e t i 0 Ily értelemben és nem 
másként beszél a Szent-Írás a szent egyházról ós keresz-
tyénsegrőL 

De van még e kívül egy más mód ís, a mely szerint 
a keresztyénségrol beszélünk, E szerint a keresztyenséget 
egy házban vagy parókhiában, püspökségben, érsekségben, 
pápaságban való gyülekezetnek mondjuk. Az ily gyüleke-
zetben a külső formaságok szerepelnek, teszem azt az 
éneklés, olvasás, miseruhák. Itt mindenelőtt egyházi 
rendnek nevezik a püspököket, papokat és szerzeteseket, 
nem a hit miatt, amelylyel esetleg nem bírnak, hanem 
mert külsőképen felavatvák,7 hajkoronát viselnek,8 külön 
ruhát hordnak, különös imádságokat és cselekedeteket 
végeznek és misét mondanak, karba állnak, szóval külső-
leges ístentisztelettartásban fáradoznak. 

Bárha ígyen a lelki és egyházi szócskát erőszakos el-
járással az ily külsőséges dolgokra alkalmazzák, voltakép 
az mégis csak a hitre vonatkozik, mely lélekben Igaz és 
valódi papokká és keresztyénekké tesz, — de e szokás 
mindamellett igen erős gyökeret verve nem egy lelket 
nagy kísértésbe és tévelygésbe ejtett, a mennyiben abban 
a balhiedelemben ringatódznak, hogy az efféle külsősé-
gekben áll a keresztyénség avagy egyház lelki és igazi 
rendje. 

A hol egymagában az egyházról van szó, nincs egy 
betű sem a Szent írásban, a mely azt isteni rendnek mi-
nősítené. Ezt szemébe mondom mindazoknak, akik ama 
káromló, átkozott, eretneki könyvet csinálták avagy vé-
delmezni akarják minden ő csatlósaikkal egyetemben, 
még ha az összes egyetemek velük tartanak is. Ha kitudják 
mutatni, hogy csak egy betű is szól arról az írásban, vissza-
vonom minden én állításomat De én tudom, hogy ezt meg 
nem tudják cselekedni. Az egyházi jog és emberi törvé-
nyek igenis az ily intézményt egyháznak ós keresz ty én-
sőgnek nevezik. De mi most nem arról tárgyalunk. Épen 
azért könnyebb megértés és rövidség okáért a két egy-
házat más más névvel nevezzük eh Az első a természetes, 
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Igaz, benső és valódi; ezt mi lelki, benső keresztyénség-
nek nevezzük, Á másik a történetileg lett ós külső ; ezt 
mi test szerint való, külső keresztyónségnek nevezzük. 
Nem azért tesszük ezt, mintha el akarnók őket egymástól 
választani, hanem csak olyan formán, mint mikor vala-
mely emberről beszelek és őt lelke szerint lelki, teste 
szerint testi embernek nevezem, Yagy a mint az apostol 
szokott beszólni a belső ós külső emberről 

Tehát a keresztyen gyülekezet is, lelki oldalát tekintve, 
hitben egységes közösség, bárha külsőképen egy helyre 
nem is gyűjthető össze. Mindazáltal minden egyes része a 
maga helyén összegyülekezik. Ez a keresztyénség az egy-
házi jog alapján és a főpapság áltaikormányoztatik. Idetartoz-
nak az összes pápák, biborosok, püspökök, főpapok, papok, 
barátok, apáczák és mindazok, a kik külső mivoltuk sze-
rint keresztyéneknek tartatnak, már akár igazi, tökéletes 
keresztyének, akár nem. Mert bárha e gyülekezet senkit 
sem tesz valódi keresztyenné, minthogy mindazok a ren-
dek, amiket említettünk, hit nélkül ís fennállhatnak, még 
sincs az soha olyanok nélkül, akik egyszersmind valódi 
keresztyének is. Épen úgy, mint a hogy a test nem ád a 
léleknek életet, ámde a lélek mégis csak a testben él és 
bizony nyal test nélkül ís. Azok azonban, akik hit nélkül 
és ama közösség nélkül ebben a másik közösségben 
vannak, Isten előtt holtak, képmutatók és az igazi keresz-
tyónségnek csak mintegy leszáradt ágai. Ilyenformán Izráel 
népe a hitben egybegyűlt lelki népnek a képe volt. 

Harmadik mód szerint szólva, egyháznak ís nevezik 
nem a keresztyénséget, hanem az istentisztelet czéljából 
épített házakat Továbbá, e szócskát szellemi értelemben 
a mulandó javakra vonatkoztatják, nem azokéra, akik 
valóban lelkiek a hit által, hanem, akik ama másik, test 
szerint való keresztyónsógben vannak; és az ily javakat 
papi, vagy egyházi javaknak mondják. Viszont a laikusok 
javait világiaknak nevezik, bárha a laikusok amaz első, 
telki keresztyónsógben sokkal különbek ós valóban lelkiek, 
ilyen formán áll a dolog mai napság csaknem minden 

Dr. Luther M. művei, 2 6 
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ílgygyel és renddel a keresztyénségben és az egyházi javak 
nevét így egészben a világi birtokra alkalmazzák, ágy 
hogy most ez alatt semmi mást nem értenek mind-
addig, míg, hogy sem a lelki, sem a test szerint való 
egyházat többe ne becsüljék, a világi javakért perlekednek 
és viaskodnak, mint a pogányok; és azt mondják, hogy 
ok ezt az egyházért és az egyházi javakért cselekszik. A 
kifejezésekkel és a dolgokkal való ily rút visszaélésre 
vezetett az egyházi jog ós az emberi törvény a keresztyén-
ség kimondhatatlan kárára. 

De lássuk immár CL keresztyénség fejéről való beszédet. 
Mind ebből foly, hogy az első keresztyénségnek, a mely 
egyedül való igaz egyház, nem lehet feje a földön ós nem 
kormányozhatja azt a földön se püspök, se pápa. Ellenke-
zőleg annak itt egyedül Krisztus a mennyben feje ós egye-
düli kormányzója. E mellett bizonyság először is; hogyan 
kormányozhat itt ember valami olyat, a mit sem nem tud, 
sem nem ismer ? Kí tudhatja pedig, hogy kí hisz igazán,, 
ki nem P Hiszen ha a pápai hatalom erre ís kiterjedne, 
ágy ő a keresztyén ember hitét elvehetne, irányíthatná, 
növelhetné, változtathatná a maga tetszése szerint, amint 
ezt Krisztus teheti. 

Másodszor bebizonyítható a fejnek mivoltából ós ter-
mészetéből. Mert minden egyes, a testtel szervesen össze-
nőtt fejnek természete az, hogy a maga tagjaival teljes 
életét, gondolatát ós erejét közli. Ez nyilvánvaló a világi 
főknél is. Mert az ország fejedelme a maga alattvalóival 
mindazt közli, amit ő akar és gondol és cselekszik, hogy 
minden alattvalói vele egyazon gondolattól és akarattól 
legyenek áthatva ós azt cselekedjék, a mit ő akar. Az ily 
ténykedésről elmondható, hogy az valóban a fejedelemtől 
származott át alattvalóira, mert nélküle azt ezek nem 
haj to t ták volna végre. Úgyde nincs ember, a ki mások-
nak avagy maga-magának leikével a hitet és a Krisztus-
nak minden ő értelmét, akaratá t és művet közölhetné, 
hanemha csak is a Krisztus, igen egy pápa, egy püspök 
sem cselekedheti meg, hogy a hit ós az, a mivel egy 
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keresztyén tagnak bírnía kell, az ember szivében életre 
keljen. 

Űgyde a keresztyénnek ugyanazon értelemmel, 
bátorsággal és akarattal keli birnía, a melylyel Krisztus 
a mennyben bír, miként ezt L Kor. 2, 16 az apostol 
mondja. Ehhez járul, hogy a keresztyén tagnak oly hite 
van, a milyennel sem a pápa, sem a püspök nem bír. 
Hogyan lehetne hát o az ilyennek feje ? Ha ő a lelki 
egyház életében magamagát sem tudja részesíteni, mi 
módon akarja azt egy mással közölni ? Kí látott valaha 
eleven állatot holt fejjel? A fejnek életet kell közölnie. 
Annakokáért világos, hogy a lelki keresztyónsegnek más 
feje nincs a földön, hanemha csakis a Krísztus= Ha ember 
volna itt a fő, a keresztyónsegnek mindannyiszor meg 
kellene semmisülnie, valahányszor a pápa meghal Mert a 
test nem élhet, ha a fej halott. 

További következmény, hogy Krisztusnak ebben az 
egyházban helyettese nem lehet; épen azért sem a pápa, 
sem a püspök egyáltalán nem helyettese vagy helytartója 
Krisztusnak az egyházban, sőt nem ís lehet az. Ezt 
következőkép bizonyíthatjuk be. A helytartó, amennyi-
ben urának engedelmes, ugyanazt a munkát végzi, űzi ós 
közli alattvalóival, a mit maga az Űr közöl a miként a 
világi kormánynál látjuk, hogy űr, helytartó és alattvalók 
egy akaraton ós véleményen vannak. Űgyde a pápa Krisz-
tusnak, az ő urának dolgát (vagyis a hitet, reményt ós 
szeretetet és minden kegyelmet az erénynyel együtt) 
nem munkálhat ós közölhet a keresztyén emberrel, még 
iá zínte szentebb volna is Szent Péternél. 

És ha ez az egybevetés ós bizonyítás meg sem állna 
ís, pedig ez bízonynyal az íráson alapszik, mindenesetre 
szilárd és megdönthetetlen igazság, mikor Szent Pál Efez. 
4, 15 a keresztyénségnek csak egy fejét ismeri el, mondván: 
„kövessük az igazságot (vagyis legyünk ne színre, hanem 
szívre igaz keresztyenek) ós mindenestől növekedjünk 
abban, a ki Fő, tudniillik a Krisztusban, kiből minden 
tag ós az egész test egybeszerkesztetvén és kötöztetvén 

26* 
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minden tagoknak egybebocsáttatások által, a minélfogva 
egyik a másiknak szolgál és segít," Mindenik cselekedeté-
nek mértéke szerint növeli ugyanazon testet és építi 
maga magát, űgy hogy egyik a másik szeretetében mind-
inkább erősődiko itt az apostol világosan kijelenti, hogy 
a keresztyénségnek, a mely Krisztus teste, építése és 
növekedése, egyedül Krisztustól ered, a ki annak feje. És 
ugyan hol vagyon ezen a földön még egy más fő, a kiről 
ugyanazt el lehetne mondani ? Hisz a fők gyakorta a szere-
tetnek s hitnek teljesen hijjávai vannak. Hozzá ő ezt 
maga magának, Szent-Péternek és mindenkinek mondta 
ős ha még egy más főre is szükség lett volna, egyenesen 
hűtlenség lett volna, ha ő azt elhallgatja. 

Tudom jól, vannak egyesek, a kik erre s az ehhez 
hasonló kijelentésekre azt merik mondani, hogy igenis 
Pál hallgatott, s így hát nem tagadta meg, hogy Szent 
Péter is fő. Ellenkezőleg az együgyűeket téjjel táplálta. 
No hát vedd eszedbe, hogy e pontnál ők az üdvösségre 
szükséges dolgokat érintik és ime mégis oly pimaszok, 
hogy kimerik mondani, miszerint Pál oly dolgokról hall-
gatott, a mik az üdvösségre szükségesek. Tehát ezek a 
buta bakok9 inkább Pált és az Isten igéjét káromolják, 
semhogy beismerjék, hogy tévelygésükről meg vannak 
győzve. És téjnek mondják azt, mikor a Krisztusról pré-
dikálnak és vastag ételnek, mikor Szent Péterről prédikál-
nak, Mintha bizony Pétert fontosabb, nagyobb és nehezebb 
dolog volna megérteni, mint magát a Krisztust. S ezt 
nevezik ők írásmagyarázatnak és Luther doktor légy őze-
tésenek. Igy esünk a kútba, mikor a csorgó alól futunk: 
ugyan mire mennének ezek a fecsegők, ha a csehekkel és 
eretnekekkel kellene vitába bocsátkoznunk. Bizonnyára az 
lenne az eredmény, hogy mindnyájan gűnytárgygyá 
válnánk s amazoknak okot adnánk arra, hogy minket 
egytől-egyíg őrült, bolond koponyáknak tartsanak s a 
maguk hitéhez, a mienknek e nagy bolondsága miatt, csak 
annál erősebben ragaszkodjanak. 

De kérded, ha a főpapok sem nem fők, sem nem 
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helytartók ezen lelki egyház felett, mik legyenek hát? 
Hadd feleljenek meg erre a laikusok, kik azt mondják, 
hogy Szent Péter egy a tizenkettő közül és a többi 
apostolok is a tizenkettő tagjai. Miért szégyeneínó a pápa, 
ha ő is egy ily apostol lenne, mikor Szent Péternél ő sem 
különb, No de vigyázzatok ti laikusok, hogy ezek az igen-
igen tudós romanisták meg ne égessenek titeket, mint 
eretnekeket azért, hogy a pápából apostolt és levólhordót 
akartok csinálni. Pedig bizonnyára alapos okotok van erre, 
mert ez a görög szó „apostol" magyarul küldöttet jelent 
ós így nevezi őket az egész evangéliom. 

De ha immár ők míndinegannyían az egy Úrnak, 
Krisztusnak küldöttei, bolond módra ki meri mondani, 
hogy egy ily hatalmas úrnak oly nagy ügyben az egész 
világ részere csak egy küldötte van és ez állítja be aztán 
a többieket a maga küldöttei gyanánt? Hiszen akkor 
Szent Pétert nem egynek a tízenkettő közül, hanem egyet-
len egy küldöttnek kellene nevezni, ós a többiek közül 
sem volna egysem egy a tizenkettő közül, hanem mind-
nyájan Szent Péter tizenegy küldöttje volnának. Mi a szo-
kás a fejedelmi udvaroknál? Nem úgy van-e, hogy egy 
úrnak sok követe van ? Sőt mikor esik meg az, hogy egy 
helyre sok követet küldenek egy követséggel, mint teszem 
azt mai nap egy város nyakára papokat, püspököt, érse-
ket ós pápát ós ezenkívül közbe még egy rakás apróbb 
zsarnokot? Tehát Krisztus minden apostolát azonos telj-
hatalommal küldötte az egész világba a maga igéjével és 
követségével, mint Szent Pál mondja : (II. Kor. 5, 2 0): „Mi 
követség vagyunk Krisztusért", ós I. Kor. 3 , 5 : „Kicsoda 
Péter ? Kicsoda Pál? Szolgák, akik által hívőkké lettetek". 
E követségszerű hivatal rendeltetése immár legeltetni, 
kormányozni, püspökösködni, s több efféle. S ha a pápa 
isten minden küldötteit a maga hatalma alá vetette, úgy ez 
épen annyi, mintha valamely fejedelem követe a többieket 
mind visszatartaná és a maga kénye szerint küldözgetné, 
ő maga azonban sehova sem menne. Tetszenék ez a feje-
delemnek, ha tudtára esnek? 
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Ámde te azt mondhatnád: igen, de hát egy követ 
mindig a többiek fölött állhat; erre feleletem: egyik jobb 
és ügyesebb lehet, mint a másik, amint Szent Pál ís 
különb volt Péternél. Ámde, mivelhogy egy a követségük, 
hivatalánál fogva egyik sem állhat a többiek fölött. Ilyen 
formán azonban Szent Péter nem egy a tizenkettő közül, 
hanem a tizenegynek ura és egy különös küldött. Miben 
lehetne különb egyik a másiknál, ha mindannyi egyazon 
űrtől egyazon követséget és hivatást nyerte ? 

Annakokáért, minthogy isteni rend szerint minden 
püspök egyenlő és az apostolok helyét foglalja el, hát jő, 
beismerem, hogy emberi rend szerint egyik a másik felett 
áll a látható egyházban. Mert itt igenis a pápa közli a 
maga akaratát, teszem, mint papi törvényt és emberi dol-
got, a mik utján a keresztyénség világi pompával kormá-
nyoztatík0 Ámde attól senki sem lesz keresztyénné, mint 
mondottuk, nincsen ís egy eretnek sem, aki ne állana 
ugyanazon törvények ós emberi rend alatt, mert a hány 
ház, annyi szokás. 

Mind ennek erőssége eme hitczikk: „Hiszek Szent-
Lélekben, egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat, 
szenteknek közösseget" Senki sem mondja így: „Hiszek 
Szent-Leiekben, egy szent római egyházat, a rómaiak közös-
seget," amiből világos, hogy a szentegyház nincs Rómához 
kötve, hanem kiterjed az egész világra, egy hitben egyesült, 
lelki és nem testi. Mert amit hiszünk, az nem testi, sem nem 
látható, A külső római egyházat mindnyájan látjuk. Azért 
nem ís lehet az amaz igazi egyház, amelyben hiszünk s a 
mely a szenteknek hitben való közössege, vagy gyüleke-
zete. Azt pedig senki sem látja, kí a szent avagy hívő. 

Azok a jegyek pedig, amikről külsőképen megismer-
hetjük, hol van ilyen egyház a világon, a keresztség, az 
Úrvacsora és az evangéliom, nem pedig Róma s e vagy 
ama hely. Mert a hol keresztség és evangéliom van, ott 
senki se kételkedjék, hogy szentek vannak, még ha 
mindjárt csecsemők volnának is azok. Róma vagy a pápai 
hatalom azonban a keresztyénsógnek nem jegye. Mert ez 
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a hatalom nem tesz senkit keresztyénné, mint ezt a 
keresztség vagy az evangélíom megteszi. Azért az igaz 
keresztyénséghez semmi köze sincs s nem egyéb, mint 
emberi rend. 

Annakokáért azt tanácslom ennek a romanistának, 
hogy járjon még egy esztendeig iskolába és tanulja meg, 
mi is légyen hát a keresztyénség vagy a keresztyénség 
feje s hagyjon békét azoknak a szegény eretnekeknek s 
ne háborgassa őket efféle szelte-hosszan élkül való iratokkal, 
Az meg nagyon ís fáj a lelkemnek, hogy tűrnünk kell e 
pimasz szentektől, hogy a Szent-írást ily gazul, kényre-
kedvre, szemtelenül megtapossák és káromolják és tár-
gyalják, holott dísznópásztoroknak se válnának be. Én 
eddigelé azt tartottam, hogy ha valamit az írásból akarunk 
bebizonyítani, azt az írást voltaképen a dolog érdeme 
szempontjából kell felhasználnunk. De íme most tanulom 
meg? hogy elegendő az írásból egy rakás sebtíbe való 
idézet, akár helyén van, akár nem. No, ha helyes ez el-
járás, űgy menten bebizonyítom az írásból, hogy a 
rastrum jobb, mint a malváziac

10 

Körülbelül ilyen állítás az ís, mikor latin és német 
iratában azt mondja, hogy Krisztus a törökök, pogányok, 
keresztyének, . eretnekek, rablók, ringyók és gazficzkők 
feje. Bizony nem volna csoda, ha a kolostor minden köve 
s fája halált kiáltana erre a boldogtalanra az efféle bor-
zasztó istenkáromlás miatt. Mit is mondjak erre, — hát-
Krisztus az összes bordélyházaknak gazdája, az összes 
eretnekek, összes gyilkosok és összes gazemberek feje? 
Jaj neked, te boldogtalan ember, ki Uradat az egész világ 
előtt ígyen káromolod! Ez a szegény pára a keresztyénség 
fejőről mer írni és nagy eszeveszettségében azt véli, hogy 
a fő és az úr egy azonos dolog. No hát igen. Krisztus 
minden dolgok, a kegyesek és gonoszok, az angyalok és 
ördögök, a szüzek ós ringyók ura, de nem feje, hanemha 
3sak a lélekben egyesült kegyes, hivő keresztyeneknek. 
Mert a fejnek a testtel szervesen egybe kell szerkesztve 
ennie, miként ezt már Szent Pálból, Efez. 4. bebizonyí-
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tottam és a tagoknak a fej tői kell függeni ők, erőt és életet 
attól nyerníök, Épen azért Krisztus semmiféle gonosz gyü-
lekezetnek sem lehet feje, bárha ez ő neki, mint árnak 
bizonynyal alája ís van vetve. Ép úgy, mint a hogy az ő 
országa, a keresztyénség nem testi közősség avagy ország 
és néki mégis minden alája van vetve, a mi lelki, testi, 
pokoli ős mennyei. 

Látni való tehát, hogy ez a káromló firkoncz első állí-
tásában engem káromolt és ócsárolt; e második állításában 
pedig sokkal inkább Krisztust, mintsem engemet káromolt 
Mert bárha velem szegény bűnőssel szemben a maga 
szentséges imádságával és böjtjével nagy fennen kérkedik, 
engem meg se tett meg bordelyos gazdának és akasztófa 
virágának, mint ezt Krisztussal cselekszi 

Következik immár a harmadik érv; ez Isten fenségén 
ejt csorbát, a Szent-Leiket hazuggá és eretnekké teszi s 
igazságot csak a romanistáknak ád. E harmadik érv az 
írásból vagyon merítve ép űgy, mint a második az észből 
és az első a butaságból, hogy meg legyen a dolog sora 
rendje. Hangzik pedig ilyenformán: „Az ó testamentom az 
új testamentom képe volt. Minthogy pedig amabban egy 
test szerint való főpap vala, ilyennek az újban is kell 
lenni. Különben hogyan teljesednék be maga a kép ? 
Hiszen maga Krisztus mondta: „A törvényben egy kis jőta 
vagy pontocska el nem múlik, mignem abban mindenek 
beteljesíttetnek," Ez az ő okoskodásuk. 

Hát ón bolondosabb, butább könyvet ennél még soha 
sem láttam. Egy valaki már korább ís irt ilyesmit ón 
ellenem, oly gorombán ós bolondul, hogy meg kellett 
vetnem. No de, minthogy még mindég nem csiszolódtak 
ki, a milyen a mosdó, olyan lesz a törülköző is. Látom, 
hogy a szamár nem ért a muzsikáláshoz, bógáncsot rakok 
hát elébe. 

Először is nyilvánvaló dolog, hogy kép ós a képek 
beteljesedése ugy viszonylanak egymáshoz, mint valamely 
testi ós szellemi vagy külső és belső dolog. Mindannak 
beteljesedését, a mit a képben testi szemmel láttunk, 
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egyedül hitben kell látnunk, különben nem beteljesedés 
az. Ezt egy példával bízonyítom0 Miként Mózes 24k 
könyvében olvassuk, a zsidó nép Egyiptom látható föl-
déről sok csodajel által láthatólag testben jött ki. Ez a 
kép nem annyit jelent, mintha Egyiptomból nekünk ís 
láthatólag testben kellene kijönnünk, hanem, hogy a mi 
lelkünk is az igaz hit által szabadul ki a bűnökből és az 
Ördög lelki hatalmából, vagyis, hogy a zsidó nép test 
szerint való gyülekezete a keresztyén nép hitben való 
benső lelki gyülekezetét példázza. Hasonlókép, a zsidó 
nép látható sziklából ivott vizet ós látható mennyei 
kenyeret evett testi szájávaL Ilyenformán iszunk ós eszünk 
mi a szívnek szájával a lelki sziklából, az Űr Krisztusból, 
hogyha hiszünk benne. 

Színtazonkép, Mózes kígyót függesztett a fára. A ki 
rátekintett, meggyógyult. Ez Krisztust jelenti a keresztfán; 
ki benne hisz, üdvözül És így áll a dolog véges végig az 
egész ó-testamentommal; a mi abban testi, látható dolog, 
az az uj testamentomban lelki, benső dolgot jelent, olyat, 
a mit látni nem lehet, hanem a mit csakis hitben bírhatunk, 

így értette Szent Ágoston11 is a képeket, mikor Ján. 
3-ról azt mondja: „A kép és annak beteljesedése közt az 
a különbség, hogy a kép ídeígvaló jót és életet közlött, 
a beteljesedés ellenben lelki és örök életet nyú j t " 

Úgyde a római hatalom külső fénye sem ídeígvaló 
sem örök életet nem ád, azért az nemcsak hogy a képnek 
nem beteljesedése, hanem az Áron kepénél ís jelentékte-
lenebb, mert ez isteni eredetű volt Mert ha a pápaság 
megadhatná az örök ós ídeígvaló életet, úgy az összes 
pápák üdvözülnének ós egészségesek volnának. De a kié 
Krisztus és a lelki egyház, az bizonynyal üdvözül és övé a 
kép beteljesedése, hanem csakis hitben0 Minthogy tehát a 
pápa külső pompája és közössége testi szemmel látható 
és mi azt mindnyájan látjuk, — képtelenség, hogy ő bár-
mely képnek beteljesedése lehessen,, Mert a képeknek a 
beteljesedósét nem kell látnunk, hanem hinnünko 

No hát nem derék mesterek-e azok, a kik az ó testa-
mentum. főpapját a pápa előképévé teszik meg, kinek földi 
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pompája még különb, mint amazé ; és így testi dolog telje-
sítené be a testi képet? Ez nem volna más, mintaképnek 
és beteljesedésnek azonosítása. Ha a kép helyes, ugy az 
új főpapnak lelkinek kell lennie, díszének s ékességének ís 
lelkinek. Ezt a próféták ís látták, mikor rólunk megmon-
dották CXXXII. Zsolt. 9: „Papjaid hitbe avagy igazságos-
ságba öltöznek és felkentjedet őröm ékesíti" Mintha csak1 

azt akarná mondani: „a mi papjaink képek, külsőképen 
selyembe ós bíborba őltözvók, de a te papjaid bensőképen 
kegyelembe öltöztetnek." Tehát itt tőnkre silányúl a nyo-
morait rómanista a maga képével s hiábavaló egész sereg 
írásidézete. Mert a pápa test szerint való pap s ők külső 
hatalma ős okossága szerint méltatják. Azért Áron nem 
is lehetett volt az ő előképe. Nekünk egy mást kell 
keresnünk0 

Másodszor, hogy mégis csak megértsék, mely messze 
járnak az igazságtól, — ha okos eljárással a képnek szellemi 
beteljesedést tulajdonítottak volna is, meg akkor sem áll-
hatott volna az meg, csakis az esetben, ha rendelkezé-
sükre áll vala egy oly biztos íráshely, mely a képet és 
szellemi beteljesedést egybefoglalja. Különben kiki ugy 
magyarázhatja, a hogyan akarja. így teszem azt arra, 
hogy a kígyó, melyet Mózes felfüggesztett, Krisztust jelenti, 
megoktat engem János evangeliomának 3-ik fejezete. Ha 
nem így volna, ugy eszem abból a képből ugyan különös 
és vad dolgokat magyarázhatna ki. Szintúgy, hogy Ádám 
Krisztus képe volt, ezt nem magamtól találom ki, hanem 
megtanít erre Pál Róm. 5-ben. Szintúgy, hogy a szikla a 
pusztában Krisztust jelenti, nem az ón eszem mondja, 
hanem Pál I. Kor. 10-ben. Tehát senki más nem magya-
rázza a kópét, hanemha a Szent lé lek maga, kitől a kép 
ered és a beteljesedést végrehajtja, hogy Ige és tény, kép 
és beteljesedés és mindkettőnek magyarázata Istentől ma-
gától és ne emberektől való légyen s a mi hitünk isteni s 
nem emberi tényen és igen alapuljon. 

Mi sodorja tévelygésbe a zsidókat, hanemha az, hogy 
ők a képeket a magok feje szerint írás nélkül értelmezik ? 
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Mi az eretnekek tévelygésének az oka, hanemha az? hogy 
ok a képeket írás nélkiil magyarázták ? Hiszen ha a pápa 
épen lelki dolog volna ís, még akkor sem érne az semmit, 
ha Áront az o ősképévé tenném, csakis az esetben, ha oly 
íráshelyre tudnék hivatkozni, a mely nyílvánvalólag kije-
lenti, hogy : ímhol, Áron a pápa képe volt Mért különben 
kí tilthatná meg nekem, hogy ép oly joggal vitassam, hogy 
Áron a prágai püspököt példázza. Megmondotta Szent 
Ágoston,12 hogy vitaközben a képek semmit sem használ-
nak, ha íráshely nem támogatja őket 

Úgyde ez a szegény fecsegő mindkét dologban csúfot 
valL Mncs szív szerint valő lelki főpapja, hozzá bizonyító 
íráshelye, azért vakon álomképeket sző s úgy állítja, hogy 
Áron Szent Péter ősképe vala. Erő ugyan csak az ervek-
ben és bizonyítékokban van, de ő üres szókkal dobálődzík, 
hogy a törvénynek be kell teljesednie és abban egy jóta 
sem múlhatik e l Édes romanistám, hát ki kételkedett a 
felett, hogy a regi törvénynek ós képeinek az újban be 
kell teljesedniük? E részben a te tudományodra semmi 
szükség. Ott állj elő s abban mutasd ki dicső művésze-
tedet, hogy a beteljesedés Péter vagy a pápa által vágyom 
De te hallgatsz, mint a bot, mikor beszelned kellene ós 
fecsegsz, mikor semmi szükség a beszédre. Hát csak ennyit 
értesz a te logikádhoz ? Állítod a főtételt, melyet senki sem 
tagad ős biztosra veszed az altételt, melyet mindenki tagad 
s következteted, a mit te akarsz. 

Hallgass reám, én majd jobban kioktatlak a te logi-
kádból s veled egyetértve azt mondom: mindannak, a mi 
a regi főpapban példázva van, az újban be kell teljesednie, 
a mint Pál I. Kor. 10, 6 mondja. Eddig egy véleményen 
volnánk. De most te azt mondod: Szent Pétert vagy a pápát 
Áron példázza. Erre én azt mondom: nem. Mit tész tehát 
te most ? Szedd össze az eszed, — hívd segítségül egy 
csomóban az összes romanístákat s idézz, ha csak egy 
jó tát avagy pontocskát is idevágólag az írásból s akkor 
ón kijelentem, hogy te egy hős vagy. De hát mely alapra 
építettel te most ? Saját álmodra; ós mégis azzal kerkedel, 
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hogy az írással szállsz síkra én ellenem. Nem lett volna 
szükséged velem így bolondozni; én mégis egy bolondot 
győztem volna le. 

De hallgass tovább én rám. Én azt mondom, hogy 
Áron Krisztus képe volt és nem a pápáé. És ezt nem űgy 
a magam fejéből mondom, mint t e : mindkettőt ügy be-
bizonyítom, hogy sem te, sem az egész világ, de az összes 
ördögök sem czáfolhatják meg* Először ís Krisztus benső-
képen lelki pap, mert o a mennyben székel és könyörög 
érettünk, mint egy pap, oktat minket bévül szivünkben és 
cselekszi mindazt, a mit egy papnak Isten és közöttünk 
cselekednie kell, mint ezt Pál Rőm. 3 és az egész Héberek-
hez írott levélben mondja. Másodszor, hogy mindezt ne 
a magam fejéből szedjem elő, hivatkozom a GX Zsolt. 4-ik 
versére: „Megesküdt az Isten és nem bánja meg soha: Te 
pap vagy örökké Melldiisedek rendje szerint." Mutass 
hát hasonló íráshelyre Szent Pétert vagy a pápát illetőleg, 
mert hogy ez a hely Krisztusról szól, azt, gondolom, nem 
fogod tagadni, a minthogy reá utal Pál Héberekhez írott 
levele 5-ik fejezetében és sok más egyéb helyen ős maga 
az Űr Krisztus ís Mát. 22. önmagáról szólva. Látjuk immár, 
mely finoman bánnak el ezek a romanísták az írással; űgy 
csűrik csavarják, a miként akarják, mintha az afféle 
viaszk orr volna, melyet ide oda lehet húzogatni, 

Irásheiyekkel igazoltuk immár, hogy Krisztus a főpap 
az új testamentomban. Ezen felül mind a kettőt, Áront és 
Krisztust még világosabban állítja egymással szembe Pál 
a Héberekhez írott levél 9-ik fejezetében s a kővetkezőt 
mondja: „Az első sátorba naponkent bemennek a papok, 
hogy áldozzanak. De a másodikba minden esztendőben 
csak egyszer a főpap, vérrel pedig, hogy áldozzék ő ma-
gáért ós a nép bűneiért". Ezzel a Szent-Lólek azt adja 
tudtunkra, hogy az igazi szent sátorba vivő űt meg nem 
nyilt meg, valameddig az a sátor áll, a mely az időben 
szükséges kép avagy figura volt. De Krisztus megjelent, 
mint főpap az eljövendő lelki javakkal s vele az a nagyobb 
és sokkal tágasabb sátor, a mely nincs kézzel csinálva, a 
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mely nem ídeígvaló épület és abba nem bakok vagy tulkok 
vérével, hanem a maga saját vérével csak egyszer ment 
be és ekként őrök váltságot szerzett. 

Mit szólsz ehez te bölcs romanista? Krisztust jelenti 
a főpap ; te meg azt mondod: Szent Pétert; Pál azt 
mondja: Krisztus nem ídeigvalő épületbe ment be ; te meg 
azt mondod : ő ídeígvaló épületben, Rómában van, Pál azt 
mondja: o egyszer ment be és őrök váltságot szerzett; 
ö a képet egészen lelkivé és mennyeivé tette, a mit te 
földivé ós testivé teszesz. Mit cselekszel hát most? Jó 
tanácsot adok neked: emeld fel öklödet ós üssd őt szájon 
és mondd, hogy hazudott, hogy eretnek, méregkeverő, amint 
velem teszesz, akkor hasonlatos leszesz atyádhoz Zedeki-
áshoz, a ki Míkhát szintén szájon ütötte.13 Látod, te nyomo-
rult istenkáromló, hová ragadtak téged őrült gondolataid 
és tanácsadóid I Hová tűntek immár a te nagy hőseid, a 
kik az én beszédemet az űrvacsoráról lesajnálták?14 Megér-
demelték sorsukat. Nem akarták az evangéliomot meghall-
gatni és megtűrni, hát ahelyett most hallgatják a gonosz 
lélek hazugságait ós káromlásait, a mint Krisztus a zsidók-
nak mondja Ján. 5, 43 : „Én az ón Atyám nevében jöttem, 
és ti nem fogadtatok be; más a maga nevében jön, azt 
majd befogadjátok", 

Ha pedig azt mondanád: Krisztus mellett Áron Szent 
Pétert ís példázza, erre feleletem, hogy ha nem nyugszol 
bele, mondhatod, hogy Áron a törököt példázza. Kitilthatja 
meg ezt neked ? Ha kedved telik a haszontalan fecsegósben. 
De te megígérted, hogy az írással állsz kí. Cselekedd ís meg és 
hagyj fel álmodozásaiddal Ott, a hol a hitről foly a vita, nem 
szabad ingatag írásérvekkel küzdeni, hanem olyanokkal, 
a melyek biztosak, egyszerűek, világosak ós a tárgy erde-
méhez szólnak. Különben a gonosz lélek ide-oda czibál 
minket, hogy azt se tudjuk, hol állunk meg utóljára, mint 
ez sokakkal megtörtént a Petrus ós Petra szócska dolgá-
ban. (Mát. 16, lö.)15 

Valamivel kisebb hazugság ós káromlás lett volna, 
ha azt mondod, hogy Áron Krisztus kópé volt és azonkí-
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vül a Péteré is. De ím tele torokkal kiáltod, hogy Áron 
nem Krisztus, hanem a Péter képe volt és czudar szókkal 
Szent Pált ütöd arczúL És hogy tökéletes butaságodnak 
nyoma is vesszen, hozzá teszed, hogy Mózes Krisztus képe 
volt és ezt nem csupán minden írás, ok ós ráutalás nél-
kül, egészen úgy, mintha te több volnál, mint Isten, hogy 
mindazt, a mit a szájadból kiköpsz, evangóliomnak tartsák, 
hanem egyszersmind az egész írás ellen, a mely Mózest a 
törvény kópóvó teszi, miként ezt Szt. Pálnál látjuk II. Kor. 
3,7o De erről semmi szükség többet mondani Te még 
talán újból szájon ütnéd őt, hisz oly czudar és gaz vagy. 
Ilyen mérget szívtál be magadba az Emser eretnek s ká-
romló könyvéből,16 no de, ha Isten is úgy akarja, majd 
megfelelek én neki, csak Eck úrfi gyújtson rá a maga 
víg nótájára. Nem oda Buda, kedves romanísták. Ha 
ököllel nem is győzöm, az Írásból ugyan le nem gyűrtök. 
Hála Isten! elég legény vagyok én meg a gáton. 

De azt hiszem, eléggé világos immár, hogy ennek a 
romanistának harmadik érve eretneki ós káromló, mert. 
nyilván ellentmond a Szentlélek Istennek, hazugságba 
keveri őt ós Pált egészen tönkre teszi. Minthogy Áron 
Krisztust példázza, nem példázhatja Szent Pétert. Mert a 
mit az írás Krisztusnak tulajdonít, az senki másnak nem 
tulajdonítható, hogy az írás értelme bizonyos, egyszerű, 
osztatlan ós hitünknek íngathatatlan alapja maradjon. 
Azt megengedem, hogy Péter egyike ama tizenkét drága-
kőnek, miket Áron mellen viselt.17 Ezzel jeleztetik, hogy a 
tizenkét Krisztusban bizonnyal kiválasztott és öröktől 
ismert apostol a keresztyénség legfontosabb és legked-
vesebb tagja. De semmiáron nem ismerem el, hogy ő 
Áron volna. Hasonlókép5 megengedem azt is, hogy Szent 
Péter egyike ama tizenkét oroszlánnak, a melyek Salamon 
királyi szókén voltak;18 de Krisztus kell hogy egyedül 
maradjon az egy Salamon királynak. Megengedem, hogy 
a tizenkét apostol ama tizenkét kút Eiim pusztájában,19 de 
csak úgy, ha a fényes felhő és a tűzoszlop semmi más, 
hanemha maga a Krisztus. Tehát, a mint nincs hatalma a 



A SOMAI PÁPASÁGRÓL 415 

tizenkettő közül egynek sem a többiek felett, ép5 ágy 
nincs hatalma Péternek sem a többi apostolok felett és 
a pápának a többi püspökök és papok felett isteni jog 
szerint 

Még egyet, kedves romanisták és ezzel végeztünk. 
Kegyes, helyes választ kérek. Ha Áron a pápa képe volt 
a világi felsoség, ruházat és kormány szempontjából, 
miért nem volt az egyszersmind minden más világi doh 
gokban ? Ha érvényes az egyik e világi dolog, miért nem 
érvényesek mind a többiek is ? 

Meg vagyon írva, hogy a főpap ne egy özvegy 
asszonyt avagy egy árvát, hanem csakis hajadon lányt 
vegyen eh20 Miért nem házasítják hát össze a pápát ís egy 
hajadon leánynyal, hogy az előkép beteljesedjek ? Sőt, 
miért tiltja meg a pápa az összes papság házasságát, nem 
csupán az előkép, hanem egyenesen az Isten, a jog, az 
esz és természet ellenére, a mi felett neki se joga, se 
hatalma, a mit az egyház soha meg nem tiltott ós nem ís 
tilthat meg, és miért tölti meg a keresztyónséget önké-
nyesen, szükség ós ok nélkül, csupa paráznákkal, bűnö-
sökkel és nyomorult lelkekkel, a mint Szent Pál mondja 
róla 1. Tim. 4, „Az utolsó időkben lesznek, a kik elsza-
kadnak a hittől ós az ördögök tudományára figyelmeznek, 
képmutatás által hamisságot szólván, s kiknek leikiesmé-
retek megbeiyegeztetett Kik megtiltják a házasságot ós 
aféle eledeleknek megótelet, melyeket Isten teremtett" stb. 

Hát vájjon Pál itt nem a római papi törvényekre 
czélzott-e, mint a melyek a papságot a házasságtól el-
tiltják ós az összes keresztyeneknek megparancsolják, 
hogy bizonyos napokon se vajat, se tojást, se húst ne 
egyenek? Pedig maga az Isten minden keresztyén rendnek 
szabad tetszésére bízta, hogy egyék, házasodjók akarata sze-
r in t Hol vagy immár, te tőrvényrágó rómanista, ki folyton-
folyva azt dúdolod, hogy a tőrvényben egy jóta sem mul-
li a tik el, hogy mindennek bé kell teljesednie? Igen, hol 
az a pápa, Szent Póter utóda, kinek felesege vagyon, mint 
Szent Pálnak2 1 és valamennyi apostolnak? 
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Továbbá, a régi főpapnak nem volt szabad haját 
megnyíratnia,<22 Miért hord hát fején pilist a pápa ős a 
többi papok is mind? Hol vagyon itt az élőképnek betel-
jesedése mind az utolsó betűig ? Szintazonkép' a régi 
főpapnak nem volt szabad Izrael földéből egy talpalatnyi 
reszt sem birtokolnia; hanem csupán Izrael népe áldoza-
taiból élt volt. Miért áhítozik hát most a római szék az 
egész világra ős lopkodott össze és ragadott magához 
nemesupán országot, városokat, sőt fej e de 1 e ni s ég eke t és 
királyságokat, hanem bítor módon azt a jogot ís magának 
tart ja fenn, hogy az összes királyokat és fejedelmeket ő 
ültesse trónra, ő tegye le ős csereije kí űgy, amint akarja, 
minthacsak az Antikrisztus volna ? Hol itt az előkép 
beteljesedése ? 

Hasonlóképen, a régi főpap a királyok kormánya 
alatt állt, mint az ő alattvalójuk. Miért engedi meg hát a 
pápa, hogy lábait csókolják s miért akar ő a királyok 
királya lenni, a mit maga Krisztus sem cselekedett volt? 
Hol itt az előkép beteljesedése ? Szintúgy a főpap körül 
volt metélve. De hogy végét szakítsam már ennek a 
dolognak: ha annyit tesz az előkép beteljesedése, hogy 
az uj-testamentumban is minden ugy test szerint történ-
jék, mint az óban, miért nem leszünk mi újra zsidókká 
s miért nem tart juk meg Mózesnek minden törvényét? 
Ha egy pontban meg kell tartanunk, miért nem mindenben? 
Ha nem mindenben, miért egyben ? 

Ha az uj-testamentomot múló pompa szerint az ónál 
különbbé akarjuk tenni, nem észszerű dolog volna-e, hogy 
az uj-testamentomban egynél több főpapot állítsunk be, 
hogy ekként ez az ónál dicsőbb és pompásabb legyen, 
mint a melynek csak egy főpapja vala. Ha e részben az 
esz döntene s maga magára hallgatna, mit gondolsz, mit 
cselekednék? Hasonlóképen, a régi főpap idejében sok 
szent ember volt, kik nem álltak alatta, mint Jőb és övéi, 
mert ő nem állt egy magában. Épen ugy Babilónia 
királya,23 Sába királynője,24 a sareptaí özvegy,25 a syríai 
Haeman25 fejedelem és sok egyebek napkeleten a hozzájuk 
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tartozókkal kiket az írás mind dicsér. Miért nem érvé-
nyes az előkép itt is minden betűje szerint? És a pápa 
egy keresztyént sem ismer el magáénak, ha csak alája 
nincs vetve és nem vesz tőle ólmot ós viaszkot27 olyan 
áron, a mint a romanisták akar ják? Avagy joguk van a 
romanistáknak a képet úgy magyarázni, a hogy ők akar-
ják minden írás nélkül ? 

Hát még se látod, kedves romanista, hogy az irigy-
ség és gyűlölet téged s pajtásidat mely vaksággal vert 
meg ? Nem jobb lett volna-e, ha kolostorodban maradsz 
s imádkozol, míg e dologban előhívtak avagy előparan-
csoltak volna P Tudod is te, mí a kép, ós mégis az egész 
Szent írás mestereként tolod fel magadat. Igen, mester 
vagy megrontásában, Isten káromlásában és minden igaz-
ság becsmérelésében. De csak jöszte még egyszer, kedves 
romanista, majd felbokrétázlak s ugy adlak majd vissza 
azoknak, kik küldtek, újesztendei ajándékba. 

Egyet még az íráson kivül is szeretnek mondani. 
Minden Istentől való rendben mindenha akadtak szentek 
és boldogok. Nincs rend a földön szentek nélkül, a mint 
Krisztus mondja, Luk, 17,84: „Ketten lesznek egy ágyban; 
az egyik felragadtatik, a másik elhagyattatik" stb. Ha 
immár a pápai rend istentől való volna, lehetetlen, hogy 
a pápa elkárhozzék, inert ebben a rendben csak egy 
személy vagyon. így üdvössége iránt bizonyos volna, a 
ki itt pápává lesz, a mi megint minden írás ellen 
vagyon. 

De lássuk immár, hogy hogyan tárgyalják ezek a 
kegyes emberek Krisztusnak idevágó szent igeit. Krisztus 
mondja Szent Péternek Mát. 16,18: „Te vagy Petrus ós e 
Petrára (azaz kősziklára) építem fel az ón egyházamat és 
néked adom a mennyország kulcsait Ámít te megkötözesz 
e földön, a mennyekben is kötözve lészen és a mit meg-
oldozasz e földön, a mennyekben is oldozva leszen."28 Ez 
igék alapján a kulcsok hatalmát egyedül Szent Péternek 
tulajdonították. De ugyancsak Máté a 18. fejezetben e 
téves felfogást megdönti, a midőn Krisztus általában min-

Dr. Lutlier M. művei. 9 7 
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delieknek mondja: „Bizony mondom néktek, amit meg-
kötöztök a földön, mennyben is kötözve leszen, és amit 
megoldoztok a földön, oldozva leszen a mennyben is/& 

Ebből világos, hogy Krisztus maga magát magyarázza és eb-
ben a 18°ik fejezetben az előző fejezetet29 úgy értelmezi hogy 
Szent Péternek az egész gyülekezet helyett és nem a maga 
személye részére adatott meg a kulcsok hatalma. 

János ís ilyenformán nyilatkozik végül (20,23): 
,,Rájuk lehellt és monda nekik: Vegyetek Szent Lelket. 
Valakinek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak ne-
kik ; a kiknek megtartjátok, megtartatnak," E két mon-
dás alapján amaz egygyel szemben sokan megpróbálták 
Szent Péter egyedül való hatalmát biztosítani. Ámde az 
evangéliom világos. Eddigelé annál kellett maradníok, hogy 
Szent Péternek a Máté 1 6 , f o g l a l t mondással a maga 
személyére nézve semmi különös hatalom nem adatott ős 
így értelmezték a dolgot többen a regi szent atyák közül 
is, E mellett bizonyítanak Krisztus szavai ís. amennyiben 
minekelőtte a kulcsok hatalmát Szent Péternek megadta 
volna, nem csupán Pétert kérdezte meg, hanem a többieket 
is mind. mondván: „Kinek tartotok engemet ? Ekkor Péter 
mindnyájuk nevében mondá: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Istennek fia. (Mát. 16,15_16). 

Épen azért Krisztusnak Máté 16-ban foglalt igéit a 
18-ik fejezetben ós János utolsó fejezetében foglalt igék 
szerint kell értenünk és nem szabad egy mondást kettővel 
szemben erősítgetnünk, hanem azt az egyet a más kettő 
szerint helyesen magyaráznunk,, Erősebb bizonyítás, a hol 
kettő, mint ahol csak egy bizonyság van ós helyén való, hogy 
egy engedjen a kettőnek ós nem a kettő egynek. Miért is 
napnál világosabb, hogy Péterrel az összes apostolok 
egyenlők minden hatalomban, e mellett a szavakon kívül 
a tények is bizonyságot tesznek, .mert Péter, apostolt 
sohasem választott ki, nem állított be, nem erősített meg, 
nem küldött ki, nem ís igazgatott, aminek meg kellett 
volna történnie, ha isteni jog alapján volt volna a fejük, 
vagy különben ezek mind eretnekek voltak volna,, Ezen 
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kívül az apostolok mind együttvéve sem tehették meg 
Mátyást és Szent Pált apostolokká, hanem mennyei aka-
ratból tótettek azzá, mint ezt Apóst Cseh L (24_26) ós 13. 
(2) olvassuk. Hogyan lehetett volna hát Péter egymaga űr a 
többi fölött? És ezt a csomót meg senkisem oldotta meg. 
S ők kelletlenül ís lesznek oly kegyesek irántam § ast 
még egy kis ideig nem fogják bolygatni. 

És hogyha eldicsekszik ez a romanista azzal, hogy ím 
a római szék fenmaradt, bárha hatalmát gyakran ostro-
molták, viszont kikiáltom én ís, hogy a római szók gya-
korta és még most is tőr ós áhítozik őrült módra az ily 
hatalom után* Ámde meg sohasem nyerte meg és ha Isten 
űgy akarja, sohasem ís fogja megnyerni. Igazi bőjtójí 
dicsekvés, ha valaki azzal dicsekedik, hogy valami olyast 
állandóan megtartott, amit még sohasem bír vala. Miért 
nem dicsekszik ez a kedves romanista azzal is, hogy még 
tőle Lipcse városát sohasem vettek el, ahol neki még 
csak egy háza sincs ? Ez körülbelül hasonló dicsekvés 
volna. így fecsegnek világba; ami begyükben van, azt ki-
adják. Annakokáért azt mondom, hogy a római zsarnokok az 
evangéliommal ugyancsak szembe-szállva az egyetemes 
hatalomból a maguk hatalmát csinálták meg, de Krisztus 
igéje megállt, midőn így szól: „a poklok hatalma sem 
döntheti azt meg."30 Ha pedig isteni eredetű volna ez, űgy 
Isten nem hagyta volna eb egyszer akkor beteljesedett 
volna. Mert ő mondja, hogy egy jóta, meg egy pontocska 
sem múlhatik el; be kell annak teljesednie.31 Űgyde a 
római hatalomból még egy jótácska sem teljesedett be 
az egész keresztyén világban. 

Az sem használ semmit, hogyha mondják, hogy nem 
a rómaiak, hanem az eretnekek a hibásak, hogy be nem 
teljesedett. Eretnek ide, eretnek oda, a mi isteni rend és 
kijelentés, azt a pokol kapui sem akadályozhatják meg, 
nemhogy az eretnekek. Van ő oly hatalmas, hogy betel-
jesítheti azt az összes eretnekek köszönete nélkül De mert 
ezt soha meg nem cselekedte és még mindig beteljesítet-
lenül hagyta, nem is véve számba azt a nagy komolyságot, 

27* 
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buzgóságot, fáradtságot és munkásságot, cselt ős ravasz-
ságot és a mit a rómaiak ez érdekben kifejtettek, 
reményiem eléggé kí vagyon mutatva, miben áll a pápá-
nak a többi püspökök ős papok fölött való hatalma. 
Emberi ós nem isteni rend az. Krisztus országa mindenha 
az egész világra kiterjedt, miként ezt II ős XIX. Zsolt, 
olvassuk. De az egy perczíg sem állt egészen a pápa 
hatalma alatt, daczára azoknak, a kik mást állítnak. 

Bárha mindez alapjában igaz, mégis tovább menve, 
hitvány meséiket foszlányokra tépjük és azt mondjuk: 
ha meg sem is állna, hogy Máté ós János ama két mon-
dása, a mely a kulcsok hatalmát közőssé teszi, magya-
rázza meg Máté egy mondását, amely olyan formán 
hangzik, mintha a kulcsok hatalma egyedül Péternek 
adatott volna meg, még sem lendítenek többet a dolgon, 
minthogy kétséges marad, ha vájjon amaz egy mondásnak 
kell-e a kettő, avagy a kettőnek kell-e amaz egy szerint 
igazodnia? Én ép oly erősen megállok a két mondással, 
mint ők az egygyei A kételkedésben azonban bizonyosak 
vagyunk ós raj tunk áll, hogy vájjon a pápát főnek tart-
suk-e, vagy sem ? Mert ahol valamely dologra nézve 
kétség forog fenn, ott senki sem mondható eretneknek; 
tartsa bár ezt, avagy azt, amint ők maguk mindnyájan 
mondják. De így ervelésük újra megsemmisül ós semmi 
mással nem hozakodhatnak elő, csakis bizonytalan kétel-
kedéssel Épen azért vagy fei kell adníok mind a három 
mondást, mint olyat, a mi alkalmatlan az o ügyük meg-
erősítésére, mivelhogy ők a kételkedés kődében botorkálnak, 
vagy más mondásokkal kell előállniok, a melyek előttünk' 
nyilvánvalőlag bebizonyítják, hogy a kettőnek amaz egy 
szerint kell igazodnia,, Ezt bízzák rám és én állok elébe. 

Hanem ón előállók olyan mondásokkal, amikkel be-
bizonyítom, hogy amaz egy mondásnak a kettő szerint 
kell igazodnia, mert azt mondja a törvény es Krisztus is 
idézi Máté 18, 16, Mőz: V~ik könyve 17. fejezetéből: „Minden 
dolognak két avagy három tanú bizonyságára kell támasz-
kodnia és senkinek sem szabad meghalnia usupai egy 
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tanú miatt." Minthogy pedig nekem két tanúm van egy 
ellen, az én ügyem nyertes és az egy mondásnak kell a 
kettő szerint igazodnia úgy, hogy e szerint Péter nem 
mint Péter, hanem a gyülekezet helyett nyerte meg a 
kulcsoknak hatalmát, miként ezt Máté 18 és János 20 
világosan mondja és nem egyedül Péter, amint Máté 18 
látszik mondani. 

Ezenkívül nagyon meglep engem az a határtalan vak-
merőség, hogy ők a kulcsok hatalmából kormányzó hatal-
mat akarnak csinálni, holott a kettő csak olyformán függ 
össze, mint a tél meg a nyár. Mert a kormányzó hatalom 
jóval több, mint a kulcsok hatalma. A kulcsok hatalma 
csak a bűnbánat szentségere, vagyis a bűnök megtartására 
és feloldozására terjed ki, miként ezt Máté 18. ós János 
utolsó fejezetének szövege világosan mondja. Ámde a kor-
mányzó hatalom kiterjed azokra ís, a kik kegyesek és a 
kiknél nincs mit kötni vagy oldani és alája tartozik a 
prédikálás, intés, vigasztalás, misemondás, szentségkiszol-
gáltatás ós effélék. Épen azért ama három mondásnak 
egyike sem alkalmas a pápának, az egész keresztyénség 
fölött való hatalma megalapítására, hacsak nem akarjuk 
őt megtenni afféle gyóntatóatyának, vagy poenitenciárius-
nak avagy átokmesternek olyan formán, hogy ő csakis a 
gonoszok ós bűnösök íölött uralkodjék, a mit maguk sem 
akarnak. Sőt ha ez igéket az összes keresztyének fölött 
való pápai hatalom megerősítésére akarják is felhasználni, 
nagyon szeretnem megtudni, hogy ha a pápa vétkezik, ki 
oldozhatja fel őt, mikor amaz igék szerint, a mint ők mond-
ják, a pápának mindenki ala van vetve. Persze neki a 
bűnök fertőjében kell maradnia és nem használ az . sem, 
hogyha ő a maga hatalmát unmagát illetőleg átruházza; 
hisz ő ilyenformán eretnekke válnék, mint ki az isteni 
rend ellen cselekszik. 

Igaz, kieszeltek némelyek, hogy a pápa személye és 
hivatala két különböző dolog, tehát, hogy a személy alá-
vetheti magát, de nem a hivatal. Hát ez hamis beszéd, 
csak úgy vagyunk vele, mint a hamis portékával. Hiszen 
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ok a maguk törvényeiben nagy hű-hóval megtiltják, hogy 
bármely alsóbbrendű püspök megerősíthesse a pápát, holott 
itt nem a hivatal, hanem a személy állíttatik be a hiva-
talba. Ha hát ez esetben a személy senkinek sincs alá-
vetve, bízonnyára nincs az alávetve a feloldozásnál sem, No 
de az ő összes dolgok, ügyük, magyarázatok, értelmük merő 
szédelgés, mert majd így, majd amúgy beszélnek ós mert 
az Isten igéjét elcsűrik-csavarják, úgyhogy azt sem tud-
ják, hova, merre, csak bolyonganak és mégis az egész 
világot akarják kormányozni. 

Annakokáért minden keresztyen azt tartsa, hogy e 
mondásokban sem Szent Péternek, sem az apostoloknak 
nincs megadva a kormányzó hatalom. Mi van hát megadva 
azokban? Ezt akarom ón néked megmondani. Krisztus amaz 
igei az egész gyülekezetnek, minden keresztyennek szóló, 
merőben kegyelmes kijelentés, a mint mondtuk, oly czél-
ből, hogy a szegény, bűnös lelkiismeretnek vigasztalása 
légyen, mikor ember által íeloldoztatik, tehát ez igék 
csakis a bűnös, eltompúlt, megszomorodott lelkiismeretre 
hatnak, s azok által ez megerősödik, amennyiben hisz. Ha 
mármost Krisztus ezen, az egész gyülekezet minden szegény 
lelkének javát czólzó, vigasztaló igéit arra akarjuk fel-
használni, hogy a pápai hatalmat megerősítsük és meg-
alapítsuk, megmondom neked, mit juttat ez én nekem 
eszembe. 

Olyan formát juttat eszembe, mint mikor valamely 
gazdag, kegyes fejedelem dús kincseit feltárja és a szegény 
szűkölködőknek szabadságot ád arra, hogy vegyenek be-
lőle, a mennyire szükségük van. És odaállna egyik azon 
szűkölködők közül, egy ravasz róka s lefoglalná egyma-
gának ezt a szabadságot, nem engedne oda senkit, hanem 
kénye-kedve szerint nekiesnék ós a fejedelem szavát oda 
magyarázná, hogy egyedül neki adott meg ama szabadság. 
El tudnád gondolni, mit vélne ez a szelíd fejedelem erről 
a ravasz rókáról ? Ha nem tudod elgondolni, hallgasd meg, 
mit mond Szent Máté 24. ugyanazon szolgáról: „Mikor a 
gonosz szolga szivében azt mondja: Ohó! az ón uram 
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késik és kezdi verni az o szolgatársait, eszik ég issik a 
részegesekkel, ugyanazon szolgának ura megjő, a mely 
napon nem is várja és a mely órában nem ís gondolja; 
elszakasztja őt ós a képmutató szolgák közé számlálja; 
ott lészen sírás és fogcsikorgatás." 

No látod, ahogyan magyarázza ez a szolga az' ő urá-
nak nézetét, ugyanúgy magyarázzák a romanisták is az 
Isten igéjét ós mógse jobban, mint a hol legjobban magya-
rázzák. Mert mikor egészen megvesznek, olyan formán 
cselekesznek, mintha ama szolga nemcsak ura kegyességét 
aknázta volna ki a maga javára, hanem mintha a javakat 
átváltoztatná ós gabona helyett polyvát és csutkát, arany 
helyet rezet, ezüst helyett ólmot, bor helyett mérget adna. 
Tehát mégis csak kegyelem az, hogy ok a kulcsok hatal-
mát űgy tulajdonítják a pápának, hogy mi azt pénzen és 
minden mi javaink árán megvásárolhatjuk. De ha ők a 
maguk törvényeit, hatalmát, átkát, búcsúját ós az efféléket 
az evangélíom helyett prédikálják, ott kitör minden baj. 
Erre czóloz az Űr mondván: szolgatársait megveri a go-
nosz szolga, kinek azokat inkább etetnie kellene. 

Hogy tehát kiki jói megtudja különböztetni Krisztus 
ama szavainak igaz és hamis értelmét, egy közönséges 
hasonlatot mondok. A főpapnak az Ó-Testamentomban is-
teni rend alapján különös ruhája volt,32 amelyet hivatalos-
kodása közben használnia kellett Mikor Heródes33 király 
Izrael népe nyakára ült, magához vette azt a ruhát és 
bárha ő azt nem használta, mégis maga számára foglalta 
le ama ruha használatának hatalmát ós nekik meg kellett 
azt tőle vásárolniok, a mihez Istentől jogot nyertek. 

Ép úgy most is a kulcsok hatalma az egész gyüleke-
zetnek adatott, a mint fentebb kimutattuk. De ím előáll-
nak a romanisták és bárha azt ők maguk sohasem hasz-
nálják, sem annak hivatalát nem gyakorolják, mégis maguk 
számára foglalják U a kulcsok hatalmának eme haszná-
latát és pénzen kell tőlük megvásárolnunk, a mi Krisztus-
tól adott sajátunk. De ők ezzel nem érik be, hanem 
Krisztusnak a kulcsokról szóló igéit nem a kulcsokra, 
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sem a kulcsok használatára nem magyarázzák, hanem az o 
bítorlott jogukra és a kulcsok felett való hatalmukra, úgy 
hogy immár a kulcsoknak Krisztustól szabadon megadott 
hatalma a romanisták hatalmába került és Krisztus egyazon 
igéjét mindkét hatalomra kell értenünk, épemigy, mintha 
Heródes azt mondta volna, hogy Mózes a maga hatal-
máról beszélt, mikor a főpap ruhájáról szólt. 

így egy zsarnok ís magához ragadhatna valamely 
testamentornot és azokat a szavakat, a melyek a vagyont 
az örökösnek rendelik, odamagyarázhatná, hogy ama testa-
Hientom felett való hatalom neki adatott meg és tőle függ, 
ha vájjon azt az örökösnek ingyen akarja-e kiszolgál-
tatni, avagy eladni. Hasonlókép áll a dolog az egy szóval 
jelzett kulcshatalommal és a pápa felsősegevel is, noha 
ez a kettő nemcsak különböző, hanem a felsőség több ís, 
mint a kulcsoknak hatalma és mégis egy dolognak kell 
lennie. 

Mikor pedig azt mondják, hogy a pápa világi felső-
sege van amaz igékben megállapítva, mikor Krisztus így 
szól: „E sziklára- építem fel az én egyházamat," eme 
szikla alatt ők Szent Pétert ós az ő felsősegót értik. Ezt 
ón nem egyszer megczáfoltam ós most röviden mondom : 
először, hogy be kell bizonyítaniok, miszerint a szikla 
felsőséget jelent. Ezt nem teszik és nem ís tehetik. Azért 
csak a maguk fejéből fecsegnek és mindannak isteni rend-
nek kell lenni, a mit a szájukból kiköpnek. 

Másodszor: a „szikla" sem Szent Pétert, sem az ő 
felsőségót nem jelentheti, Krisztus amaz igéje miatt, ami 
arra következik és így hangzik: „ós a pokol kapui sem 
dönthetik azt meg." Ámde világosabb a napnál, hogy az 
által az egyházban senki sem épül és a pokol kapuinak 
ellent nem áll, ha a pápa külső értelemben vett hatalma 
alatt áll. Mert azoknak nagyobb része, a kik szorosan 
ragaszkodnak a pápa felsősógéhez ós magukat arra bízzák, 
sokkal inkább a poklok minden hatalmától száll vak meg, 
bűnökkel és gonoszsággal teljesek; hozzá egynémely pápa 
.maga is eretnek volt,. eretneki törvényeket hozott és 
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mégis a felsőség birtokában maradt. Miért is az a szikla 
nem jelenthet egy oly felsőséget, a mely a poklok kapni 
ellenében nem állhat meg, hanem egyedül Krisztust és a 
hitet, mint a melyek ellen egy hatalom sem tehet 
semmit. 

Hogy pedig a íelsöség megmarad, bárha némelyek 
ellene támadnak, ez nem azt jelenti, hogy a pokol kapui 
ellenében állt meg. Mert ilyen formán a görög egyház ís 
megmarad és más keresztyének is a világon; meg vannak 
még a muszkák és csehek is, sőt a perzsa királyság ís 
több mint két ezer óv óta és a török immár jő ezer óv 
óta, bárha sokszor küzdöttek ellene. És hogy még többet 
mondjak neked, amin méltán csodálkoznod kell, mint 
fölötte bölcs romanistának : a világ a maga gonoszságában 
kezdettől fogva megállott ős megáll az utolsó napig és 
örökké, bárha maga Isten minden ő szent angyalaival és 
embereivel folyton folyva prédikál, ír ós küzd ellene. Ha 
űgy tetszik, kedves romanista, hát perelj Istennel és az 
összes angyalokkal, hogy a világ minden ige ós munka 
dacára megállott. Hát nem kellett volna-e neked, te nyo-
morult, vak romanista, mielőtt valamit írsz, megtanulnod, 
mit tesz az: a poklok kapui ellenében megmaradni ? Ha 
minden megmaradás annyi, mint a pokol kapui ellenében 
megmaradni, űgy az Ördög országa nagyobb tömeggel 
marad meg, mint Isten országa. Űgyde a pokoli kapuk 
ellenében való megmaradás nem annyit tesz, mint meg-
maradni a külső értelemben vett közösségben, hatalomban, 
felsőségben, avagy gyülekezetben testikópen, mint ezt te 
a római gyülekezetről ós közösségről fecseged, hanem 
megépítve lenni szilárd, igaz hitben a Krisztuson, mint 
sziklán, hogy azt meg ne dönthesse az ördögnek semmi 
hatalma, bárha ez nagyobb sereggel bír és számtalan 
harczot, cselt, hatalmat mozgósít ellene. 

Úgyde a római gyülekezet nagyobb része és egyes 
pápák maguk is könnyelműen, vita nélkül elestek a hittől 
és az Ördög hatalmában élnek, amint látjuk és ilyen 
formán a pápaság gyakorta alá volt vetve a poklok kapui-
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iiak. Ha ki keli igazán mondanom, hát ugyanez a romai 
felsoség attól az időtől fogva, mikor az egész keresztyénség 
fölé próbált tolakodni, nemcsak hogy sohasem érte el e 
célját, hanem csaknem minden hitlen eretnekségnek, 
visszavonásnak, szakadásnak, tévelygésnek és az összes 
nyomorúságoknak okozója ís lett, a mi csak a keresztyénség 
körében is felmerült ós ezért meg mindég nem szabadult ki a 
poklok kapuinak hatalmából. És ha egy más mondás sem 
volna, a mely bizonyítja, hogy a római felsoség emberi és 
nem isteni eredetű, épen ez a mondás egymaga is elég 
volna, minthogy Krisztus mondja, hogy a poklok kapui 
sem tehetnek semmit az ő kősziklára épített egyháza 
ellen, Űgyde a poklok kapui a pápaságot gyakran kezükbe 
kerítették, a pápa nem volt mindig kegyes és hivatala 
több ízben hit, kegyelem és jó cselekedetek nélkül állt 
fenn, a mit Isten sohasem engedett volna meg, ha Krisztus 
igeiben a szikla alatt a pápaság volna értendő. Mert ez 
esetben nem volna hű a maga kijelentéséhez ós nem tel-
jesítette volna be a maga igéit. Épen azért a sziklának 
és Krisztus arra épített egyházának egészen másnak kell 
lennie, mint a pápaság ós annak külső egyháza. 

Sőt többet mondok: a római püspököt a többi püspökök 
gyakran letették ós behelyezték. Ha már az ő felsősége 
Isten rendeletén és kijelentésen alapulna, úgy Isten ezt 
meg nem engedte volna, mivelhogy ez igéje ós ígérete 
ellen volna és ha Isten csak egy igéjéhez hűtlenek talál-
tatnék, vége lenne hitnek, igazságnak, írásnak és magá-
nak Istennek. Minthogy pedig Isten igéje megáll, be kell 
bizonyítaniok, hogy a pápa meg sohasem volt az Ördög 
vagy emberek alá vetve. No itt nagyon szeretném hallani, 
mit tudnak ez ellen mondani az én kedves romanistáim. 
Biztosra veszem, hogy mikép Góliáth, ők is saját fegy-
verükkel verettek le.34 Mert ón be tudom bizonyítani, hogy 
a pápaság nem csupán az Ördög, hanem a püspökök, 
sőt a világi felsoség, a császárok alá is volt vetve. Hol 
hát az a szikla, amely a poklok kapuival szemben is 
megállott ? Válaszszanak: ez igékkel vagy a pápaság 
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van tönkretevő, vagy az Isten hazug. Hadd lássuk, melyi-
ket választják. 

Áz se használ semmit, ha a szavakba kapaszkodol 
és azt mondod, hogy bárha igaz ís, hogy a pápaság egy-
szer akkor az Ördög hatalmába kerül, úgyde mégis csak 
mindenha voltak alatta jámbor keresztyének. Erre azt 
mondom, hogy a törők alatt is maradnak keresztyének, 
hozzá az egész világon, mint hajdanta Nero35és más zsarnokok 
alatt. Mit érsz vele ? Magának a pápaságnak ős a pápának 
nem szabad soha az Ördög alatt állnia, hahogy Krisztus 
igéje ő róluk mondotta, hogy ők ama szikla a poklok 
kapui ellenében. No látod, így magyarázták az írást a mi 
romanistáink a maguk őrült ötleteik szerint A mi ott hit, 
azt ők ravaszul felsőségre magyarázzák. A lelki épülés 
szerintük annyi, mint külső pompázás. És meg sem szeret-
nének eretnekek lenni, hanem igenis más mindenkit eret-
nekké tenni. Ilyenek a romanisták. 

Még egy mondást idéznek ők maguk mellett, azt, 
hol az Űr Péternek háromszor mondja: „Legeltesd az én 
juhaimat" (Ján. 2L) Itt bizonyulnak be kiváltkőpenvaló 
derek mestereknek, mondván: minthogy Krisztus különösen 
Péternek mondja: ,,Legeltesd az én juhaimat,u minden 
előtt reá bízta a felsőseget. Lássuk meg, mely nagy ügy-
gy el-bajjal igazolják ezt be. 

Először is tudnunk kell, mit értenek ők legeltetés 
alatt, A legeltetés római nyelven annyit tesz, mint a 
keresztyónseget rengeteg, kárhozatos emberi tótelekkel 
terhelni, a püspöki köpenyeget jó drágán eladni, az összes 
hűbérek óvjáradókát elragadozni, minden alapítványt kézre 
kaparintani, az összes püspököket borzasztó esküvel rab-
szolgákká tenni, búcsúvásárt csapni, az egész világot 
pápás levelekkel, bullákkal, ólommal, viaszszal megadóz-
tatni, az evangélíom hirdetését megtiltani, az egész világot 
római fattyakkal megrakni, minden perből hasznot húzni, 
a viszálykodást ós patvarkodást szaporítani, egy szóval 
igazsághoz senkit sem juttatni és senkinek bókét nem 
hagyni. 
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De ők azt mondják, hogy a legeltetés alatt nem 
értik a felsőségnek e visszaéléseit, hanem magát a felső-
séget Ez nem igaz; bebizonyítom következőképen. Hiszen, 
ha valaki, bárha teljes tisztelettel, megmukkan az ily 
visszaélések láttára, nyomban felfortyannak és fenyege-
tőznek villámmal és mennydörgéssel; azt kiabálják, hogy 
ez eretnekség ós a felsőség ellen való lázádás, hogy szét 
akarják tépni Krisztus rnegoszthatatlan ruháját és készek 
az eretnekeket, lázadókat ós az egész világot meg-
égetni. Ebből világos, hogy ők a legeltetés alatt semmi 
mást nem értenek, csak az efféle ragadozást és nyűzást 
De tegyük fei egyelőre, hogy a legeltetés nem efféle raga-
dozás ós lássuk meg, hogy mi hát. 

Elmés, fenkölt, finom szőlásmód az náluk (amint ők 
gondolják), mikor azt mondják, hogy a személy és hivatal 
nem azonos dolgok és hogy a hivatal annak daczára is 
megmarad és jó, ha a személy gonosz is. Ebből aztán 
arra a következtetésre jutnak és keli is jutniok, hogy 
Krisztus emez igéje, „legeltesd az ón juhaimat" hivatalt 
ós oly külső hatalmat jelent, a melyet gonosz ember is 
viselhet, mert a hivatal senkit sem tesz szentté. Helyes, 
ez nekünk épen kapóra jön, mondják a romanistáko A ki 
Krisztus igéjét megtartja ós teljesiti, az bizonnyal enge-
delmes ős kegyes ós üdvözül is, mert az o igéje lélek és 
élet. Ha tehát a legeltetés annyit tesz, mint főhelyen ülni 
és hivatalt viselni, bárha az illető egy gazficzkó ís, ebből 
következik, hogy aki főhelyen ül ós pápa, az legeltet; a 
ki legeltet az Krisztusnak engedelmes; a ki engedel-
mes egy pontban, az mindenben engedelmes ós szent, 
Tehát kétségtelenül igaz, hogy a ki pápa ós a főhelyen 
ül, az Krisztusnak engedelmes ós szent, bárha gazficzkó, 
ravasz róka, vagy az ís, a mi épen lenni akar. Köszönjük 
ezt néktek, kedves romanisták; most értem már, miért 
nevezik a pápát ő szentségének. Űgy kell hát Krisztus 
igéjét magyaráznunk, hogy a gaz kópékat és a ravasz ró-
kákat Krisztus szent és engedelmes szolgáivá tegyük, 
épen úgy, mint a hogy ti fentebb Krisztust a gazkópék 
fejévé és a ringyók gazdájává teszitek. 
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Továbbá, ha legeltetni annyi, mint főhelyen ülni, úgy 
viszont legeltetve lenni annyi, mint alattvalónak lenni, 
úgy, hogy valamint legeltetni annyit tesz, mint külsőképen 
kormányozni, azonképen legeltetve lenni kell, hogy any° 
nyit jelentsen, mint kormányoztatni és, mint ők mondják, 
a római közösségben élni. Űgyde ebből szoros igazság-
ként kell következnie annak ís, hogy mindazok, a kik a 
római közösségben vannak, legyenek bár gonoszak avagy 
jók, szükségképen csupa szentek, mert hogy Krisztusnak 
engedelmeskednek és magukat legeltetni hagyják. Mert 
Krisztusnak senki sem lehet egy pontban engedelmes, 
hacsak nem minden pontban engedelmes, amint ezt Szent 
Jakab (2, 10) mondja. No hát : nem jeles egyház-e az római 
felsőség alatt, ahol egy bűnös sincs, hanem csak csupa szent? 
De mi lesz így azzal a szegény búcsúval, ha immár sen-
kinek sincs rá szüksége a római közösségben ? Mire valók 
a gyóntató atyák? Hogyan adóztatjuk meg a világot, ha 
vége a bűnbánatnak? Sőt, mi lesz a kulcsok hatalmával, 
ha többé nincs reá szükség ? Ha pedig mégis csak van-
nak bűnösök közöttük, akkor bizonynyal nincsenek legel-
tetve és nem engedelmeskednek Krisztusnak. 

Mit mondotok erre, kedves romanísták? Sípoltok! 
Láthatod immár, hogy a legeltetés valami mást jelent, 
mint felsőség lenni ós legeltetve lenni; valami mást, mint 
külsőképen a római hatalom alattvalójának lenni és 
mily dőreség Krisztus e mondását : legeltesd az ón juhai-
mat a római felsőségre alkalmazni, hogy a külső egységet, 
avagy gyülekezetet megerősítsük! 

Krisztus is azt mondja:3 6 „A ki engemet szeret, az én 
beszedemet megtar t ja ; a ki nem szeret engemet, az ón 
beszédemet nem tar t ja meg." Füleljetek ide, kedves roma-
nísták. Hisz azzal kérkedtek, hogy Krisztus emez igéje 
„legeltesd az én juhaimat," Krisztus parancsa és beszéde. 
Kérdjük, hol vannak, akik azt megtar t ják? Ti azt mond-
játok, hogy azt a gaz flczkók és ravasz rókák is meg-
tar t ják. Krisztus azt mondja: senki sem tar t ja meg, csak 
az, a ki szeret és a ki kegyes. Igazítsátok el a dolgot 
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Krisztussal, hogy tudjuk, ha vájjon ti avagy ő bilntetendő-e 
a hazugság miatt? Miért is, amely pápa sem nem szeret, 
sem nem kegyes, az nem is legeltet és nem is tart ja meg 
Krisztus igeit. Tehát nem ís pápa, nincs is semmi hatalma, 
sem semmije abból, a mi a legeltetés igéjében foglaltatik, 
legyen bármi, amit akar. Mert e pontra nézve Krisztus 
szilárdan áll és azt mondja: „A kí engemet nem szeret, 
az én beszedemet nem tart ja meg." Tehát o sem is legel-
tet, azaz ő nem pápa, mint a hogy ők magyarázzák a 
dolgot. Űgy áll tehát a dolog, hogy épen az a mondás 
szól a pápaság ellen, amelyre a pápaság erdekeben hivat-
koznak, Móltó sorsuk ez azoknak, a kik Isten szent igé-
je vei a maguk bolond esze szerint bánnak el; mintha az 
bolondok beszéde volna, azt csinálnak vele, a mi nekik 
tetszik. 

De talán azt mondod: az alattvaló a világi felsoség 
iránt mégis engedelmes lehet, bárha ez a felsoség nem ís 
kegyes; miért ne lehetne tehát a pápa felsosege alatt is 
kegyes valaki ? Épen azért e szavak: legeltetni ós legel-
tetve lenni, nem foglalják szükségkép magukban az enge-
delmességet. Feleletem : a világi felsőségről nem mondja 
az írás, hogy legeltet. Nem ís mondotta az Isten soha 
senkinek nyílvánvalólag, hogy e világon kormányozzon, 
bárha az o titokzatos rendje nélkül egy hatalom sem 
támadhat. Azért nevezi Szent Péter37 ezen hatalmakat em-
beri rendnek, mert Isten igéje nélkül, de nem az ő tanácsa 
nélkül kormányoznak. Ez ok miatt nem is szükséges, hogy 
kegyesek legyenek. 

De mert itt Isten igéje mondja: „legeltesd az ón 
juhaimat", azért sem a legeltető, sem a juh nem tehet 
eleget emez igének, csakis, ha Istennek engedelmeskedik 
és kegyes0 Épen azért nem bánom én, legyen a püspök, 
pápa, pap, a mi csak lenni akar, ha Krisztust nem sze-
retik és nem kegyesek, a legeltetés igéjének semmi köze 
ő hozzájuk. De ők egészen mások is, mint azok a pász-
torok ós legeitetők, a kikről ez igében szó van. Épen azért 
meg nem engedhető, hogy Krisztusnak emez igéit oly 
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külső. hatalomra vonatkoztassuk, a mely magában véve 
is engedelmes ős engedetlen lehet. A legeltetni szó nem 
jelenthet mást, mint engedelmesnek lenni. 

Ezt akarta Krisztus is, Mert a mikor Péternek három-
szor mondja ;;legeltesd az ón juhaimat," előbb háromszor 
megkérdezte őt, hogy vájjon szereti-e is őt és Péter három-
szor felelt, hogy szereti őt, miből világos, hogy a hol nincs 
szeretet, nincs legeltetés. Épen azért a pápaságnak, vagy 
szeretettől kell áthatva lennie, vagy nem legeltethet és 
hogy a mikor ez igét „legeltesd az én juhaimat" a pápai 
székre alkalmazzuk, akkor fel kell tennünk, hogy a hány 
pápa, annyi oly egyen van, a ki Krisztust szereti ós 
a juhokat legelteti. És ez igaz is, mert hajdanában ilyen 
formán az összes püspököket pápáknak nevezték, a mely 
címet ma csakis a rómaínak adják meg. 

Ámde lássuk csak, mit cselekesznek ezek a mi 
roHianistáínk, minthogy Krisztus emez igéi elől ki nem 
térhetnek ós akarva nem akarva be kell 'ismerniük, hogy 
senki sem legeltethet, hacsak Krisztust nem szereti, amint 
ezt Krisztus igei egész világosan mondják. Ó mely örömest 
kevernek őt hazugságba, avagy tagadnák meg; de mert így 
úgy fejen koppintanák őket, hogy beleszédülnének, halljad, 
mit beszelnek. Azt mondják, hogy Krisztus megköveteli 
ugyan a pápai hivataltól a szeretetet, de nem azt a nagy 
szeretet, a melyről ők azt állítják, hogy kiérdemli az 
őrök életet, hanem elégséges az olyan közönséges szeretet, 
aminővel teszem a szolga az ő urát szereti, No lásd, 
efféle koholmányt bocsátnak világgá minden írás nélkül 
a maguk fejéből és mégis azt akarják, hogy olyba vegyük 
őket, mint akik én velem az írás dolgában tárgyalnak. 
Mondjátok meg nekem, kedves romanisták, mind-mind 
egybe fogva, hol van az írásban csak egy betű is arról a 
szeretetről, amelyről ti álmodoztok. Ha a lipcsei rastrum38 

beszélni tudna, az ilyen szédelgőket könnyen meggyőzné 
ós jól elbeszélne a szeretetről. 

De lássuk tovább. Hát, ha a szeretetnek a pápaságban 
egyáltalán meg kell lennie, hová tűn az akkor, ha vala-
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mely pápa Krisztust épen nem szereti, hanem a pápaság 
révén a maga hasznát és dicsőséget keresi, aminthogy 
ilyenek sokan voltanak, sőt csaknem mind ilyenek voltak 
kezdettől fogva ? S ha meg odébb nem álltál, be kell 
ismerned, hogy pápaság nincs mindig, hanem sokszor 
elbukott az, mivelhogy szeretet nélkül valő vol t Már 
pedig ha Krisztus emez igéi szerint isteni rend volna, el 
nem bukhatott volna. Akárhogy csűrjed-csavarjad a dolgot, 
ez igékből ki nem sütőd a pápaságot, vagy nincs pápaság 
a keresztyénségben, valahányszor szeretet nincs a pápában 
Hát te magad mondottad, hogy a személy gonosz lehet 
és a hivatal mégis fennáll Most viszont beismered ős be 
kell ismerned, hogy a hivatal semmitsem ér, ha a személy 
gonosz vagy a legeltetés alatt egészen valami mást kell 
értened, mint a pápaságot És ez igaz; te lásd, mit vethetsz 
ez ellen. De ki-ki őrizkedjék az olyan mérges beszédtől 
és ördögi magyarázattól, amely efféle szeretetet kohol ki. 

Krisztus a képzelhető legnagyobb, legerősebb, legjobb 
szeretetről beszél Ő nem akarja, hogy tettetve, félig sze-
ressük. Egészen ós legjobban, vagy sehogy sem kell őt 
szeretnünk. És Krisztus szándéka az, hogy Szent Péter 
személyében az összes prédikátorokat megoktassa arra, 
hogy milyenek legyenek; mintha csak mondaná: látod 
Péter, ha te az én igémet hirdeted és így az ón juhaimat 
legelteted, fei kél ellened a pokol, az Ördög, a világ ós 
mind az, ami csak e világon van; ős neked arra kell fel-
tenned testedet, éltedet, vagyonodat, becsületedet, bará-
todat és mindazt, a mid van. Ezt nem teszed, de mégis 
szeretnél engemet és híven ragaszkodnál hozzám. Ha már 
most el kezdenél prédikálni ős a juhocskákat legeltetni 
és mikor a farkasok nyájad megrohannák, te mint béres 
kereket oldanál, életedet koczkára nem tennéd, a juhokat 
legeltetés nélkül a farkasoknak hagynád; akkor jobb sze-
retnem, ha sohasem is fogtál volna bele a prédíkálásba ós 
legeltetésbe. Mert ha az bukik el, aki az igét prédikálja, 
a kinek elül kell járnia, űgy mindenki megbotránkozik, 
Isten igéje nagy csúfságot szenved, és a nyájnak gono-
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szabb sorsa vari? mintha pásztora sem leit volna, Krisztus 
komolyan veszi a nyáj legeltetését, nem törődik azzal, 
hogy a pápa hány koronát visel s hogy emeli magát teljes 
dicsőségben a világnak összes királyai felé. 

Mondja meg h á t a ki tudja, van-e ilyen szeretet 
a pápaságban, avagy hogy Krisztus ez igékkel egy oly 
hivalkodó felsőséget szervezett-e, mint a pápaság ? Kétség-
kívül pápa az, ki ily szeretettel prédikál De hát hol 
vannak az ilyenek? Nincsen ís oly írásbeli mondás, mely 
az én prédíkálásomban ugyan meggyötörne, mint a hogy 
épen ez. A szeretetnek -alig akadok nyomára; prédikálás-
sal agyon vagyok nyomva. Szememre hányják, hogy 
harapós és boszuállo vagyok; én meg a miatt aggódom, 
hogy nagyon is csínján bántam vele. Azokat a ragadozó 
farkasokat jobban kellett volna torkon ragadnom, a kik 
.az írást szüntelen tépdesik, mérgezik és a Krisztus el-
hagyatott szegény nyájának iszonyú romlására vannak. 
Ha eléggé szeretném e nyájat, másként kellett volna eh 
bánnom a pápával és a romanistákkal, a kik a maguk tör-
vényeikkel ós fecsegésekkel, búcsúleveleikkel és bolond 
dolgaikkal Isten igéjét és a hitet egészen ki ir t ják; a kik 
olyan törvényeket hoznak nekünk, a milyeneket akarnak, 
hogy foglyúl ejtsenek és aztán ugyanazokat számunkra 
újból árúba bocsássák, kik képesek szájukkal pénzelő-
kötelet fonni ós azzal kérkednek, hogy ők pásztorok és 
legeitetők, holott valójában farkasok, tolvajok és rablók, 
miként ezt az Űr (Ján, 10,8,12.) mondja. 

Tudom én azt nagyon jól, hogy ez ígécske „szeretni" 
a pápát és a romanistákat hülyékké, lomhákká és erőt-
lenekké teszi; uem is nagyon szeretik, ha arra különös 
súlyt helyezünk; mert az a pápaságot tönkre silányítja, 
A lipcsei Eck doktor is belefáradt abba s ki ne ís fáradna 
bele ? mikor Krisztus Péternek egyszerűen megparancsolja, 
hogy hagyja abba a legeltetést, ha nincs szeretet benne.. 
Ő azt akarja, hogy szeressük, vagy hagyjunk fel a legel-
tetéssel. Még egy kevéssé ón ís várok, hogy meglássam, 
hogyan orvosolják meg e sebet. Ha ők engem a legelte-

Dr, Lu the r M. művei. o o 
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téssel támadnak, Mt én ínég5 sokkal ©rősebben a szere-
tette! vágok nekik vissza. Majd meglátjuk, kinek a fegy-
vere erosebb ? 

Sz amaz ok, a ml miatt egyik-másik pápa a maga • 
egyházi jogában oly ügyesen siklik át a szeretet szaván, 
s a mi miatt a legeltetés szavát úgy felfújja ; azt hiszik, 
hogy ezzel a részeg németeket agyő nprédikálták, kiknek 
nem szabad ószrevenniök, hogyan égeti szájukat a forró 
kása. Ez az oka annak is? hogy a pápának és a roma-
nistáknak sehogy sincs ínyükre a pápai hatalom alapjának 
vitatása és firtatása, s hogy botrányt csináló, lázadó ós-
eretnek az, ki az o hamis beszédükre nem hajt, hanem a 
kérdés melyebe hatoh 

De ha azt firtatják, hogy Isten Isten-e és törhetlen 
vakmerőséggel bolygatják minden o titkait, azt nem bánják 
és nem törődnek vele. Honnét e fonák eljárás? Onnét,, 
hogy mint Krisztus mondja (Ján. 3,20) ' „Aki gonoszul cse-
lekszik, gyűlöli a világosságot" Melyik tolvaj vagy rabló 
szereti, ha szorgosan nyomában já rnak? Ilyenformán egy 
rossz lelkiismeret sem szívelheti a világosságot Ámde az. 
igazság szereti a világosságot és ellensége a sötétségnek, 
a mint Krisztus ugyanott(3, 2i) mondja: „Aki igazságban 
jár, az a világosságra jön," 

Látjuk immár, hogy Krisztusnak ama Péterhez 
intézett két rendbeli mondása, a melyre ők a pápaságot 
építik, bármely másnál hathatósabban szól a pápa 
ellen és hogy a romanisták semmivel sem állhatnak elő, 
a mi csúffá ne tenné őket De már elhallgatok és annak, 
a mit még ez a nyomorait rómanista a maga könyvecs-
kéjében kiköpdös, oda sem hajtok, hiszen ón azt korábbat 
sok ízben ős mostanában mások is néhányan latin nyelvű 
irataikban alaposan megczáfolták0 Nem is találok én abban 
mást, csak hogy ő a Szentírást a maga hitvány dühében 
turkálja, akárha csak holmi taknyos gyerek. Nincs egy 
pont, hol otthon volna, avagy magát ís értené. így hát 
nézetem a pápaságról : minthogy látjuk, hogy a pápa a 
mi összes püspökeink felett teljes hatalmat gyakorol, a 
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mii Isten tanácsa nélkül el nem érhetett, bárha én - nem 
azt tartom, hogy o;, Istennek kegyelmes, hanem hogy 
inkább haragos határozatából jutot t ennyire, mert 
az Isten, hogy megostorozza ezt a világot megengedi, 
hogy az emberek felemelkedjenek és másokat elnyomja-
nak : nem akarom, hogy a pápának bárki is ellenszegül-
jön, hanem, hogy Isten tanácsát félve, az efféle hatalmat 
tiszteletben tar tsa ás teljes türelemmel megszívlelje, egé-
szen olyformán, akárha csak a török ülne a nyakukon 
Akkor nem árthat minekünk. Én csakis két dolgot vitatok, 

Először: nem tűrhetem, hogy emberek űj hitczikke-
ket állítsanak fel és minden más keresztyent ezen az egész 
világon szidalmazzanak, káromoljanak és elkárhoztassanak, 
mint eretnekeket, pártütőket, csak azért, mert nincsenek 
a pápa hatalma alatt. Elég, hogy mi a pápát., mint pápát 
meghagyjuk, de semmi szükség arra, hogy miatta Isten és 
az o szentei a földön káromoltassanak. 

Másodszor: mindazt, a mit a pápa állít, tesz ős 
cselekszik olyba veszem, hogy azt előbb a Szentírás sze-
rint megítélem. Akarom, hogy ő a Krisztus alá rendelve 
maradjon és a Szentírás által hagyja magát megítél-
tetni, 

De ím előállanak a római latrok és őt Krisztus föle 
helyezik és belőle az írás felett álló bírót csinálnak, 
mondván, hogy ő nem tévedhet ós mindabból, a mit csak 
Rómában álmodnak, sőt mindabból, a mit csak magukban 
főltesznek számunkra hitczikket akarnak csinálni Sőt 
tovább mennek, kieszelik a hitnek egy egészen ú j fajtá-
ját, hogy higyjük azt, a mit szemeinkkel látunk, holott a 
hit lényegénél fogva oly dolgokra vonatkozik, a miket 
senkisem lát, sem nem észlel, a mint Szent Pál Zsíd, 11,10 

mondja. A római felsőség ós gyülekezet testi dolog és 
látja mindenki. És óvjon Isten, — ha a pápa ide jutpa, 
nyíltan ki merném mondani, hogy ő az ' igazi Anti-
krisztus, kiről az egész írás beszél Ha immár ezt a 
két pontot meghagyják nekem én is megtűröm a pápát9 

sőt segítem őt oly magasra emelni, a mint csak akarják^ 
28* 
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ha nem, űgy o nekem se pápa, se keresztyén; a ki nem ért 
velem egyet csináljon belőle egy bálványistát ón nem fo-
gom imádni. 

Ezenkívül azt se bánnám, ha a királyok, a fejedelmek 
és az egész nemesség a római latroknak útjába állnának 
és a püspökkőpönyegek és hűbérek ott künn maradnának. 
Hogy jut a római kapzsiság eszébe, hogy a mi atyáinknak 
összes alapitványait, püspökségeit, hűbéreit magához ra-
gadja? Kí hallott, avagy olvasott valaha ily minősíthetlen 
rablásról ? Nincs elég ember minálunk ís, a ki azokra rá-
szorul, hogy minékünk kelljen a iní szegénységünkből 
hizlalnunk a római ősz vérhajcsárokat, kocsisokat, sőt rin-
győkat ós latrokat, a kik pedig minket semmi másnak, 
hanemha csak sült bolondoknak tartanak és hozzá a 
legczudarabb módon gúnyolnak ? 

Köztudomású dolog, hogy az oroszok39 vágyva-vágy-
tak bejutni a római közösségbe. E k k o r a római szent pász-
torok olyanformán legeltették Krisztusnak eme juhait, 
hogy csak azon feltétel alatt akarták őket befogadni, ha 
lekötelezik előbb magukat, nem ís tudom, hány százezer 
arany örökös adó fizetésére. Az oroszok ebből a legelte-
tésből nem kertek, hanem maradtak űgy, amint vannak 
mondván: ha ők Krisztust megakarják venni, várjanak, 
míg o hozzá magához a mennybe jutnak. így cselekszel 
te is, te babilóniai vörös ringyó, a mint téged Szent János40 

nevez; a mi hitünket az egész világ csúfjára teszed kí ós 
mégis szeretnéd, ha annak mondanának, a ki mindenkit 
keresztyenné akar tenni. 

Siralmas egy dolog, hogy a királyok ós fejedelmek 
Krisztus iránt való kegyelete annyira megcsappant, hogy 
az ő tisztelete épen nem indítja őket, hogy a keresztyén-
ség e borzasztó gyalázatának elejét vegyék, pedig látják, 
hogy Rómában egyébre sem gondolnak, hanemha csak a 
folytonos ostobaságra ős a különféle bajok nevelésére, 
hogy szinte nem is vethetjük már reményünket itt a főidőn 
másba, hanem csakis a világi hatóságba. No de erről majd 
többet is mondok, ha ez a romanista újra előkerül Kez-
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detnek ez is elég volt. Adja Isten, hogy szeműnket már 
egyszer felnyissuk. Amen. 

Azokra a káromlásokra és gyalázkodásokra, amelyek 
személyemet érték, bárha se szerük, se számuk, az én 
kedves romanístámnak nem ís válaszolok. Ugy se tesznek 
azok kárt én bennem; sohasem ís volt eszemben, hogy 
bosszút álljak azokon, a kik személyemet, életemet, dol-
gomat, magamat gyalázzák. Magam is jól tudom, hogy 
dicséretet nem érdemiek. Hogy pedig élesebb ós hevesebb 
vagyok ott, a hol az írás dolgáról van szó, mint ahogy 
azt némelyek elviselhetnék, ne Ítéljen el azért senki; ezzel 
nem ís hagyok ón fel. 

Csak rajta, személyemet és eletemet szidja, káromolja, 
ítélje el, aki csak akarja. Már megbocsátottam neki, de 
senki se várjon tőlem se kegyelmet, se türelmet, ha, a kit 
hirdetek, Uramat a Krisztust és a Szentlelket keveri 
hazugságba. Én szóba sem jövök; ámde Krisztus igéjéért, 
senkit sem kiméivé vidám szívvel ós bátor lélekkel helyt 
állok. 

Erre adott nekem Isten vidám, rettenthetlen lelket 
és reménylem, hogy azt ok meg nem szomoritják soha. 

Hogy pedig Lipcsét szóba hoztam, azt ne vegye senki 
olyba, mintha én e nemes várost ős egyetemet ezzel csúfra 
akarnám tenni. Ennek a romanistának felfujt, nagyző, 
költött czíme kényszerített erre, mint aki azzal dicsekszik, 
hogy ő az egész Szentírásnak nyilvános magyarázója Lip-
cseben, holott ezt a czímet az egész világon sohasem tu-
lajdonította egyetlen keresztyén sem magának, sőt ő annak 
takarója gyanánt városát és tanácsát ís felhasználja. Ha ő a 
maga majomkönyvét németül ki nem adta volna, hogy a sze-
gy y laikusokat megmételyezze, bizony semmibe sem vettem 
volna. Mert a molnárnak ez a buta állatja még a maga 
„iá-íá"-ját sem tudja elordítani ós hívatlanul oly dolgokba 
kap, a mikkel a római szék a maga összes püspökeivel és 
tudósaival ezer esztendeig sem lesz készem 

Arra ís gondoltam, hogy Lipcse valóban nagyon 
kedves lehetett neki, hogy e nemes, híres városhoz a maga 
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nyálát, taknyát hozzákenje. No de o azt tart ja magáról, 
hogy nem az utolsó fajankó. De látom jól, hogy ha én a 
buta koponyáknak kónyre-kedvre mindent megengedek, 
utoljára a fíirdobelí szobalányok is könyvet irnak majd 
ellenem. 

Kérésem csak az, hogy a ki rám támad, az írással 
szerelkezzék feh Mit ér3 ha a szegény béka felfújja 
magát? Akárhogyan erőlködik, meg sem lesz ökör belőle. 
Én örömest abbahagynám ezt a dolgot, ök azonban bele 
hajszolják magukat. Hiszem, hogy Isten mindkettőnket 
meghallgat; engem kisegít a bajból, őket pedig benne 
hagyja. Ámen. 

Egyedül Istennek legyen dicsőség és 'dicsére! Ámen, 
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I. A z e 1 ű 1 j á r ó b e s z é d e k h e z . 

1) Egyházatyák (patres ecclesiae) alatt a II—Yh századig élt kiváló 
s az egyházi tan szempontjából kifogás alá nem eső theologusokat értjük. 
— A középkor ily kiváló theologusait a hierarchiai egyház egyházi hit-
tudoroknak (doctores ecclesie) nevezi. 

Zsinatok (concilium, synodus) az egyházi ügyekben legfelső fokon 
határozó gyűlések. Yannak egyetemes és részleges (tartományi) zsinatok. 

Egyházi tanítók L doctorok. 
2) János ev. 3, 30. 
3) Eofisták — egy bölcselő czéh, a Sokratest közvetlenül megelőző 

időben, a melynek elve volt, hogy „mindennek mértéke az ember" s a 
mely így minden objectiv igazat, jót és szépet megtagadott és főfeladatát 
az egyéni nézetek prókátori másokra való tukmálásában, álkövetkeztetések 
levezetésében látta. — Legkiválóbb képviselői Protagoras és Gorgias? 
kikről Plátó, a zofista szóművészség nagy ostorozója külön dialógusokban 
emlékezik meg. — Luther itt a zofisták jelzővel a pápás iskolás theologuso-
kat akarja megbélyegezni, a kik az egyház és a pápa világi hatalma 
érdekében a ker, igaz tant meghamisították. 

4) Szent Ágoston a keresztyénség egyik legnagyobb egyházi atyja, 
szül. 354-ben. Anyja, a kegye Monica a legnagyobb gonddal nevelte őt, 
később azonban bő alkalma yilt fiának kicsapongó életén keseregni. — 
Ifjú férfi volt már, mikor — sok mindenféle hányattatás után — megtért. 
Innentul különös jámborság és hiterő jellemezték mind haláláig, mely 
mint hippói püspököt 420-ben érte. Számos kiváló művet írt, melyekkel 
Lutherre felette mély befolyást gyakorolt. Életrajzi szempontból, de mint 
ker. olvasmány is, legkiválóbbak hires „Confessióiu (vallomás alakjában 
megírt önéletrajza). — 

5) Jeromos (Hieronymus) szül. 332.-ben, a dalmácziai Stridonban ; 
meghalt mint szerzetes 420-ban, Bethlehemben. — Kegyes szemlélődő 
lélek, e mellett tudós Írásmagyarázó, a kinek a biblia latin fordítását az 
u. n. Y u lg a t á t köszöni a róm. egyház. 

6) Antikrisztus — a Sátán, ki mint Krisztus ellensége, mintegy 
a pokol feje, küzd a Krisztus országa ellen. — E szerepében főleg a 
János jelenései mutatják be őt. Luther e névvel igen gyakran és elő-
szereltei jellemzi a római pápát, mint kinek uralma az Isten országát 
megrontja s végveszedelembe dönti. 
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T\) Biiesíileyelelc azon cédulák, a melyeket azok, a kik a búcsút 
(indulgentia) megvették, az általok fizetett pénzről nyugtatóképen kaptak. 
Ez egyuttal biztositékűl is szolgáit bizonyos foku bűnbocsánatra nézve, 

8) Eck Jámc% Luther egyik leghevesebb és legkíméletlenebb s 
bizonyos tekintetben legtehetségesebb, egyuttal igen nagyra látó és elfogult 
ellenfele, született 1486-ban Svábhon Eck nevű falujában ; mint theologus 
— szigorú scholastikus, kit párthívei, Luther ellen intézett erős támadásai 
miatt „a hit védője44 jelzővel tiszteltek meg, holott mondhatni, hogy e 
támadásaival 6 volt az egyházi szakadás tulajdonképen való előidézője. 
Ingolstadti egyetemi tanár, majd göttingai prokanczellár. Meghalt 1543-ban. 

9) Epicureusok^ egy bölcselő iskola az Aristoteles utáni korban, 
a mely nevét alapítójától E p i c u r t ó 1 vette, kinek ethikai rendszerelve 
az élvezet volt. — Bárha az élvezet szót Epicur maga még nemes 
értelemben használta, utódai azt lassanként teljesen anyagilag fogták fel, 
úgy hogy manapság is az epicureismus nevével a legmateriálisabb élv-
haj hászatot jelezzük. Luther itt epicureusoknak nevezi a pápa tányér-
nyalóit, kik hizelegnek a pápának, mert ez által telik meg a hasok. 

II. A 95 t é t e l ü k a. 

1) A búcsú (indulgentia — elnézés; indulgeo = 1 e e^ jótétet 
gyakorlok, kedvezek) a bűnök megbocsátása, bizonyos kegyes, szertartásos 
jócselekedetek fejében. — E bűnbocsánatot, helyesebben b ú c s ú t (mely 
a szentek ereklyéihez való zarándoklás utján is elérhető volt) Luther 
idejében helybe vitték a bucsúárús ügynökök — pénzért. E visszaélés 
volt a közvetlen oka Luther fellépésének s életrehivója a 95 tételnek. 

2) A I)írni)ánatsiak a róm. kath. dogma szerint három mozzanata 
van: a) a töredelem (contritio cordis), — b) a gyónás és pedig a pap 
fülébe (confessio oris) — és c) a cselekedetek utján való elégtétel, (satis-
factio o per is), vagyis bizonyos szertartásos cselekedetek pl. bojt, imák 
alamizsnálkodás stb. elvégzése, a melyeket a gyóntató pap ró a vezeklőre. 
— Luther e külső és csak a papság érdekében felállított tant elvetette s 
Jézus igéje alapján: „Térjetek meg — és higyjetek" a bűnbánatnak 
csupán e két mozzanatát ismerte el igaz keresztyén tannak. 

8) A 6-dik és 7-ik tételből kitűnik, hogy Luther még e pontok fel-
állításánál nem szakított egészen a róm. kath. traditióval, a mennyiben 
még a pap által a vezeklőre rótt egyházi büntetések vagyis a külső szer-
tartásos cselekedetek elvégzését a bűnbocsánat előfeltételének tekinti. 

A prot. olvasó általán úgy a 95. tételnél, mint zek ír gya ázatai-
nál tapasztalni fogja, hogy Luther még akkor nem volt Ké oöbbi ki-
forrott reformátor, még sokban ott akad a pápai tanon nég okban 
ingadozik és alkudozik. — De hiszen ez természetes is. Azz a mi é lett, 
lassan fejlődött ki a viták hevében, a melyek lelkét, mintegy pe get mind 
tisztábbra és élesebbre köszörülték. — 
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á) A kegyes keresztyének halála tehát Luther akkori felfogása, 
szerint váltságpénz minden egyházi büntetésért, 

6) 1 Ján. 4. 18. 
S) A tisztító tűz nem külső kín, de benső gyötrelem. 
7) Tehát Luther a „kulcsok hatalmát" (nyitni s zárni a mennyet 

vagyis — üdvözítni s elkárhoztatni) a pápától már itt megtagadja, 
8) így állította ezt t. i Tetzel. 
ö) A monda szerint S e v e r i n u s egy 5-ik századbeli szent és 

L P a s c h a l i s egy a 9-ik században élt pápa inkább tovább maradtak a 
tisztító tűzben, csakhogy teljes üdvösséget nyerjenek. 

10) Itt tehát már Luther teljesen szakít a búcsúval; a bűnbocsánatot 
nem nyerheti meg senki más, csak a ki teljesen megtért. Ez pedig mindig 
bizonytalan. Ezért tulaj donkép bucsut osztani (pláne árulni!) nem is volna 
szabad. 

11) Itt Luther ismét ingadozik. Érzi az ellenmondást ; látja a búcsú 
veszedelmeit, de még mentegeti a pápa búcsűs eljárását. 

12) .Tehát Luther a szentek felesleges j ©cselekedeteit tagadja, A 
mi pedig nincs: abból a pápa sem oszthat ki semmit. 

13) Szent Lőriiicz római diakónus és kincstartó a 3. században, 
ki az egyházi vagyont a szegények között felosztotta. 

14) Az evangéliom ugyanis nem ismer érdemeket s azt tanítja, hogy 
mindnyájan érdemetlen szolgák vagyunk. 

15) A búcsú állítólagos hivatása volna, hogy töredelem és bűnbánat 
nélkül üdvözítsen. Innen az előszeretet iránta. 

16) A búcsú valójában csak az emberek gazdagságát nézi, az 
evangéliom pedig üdvösségüket. 

17) Luther itt még a pápáról egészen jó véieménynyel van. Fel 
sem tenné róla, hogy a búcsú ügyben nyereségvágy vezetné. 

18) Ilyen és hasonló keptelen példákkal ajánlgatták Tetzel és társai 
búcsúleveleiket. 

19) Már maga a nép sem vette az egyházi büntetéseket olyba, 
mint azelőtt. A búcsú pedig épen ezek teljes épségén alapult. 

20) Crassus, előkelő római, kinek gazdagsága példabeszédszerü volt. 
21) Ezekiel 13, 10. 16. 
22) Ap. csel. 14, 22. 
23) Az u. n. „Instructionsbüchleinu vagyis „Instructio Summaria.'' 

Ili. A 95 t é t e l m a g y a r á z a t a h o z , 

a) a levelekhez : 

1) A 95 tétel kifüggesztését érti. 
2) A resulutiókat kéziratban mellékelte. — Junius - Augusztus hó-

napokban nyomták ki. 
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3) Tetzel és társai búcsúja ugyanazzal az érvénynyel bírt, mint az 
örömév búcsúja. 

4) A mainzi érseket, a brandenburgi, meisseni, merseburgi stb. 
püspököt. 

5) A 95 tétel bevezetése. 

b) a tételek magyarázata s igazolásához. 

1) Tetzel Jánosra gondol. Ez a' hírhedt búcsúszatócs szül. Lipcsé-
ben 1455-ben, dominikánus baráttá lett 1489-ben s mint ilyen 15 éven 
át a legszemérmétlenebb módon űzte mesterségét. Innsbruckban házasság-
törés miatt vizbefulasztás által való halálra Ítéltetve, csak Albert mainzi 
érsek közbenjárására ny erte ismét vissza szabadságát. Ekkor Rómába 
ment, búcsút nyert, sőt mint búcsúárus „apostoli commissariussá" lett. 
— Ily minőségben tovább üzi a búcsúlevelek árúlását, mignem Luther 
hatalmas szava megállítja. Meghalt 1519-ben Lipcsében, pestis következtében. 

2) Wimpiiia dr. oderai Frankfurtban, két sorozatban, előbb 106, 
majd 50 tételt zúdított Lutherre, feleletül ennek 95 tételére. Luther e 
tételek szerzőjének eleinte Tetzelt tartotta. 

3) Logikusok, a logika, vagyis gondolkodástan művelőig a kik tehát 
a gondolkozás törvényeivel foglalkoznak. 

4) „materialiter et secundo intentionaliter." 
5) Az ellenfelek saját bevallása. 
6) A Sententiák négy könyve — „Sententiarium L. IV. — az 

iskolás theologia egyik leghíresebb, mondhatnók alapvető könyve. Szerzője 
Lombardus Péter (párisi érsek, meghalt 1164-ban) kit e műve után az 
egyház a ..magister sententiarum" nevével tisztelt meg. Követői az u. n. 
sententiariusok, mely szó azonos értelmű az iskolás theologusokkal vagyis 
scholastikusokkal. 

7) Clervauxi Bernát szül. 1091-ben. így nevezve C. apátság után, 
a melynek apátja s ujjá szervezője volt. — Kiváló szónok, kinek a 
keresztes háborúk létrehívásánál nagy része volt. Meghalt 1153-ben. 

8) LL Zsoltár 19. 
9) Róm 6, 6. 

10) Kananiták, Kanaan földének fiai. 
11) Jón. 3, 8. 
i1^) Interdictum vagy átok a mely rendszerint egész országokra 

m d tott ki, minek következtéb n ~ lávetett országban nem volt szabad 
s m ketni, sem temetni, sem harangozni, sem nyilvános istentiszteletet 
tartani stb. 

19) Decret. Greg. IX. L. V. Tit. 38. Gap. 4: „Ouod autem consuluisti, 
utrum remissiones aliis prosint, quam his, qui remittentibus subsunt, 
hoc volumus tuam Fraternitatem tenere, quod, cum a non suo judice 
ligari nullus valeat vei absolvi, remissiones prodesse illis tantummodo 
arbitramur, quibus ut prosint, proprii judices specialiter indulserunt." 
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M) Boiiatistákj egy éjszakafrikai keresztyén szekta, mely a 4. 
század elején keletkezett s nevét Don a tus karthágói püspöktói vette. 
E szektát szigorú egyházi fegyelem jellemezte. Föelvük volt, hogy a lát-
ható egyháznak, ha a keresztyén névre jogos igényt tart. tisztának és 
szentnek kell lennie. Mint szektát az egyház sok zsinati határozatban 
sújtja, de azért megtűri. Erejök főleg Augustinus támadásai óta törik meg. 

15) t. i. az iskolás theologia által u. n. „infusio gratiae." 
16) Luther itt a „búcsú" alatt csupán a búcsú kiosztásának külső 

tényét érti, s azt akarja mondani, hogy a pap felmentő Ítélete (búcsú) a 
szívnek békéjét nem adhatja meg, azért annak kiosztása is értéktelen. 

17) AtliamagiiiSj az orthodox egyházi tan oszlopos képviselője, ki 
főleg az Árius-féle, szentháromságot tagadó irány nyal szemben folytatott 
küzdelemben szerzett nevének nagy dicsőséget, Született 296-ben Alexandriá-
ban, meghalt 372-ben, miután az alexandriai püspöki hivatalt három 
izben viselte. — Az itt említett elbeszélés aquilejai Ruffinus egyháztörté-
netének 10 könyvében (13. fejezet) van feljegyezve. 

18) Cypriamis, carthágói püspök, született 200-ban, martyrhalált 
halt Yalerianus császár alatt 258-ban. — A helyet, a melyre Luther itt 
céloz, leveleinek 3-ik könyvében (8-ik levél) találjuk. 

19) L. fentebb 6. j. 
20) V. ö. Tetzel 13. 14. és 16 tételével. 
21) Inquisitio = eretnekbiróság. Behozta az 1215 évi III. laterani 

s végleg szervezte az 1229. évi toulousi zsinat. — Ez intézmény rettenetes 
munkáját első sorban a waldensek kiirtásával végezte. 

22) A bélpoklosság' egy szörnyű ragályos bőrbetegség, a melynek 
idején a beteg a társadalomból ki volt zárva s ha megtisztúlt (a mi vajmi 
ritkán történt meg) előbb magát be kellett mutatnia a papoknak, kik[aztán 
bizonyos rituális szertartások után visszaadták szabádságát. 

23) L I. 3 j. 
24) Az idézett hely : Decr. -Gratiani Dist. IX. s így hangzik: 

„Sed notandum est, quod pleraque capitula ex causa, ex loco, ex 
tempore, ex persona consideranda sunt." 

25) Magy Leo^ egyike a legkiválóbb pápáknak szül. 396. meghalt 
461-ben, — Sok beszéde s levele maradt fenn. 

26) Grerson9 helyesebben gersoni Charlier János, szül. 1363-ben. A 
párisi egyetem kancellárja, „doctor christianissimus", korának egyik leg-
kiválóbb féríia, a ki az egyháznak „in capite et membris" javítását 
sürgette. Különösen a kosztniczi zsinaton játszott jelentékeny szerepet. 
— Meghalt 1429-ben. 

27) Miseállomások azon helyek, a melyeken ünnepélyes körmenetek 
alkalmával misetartás céljából megállottak. 

28) XY. Sixtus pápa uralkodott 1471.—1484. Mondják róla, hogy arany-
ban járt s magát egy feliraton istennek neveztette. 
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29) Kara e&iicmic% fcánonilag megállapított imaórák, bizonyos 
előirt zsoltárokkal, imákkal stb. 

80) Paris! 'Yiliaos helyesebben Auvergne-i Vilmos, a 13-ik század 
egyik legélesebb elméjű scholastikusa. 

31) Szent Boimacius helyesebben W i 11 f r i e d (Bonifacius = 
jóltevo) angolszármazású hittérítő; „a németek apostola." ~ szül. 680-ban ; 
vértanúhalált halt mint mainzi érsek. 

321) I. fentebb 18 j. 
03) — Decr. Greg. Lib. V. Tit. 28. 
34) A ,,prima lectio contra vanam curiositatem" 2. tractatusában, 
35) L fentebb I. 5. j. 
36) Szent Ambrus^ Milánó püspöke, ki Ágostont tévelygéseiből 

megtérítette. Szül. 335-ben. Meghalt 397-ben, Mint egyházatya és iró 
igen tekintélyes. 

37) Cyprianus levelei : 3. 8. 11. 13 stb. 
38) História tripartita, egy egyháztörténeti mű, melyet állítólag 3 

görög íróból (Socrates, Sozomenos és Theodoretos) Cassiodorus, mások 
szerint Epiphanius, ismét mások szerint Orosius kivonatolt. Innen a hist. 
t r i p a r t i t a neve. 

39) Dionysius Areopagita, kit Pál ap. térített meg. (Ap. cseh 17, 31.) 
A neki tulajdonított iratok nem tőle valók. Ilyen irat a szövegben említett 
„egyházi hierarchia1' is. 

40) Szent Tamás, t. i. Áquinói Tamás, a r. kath. egyház leghíresebb 
scholastikus doktora, az u. n. „doctor angelicus", a kit XIII. Leo az 
egyház hivatalos doktorává nevezett ki. 

41) Ágoston: Enchiridion de Fide, Spe et Caritate c. 109. 
42) Pighardris? állítólagos feje és alapítója az ű. n. pikardok 

rajongó szektájának, a mely a 13. és 14 szazadban existált. — E szekta 
többek közt elvetette a purgatoriumról szolo tant. 

43) Confess. L. IX. 13. 
44) Confess. L. IX. 11, 
45) Tauler János szül. 1294; megh. 1361. dominikánus rendi 

szerzetes, kiváló népszónok s igen kegyes férfiú. — Luther igen nagyra 
becsülte őt főleg erős mysticismusa miatt. 

46) Luther itt magáról beszél, miként Pál a II. Kor. 1L részben. 
47) Ágoston az „Enarratio in Ps. 103." Serm. I.: ,,Goronat Deus intus 

voluntatem, ubi non invenit facultatem." 
48) Decret P J. Dist. 25. c. 4: Qualis hinc quisque egreditur, 

talis in judício praesentatur; sed tamen de quibusdam levibus culpis esse 
ante judicium pi__gatorius ignis credendus est pro eo, quod veritas dicit, 
In qua sententia datur íntelligi, quasdam culpas in hoc saeculo, quasdam 
vero in futuro posse laxari." 

49) Contra Julianum L. II. 6. 101. 
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50) Vincze nevű szent sok volt, vájjon Luther, ki irataiban többssör 
említi e szentet, mindig egy azon személyt gondolta-e, nem tudjuk. 

51) HL Ince. a legnagyobb romai pápa, uralkodott 1198 -1216. — 
L, itt Decr. Greg. L. Y. 14. — 

52) Nagy Gergely homiliái I. 19. 7= — Két Gergely nevű egyházatya 
volt, mind a kettő a 4. században : naz ians i G. és n y s s a i G. A kire itt 
Luther hivatkozik az I. vagy Nagy G e r g e l y pápa szül. 540, meg-
halt 604. 

53) Scholastikus theologúsok. 
54) Siiniiiiistáli a ^cholast. theologúsok egyik elnevezése, a kik 

könyveiknek előszeretettel adták a Summa theologiae nevet. Maroni 
Ferencz díszneve: doctor illuminatus v. acutus. 

55} Pytliagoras híres görög bölcselő, kinek krótoni iskolája messze 
földön hires volt. — 

56) PaMörmmatus apát, eredetileg Tudeschi Miklós, kiváló kánon-
jogász; művének, melyre itt Luther hivatkozik, a czíme: „Lectura super 
decretales." Meghalt 1445-ben mint palermói érsek. 

57) régibb kánonjogászok, kiket Panorminatus idéz. 
58) Decret. Greg. L. Y. Tit. 28. C. 14: „Per indiscretas et superíluas 

indiligentias, quas quidem ecclesiarum praelati faeere non verentur, et 
claves ecclesiae contemnuntur et poenitentialis satisfacfcio enervatur." 

59) „Elesmosynarum quaestores admitti (nisi apostolicas vei dio-
coesani episcopi literas veras exhibeant) prohibemus et tunc praeter id, 
quod in ipsis continebitur literis, nihil populo proponere permittantur. 

60) Y. ö. az 5-ik tételt. 
61) Poitiersi Hilárins ugyanott püspök a 4-ik században, meghalt 

370 körül. Erős ellenfele az ariánusoknak; miért a „malleus vagy flagellum 
haereticorurn" nevet kapta. 

62) SpMiion tremithunti püspök, Cyprus szigetén, híres csoda-
tetteiről. 

63) IL Gyula pápa 1503-1514. X. Leo közvetlen elődje, inkább 
hadvezér és politikus, mint egyházfő. 

64) X. Leo II fiyula utódja, uralkodott 1521-ig, tudós, művelt 
férfiú, egyúttal élv- és pompakedvelő. — A Péter-templom építésére 
pénzre lévén szükségé, a búcsúkereskedést nagyban űzte és ezzel a refor-
mátiót előidézte. 

65) YL Sándor pápa, a Borgiák véréből, uralkodott 1492-1501. 
Fajtalan, féktelen vér, ki felette sokat rontott a pápák erkölcsi tekintélyén. • 

66) Mezentins a tyrrhenek királya, kit Yirgil Aeneisének YIII. * 
könyvében kegyetlen zsarnokként rajzol. 

67) Piciig János, Mirandola grófja, (élt 1463—1494) egyike a renais-
sance legkiválóbb tudós főinek, kinek tudománya mély vallásossággal 
párosult. Kiváló theoh képzettségű férfiú, ki nyíltan sorompóba lépett a 
pápák visszaéléseivel szemben. 
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68) Yalla Lőriiiez (megh. 1465-ben) tudós romai, ki eleinte, szabad 
szókimondása miatt a római pápa által Rómából kiűzetett, majd utóbb 
máglyára ítéltetett, de megmenekült s később ismét sikerült a pápa kegyét 
megnyernie s Rómában a szónoklat tanára lett. 

69) Eaveimai Péter a 15. század egyik legbuzg b g iiázjogásza, 
ki egyideig Wittembergben is tanított. 

70) Yesalia János középszerű 15. századbeli tudós. 
71) BeiicMia János (Capnio) nagy humanista író, a pápás theo-

logia egyik legéleseszűbb bírálója és ostorozója, tudományos irodalmi 
téren a reformáczió egyik kiváló úttörője. Később, midőn a reformáczió 
ügye komoly fordulatot vett, ettől gyáván visszavonult. Élt 1455—1522. 

72) Stapulensis János (1436—1537). kiváló theologus, ki Luther 
elveit fenntartás nélkül helyeselte. 

73) 1. fentebb 57 j. 
74) Tetzel. 
75) Pápai brévék = oly pápai iratok vagy rendeletek, a melyeknek 

nincs meg a bullaszerű hatályuk és rendszerint ezeknél rövidebbek is. 
76) Yirgilius: Aeneis YI. 77. 
77) v. ö. 60 sk. 1. 
78) Augustinus: Sermo 172. 
79) Diadalmaskodó egyház = az Istenországa, szemben a földi, 

vagyis a harczoló egyházzal. 
80) jFraternitások = a szerzetes rendek keretén kivül álló val-

lásos egyletek. 
81) Utalás a sareptai özvegy fiának feltámasztására. (I Kir. 17.). 

V. ö. Ágoston: Sermo'40 de Elia 4., hol Ágoston amaz özvegygyei az 
egyházat jelképezi. 

82) v. ö. 48 j. 
83) Cum aliqui ex hujusmodi quaestoribus — de purgatorio (ut 

asserunt mendacite~A --1- - hant. 
84) Lombardus Peter. 1. fentebb III. b. 6. j. 
85) Lombardus Peter Sententiáinak 4 könyvéről írott művében. 
86) Y. ö. az 147J. evi „Licet eau kezdetű bullát. 
87) A 142. lap 17. sorhoz. A baseii zsinat tartatott 1431-1443. V. 

ö. IV. 42 j. 
88) ..Peripatetikusok/' az Aristoteles iskolája. Minthogy pedig 

a scholastikusok Aristotelest vallották mesteröknek, innen ez elnevezés 
' őket jelzi. 

89) Y. ö. Sermo 103 de Apóst verb. Róm. 7, 22. és de Civit. 20. 17. 
90) Tauler: Medulla Animae C. 30. 
91) Luther itt a népet gúnyolja látszólag, valójában azonban gúnyja 

a búcsúügynököknek szól. 
92> Tetzel egyik búcsúprédikácziójából. 
93) A mainzi érsek utasításából, melynek szerzője valószínűleg Tetzel. 
94) Sermo de Ev. Joann. 16. 
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©5) Meiximiig a nyereséghajhászó Isten, szemben Jupiterrel, 
kegyelmessel. 

96) Koldus barátok: „ordines religiosi mendicantium;" ezek közül a 
legkiválóbbak: a francziskánusok, kapuczinusok, karmeliták, eremiták, 
augustinusok, 

97) Flamtiig római vígjátékíró. — Egyik ilyen művének czíme: 
„Pseudolus" (a hazug.) 

98) Ouaestiones in Leviticum III. 84. Enarr. in Ps. 77, 2 stb. 
©9) Gergőn: de praeceptis Decalogi, de confessione et de arte 

moriendi. Gap. 16. 
100) Epitaph. Paulae matris Ep. 27. 
101) Trierben őrzik Krisztus varrástalan köpenyét (!), a melyre 

annak idején a római katonák koczkát vetettek. Különösen nagy volt a 
tolongás a szent kabáthoz 1844-ben, a mikor az nyilvános búcsútárgyúi 
volt kiállítva. — Aachenben minden 7-ik évben kiállították az ereklyéket, 
melyekhez akkor búcsújárásokat rendeztek. Szent Jakab (az ifjabb) teste 
Spanyolország Gomposte l la városában őriztetik. Ez szintén híres búcsú-
járó hely. — Róma, Jerusálem telve a traditió által megpecsételt szent 
helyekkel, melyekhez állandó búcsújárásokat rendeznek. 

102) Lucia, Agata martirnők. Amaz Syrakusában 290 ben ez 
Cataniában 251-ban szenvedett vértanúhalált. 

103) Simonia — a papi hivatalok pénzen való el d ~ és meg-
vétele. A szó az Ap. Csel. 8, 9 sk. alapján egy bizony Simoi nevétől 
származik, a ki az apostoloktól a Szentlelket pénzen akarta megvás rolni. 

104) Rómában F é b e rnek (a német Fieber = láz) kis templomokat 
emeltek és abban istenség gyanánt imádták, hogy maguktól távoltartsák. 
Ugyanitt lázellenes szereket is árúltak. 

105) Sentent. L. IY. dist. XYI. D. 
106) De considerat. III. 3. Y. ö. fentebb b. 7 j. 
107) IIL Jenő, Clairvaux-i Bernát tanítványa; mint római pápa 

uralkodott 1145-1153. 
108) Egy a búcsúárusok számára kiadott utasításból, melyet Chem-

nitz jegyzett fel. 
109) Sueton: Tiberius C. 32. 
l lö ) Ambrosius (1. fentebb 36. j.): de officiis ministrorum II. <28. 
111) Nolai szent Paulinus campaniai püspök az 5-ik század elején. 

Ifjú korában római állami szolgálatban állott, később eladta javait s egy-
házi szolgálatba lépett. Meghalt 431-ben. V. ö. e helyre vonatkozólag Nagy 
Gergely: Dialóg. III. 1. 

112) Epist. Class. I. XYI1I. 18: „Possessio ecclesiae sumtus ege-
nomm." 

113) Jób. 40.10. 
114) 1. fentebb 89 j. 
115) A pelag'iáuusok, Pelagius angol származású tudós szerzetes 

Dr. Lu the r M. müvei. o q 
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követői, kik ellen főleg az akarat szabadságáról szóló tanok miatt, melyet 
állítottak, Augustinus erős irodalmi harcot folytatott. 

116) Retractat. I. 18: „Omnia mandata facta deputantur, quando 
quid non fit ignoscitur," 

117) Gonfessiones IX. 13. (34): Yde etiam laudabili vitae hominum, si 
remota miserecordia discutias eam." 

118) Lib. II. 3. 
119) Hilarros (1. fentebb bl j.): a 119 Zsoltár magyarázatánál. 
1201 Cyprianus (1. fent bb 18 j.) Fidushoz irt 64-ik levelében. 
121) NaZo Hergelj (1. lentebb 52. j.): „In natalem Christi" czimü 

beszéde. 
122) ClirjBOstOHiHB (aranyszájú) János: a Róm. levél 10. részéhez 

írt homiliájában. — Chr. J. született 347-ben Antiochiában s még csak 
23 éves korában lett keresztyénné. 398-ban már konstantinápolyi patri-
archa. Meghalt számkivetésben 407-ben. Kiváló szónok, ki nevét ékes-
szólása után nyerte. 

123) Ámbrosius (1. fentebb 36 j.): Lib. IV. n. 67. in Lucám IV. 38. 
124) Irenaens az eretnekek ellen írt műve III. L. 5. C. — Irenaeus 

valószínűleg Smyrnában született a 3. század végén. Mint lyoni püspök 
különösen az eretnekek ellen folytatott küzdelemben tünt ki, melynek 
egyik emléke az itt emiitett munkája is. 

125) Nagy Bazilius: I. Móz. 8, 17~18 felett tartott beszédében. Ba-
zilius született 3^y-ben Kappadóciában, előbb szerzetes, majd szülővárosának 
püspöke, ki főleg szigorú élete által vált ki — Főleg az arianusok ellen 
harczolt. — Kiváló homiliákat irt. 

126) Olympius spanyol püspök a 4. szazadban. 
127) BetMtims galliai Augustodunum püspöke. Iratai elvesztek. 
128) I. Inno centin S (Ince) Róma püspöke 402—40 Í. Ágoston az ő 

182. levelére hivatkozik; melyre itt Luther is czéloz. 
129p De Natura et Gratia" cz. műve, C. 37. 45. 
IBII) Enarr. in Psalm. 69. 
131) Ouaest, XX. Art. 6. 
132) Katarina nevű szent több volt. Luther különböző helyeken 

említi is őket. Hogy itt melyikre czéloz: nem bizonyos. 
133) Scholastikus kánontudósok. 
134> Aiilu iTelliiis 140-ben Kr. e. irta „Attikai éjszakáit." Az idé-

zett helyen el van mondva, mint igyekezett Aristoteles egy ifjút a baccha" 
náliáktól rábeszeles utján elvonni. 

135) Plató, egyik leghíresebb görög bölcsész, Socrates nagy tanít-
ványa, élt Kr. e. 430—348. 

136) V. ö. fentebb 67 j. Picusnak Marsilius Ficiushoz intézett 
levelében. 

137) Gergely a 26. és 33. beszédében Aristoteles ítéletét egyenesen 
művészségnek (artificium) nevezi. 



JEGYZETEK 451 

138) Paris, Priamus trójai király fia. — Ismeretes almájának mon-
dája, mely végül a trójai háborúra vezetett. 

139) MMas9 Phrygia királya. Apollos és Pán istenek egyszer ver-
senyre keltek s biráúl Midast kérték feh Midas Pánt jelentette ki győz-
tesnek, miért Apollos Midasnak füleit szamárfülekké változtatta át. 

140) L. fentebb 101. j. Hogy több szent köpenyeg volt, kimutatja a 
következő munka: „Der heilige Rock von Trier, und die 20 anderen hei-
ligen nungenahten Röcke, von D. Gildemeister und D. Sybel.-Düsseldorf." 
Buddeus. 

141) Reliquiák = ereklyék = szentek testi maradványai, melyek a 
„Catechismus Romanus" szerint csodaerővel birtak. 

142) A ?5Miclitamu szó alatt Luther drága éneket (Goldenes Lied) 
értett. 

143) Ssent Ág-nes egy cseh hercegnő, szül. 1204-ben, mint egy 
prágai kolostor apátnője meghalt 1282-ben. — Az „Acta Sanctorum" 
márczius 6. dátum alatt igen kimeritően foglalkozik vele. 

144) Nagy Konstantin, a római birodalom egyeduralkodó császára, 
Kr. u. 324—337. A keresztyénség nagy pártfogója, ki maga a keresztséget 
csak kevéssel halála előtt vette fel. — Nevezetes a „de Donatione Con-
stantini" ez hagyomány, a mely szerint a császár végrendebtileg a világ 
feletti uralmat a pápára hagyta volna, melynek koholt volta manapság a 
tudomány előtt nyilvánvaló. — Luther később e kérdéssel egy külön 
iratban maga is foglalkozott. 

145) E festményről manapság semmi közelebbit nem tudunk. Az itt 
idézett vers latin eredetiben így hangzik: 

„Ecclesiam pro nave gero, mihi climata mundi 
Sunt mare, scripturae retia, piscis homo." 

146) Nagy Károly: „a képimádásról" I. 6. 
l4v) A 95. Zs. 6. v. magyarázatában Luther ezt mondja: „Az egy-

ház egy özvegy asszony és gyermekei az árvák; minthogy férje, és atyjok 
Krisztus, a haiallal láthatólag vált meg tőle." 

148) Paulinushoz irt egy levelében. 
149) Luther itt a hires „Coena Domini" bullára czéloz, melyet 

1418-ban Y. Márton pápa adott ki az eretnekek ellen. 
150) Pelagianusok, donatisták: v. ö. fentebb 115 j. és 14 j. 
151) Németország. 
152) A római jogászok találták ki, és pedig egyenesen az írás 

ellenére, hogy a pápát kettős kard illeti meg. 
153) Célzás Cátó ismeretes mondasara, melylyel minden beszédét 

végezte: ,,Denique censeo delendam esse Carthaginem"; ellenkezőleg véle-
kedett Scipio Nasica, ki Carthago fennmaradasat Roma benső békéje érde-
kében való szükségnek hirdette. A kovetkezmenyek Scipiót igazolták. Mert 
a mint Carthago 146-ban Kr. e. elesett, Romában kitört a benső párt-
viszály, mely végre is romlásra vezetett. 

29* 
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154) Luther a picardokat „szomszédainkénak nevezi, mert ezen kor-
ban sokan a cseh-husszitákat e névvel nevezték.. 

155) A római főtemplomok számának megfelelően, naponként 7-szer 
lehetett búcsút váltani. 

156) A biborosok testülete lassan fejlett ki oly szervezetté, mint azt ma 
az egyházjog és alkotmány ismeri. Eredetileg c a r d i n á 1 i s oknak a római 
főtemplomok presbytereit „presbyteri sui cardinis" (kerületi lelkészek) nevez-
ték. — Külső jel vény ök a bibor köpeny — innen „biborosok." 

IV. Az á g o s t a i k i h a l l g a t á s h o z . 
1) Spalatin eredeti családi nevén B u r k a r t , e nevet szülőhelye 

Spalt után vette fel, a hol 1482-ben született. Kiváló tehetségei miatt 
Frigyes választó őt udvari papjává, bizalmas titkárává s a wittembergi 
egyetem könyvtárosává nevezte ki, később altenburgi superintendenssé; e 
minőségében s e helyen halt is meg 1545-ben, tehát egy évvel Luther 
előtt, kivel mindvégig benső barátságban volt s kinek ügyét a választó 
fejedelem előtt mindvégig a legnagyobb hűséggel képviselte. 

2) t. i. Link Venczel, ágostonos barát, Luther benső barátja. Meg-
halt mint generális vicárius, Nürnbergben 1547. 

3) Griirk egy karinthiai kis város, benediktinus kolostorral, akkoriban 
egy a salzburgi érsekség alá tartozó püspökség székhelye. Az itt emiitett 
biboros neve L a n g a M á t y á s , salzburgi coadjutor, ki később mint Salz-
burg érseke halt meg 1540-ben. 

4) Peutinger Konrád, szül. Ágostában 1465-ben, a hol mint tudós 
nyelvész és jogász nagy hirnek örvendett. Mint városi jegyző s császári 
tanácsos a legtöbb birodalmi gyűlésen részt vett. Meghalt 1547-ben. 

5) Montferat őrgrófság. Követe, kiről itt szó van: Úrban (Urbánus 
de serra Longa), a ki, mint látjuk, az ágostai birodalmi gyűlés alkalmából 
Cajetán és Luther között a közvetitő szerepét vitte. 

6) Joacliim apát szül. 1130 körül. Egyik iratában Lombardus Péter 
scholastikus doktor ellen kikelvén, III. Ince pápa által kiátkoztatott; később 
azonban Honorius papa kijelentette, hogy az átok nem Joachim személyé-
nek, csak iratának szólott. 

7) Aquinoi Tamás. 1. III. b. 40 j. 
8) Siiioii egy agyafúrt görög Trója alatt, a kinek ^nagy része volt 

Trója csellel való bevételének kieszelésében. 
9) Kétségkivül valamely ágostai karmelita barát. 

10) Artur dé (&onffier? Boisy ura. — E helyen, a midőn Luther azt 
mondja, hogy „a frank követ eltávozott kevéssel előbb, hogy h a z á j a 
földjére értem" stb. . . valami tévedésnek kellett becsúszni. A latin eredeti 
így szól; „Orator Franciae abierat paullo antequam veni in terram suam," 
a német fordítása pedig „der französische Gesandte war fort, kurz vorher 
ehe ich in sein Land gekommen." — Hogy mit ért itt Luther a „terra sua" 
alatt, nem világos. 
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11) Herosztratosz neve a történelemben az által lett hírhedtté, mert 
az efezusi Diana templomát 356-ban Kr. e. felgyújtotta, oly czélból, hogy 
az által neve hallhatatlanná váljék. 

12) Exírayagansokiiak („extravagantes") a római kánonjogi gyűj-
temény (corpus juris canonici) későbbi pótlékai neveztetnek. Az extravagans, 
a melyről itt szó van s a melyről Luther a bíborossal vitatkozott, VI. Kele-
mentől való s az „Un i g e n i t u s Dei filius"' stb. szavakkal kezdődik. 
Vonatkozik pedig a bucsújubileumra, a melyet eredetileg VIIL Bonifacius 
pápa hozott be 1300-ban s rendelte el minden századfordulóra; a száz 
évet azonban VI. Kelemen extravagansa 60-re redu" ajd később II. 
Pál meg 25-re. 

13) Fellitzsch Fülöp választó fejedelmi tan * és hivatalnok 
volt Weydaban. 

14) 1. előbb 12. a. j. 
15) Decretum Gratiani P. I. Dist. XIX. G. II.: Sic omnes apostolicae 

sedis sanctiones accipiendae sunt, t a n q u a m i p s i u s d i v i n í P e t r i 
v o c e f i r m a t a e s i n i 

16) Panorminatus ad Decret. I. 6. 4.: Ideo in corcernentibus fidem 
concilium est supra papam. Dictum Hieronymi praelatum, in concernentibus 
fidem etiam dictum unius privati praeferendum esse dicto papa, si ille 
moveretus melioribus auctoritatibus Novi et Veteris Testamenti, quam 
Papam. 

17) Az idézett hel^ így s^ól: „Dimitte nobis debita nostra, quam 
orationem usque ad finem saeculi dicit ecclesia." 

18) Aug. Gonfessiones IX 13 (34): „Vae etiam laudabili vitae homi-
num, si remota misericordia discutias eara." 

19) Epistola 185. n. 50 és In Ep Joa. I. Tractat 1. és 2. 
20) Petrus Lombardus IV. Dist. II. 
21) De considerat. V. 10. 
22) In Joa. C. 15. Tractat. 82: „Accedit verbum ad elementum, et 

fit sacramentum." 
23) De annunc. 3: „Si credis peccata tua non posse deleri nisi ab 

eo, cui soli peccasti et in quem peccatum non cadit, bene facis; sed adde 
adhuc, üt et hoc credas, quia per ipsum tibi peccata donantur. Hoc est 
testimonium, quod perhibet in corde suo spiritus sanctus dicens: dimissa 
sunt tibi tua peccata." 

24) 1. fentebb a Resolutiókhoz adott 13. jegyzetet. 
25) L u. o. 83. j. 
26) 1. u. o. 48. j. 
27) így nevezték Aquinoi Tamás iskoláját, ennek neve (Thomas) 

után. 
28) A bíborosok, ha világi fejedelemhez küldetnek „legati a latere 

nevet ^ í Qlnek 
29) Paris e kitüntető jelzőket azon kiváló tudások révén kapta, a 
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kik főiskoláján az évszázadok során tanítottak. Ekkoriban Luther maga is 
még őszinte tisztelője e főiskolának, felfogása azonban később alaposan 
megváltozott és Párist egyszerűen minden tévedések anyjának nevezte. Egy 
külön röpirata is van a párisi theologúsok ellen. 

30) 1. fentebb 2. j. 
31) t. i. Ágosta városában. 
32) t. i. Aquinoi T. 
33) Képes beszéd: a menyasszony = az annyaszentegyház; a vő-

legény = Krisztus. 
34) Luther Ágostában a karmeliták kolostorában volt szállva. E rend 

nevét a palestinai Kármel hegytől vette, a melyen a 12. század közepe 
táján Berthold remete alapította. Később Európában is elterjedt — mint 
kolduló szerzet. 

35) Meg is tette. Lásd a 10 sz. a. iratot. 
36) A kosztniezi zsinat (1414) óta t. i. a par zs gyetem, a melynek 

canczellárja Gersoni Gharlier János a zsinat gyifc zovivoje volt, ismé-
telve oda nyilatkozott, hogy a zsinat a pápa felett all. — Erre utal itt 
Luther. 

37) E bréve ki volt állítva 1518. aug. 23-án Rómában, Szent Péternél 
„sub annulo Piscatoris,u vagyis a halászgyűrű pecsétjével ellátva, Sadoletus 
Jakab altal aláírva,— Megbízta Gajetánt, hogy Luthert, veszedelmes eretneki 
tanitasa miatt fogassa el s tartsa biztos kéz alatt további rendeletig; ha 
pedig ez nem sikerülne, összes híveivel átkozza ki. 

38) T. i. a búcsúról szóló tételek (95) magyarázatára. 
39) T. L a scholastikusok. 
40) L. fentebb Kajetánhoz intézett első s itt 4. sz. a. közölt igazoló 

levelét. 
41) Decr. Greg. L. L Tit. II. C. III.: „Translato sacerdotio necesse est 

ut legis translatio fiat." 
42) A b á z e l i z s i n a t 1431- 1443. években tartatott, s egyike volt 

a reformácziót megelőző u. n. reformáló zsinatoknak (Pisa- Constancz-Basel), 
a melyek az egyháznak „in capite et membris" való megjavítását czéloz-
ták. E zsinat egyik legnevezetesebb határozata, hogy a zsinat a pápa felett 
áll. A midőn IY. Jenő pápa, a zsinatnak az eretnekekre hozott határozatait 
enyhéknek találva, azt feloszlatta, a zsinat a pápa e feloszlató dekrétumát 
érvénytelennek mondotta ki, tovább ülésezett s megerősítette a con-
stanczi zsinatnak a pápával szemben való fenhatóságát kimondó 
határozatát. — 1434-ben a pápa a határozatot el is ismerte, azonban ezt 
később visszavonta, mire a zsinat őt 1439-ben hivatalától megfosztotta. 
Ámde az új pápát nem ismerték el mindenütt, IV. Jenő újra felülkerült s 
a tekintélyében ezáltal felette lesülyedt zsinatot 1443-ban egyszerűen s vég-
legesen feloszlatta. 

43) Gersoni Charlier János követői. L. fentebb 36. j. 
44) L. fentebb 29. j. 
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45) L. IV. Mózes 22, 22. 
46) „Magister palatii" volt a neve a pápa által a kúriánál alkalmazott 

dominikánusnak, kinek fe1 adata közelebbről az volt, hogy a megjelent 
iratokat megvizsgálja, nem tartalmaznak-e azok az egyházi felfogással 
ellentétes vagy eretneki tant. 

4") „A római birodalom főmarsalljának" hivatása volt többek közt 
pl. császár koronázásoknál a rendre felügyelni. — A szász választó feje-
delemséget, mint e hivatal birtokosát jelzi czimerében a két egymást 
keresztező kard. 

48) Beuclilin 1. III. b. 71. j. 
49) Gzélzás Máté 26,57-re Kajafás itt a pápát jelzi. 
50) A hol tanvéleményről van szó, ott mindenütt szent Tamás alatt 

a scholastikusok nagymesterét, Aquinoi Tamást kell értenünk. 
51) L a 95. tétel magyarázataihoz csatolt 61. j. 
52) Proteus, Homér egyik mythologiai alakja, egy Poseidonnak alá-

rendelt aggastyán, kiváló jósló tehetséggel, s különösen azon képességgel, 
hogy a legkülönbözőbb alakokat öltheti magára. 

53) A hely, melyre itt Luther hivatkozik: Decr. P. I. Dist. XXI. C. 
3. szerint Gelasius pápától eredne. Igy hangzik: „Romana, catholica et 
apostolica ecclesia nullis synodicis constitutis caeteris ecclesiis praelata 
est, sed evangelica voce Domini et Salvatoris primatum obtinuit. Tu es 
Petrus inquiens etc . . 

54) Hieronymus in Ep. ad Paulinum: „Taceo de mei similibus, qui 
si forte ad scripturas sanctas venerint, quidquid dixerint, hoc legem Dei 
putant nec scire dignantur, quid Prophetae et Apostoli senserint. Sed ad 
sensum suum in congrua aptant testimonia, quasi grandé sit et non vitio-
sissimum dicendi genus, depravare sententias et ad voluntatem suam 
scripturam trahere repugnantem." 

55) Orestes, Agamemnon argosi király és Klytemnestra fia. Anyja, 
szeretőjének Aigistosnak segélyével megölte férjét, miért is Orestes midőn 
felnő, anyját bosszúból megöli. — E miatt a fúriák annyira üldözik, hogy 
megőrül s csak később épül ki bajából. 

Luther tehát e helyen Orestesre czélozva azt akarja mondani, hogy 
e tekintetben még egy őrült sem tévedhetne. 

V. A „ B é k e t á r g y a l á s o k " Mii t i t z c z e l 
cz. s z a k a s z h o z . 

1) A trieri és freisingeni püspökök itt nincsenek megemlítve, jólehet 
ők is ajánlva voltak, s végül is a trieri választatott biráúl. 

2) t. i. az összehívandó egyetemes zsinathoz. 
3) E helyen ráutalnak még Luthernek a latinnyelvű iratai első 

részéhez irott elő szavára, a melyben leírja Miltitz küldetését az arany 
rózsával és Luther elhallgattatása ügyében s elmondja, hogy Miltitz saját 
vallomása szerint, mily kedvezőnek talátta a hangúlatot mindenütt ő 
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mellette. — Ez volt oka Miltitz szelídebb eljárásának a támadt forrongás 
elcsendesítése ügyében. 

4) Lásd az „Unterricht etlieher ArtikeP c. iratot. 
5) Luther itt is az „Unterricht etl. Ar tikel" c. iratára czéloz. 
6) Czélzás a lipcsei vitára, a melyről a következő fejezetben 

lesz szó; 
7} Miksa császár meghalt 1519. január 11-én —; az űj császár még 

nem volt megválasztva. 
8) Cajetán. 
9) Miltitz meghivó levele kelt szept. 21-én. 

10) Október 8. 
11) Miltitz. 
12) a város = urbs = Róma. 
13) t. i. latin és német nyelven. 
14) E levelet, helyesebben értekezést csakugyan meg is írta s azt „A 

keresztyén ember szabadságáról" (melyet a 2-ik kötetben fogunk közölni) 
czímén két nyelven csakugyan ki is adta. 

VI. A l i p c s e i v i t á h o z . 

1) Dr. Eck János, eredetileg 12 tételt állított s csak később szúrta 
be a hit által való megigazítás elvét tagadó tételét. így lett azok száma 13. 
— Luther, ki híven állta Miltitznek adott igéretét, hogy t. i. hall-
gatni fog, a mennyiben t. i. ellenfelei is hallgatnak, minthogy Eck őt 
egyenesen kihívta s az engedélyt a vitatkozásban való részvételre a 
választó fejedelemtől megnyerte, most is még csak annyit tesz, hogy 
pontról pontra nyomon követi Eck tételeit s minthogy azok száma erede-
tileg 12 volt, hát Luthernek 1519. febr.-ban kiadott ellentételei is „contra 
novos et veteres errores" e számot viselték. Csak később lett ezek száma 
is Eck pótlása folytán 13. 

2) E tétel a februári kiadásból hiányzott, (1. iménti j.) 
3) „theologisták" gúnyszó ellenfeleire, a kik a theologiában inkább 

csak kontárok. 
4) A v. fejedelem t. i. majnai Frankfurtban járt akkor császár-

választó gyűlésen, hová őt Spalatin is követte. 
5) Pfeffinger Degenhard, fejedelmi kamarás, meghalt jul. 3 an 
6) Az akkori merseburgi püspök, egyúttal a lipcsei egyetem kan-

czellárja volt A d o l f , anhalti herczeg. E tilalmat György herczeg tudta 
nélkül szögeztette ki, X. Leó 1518. nov. 9-én kelt bullájával egyetemben, 
a mely a búcsúról szóló tant újból megerősíti. 

7) Binas Scotus János (Scotus, szülőfölde Skóczia után) szül. 1275, 
meghalt 1308. Egyike a leghíresebb iskolás theologusoknak, ki maga azon 
kor szokása szerint a „doktor subtilis" tiszteletnevet kapta, míg követői 
az ő származásnevéről skotistáknak neveztettek. 
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8) CS&pi'eoluLS János, languedocki születésű dömés, meghalt 1444.— 
Nevezetessé lett „Commentarius in L. IV. Sententiarum" c. művéről, 
melyet Aqu. Tamás védelmére De Scotus ellen irt. 

9) A kosztniczí vagy konstanczí zsinat tartott 1414—1418, melynek 
1415. jul 6-ik, 15-ik ülésében Ítélték el Husst. 

10} Mimiaí (Arminiensis) Gergely, egy olasz születésű hires scholas-
tikus, az ágostonusok generálisa, meghalt 185S-ban Bécsben. Nevezetes 
müve a „Commentar. in Magistrum Sensentiamm." 

11) Ezt meg is tette, s a „Resolutio" uj kiadása meg is jelent 
augustus hó folyamán (1. bevezetés). 

12) Fűiig'Caesar, György szász herczeg tanácsosa, ennek megbízásából 
a vita állandó hallgatója. Meghalt Pegauban 1527. 

IS) György szász herczeg, a választó fejedelem nagybátyja, a meisseni 
őrgrófság egy részének ura, a melyhez Drezda és Lipcse tartoztak. — A 
hagyomány a „szakállas" melléknévvel jelölte meg. Eleinte tartózkodó 
volt a reformáezió kérdésében, hogy azonban egyszer Luthert Drezdában 
prédikálni hallotta, ellenségévé lett. Az is maradt mind halálig (1539). 

14) AuerTbacIi és Pistoris lipcsei professorok. 
15) Luther itt az „Auslegung deutsch des Vaterunsers für die ein-

faltigen Leuten" (1519.) cz. művére czéloz. 
16) Barniiii pommeraniai herczeg, kit 1518-ban, hogy a wittembergi 

egyetemet meglátogatta, az egyetem rectorává választottak, mely méltó-
ságot ő 1519. május 1-től október 18-ig viselte. — Az itt említett prédi-
kácziót Luther, minthogy a Pleissenburgnak (a herczegi várnak) kápolnája 
kicsiny volt, a vár azon termében tartotta, a hol a vita tartatott. — A 
Pleissenburg mind az utóbbi évekig régi állapotában volt látható, sajnos, 
a terjeszkedő város miatt a várat le kellett rombolni; manapság már csak 
emlékképen megkímélt tornya látható. 

17) Hans von der Planitz, császári és v. fejedelmi tanácsos, grimmai 
hivatalnok. 

18) Augustus 15. 
19) Szemben Luther e tételével álljon itt az összehasonlítás kedvéért 

Eck I. tétele, mely következőleg hangzik: 
„Sem a Szentírás mondásaival, sem a szent atyákkal, Ágostonnal 

és másokkal, nem egyez, mintha a mi Urunk es Mesterünk, a midőn azt 
mondta: „Térjetek meg" — e szavaival azt akarta volna, hogy a hivő 
egész élete állandó bűnbánat legyen. Miért is azt az igét helyesen csak 
a szertartásos bűnbánatra lehet érteni." 

20) Scotus (Duns) János 1. fentebb 7. j, 
21) Occam Vilmos, angol születésű scholastikus tudós, franciscanus 

barát (meghalt 1347), kit tanítója, Duns Scotus János a „doctor singularis" 
névvel tisztelt meg. Nagy védelmezője a fejedelmi jogoknak, szemben a 
apaval, különösen szép Fülöp Franczia király és bajor Lajos német 
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császár ügyében, E miatt a pápa átokkal ís sújtotta, de a császár védel-
mébe fogadta. 

22) v. ö. Gypriani Epp. II. 71, 73, 74. — Cyprianus, az afrikai püspö-
kökkei egyetemben, elvetette az eretnekek által való keresztséget, a melyet 
Augustinus s a római egyház érvényesnek ismert el. 

23) Panorminatus ad Decret. I. 6, 4. V. ö. Az ágostai kihallgatáshoz 
csatolt jegyzetek 16. pontját. 

24) „Sí auctoritas quaeritur, orbis maior est urbe." 
25) Az u. n. IV. luteráni zsinat, mely Rómában 1512—1517. években 

tartatott. — A bázeli zsinat pedig, melynek határozatait e római zsinat 
megszüntette, 1431—1443. években tartatott. 

26) A nicaai zsinat 325-ben tartatott. — E zsinat, bárha az egy-
házi hivatalok és méltóságok dolgában intézkedik is, de a római püspökök 
felsőségét egy szóval sem érinti. Egy másik nicaai zsinatnak 787-ben alkalmi 
oka a képimádás kérdése volt. 

A karthagói zsinat, a melyről itt szó van, 419-ben tartatott meg. 
E zsinat egyik nevezetes h tar zata volt, hogy a püspökök felett való 
bíráskodást végezzék a szomszedpuspökök; nem kell e miatt a tengeren 
túlra (Róma) menni. 

27) Clialcedon bythiniai város, s emben Konstantinnápolylyal. A 
szövegben említett s itt 451-ben tartott egyetemes (oekonomikus) zsinat 
kimondotta, hogy a konstantinápolyi patriarcna a rómaival mindenben 
egyenrangú, bárha egyes dolgokban a római püspöknek bizonyos előjogo-
kat juttatott. Ám evvel a római püspök, Leo, nem érte be és az előjogokat 
visszautasította. Gergely pápa (Ep. V. 18.) e visszautasítás okait igy indo-
kolja: „Numquid non per venerandum Chalcedonense concilium huius 
apostolicae sedis antistites universales oblato honore vocati sunt ? Sed 
tamen nullus unquam tali vocabulo apellari voluit, nullus sibi hoc teme-
raríum nomen arripuit." Hiszen, ha annak a visszautasításnak csakugyan 
ilyen eszményi oka lett volna — és nem a versengés az elsőségért! ? 

28) Contra Julián. IV. 21.: „Noveris, non offíciis, sed finibus a 
vitiis discernendas esse virtutes." — E helyet Rimini Gergely fentebb 10. 
sz. jegyzetben említett Commentárjában idézi. 

29) Az előzményt (antecedens), t. i. hogy az ember cselekedetei 
vagy jók vagy rosszak, igazolja a következmény (consequens) t. i. mert 
hogy közönbös cselekedetek (olyanok, a melyek se jok se rosszak, illetőleg 
jók is, rosszak is) nincsenek. Luther álláspontja teljesen megfelel az ő páli 
alapon megépített fenséges keresztyén ethikájának. E szempontból csak az 
jó, a mi a Krisztusban való élő hitben gyökerez, a Krisztusnak pedig a 
bűnhöz semmi köze. 

30) 181-beszédében (sermo): „His verbis docuit Johannes, neminem 
in isto carne, in isto corruptibili corpore, in isto terra, in isto maligno 
saeculo, in isto vita tentationibus plena, neminem hic vivero sine peccato. 
Absoluta sensentia est, nec expositore indiget. Quis est enim, qui non 
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habeat peccatum ? Sicut scriptura dicit, nec infans , cuius est vita diei 
unius super terram. Talis parvulus peccatum non fecit, sed de parentibus 
traxit. Ergo nullo rnodo quisquam potest dicere, non se habuisse peccatum. 
Sed accessit per fidem ad lavacrum regenerationis homo fidelis, et omnia 
dimissa sunt ei; jani snb gratia vivit, in fide vivit, membrum Christi 
factus est, templum Dei factus est, et tamen sic quomodo membrum Christi 
et templum Dei factus est, si dixerit, se non habere peccatum, se ipsum 
seducit et veritas in eo non est; prorsus mentitur, si dicat justus sum. 

31) De natura et gratia C. 42. rSi omnes sanctos et sanctas, cum 
hic viverent, congregare possem et interrogare, utrum essent sine peccato, 
quid fuisse responsuros putamus: Nonne una voce clamassent: Si dixerimus 
etc. . . 

3*2) A paráznaság szó itt nem veendő szűkebb, sexuális értelemben, 
hanem egyáltalán, mint az érzéki vágyak uralma mi bennünk, mint ezt a 
latm „concupiscentia" szó is jelzi. 

33) Második karácsom beszédében (sermo in Yigilia Nativitatis Do-
mini): „Quisquis ardenter non desiderat poenitentiam, videtur operibus 
dicere, non indigere se poenitentiam." 

34) 1. fentebb e könyv 42 sk. lapjait. Az itt hivatkozott 1. 2. és 3 
tétel mellett Luther még egy más tételére, illetőleg annak magyarázatára 
is utal, melynek számát azonban nem jelzi, azért kellett azt pontokkal 
jeleznünk. 

35) A pelagiánusokra nézve 1. fentebb a búcsúról szóló tételek magya-
rázatához adott 115. j. 

36) Ecknek idevágó 13-ik tétele így hangzik: 
„Tagadjuk, mintha az egyház Sylvester kora előtt nem uralkodott 

volna a többi egyházak között: ellenkezőleg valljuk, hogy az, a ki Szent 
Péter székén ül s hitét birja, Szent Péternek utódja s Krisztusnak 
egyetemes helytartója is." 

37) Luther itt a vita előtti „Revolutiojára" czéloz, mely 1519. junius 
havában hagyta el a sajtót (1. bevezetés). 

38) Epistola 33. ad Oceanum: „Illud nomen aetatis, hoc dignitatis." 
Püspök = előljáró (tníaxGTiög); Presbyter = idősebb (nQsofivTsoot). — 
Evagriushoz irott 86. levelében pedig azt mondja Jeromos: „Presbyteri 
eidem, qui episcopi." 

39) A palliiim eredetileg egy köpeny, a melylyel a római császárok 
a patriárchákat, ezek pedig a püspököket a császár által történt 
megerősítés jele képen megajándékozták. Idővel a római püspökök 
e palliumot csupán a maguk nevében osztogatták s érte bizonyos összeget 
kapiaK. A 12-ik század óta egy válón átvető szalag lett be-
lőle, a melyet Szent Ágnes kolostorának apáczái Rómában, egyenesen e 
czélra nevelt bárányok gyapjából szőttek, s a melynek csücskei beszőtt 
kereszttel vannak ellátva. 

40) Egyházfej edelmek = primates, prímások, érsekek, püspökök. 



480 JEGYZETEK 

11) plébánusok = plebani (plebs ( = nép) sző után) a vidéki váro-
sok és falvak lelkészei. 

12) Eredetileg 5 patriarcha volt: a római, konstantinápolyi, jeruzsá-
lemi, alexandriai és antiochiai. — A szó: patriarcha, az egyházi vezetők 
(atyák) fejét jelenti, tehát a legfőbb egyházi méltóságot. 

43) lásd az ágostai kihallgatáshoz csatolt 33. j. 
M) Áthanasiust (1. a 95. tétel magy. 17. jegyzet) egy alkalommal 

Constantin császár megfenyítette, mert egyvalakit, a ki az egyház közös-
ségébe lépni akart, visszautasított. — Erre Áthanasius a császárhoz fel-
terjesztéssel élt — s sikerült ezt meggyőznie. 

VII. Á „ R ó m a i p á p a s á g r ó l " c. szakaszhoz. 

1) Emser Jeromos egyike a reformáczió legdühösebb ellenségeinek. 
Született 1477-ben Ulmban. Tanárkodott Erfurtban. Azután György szász 
herczeg titkára volt Lipcsében. Lutherrel eleinte jó lábon állt, de a lipcsei 
vita után ellenfelévé vált és számos iratban támadta őt. Minthogy irataiban 
családi czímerét (egy bakfejet) rendesen használta, Luther gúnyosan Emser-
baknak nevezte el. 

2) T. í. az egyetemek Luther iratait nem sokkal előbb kár-
hoztatták. 

3) A franciskánusok a mezítlábas rendek közé tartoztak. Értjük 
pedig e néven azon férfi vagy nő szerzeteseket, akiknek összes lábviseletök 
egy a lábakhoz erősített talp, vagy szandál volt. A Ferencz-rend egyébként 
1208-ban alapíttatott Assisi Ferencz által. A mezítlábosság igazolása végett 
hivatkoznak Máté 10,10-re v. ö. Luk. 10,3. 

4) Szóról szóra fordítva: jó keresztyén. 
5) „Yeni sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, qui per diver-

sitatem lingvarum cunctarum gentes in unitatem fidei congregasti." Régi 
egyházi ének. 

6) Egyházi ének 1. verse, a melyet már a XIII. században ismertek 
s a melyet aztán Luther bővítve feldolgozott. 

7) A külső felavatás a s entelt olajjal való felkenés útján történik. 
(Ghrisma, a XQÍUO görög szo utan, mely felkenést jelent). Ezt mindég a 
püspök személyesen végezi. 

8) Hajkorona = tonsura, pilis. Ez utóbbi Sztáraynál használa-
tos szó. 

9) Lásd 1. 
10) Rastrum = lipcsei sör. Malvásia (malmésiai) = egy igen 

finom bor. 
11) Tractat. XIII: „Hoc interest inter figurám imaginem et rem 

ipsam: figura praestabat vitám temporalem; res ipsa, cuius illa figura 
erat, praestat vitám aeternam.u 

12) V. ö. Contra Mendacium ad Consentium. 24. sk. 
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13) I, Ivir. 22, S4. 
14) E beszéd ellen sok oldalról emelkedtek hangok, főleg pedig a 

lipcseiek támadtak miatta erősen Lutherre. E vádak benyomása alatt irja 
György herczeg is a választó fejedelemnek 1519. decz. 27-én kelt levelében, 
hogy úgy látszik, hogy Luther a csehek felé húz. 

15) Petrus, Péter apostol neve, a mely a görög „petra" szóból 
ered, mely utóbbi kősziklát jelent. A hivatkozott íráshelyen Jézus Péter 
nevének eredetére czélozva az ő feltámadt hitét mondja kősziklának, a 
melyre t. L a maga egyházát fölépiti. Á római írásmagyarázók itt a „petra" 
(kőszikla) szó helyére „Petrust" csempészik s ez alapon igyekeznek meg-
okolni, hogy Krisztus Pétert magát (és nem a benne e nevezetes alkalommal 
megfogant sziklaerős hitet) tette az egyház fundamentumává. 

16) Emser e piszkolódó munkájának czíme: „A venatione Lutheriana 
Aegocerotis assertio.u 

17) II. Móz. 28,15. 
18) L Kir. 10,1B. í0. 
19) II. Móz. 16, 
20) III. Móz. 21,14. 
21) Luther itt téved, mert Péternek tényleg volt felesége' (I. Kor. 

9,5) de Pálnak nem. 
22) III. Móz. 21,5. 
23) II. Kir. 17, 23.24. - 24; - 25. 7.sk. 
24) I. Kir. 10,, sk. 
25) I. Kir. 17,9 sk. 
26) II. Kir. 5,, sk. 
27) T. ö. a pápai bullák, brévék stb. ólom vagy viaszpecséttel voltak 

ellátva. 
28) 1. fentebb 15 j. 
29) Máté 16. 1 
30) Máté 16,15. 
31) Máté 5,18. 
32) II. Móz. 31,10. - 35,19. - 28,6—12, 31. - 29,5. 
38) V. ö. J o s e f u s : „Antiquitates,u XX. r 
31) I. Sám 17,51. 
35. Nero római császár alatt (54—68) folyt le a keresztyének első 

rendszeres üldözése. 
36) Ján. 14. so,24. 
37) I. Pét. 2, 13. 
38) 1. 10 j. 
39) Ez ügyben 1439-ben Florenczben egyházi gyűlést tartottak, 

ámde eredmény nélkül. Sőt X. Leo pápa 1519-ben is lépéseket tett az 
egyesülés érdekében, de szintén hasztalanúl. 

40) Jel. 17 




