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BEVEZETÉS. 

A mire Luther kezdetben nem is igen gondolt, bekövet-
kezett. Eddig azt hitte, hogy az egyházat a pápa és általán 
az egyházi felsőség felvilágosítása és meggyőzése utján refor-
málni lehet. Az események azonban nyilván mutatták, hogy 
e reménye soha be nem teljesedhetik. A pápa és az egyház 
fejei, sőt maguk az evangéliomi igazság kutatására, terjesz-
tésére és védelmezésére hivatott egyetemek is mind ellene 
fordultak. Igen természetes tehát, hogy megingott hite az egy-
ház, illetőleg a papi rend tekintélyében, sőt immár a zsinat-
tól sem várt semmi jót. Hiszen, mint ezt egyik beszédében 
már korábban ki is jelentette: az o zsinataik sem érnek 
semmit, mert a római bölcseség kieszelte azt is, hogy a 
királyokat és a fejedelmeket előbb meg kell esketni arra, 
hogy mindent békén hagynak s turnék vagyis hogy minden 
reformálástól elállnak." 

Mikor tehát értesült, hogy Rómában őt Eck, Pri nas és 
Kajetán besugására és bizgatására immár az egyházból kiát-
kozni és tanait elkárhoztatni készülnek, ő is kibontotta és 
megsuhintotta kardját és leszámolt a pápasággal. Kardja nem 
testi, hanem erős és hatalmas lelki fegyver, — az Istennek Igéje. 
E kivul kezébe mást sohasem is vett. Pedig ép ez időben 
módjaban állt volna. A német nemesség legkiválóbb képviselői, 
a nemzeti önállóság és szabadság nagy hősei: Hutten Ulrik, 
Sickingen Ferencz, Schaumburg Sylvester mind melléje álltak 
s felajánlották néki biztos oltalmukat.*) „Ha szükség lesz rá — 

*) Ujabban igen élénken vitatják a kérdést: milyen hatást gyakorolt 
eddigelé vagyis 1520-ig a humanismus Lutherre és reformátori' művére ? 
A kérdésre vonatkozó vitaanyagot Maurenbreeher „Studien und Skizzen zur 
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írja többek közt Schaumburg Luthernek — száz lovagból álló 
testőrséggel veszlek körül téged". Luthernek jól esett e támo-
gatás, de Htjáról a biztató szavak le nem téritették. „Nem 
vetem meg e védelmet — irja 1520 május 13= Spalatinnak — 
de én mégis csak egyedül Krisztusra akarok támaszkodni." 
(L. 1. 2. 7. s 8. Lev.) 

A nemességnek emez iránta és ügye iránt való jóindulata 
azonban egy tekintetben mégis igen üdvösnek bizonyult. Meg-
erősítette Luthert abban a gondolatban és elhatározásában, 

Geschichte der Reformationszeit cz. művében állította legelőször össze s 
azóta különösen hozzászóltak ahhoz Köstlin, Iíolde, Janssen és legutóbb 
a weimari nagy szövegkritikai kiadásban (1. VI. K.) Knaake. 

Maurenbrecher szerint a valódi tényállást Kampschulte állapitotta 
volna meg .,Die Universitat Erfurt in ihrem Verháltnisse zu dem Huma-
nismus und der Reformationa cz. művében, — ámde Knaake szerint 
ez alapos tévedés. Kampschulte ugyanis szerinte nem történetet közöl, 
hanem csak játékot üz a történettel. És ezt be is bizonyitja. 

Fő érvei a következők: Kampschulte szerint — úgymond — Luther 
határozottan Krotus és Hutten szellemi befolyása alatt állt. Tőlük nyert 
inditást első sorban a bátor és nyilt fellépésre, ugy annyira, hogy őt 
mint reformátort egyenesen Crotus és Hutten productumának tekinthetjük. 
Hát ez ugyancsak felületes egy felfogás. Biztos adataink vannak 
arra, hogy Luther ama férfiakkal 1520-ig nem is érintkezett. Nos és 
nem volt-e ő elég bátor és nyilt már akkor is, midőn a 95 tételt kisze-
gezte, vagy mikor Kajetan előtt állt, vagy mikor az Acta Augustanat 
kiadta és Lipcsében kijelentette, hogy Hussnak nem miud ama czikkei 
eretnekiek, amelyeket elkárhoztattak ? S mikor Sickingen, Hutten és 
Schaumburg felajánlották neki szolgálataikat, nem irta-e Spalatinnak, 
hogy: „egyedül Krisztusra óhajt támaszkodni?" Hogy Hutten jelszavát: 
,,Iacta est alea !" ő is hangoztatja, hát az igaz, de kérdjük: nem olvas-
hatta e ő épen ugy Suetoniust s hogy olvasta és ismerte Caesarnak ama 
híres mondását, nem bizonyság-e a mellett még 1519 márcz. 27-én tett 
ama kijelentése: ,,Ego pro mea temeritate aleam ieci" ? 

De Kampschulte szerint Luther eszméit is ama két humanistától 
kölcsönözte volna. Mert szerinte Luther azok irataiból vette át a pápának, 
mint Antikrisztusnak képzetét s szivta magába a római kúria iránt való 
gyűlöletet s harczi kedvet. Hát ez meg egyenesen vastag tudatlanság. 
Hiszen Luther már 1518 decz. 11-én irta Linck Venczelnek: ,,Mittam ad 
te nugas meas (Acta Augustana), ut videas, an recte divinem Antichris-
tum illum verum et intentum a Paulo in Romana curia regnare" s 1519, 
márcz. 13. irta Spalatinnak: ,, . . . nescio, an Papa sit Antichristus ipse 
vei apostolus eius: adeo misere corrumpitur et crucifigitur Ghristus (idest 
veritas) ab eo in decretis," holott Huttennek Róma ellen irt iratát csakis 
1520 febr. havában olvasta. S ugyancsak már jóval korábbi időben kelt 
ki a római udvar romlottsága ellen is, mondván: „Fontem iustitiae appe-
lant iuristae Romanam curiam hodiernam, cum rectius cataclysmum ini-
quitatis appellare eam conveniat stb." 

Hogy közös eszmék, gondolatok s törekvések vannak a két huma-
nista és Luther irataiban, azt Knaake sem tagadja, de ez nem azt bizo-
nyitja, hogy Luther tőlük vett át mindent, hanem csakis azt, hogy közös 
forrásaik is voltak. S e közös forrásokra végül rá is mutat. 
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hogy minekutána a papi end utján nem lehet az egyház álla-
potán javítani, talpra kell állitani a világi rendet, a német 
nemzet nemességét, hatha Isten lelket ád valakibe, aki majd 
mentőkezet nyújt feléje. S e valakit ő egyenesen magában az 
uj császárban, az ifju V. Kárólyban vélte feltalálni Tőle és a 
nemességtől várta, hogy majd a reformmozgalom elére állnak 
s Isten ügyét diadalra viszik, hogy Németo szagot Róma 
rabigája alól felszabadítják s az egyházban minden vissza-
élést megszüntetnek. Miért is megvetve Róma kegyét s dühét, 
elveti a koczkát. „Soha többé nem nyújtok. —̂ irja Spalatin-
nak — békejobbot felé; — leszámoltunk. Átkozzák meg és 
égessék meg azt, mi az enyém, — jussak csak tűzhöz, majd 
megégetem én is nyilvánosan az egész pápai jogot, az eret-
nekség e kigyómérgét. Yége az alázatosságnak, — hiábavaló 
volt az, csak felfújta az evangéliom ellenségeit. De az Úr ki 
tudja, hogy én egy szegény bűnös vagyok, ügyét diadalra 
viszi, ha nem általam, hát más valaki által." (L. 3. 4. 5. s 6. Lev.) 

Hozzálátott a német nemzet keresztyén nemessegehez 
intézett műve megírásához. A közvetlen indító okot erre 
Prierias Sylvesternek. „A római egyházról és a római ponti-
fexről szóló megczáfolhatatlan igazság" czímű műve kivonatos 
tartalomjegyzéke (Epitoma) szolgáltatta, mint a melyből 
elszörnyülködve látta, hogy Rómában a pápaság és papság 
isteni tekintélyéről és hatalmáról nemcsak hogy soha le nem 
mondanak, hanem a pápát egyenesen megteszik bálvány-
istennek. Ekkor kiáltott fel: „Kihalt a római egyházban a 
hit, megvetik az evangéliomot, száműzik a Krisztust." S mig 
Prierias művét voltakép még feleletre sem méltatva „Epitoma 
iesponsionis Sylvestri Prieriatis" (1520) czimen elő és utó-
szóval ellátva egyszerűen lenyomatja és kiadja, az utószót 
ígyen fejezvén be : „Én ezzel oldozva vagyok s kijelentem, 
hogy a fejedelmek, püspökök és minden hivő, a mennyiben 
a romlásba merült pápát rendre nem utasítják, vád alá 
nem fogják s pogánynak nem nyilvanyitjak, mindnyáján 
Isten igéje szerint (II. Pét. 2 2) az igazsag utjanak 
rágalmazói és Krisztus - tagadók; magok is. a papaval 
együtt, örök kárhozatnak részesei. Ezt en mondom" : immár 
Rómának, pápának és papságának örök bucsut mondva, a 
világi rendhez, első sorban a maga népe, a német nemzet 
nemességéhez fordult, s gyorsan bevégzett első főreformátori 
munkáját, a melyben mint maga irja 1520 aug. 3-án Yoigt 
Jánosnak : „a pápával mint Antikrisztussal kegyetlenül bánok 
el," 1520 aug. közepén „An d e n C h r i s t l i c h en A d e l |] 
deutscher Nation: von des || Christlichen standes || besserung: 
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D. [| Martiniig [[ Luther. [| Vuittenberg. || " czímen hű társának 
Amsdorf Miklósnak ajánlva s a császárhoz ¥. Károlyhoz is 
intézve 48 quartlapon közrebocsátotta. (L. 7. s 8. Lev.) 

Mint egy harczi riadó jelent meg és hatott e munkája. 
Áz első kiadást, a mely 4000 példányban jelent meg, pár nap 
alatt szétkapkodták úgyhogy hamarosan ujra meg ujra ki 
kellett azt adni. Melanthon Isten ujját látta abban. A szász 
választó fejedelem udvarában is elég kedvezően fogadták, a 
minek bizonysága, hogy kézhez vétele után maga a fejedelem 
vadat küldött Luthernek ajándékba; a nép körében pedig 
hatása egész forrongást szült ugyanannyira, hogy egyesek e 
mű alapján Luthert egyenesen lázítónak bélyegezték. (L. 9. s 
10. Lev.) , 

Magának a műnek jelentőségét legtalálóbban Ranke a 
nagy történetíró emelte ki mondván : „csak egy pár lap, de 
világtörténeti eseményszámba megy ; tartalma a jövendő fejlő-
dést nemcsak megjósolja, hanem elő is készíti." 

Yoltaképi czélja Luthernek az volt, hogy e művével a 
világi elemet talpra állítva és felvilágosítva általa az egyházi 
és társadalmi élet romlott állapotán segítsen s egyszersmind a 
német népnek Rómával szemben való nemzeti függetlenségét 
és szabad fejlődését is kivívja és biztosítsa. E czélt pedig 
egy szabad nemzeti zsinat egybehii/asa utján vélte elérhetni. 
Miért is művében mindenelőtt azon akadályokat akarja elhárí-
tani, a melyek miatt a kitűzött célt eddigelé elérni nem lehe-
tett. Ez akadályokat mind Róma gördítette az úíba, csakhogy 
a gyökeres reformokat minden téren lehetetlenné tegye s 
ekként a maga világhatalmát és zsarnokságát biztosítsa. 

Maga Luther, képiesen szólva, amaz akadályokat az Anti-
krisztus vagyis a pápa vára hármas falának nevezi s egy 
kürtöt kér Istentől, s kürtje az Isten igéje, hogy abba bele-
fújva az a hármas szalma- és papirosfal összeomoljon s az 
Ördög cselei és hazugságai napfényre jöjjenek. 

Az első fal az az alaptételük, hogy a papi rend a világi 
rend fölött áll. Ezt ledönti Isten igéje alapjára állva annak 
bebizonyításával, hogy Krisztusban mi mindnyájan papok s 
ebből folyólag egyenjogú lelki rend vagyunk. Épen azért, le-
vonja a következményt, hogy mindazon törvények, melyek a 
papságnak különös kiváltságokat biztosítanak, eltörlendők. 

A második fal az az alaptételük, hogy csakis a pápá-
nak van joga a Szentírást magyarázni s a hitbeli igazságot 
megállapítani. Ezt ledönti Isten igéje alapján annak bebizo-
nyításává!, hogy minden keresztyén pap lévén, az igazság 
kutatásának joga közös kincs s hogy a pápa is épúgy téved-
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het, mint bárki más, miért is a gyülekezetben, el kell hall-
gatnia azzal szemben, akinek esetleg jobb kijelentése van, 
( I Kor 14,so). 

A harmadik fal az az alaptételük, hogy csakis a pápá-
nak van joga zsinatot egybehívni. Ez a fal a két előző után 
már magától ís ledőlt. Ha minden keresztyén pap s az igazság 
kutatása közjog, úgy •— a mint ez hajdan meg is történt 
—, a világi felsőségnek is joga van a zsinatot egybehívni, 
sőt, ha bűnös, joga van még a pápát is kérdőre vonni és 
megbüntetni (Máté 18,15. 17). 

Midőn igv Luther kimutatta, hogy a keresztyén társa-
dalom, közelebb az egyház reformálása czéljából jogunk van 
a pápaság ellenére is egybehívni a zsinatot, műve második 
részében az egybehívandó zsinat elé mintegy munkaprogram-
mot terjeszt, vagyis rendre elősorolja azon visszaéléseket, a 
melyek miatt ugy az egyházi, mint a nemzeti és társadalmi 
élet megromlott s előadja a bajok orvoslására vonatkozó 
javaslatokat. Összesen 26 fejezetet szentel e feladatnak. Nem 
keztyűs kézzel s óvatos körültekintéssel, hanem kíméletlenül 
és kérhetetlenül megy neki a pápaságnak. Irata — mint Hase 
mondja — „a Rómától való elszakadás és a német nemzet 
szabadságharczának proklamácziója." És még mindig nem 
önti ki lelke teljes haragját, még mindig elhallgat valamit, 
a mi szivét nyomja. Apránként adja be a pápaságnak a halálos 
mérget. E művében az Antikrisztus várának csak a külső 
falait rontja le ; magát az Ördögöt a várból majd csak azután 
űzi ki. Azért is mintegy előre sejtetni óhajtva eme szándékát, 
végezetül oda veti : „Csak raj ta! tudok én még más nótát is 
Rómáról és hadáról. Ha viszket a fülük, hát elénekelem azt 
is nekik s még harsányabb hangon. Érted-e jól, kedves Róma, 
mire gondolok én?" 

Kétségtelen, hogy Luther e remek s anyagban igen gaz-
dag müvéhez forrásokat is használt. E forrásokra különösen 
Kolde mutatott rá „Martin Luther" (Gotha 1884) cz. müvében 
és Knaake „D. Martin Luther's Werke (Weimar 1888)" kritikai 
kiadásának iratunkhoz irt bevezetésében ; de kétségtelen, hogy 
a mit Luther innen vagy onnan átvett, az mind csak adat 
volt ránézve. Maga a mű lelkének eredeti alkotása, a melybe 
egy örökre szóló eszmét: a népek lelki és testi szabadsaga 
nak, önállóságnak, magában az evangéliomban biztosított tjsz. 
méjét fektette le. 

Egyébként ez az irat is különböző, A—P kiadasbau 
maradt reánk, a melyek közül legkiválóbb az A és B. A wei-
mári kritikai kiadás is e kettőt vette alapul, de olyformán, 
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bogj egyszersmind a C, E, F és J kiadás szövegeit ís figye-
lembe vette. 

E mű, magyar nyelvre fordítva legelőször a Pro-
testáns Irodalmi Társaság kiadásában „Dr. Luther Márton 
Három Alapvető Reformátor! Irata" (Budapest 1901) czimen 
Dr. Masznyik Endre fordításában jelent meg, E fordítást itt 
egészen uj átdolgozásban adjuk a weimári kritikai szöveg 
szerint A jegyzetek összeállításánál a jelzett első magyar 
kiadás jegyzeteire szintén tekintettel voltunk. A mű előtt 
található s annak keletkezési körülményeit megvilágositó 
leveleket Márton Jenő pozsonyi ev„ lyceumi tanár fordítá-
sában közöljük. 
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1. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1520, május 13.) 

A t u d ó s ó s i s t e n f é l ő S p a l a t í n G y ö r g y ú r -
n a k , a s z á s z v á l a s z t ó f e j e d e l e m u d v a r i l e l k é -
s z é n e a z Ű r b a n s z e r e t e t t b a r á t j á n a k , 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Nagyon örülök, hogy az Alveld 
ellen, való írás terhét egy baráttestvéremre bíztam. Hasonlít-
hatatlanul túltesz az az ember az én szellemi képes 
ségeimen, úgyhogy durvaságaihoz méltó feleletet adni nem 
is lettem volna képes. Soha nem láttam, nem hallottam, 
nem olvastam könyve t mely minden betűjében ily ízetlen, 
ily ostoba volna. Szóval? nincs kifejezés, melylyel méltó-
képen jellemezni lehetne. Ma befejeztem jegyzeteimet, át 
is adtam a testvérnek,*) hogy kellő formába öntse. 
Mihamarább el is készül vele. Hasonlókép elkészül rövid 
időre, úgy remélem, beszédem a jócselekedetekröl is. 

A könyörgés a fejedelemért meglesz. Csak te ne 
bízzál az én beszédem erejében, hanem Istenben, a ki 
jóságát igéri azoknak, a kik érette esedeznek. 

A meisseni Miltitzczel és másokkal nem törődöm. 
Csak azt kívánnám, vajha Róma minden zsarnoka oly 
nyugtalanságban érezné magát, hogy végre valahára tuda-
tára ébrednének annak, hogy ok csak emberek, a kiknek 
vagyon Istenük. 

*) Lonicerust bizta volt meg Luther az Alveld ellen való írás 
szerkesztésével, melyhez ő maga csak jegyzeteket szolgáltatott. 
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Tegnapelőtt levelet kaptam Schauenberg Szilveszter 
frank lovagtól a melyben biztos védelmét ígéri nekem^ 
ha a fejedelem én miattam bármi képen veszedelembe 
kerülne. Meg nem vetem ezt a védelmet, de mindamellett 
egyesegyedül csak a Krisztusra akarok támaszkodni, a 
ki talán o benne ís ezt a lelket keltette. Légy üdvözölve 
az Úrban. 

A „Vocem Jucunditatis" vasárnapján,*) az 1520-dik 
esztendőben. 

Luther Márton. ágostonos barát. 

2. LEVÉL. 

SPALATINHOZ. 
(1520. május 31.) 

Á z Ű r b a n k e d v e s é s f e d d h e t e t l e n b a r á t -
j á n a k , S p a l a t i n G y ö r g y m e s t e r n e k , u d v a r i 
l e l k é s z n e k é s t i t k á r n a k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Kedves Spalatinom, leveleket küldök 
itt neked, melyek Huttennak, Sickingennek és Tauben-
heimnak szólnak, Kérlek, legyen a te gondod, hogy idején 
megkapják, különösen pedig, hogy a Taubenheimnek szólót 
azonnal kezéhez ju t tassák. Úgyis későbbre halasztottam 
írását, mint a hogy talán várta volna. Lonicerusszal 
holnap készülök el. 

A lipcseiek aggodalmaskodnak, hogy megtar that ják-e 
hallgatóikat és avval kérkednek, hogy Erasmus jő hozzá-
juk, Milyen keserves ós szerencsétlen dolog is az az irigy-
ség ! Most egy éve, hogy úgy támadtak reánk, akár csak 
a letiport ellenségre, ugyan nem sejtették, hogy ez a 
megpróbáltatás várakozik reájuk. Isten él és mi vidám lé-
lekkel lehetünk. 

*) Rogate vasárnapja. 
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Mondják, hogy Ochsenfart fegyverkezik könyvecskéin 
ellen Feklkirchenben, a hová áthelyezték, Én kész vagyok 
német nyelvű írásommal a szamár Alveld ellen, már 
nyomtatás alatt is van, 

Adj t anácso t í r jak-e a fejedelemnek községünk 
érdekében. Minden megdrágul,, nem is szállítanak eleget és 
nem intézkednek úgy a hogy kellene ebben a mi rosszul 
kormányzott, elhanyagolt községünkben. Pedig történhet-
nék valami Wittenbergben^ ha az ügyek kezelésében rend 
volna. Felelj kérlek. Isten legyen veled. 

Wittenbergben, Pünkösd után ötödnapra, az 1520-ik 
esztendőben, 

Luther Márton. ágostonos. 

3. LEYÉL 

SPALATINHOZ. 
(1520. junius elején.) 

K e d v e s S p a l a t i n G y ö r g y b a r á t j i á k a 
d e r é k é s t u d ó s f é r f i ú n a k . K r i s z t u s s z - u l g a 
j á n a k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Űrban. Küldöm a nürnbergiek levelét, a 
Silvester*) epitomejával egyetemben. Maga ez a barbár gö-
rögségű és konyhalatinságú ember azt epitoma-nak nevezi. 
Kérlek, küldd vissza azonnal: ki fogom nyomatni az igaz-
ság minden ellenségének dicséretére és dicsőségére meg-
jegyzéseimmel együtt. Ich rnein, sie sind zu Rom alle toll, 
thöricht, wíithend, Narren, Stock, Stein, Helle und Teufel 
worden. (Azt hiszem Rómában mind megvesztek, meg-
bolondultak, ördöggé, pokollá lettekj. 

*) Silvester Prierias irata : de juridica et irreffragabili veritate 
Rom. Ecclesiae Romanique Pontificis liber tertius, index quidem longis-
simus, sed brevissimum epitoma. 
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Most már láthatod, mit várhatunk Rómától, mely 
megengedte, hogy ez a szörnyű ember rontson neki az 
egyháznak. Valóban megdöbbentettek engem az ily szörnyű 
dolgok oktalan voltuk nagyságával 

A szamár Alveldet úgy fogom támadni, hogy a római 
pápáról sem feledkezem meg. Egyiküknek sem fogok 
kedveskedni. De kényszerítő módon így követeli ezt az 
igazság, Végre valahára le kell rántani a leplet az Anti-
krisztus titkairól. Mert ezek maguk is napfényre törek-
szenek és továbbra rej tve maradni nem akarnak. 

Szándékom, hogy nyilvánosságra bocsátok egy írást 
Károly császárhoz és Németország egész nemességéhez a 
pápai szék zsarnoksága és gonoszsága ellen. Az epistolák 
és evangéliumok magyarázatjai t már sajtó alá rendezem. 

írok a felséges fejedelemnek községünk felsegélése 
érdekében. Kérlek, te is hasonló módon buzgólkodjál ebben. 
Mert ha semmi sem történik, csakhamar éhínség fog 
beállani, vagy legalább is igen drága lesz az élet. 

Isten veled, imádkozzál érettem. 
Wittembergben, az 1520. esztendőben. 

Luther Márton, ago tónus 

4. LEVÉL. 

JONAS JUSTUSHOZ. 
(1520. junius 21.) 

A t u d ó s f é r f i ú n a k , J o n a s J u s t u s d o k t o r -
n a k , j ó b a r á t j á n a k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban és békességet a Krisztusban. Nem 
tagadom mulasztásomat, édes barátom. Bevallom, hogy 
régóta tartozom néked írásommal, nem mintha írásomat 
értékesnek tekinteném, hanem mert kívánságodat teljesí-
tenem kellett volna, még akkor is, a mikor jelentéktelen 
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dolgaimat kívántad. Örvendek, hogy a jogtudós emberek 
viharos tengeréből a Szentírás révpar t jára menekültél. 

Dühösködnek ellenem a nyomorult emberek, kívánják 
eletemet De Krisztus éi és uralkodik, Ügyemet Rómában 
(így í r ják ezt barátaim Rómából) nagy buzgósággal tár-
gyalják Eck unszolására, a ki egyik mozgató szelleme a 
pápa környezetének. Hogy mit végeznek majd, tudja a 
Krisztus. Minden egyébről Láng barátunk út ján fogss 
értesülni. 

Azalatt te bocsáss meg nekem, ha ritkábban írtam. 
Különben te tégy róla, hogy ezentúl sűrűbben írjak. 
Ösztönözz csak, ha hanyag vagyok, figyelmeztess, ha el 
vagyok foglalva és nem tudnék mindenre felelni. Bár erre 
buzgón fogok törekedni, szíves készséggel, sőt a legnagyobb 
örömmel. Ne torold meg hallgatásomat hallgatással, rest-
ségemet restséggel, hanem jósággal győzd le a ros sza t 
Isten veled, barátom, vedd lelkemet és imádkozzál érettem. 

W i t t ember gben, junins 21-én az 1520-ik esztendőben. 

A te Luther Mártonod. 

• 5. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
1520. julius 9. 

A t u d ó s ó s i s t e n f é l ő S p a1 a t i n G y ö r g y 
ú r n a k , u d v a r i l e l k é s z n e k , K r i s z t u s s z o l g á -
j á n a k , h ű s é g e s b a r á t j á n a k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Hallgatag elolvastam, édes Spala-
tinóm, azokat a római leveleket. Olvastam nagy fájdalom-
mai, látván mily nagy a szellemi tompultság ós istentelen-
ség az egyház legmagasabb polczán. Attól tartok, hogy a 
lelkiismeret ós igazság világossága annyira megzavarta 
okét, hogy már sehogyse tudnak helyesen Ítélni és gon-
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dolkozni. Elítélik irataimat, de egyúttal beismerik, hogy 
nagy tehetség és tudományosság nyilatkozik meg bennök, 
aztán azt mondják, hogy sem nem olvasták, de még csak 
nem is kívánták olvasni Isten könyörüljön mindnyá-
junkon I 

Mi tanácsot adhatnék en a jó fejedelemnek, hogy mit 
írjon. Azért inkább neked írok. Először is te jól tudod, 
hogy én jogosabban panaszkodhatom, mint ok. Tanúskod-
nak erről kiadott könyveim, melyekben újra meg újra 
vallom és panaszolom, hogy engem e helyzetbe minden 
akaratom ellenére a kényszerűség sodor t Aztán hányszor 
nem ajánlottam a békét, a hallgatást. És hol nem kérem, 
hol nem akarom kicsikarni tőlük azt, hogy a helyesebbről 
meggyőzzenek? Eddig az a szándékom, hogy hallgatok, 
ha megengedik, hogy hallgassak, vagyis ha ők is türtőz-
tetik magukat. 

Köztudomásu dolog, hogy Eck semmi más okból nem 
rántott engemet ezen pápás ügybe, mint hogy engemet, 
nevemet, minden művemet, végre egyetemünket is gúny 
tárgyává tegye és összetiporja. Most, hogy észreveszik, 
hogy én Isten segedelmével ellent tudok állani annak az 
embernek, engem hiú dicsőséghajhászással vádolnak. Hogy 
én szegény ember keresném a dicsőséget, holott pedig 
egyebet sem kivánok, mint azt, hogy bár megengednék 
nekem, hogy a magánosságban lehetőleg távol a közélettől 
töltsem napjaimat! 

Használja fel szolgálataimat, aki akarja, dobja tűzbe 
műveimet, a ki akarja. Kérdezlek, mit tehetnék egyebet? 
De annyit mindjárt mondok: ha nem engedik meg, hogy 
felmentessem a tanitás és egyházi szolgálat kötelessége 
alól, bizonyára fenntartom szabadságomat hivatalom telje-
sítésében. Elég bűn terhe nehezedik reám, nem tetézem 
még azzal a megbocsáthatatlan hibával, hogy egyházi hiva-
talba állíttatván cserben hagyjam hivatalomat Ne vádol-
hassanak azzal, hogy gonosz módon hallgattam nem törődve 
az igazsággal és annyi ezer meg ezer ember lelki üdvös-
ségével Csak hadd legyen nagyra az a kardinális azzal. 
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hogy az o egyháza nem szorul védőiemre; hát akkor miért 
védelmezi ? 

Mindenképen helyeslem, hogy a fenséges fejedelem 
teljesen távol akar ja magát tartani az én ügyemtől, úgy 
a hogy eddigelé is tette, engemet pedig kiszolgáltat a nyil-
vánosságnak, hogy vagy felvilágosítsanak vagy meggyőz-
zenek, Ő maga pedig, minthogy -a felvilágosító szerepét nem 
vállalhatja, az ítélkező vagy végrehajtő szerepére sem 
vállalkozik, míg teljesen tisztázva nincsen az ügy ós az itélet 
nincs kimondva* És hogy ő nem is tudja belátni, miképen 
büntethetne meg valakit, legyen az akár törők, akár zsidó, 
a nélkül, hogy peres ügyét megismerte volna. Pedig ezt 
egy szóval sem említik a rómaiak. Talán csak nem akar-
ják azt a rómaiak, hogy inkább engedelmeskedjék embe-
reknek, mint Istennek és kegyetlenkedjék olyan emberrel 
szemben, kiről nem tudja, bűnős-e vagy ártatlan. Mert ezt 
nyugodt lelkiismerettel nem tehetne és ily meggyőződésre 
nem lehetne őt kényszeríteni semmiféle parancsszóval, 
még Isten szavával sem. 

Bűntessék meg Silvestert, Ecket, Kajetánt és másokat, 
a kik minden ok nélkül, csak hogy saját dicsőségüket 
gyarapítsák, idézték fel a római egyháznak e tragédiáját. 
Engem hiba nem terhel. A mit tettem, a mit teszek, azt 
meg kellett tennem, de mindig kész vagyok elhallgatni, 
csak az evangéliom Igazságát ne akar ják elhallgattatni, 
Tőlem mindent megkaphatnak, sőt én önként felajánlok 
nekik mindent, ha megengedik, hogy a keresztények előtt 
nyitva álljon az üdvösség útja. Ezt az egyet követelem 
annak fejében, semmi egyebet Követelhetnék-e ennél mél-
tányosabb dolgot? Nem kivánok püspöki süveget, sem 
aranyat, nem kivánok semmit, minek ma becse van Ró-
mában. 

Ha ezt el nem érhetem, ám fosszanak meg hivatalom-
tól és engedjék meg, hogy a világ valamely elhagyatott 
zugában éljek és haljak meg. Én szegény nem szívesen 
tanítok és mégis üldöztetés a jutalmam, holott mások 
szívesen tanítanak és tisztelet a jutalmuk. Hiába, az én 
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zaklatott lelkem nem tud félni fenyegetésektől, nem tud 
bízni ígéretekben Vagy azt kívánják, hogy félelmemet^ 
reményeimet mólyen szívembe rejtsem, külsőleg pedig csak 
alakoskodjam ? 

íme látod le lkemet Egyébként remélem, hogy a fen-
séges fejedelem úgy fog írni, hogy azok a római főemberek 
lássák, hogy Németországot eddigelé Isten kifürkész-
hetetlen akarat ja szerint nem a saját, hanem az itáliaiak 
tudatlansága nyűgözte le. Isten veled, tar ts mindent el-
zárva, ágy a hogy küldted, 

Kilián után való napon, az 1520-ik esztendőben. 

Luther Márton. 

6. LEVÉL. 

SPALATINHOZ. 

Az o j ó k e d v e s S p a 1 a t i n G y ö r g y u r á n a k , 
u d v a r i p a p n a k , K r i s z t u s s z o l g á j á n a k , h ű s é -
g e s b a r á t j á n a k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. A Fülöpért történendő könyörgés 
dolgában ő maga írt neked, kedves Györgyöm,, Ez ügyben 
nincs mit hozzáadnom. Egyébként majdnem óhajtom, bár 
jönne már az a híres bulla Rómából, mely dühösködik 
az én tanításom ellen. Az Eií'n tban kinyomatott ^Meg-
gyalult Eck-et" *) remélem meg ma kézhez kapom. 

Itt küldöm neked Schauenberg Szilveszter f rank 
lovagnak levelét. Ha nincsen kifogásod, szeretném, ha a 
fejedelem, a mikor György kardinálisnak ír, mellesleg 
említést tenne erről, hogy tudják, hogy ha fenyegetéseikkel 
engem Wittenbergből el is riasztanak, azzal semmit sem 

*) Pirkheimer Wilibald gúnyos irata Eck ellen. 
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érnek el, legfeljebb annyit, hogy a kisebb bajból nagyobb 
baj lesz. Mert íme most már nem csak Csehországban, 
hanem Németország sziveben is vannak férfiak, a kik 
engem, ha elűznek, védelmezni tudnak és akarnak ís 
amazok akara ta ellenere és minden sújtó villámaik 
ellen. 

Ha attól tar tanak, hogy ezen oltalmazóímban biza-
kodva ezentúl hevesebben fogok síkra szállni a rómaiak 
ellen, mint ha a fejedelemnek hatósága alatt harczolnék 
tovább nyilvános tanítói hivatalomban, az, ha isten ú t já t 
nem állja, bizonyára úgy is lesz, A fejedelemre sok dolog-
ban tekintettel voltam, bár ez idegessé tet t engem. Ezentúl 
nem lesz szükséges tekintettel lennem reá0 

Azért hát tud ják meg ok, hogy ha erosebb táma-
dásokkal meg nem illettem okét, azt ne tulajdonítsák 
az én szerénységemnek, sem pedig az 6 nagy hatalmuknak 
vagy érdemeiknek, hanem annak, hogy tekintettel voltam 
a fejedelem nevére, tekintélyére és a wittenbergi tanulók 
érdekeire, 

Én részemről, minthogy el van vetve a koczka, meg-
vetem a rómaiak dühösködését és kegyet. Nem akarok 
velük kibékülni, nem akarok velük tar tani soha többé. 
Ám kárhoztassák, égessék el i rataimat! Viszont én, ha 
tűzhöz juthatok, megátkozom és megégetem az egész 
pápai jogot, vagyis az eretnekségeknek mocsarát, és vege 
lesz már a színlelt ós eddigelé hiábavaló alázatosságnak 
és engedelmességnek, melylyel nem akarom továbbra 
felbátorítani az evangelíom ellenségeit 

Mennél többet gondolkozom a György kardinális 
levelén, annál inkább megvetem azokat. Mert úgy látom, 
hogy csak úgy vergődnek merő gyávaságukban ós gonosz-
ságuk tudatában, de mégis utolsó leheletükkel színlelik 
a harczíasságot Erőszakkal aka r j ák védeni tudatlanságu-
kat, de attól felnek, hogy úgy mint tegnap ós azelőtt, ez 
aligha fog nekik sikerülni. Az Isten pedig, a kí tudja , 
hogy ón gyarló bűnös ember vagyok, ügyet diadalra vezeti 

D. Lutlier M. művei. 2 



18 D. L U T H E R MÁRTON 

akár általam, akár más á l ta l Ebben nincsen kétségein! 
Isten veled l 

Wittembergben, az 1520-ik év július ÍO-én. 
Luther Márton,, ágostonos. 

7, LEVÉL. 

LINK WENCESLAUSHOZ. 
(1520. július 20.) 

T i s z t e l e n d ő L i n k W e n c e s 1 a u s n a k, a h i t -
t u d o m á n y m e s t e r é n e k N ü r n b e r g b e n , k o l d u s -
s z e r z e t e s n e k , az e v a n g ó l í o m p r é d i k á t o r á n a k, 
h í v é n e k a z Ú r b a n . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Küldöm ismét apró irataimat a 
képmutatók m egb o trá n k o z t a t á s ár a. A „Meggyalult Eck-et" 
remélem megkaptad. Mondják, hogy a lipcsei vadszamár *) 
ismét ordítoz ellenem. Majd meglátjuk, A, minapában nálunk 
majd hogy szakadás és lázadás nem ütöt t ki, de a Sátánt 
csakhamar legyőztük Krisztus segítségével 

Egy frank lovag, Schauenberg Szilveszter, levelet írt 
nekem, melyben arra kér, hogy ha Róma fenyegetéseit 
megvalósítaná, ne Csehországba vagy másfelé, hanem ő 
hozzá meneküljek. Felajánlja száz frank lovagnak meg-
bízható védelmét. így hát végre a németek is lenézik azt 
a római díihösködést. Hasonló ajánlatot te t t Sickingen 
Ferencz is. 

Rómából írtak a fejedelemnek ellenem, de eredmény-
te lenül Hasonlóképen egy Németországban hatalmas úrnak 
udvarából Kiadás alatt van német nyelven írott könyvem 
a pápa ellen az egyház reformálása ügyében, melyet 
Németország egész nemességéhez intézek. Nagyon bántani. 

*) Alveld. 
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fogja ez Rómát, mert nyilvánosságra hozom benne ísten° 
telen mesterkedéseit és erőszakos hatalmaskodását. Isten 
veled, imádkozzál érettem. 

Wittemberg, Fraxedis estéjén, az 1520-ik esztendőben, 
Luther Márton, szerzetes. 

8. LEVÉL. 

VOIGT JÁNOS 
magdeburgi ágostonoshoz. 1520. augusztus 3-án. 

7 u g t J á n o s n a k , a h i t t u d o m á n y m e s t e r é -
n e k, á g o s t o ii o s s z e r z e t e s n e k M a g d e b u r g b a n. 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Hogy még nem olvastam neveteket 
a megholtak lajstromában, abból sejtem, hogy még éltek 
s hogy nem ír tátok hozzám utolsó leveleteket. 

A miséről szóló beszédemet és Melanchthon tételeit, 
melyek nagyon csodálatosak ugyan, de igazsággal telvék, 
küldöm a rendfőnöknek.*) Az a lipcsei szamár**) sok 
könyvet írt ellenem és az itáliai Cremonában is írt ellenem 
valami tudatlan ember, de névtelenül. Úgy gondolom, valami 
prédikáló szerzetbeli ember,, Azt mondják, hogy Eck még 
eddig semmit sem lendített Rómában. Síckingen Ferencz 
Hutten által biztosított oltalmáról minden ellenséggel szem-
ben. Ugyanezt tet te Schauenberg Szilveszter a f rank neme-
sekkel. Szép levelem van tőle. Nem is felek többé, sőt 
már kiadom a népnek szóló könyvemet a pápa ellen az 
egyház reformáJásáról 

Ebben igen keményen bánok el a pápával, akárcsak 
az AntikrisztussaL Fohászkodjatok az Úrhoz, hogy szavam 
üdvére legyen egyházának. Isten veletek. 

*) Staupitz-nak. — **) Alveld. 
2 * 
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Szent István feltalálásának napján, az 1520-ik esz-
tendőben. 

Luther Márton, szerzetes. 

9. LEVÉL 

LANGE JÁNOSHOZ 
1520. augusztus 18. 

A t u d ó s é s i s t e n f é l ő L á n g J á n o s n a k,. a z 
i g a z s z í v ű t h e o l ó g u s n a k , a z á g o s t o n o s o k 
e r f u r t i r e n d h á z a m á s o d v i k á r i u s án a k, a z ú r -
b a n f e l j e b b v a l ó j á n a k . 

JÉZUS, 

Üdvöt az Úrban. Hogy valóban oly dühös és heves-e 
az én könyvem, melyet te harczi riadónak mondasz, te 
lássad, ó Atyám, és a többiek mindnyájam Elismerem, teli-
des tele van szabadsággal, hévvel, de sokaknak tetszett, 
sőt a mi udvarunknak sem volt éppenseggel visszatetsző. 
Én magamról e dologban ítéletet nem mondhatok. Lehet, 
hogy előfutója vagyok Fülöpnek, a kinek számára Éliás 
példájára előkészítem az utat szellemben és igazságban, 
hogy megzavarjam Izraelt és az Achabitákat. Csak azt az 
egyet vedd tudomásul; hogy a mű kiadása nem tőlem 
függött. Mert már ki volt nyomva és sokszorosítva és már 
4000 példányban széjjelvitték. Az pedig nem lett volna 
méltányos, hogy a mi Lottherünk *) ekkora kár okozója 
legyen0 Ha valami hiba történt, mentegetésre lesz szükség. 

Mi itt meg vagyunk győződve, hogy a pápaság valódi 
és igazi székhelye annak az Antikrisztusnak, kinek gonosz-
sága és álnoksága ellen hitünk szerint a lélek üdvösségé-
ért mindent el szabad követnünk. Én a magam részéről 
kijelentem, hogy a pápának semmi engedelmességgel nem 

*) Luther műveinek kiadója. 
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tartozom, hacsak nem annyival, a mennyivei az igazi Anti-
krisztusnak {%(p ypTjoíü) ^_AVTLXQÍ(7T(Ü). Egyebekben ítélj te, 
csak elhamarkodva el ne ítélj. Van valami, a mi minket 
e meggyőződésben egyesít. 

Fülöp feleségül veszi Erapp Katalint Azt híresztelik, 
hogy ez az én művem. Én neki a hogy tehetem, legjobban 
szolgálok ós nem törődöm az egész világ lármájával Isten 
fordítsa javára! Szivem mélyéből gyolölöm ón a bűn em-
berét és romlottság fiát egész hatalmával együtt, melyből 
egyéb sem származik, mint bűn és képmutatás. Az Űr 
legyen veled, 

Wittenbergből, az 1520-ik esztendőben, Szent Aga-
petns napján. 

Testvéred Luther Márton. 

10. LEVÉL 

LINK WENCESLAUSHOZ 
1520. aug. 19. 

L i n k W e n c e s 1 a u s n ü r n b e r g i á g o s t o n o s 
s z e r z e t e s n e k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Nem törekszem arra, Atyám, hogy 
irataimmal és könyveimmel hírnevet és dicsőséget szerezze-
nek, Majdnem mindenki elitéli könyveimnek harapós voltát, 
de nekem az a felfogásom, a mi a tied is, hogy Isten talán 
ily eszközökkel leplezi le az emberek álnokságát. Azt lá-
tom ugyanis, hogy a mit mostanság nyugodtan tárgyalnak, 
az csakhamar feledésbe merül, senki sem törődik vele. 
Hanem Rebekka is kénytelen volt méhében egyenetlenkedő 
és sokszor egymásba ütköző magzatokat hordozni „Mert 
rosszul itél a jelenkor, jobb ítélettel majd az utókor í té l" 
Pál apostol is ellenfeleit majd kutyáknak, körülmetéltek-
nek, majd üres beszédűeknek, hamis munkásoknak, Sátán 
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szolgáinak ós ilyes fa j tá juaknak nevezi és a meszelt sírokhoz 
hasonlítva szidalmazza őket. Ki nem tudja, mily heves 
hangon támadtak a próféták? De ezek megszokott dolgok 
voltak, ágy hogy többé senkit meg nem indítottak. 

A főtisztelendő rendfőnök úr tegnap Erfurtból írt 
nekem és arra kért, ne adjam ki a kereszténység állapo-
tának megjavításáról szóló könyvemet. Nem tudom, milyen 
tekintetben vannak aggodalmai, de figyelmeztetésével el-
késett , mert a könyv már ki van adva, Te, a ki mellette 
vagy, engeszteljed, kérlek,, 

Ki tudja, hátha a Szentlélek ha j t engem az o erejével, 
mert hisz az bizonyos, hogy engem sem a dicsőség után 
való vágy, sem pedig a pénznek vagy gyönyörűségnek 
hajhászása nem ösztökél Á bosszúállásra nem gondolok. 
Isten bocsásson meg. Nem az a szándékom, hogy lázadást 
szítsak, hanem hogy a hivők közösségének a szabadságot 
megszerezzem. 

Az Űr legyen veled, 
Nagy-Boldogasszony után való vasárnap, az 1520-ik 

esztendőben. 
Testvei ed huher Márton. 
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A német nemzet keresztyén nemességéhez* a 
keresztyénség állapotának megjavítása ügjébm0 

J É Z U S . 

Nemes Amsdorf Miklósnak.1 

a tiszteletreméltó, érdemes úrnak, a Szent írás mesterének és wittenbergi 
székespapnak, az én különösen kedves barátomnak. 

I). Luther Márton. 

Elsőben is Istentől kegyelem és békesség neked, tisz-
teletreméltó, érdemes, kedves uram és barátom! 

A hallgatás idejének vége, beállt a szólás ideje, mint 
a prédikátor mondja/2 Eltökéltem magam s összeírtam a 
keresztyén társadalom megjavítása céljából egyet s mást a 
német nemzet keresztyén nemessége számára, hátha Isten 
ép a világirend által akar ja megsegíteni egyházát, hiszen 
a papirend, a melyre pedig valójában tartoznék a dolog, 
törődik is azzal. Küldöm pedig ezt mind Nagytiszteletű-
ségednek, hogy bírálja meg és a mennyiben szükséges, 
javítsa ki. Tudom jól, a szemiehányást ki nem kerülöm 
a hallatlan vakmerőség miatt, hogy én szegény, semmi 
ember, a magasságos és főrendekhez ily főbenjáró dolgok-
ban fordulok, mintha bizony Luther doktoron kivül senki 
sem volna az egész világon, a ki a keresztyén társadalom 
dolgát a szivén viselné és azoknak az igen előkelő fér-
fiaknak tanácsot adhatna. Nem is mentegetem magam, 
vessen rám követ, a ki akar. Egy bolondság nem sok, 
ennyivel talán még adós vagyok Istenemnek s a világnak: 
ezt szeretném mostan, hogyha sikerülne, becsületesen le-
róni és legalább egyszer udvari bolondnak is felcsapni Ha 
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balul üt ki dolgom, mégis marad egy előnyöm: senki sem 
vesz csörgősapkát nekem s a hajam se nyírja le. Más kérdés 
azonban, ki kinek köti fel a csörgőt Nekem azt a mon-
dást kell beigazolnom: „A hol a világ dolga foly, ott jelen 
kell lenni egy barátnak is, ha máskép nem, hát festve",3 

Hiszen nem egyszer szólt már a bolond is okosan és sok-
szor a bölcsek szörnyen bolondoztak, a mint Pál mondja: 
„A ki itt bölcs akar lenni, az legyen bolonddá".4 Sőt, mint-
hogy én nem csak bolond vagyok, hanem a Szentírásnak 
esküdt doktora is, igen nagyon örvendek, hogy alkalmam 
adódik eskümnek ép ilyen bolondmódra eleget tehetni. 
Kérésem, mentsetek ki az együgyüeknéi, mert tudom, hogy 
a fölötte nagy bölcsek kegyére'és kegyelmére biz rá nem 
szolgálok; pedig gyakran ugyancsak jár tam utána, mostan-
tól fogva azonban nem keli többé, nem is adok reá semmit 
Adja Isten, hogy ne a magunk, hanem egyedül Isten dicső-
ségét keressük. Ámen. 

Wittenbergben, az ágostonrendi kolostorban, Keresz-
telő János estéjén,5 Az ezerötszázhuszadik esztendőben. 

A n é m e t n e m z e t n a g y k e g y e l m e s , n a g y h a t a l -
m a s c s á s z á r i f e l s é g é n e k é s k e r e s z t y é n 

n e m e s s é g é n e k . 
D. Luther Márton. 

Elsőben is Istentől kegyelem és erő Nektek, nagy-
kegyelmes, méltóságos, kedves urak! Nem tiszta őrültség, 
nem is gazság, hogy én szegény ember egymagamban 
merek Nagy méltó ságtokhoz egy pár szót intézni; az inség 
és nyomor, mely az egész keresztyénség világot, különösen 
pedig a német népet nyomja, és már nemcsak engem, 
hanem másokat is arra késztet, hogy minduntalan meg-
szólaljon és segítség után kiáltson, az sarkal emgemet is 
most, hogy fűhöz-fához kiáltó szóval forduljak, hátha Isten 
'^elket adna valakibe, hogy mentőkezet nyújtson e nyomo-

] t nemzetnek. A zsinatok már sokszor belefogtak egybe-
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eiásba, de néhány ember cselvetése következtében hama-
rosan meghiúsult törekvésük és hovatovább mind rosszabbra 
váltak közállapotaink; hát ezt az álnokságot és gazságot 
— az Ör Isten adjon erőt hozzá! — most szándékszom 
kideríteni, hogy pőrére vetkeztetve, többé utunk ne 
állhassák és ne árthassanak. Isten vezérül egy fiatal neiues 
fejedelmet adott és ezzel sok szívben nagy jó reményt 
kel te t t ; hát úgy illik, hogy mi is tegyük meg a magunkét, 
és az időt és a kegyelmet fordítsuk hasznunkra. 

Legelső teendőnk, hogy mindenha teljes komolysággal 
fogjuk fel dolgunkat és hogy semmibe se kezdjünk emberi 
nagy hatalomba avagy okosságba vetett bizodalommal, bár-
ha az egész világ ereje a mienk volna is, mert az Isten 
meg nem tűri, hogy a jó dologba saját hatalmunkba és 
okosságunkba vetett bizodalommal fogjunk. Meghiúsítja azt 
ós akkor hasztalan minden, mint a XXXIIL Zsolt, mondja : 
„Egy király sem áll meg a in aga hatalmán ós egy úr sem 
a maga erejére támaszkodva". És azt tartom, ez az oka 
hogy hajdanában az oly derék fejedelmeket, mint első és 
második Frigyes 6 császár és sok más 7 német császár vol-
tak, a pápák czudarmód lábukkal tapodták ós agyonra 
gyötörték, bár különben az egész világ ret teget t ő tőlük; 
hát bizonynyal ők is inkább a maguk hatalmában, mintsem 
az Istenben bíztak, — ezért kellett elbukniok. És mi nyitja 
a vérszopó II. Gyula jelenlegi nagyságának ? Szerintem 
semmi más, mint hogy Francziaország, Németország és 
Velencze önmagukban bizakodtak, Benjámin fiai is negyven-
kétezer izraelitát vertek le, merthogy ezek a maguk ere-
jében bizakodtak. (Bir. 20,21.) 

Hát hogy a mi nemes Károlyunkkal együtt minket is 
hasonló sors ne érjen, fontoljuk meg jól, hogy nekünk 
most nem emberekkel, hanem a pokol hatalmasságaival 
van dolgunk, a kik, bárha vérfürdőbe fúl az egész világ, 
még sem adják meg magukat . Lemondva hát minden földi 
erőhatalomról, Istenbe vetett alázatos bizodalommal lássunk 
most dolgunkhoz és áhítatos imádsággal Istennél keressük 
a segedelmet, semmi másra nem tekintve, csak a keresz-
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tyénség siralmas ínségére és nyomorúságára; a gonoszok 
bűnhődése miatt ne fájjon a fe jünk; mert különben, 
nagy hűhóval megindul ugyan a játék, ámde, majd ha javában 
foly, a gonosz lelkek olyan kavarodást csinálnak, hogy vérbe 
fúl az egész világ és az eredmény rút felsülés leszen. 
Azért ebben a dologban Isten félelmével és okosan j á r junk 
eL Minél nagyobb az erőhatalom, annál nagyobb a szeren-
csétlenség, ha nem Isten félelmében és alázatosság szerint 
járunk eL A pápák és a rómaiak, a kik eddigelé az Ördög 
segítségévei a királyokat hajba kapatták, biz azt meg-
cselekszik most is, ha mi Isten segítsége nélkül, csupán 
saját erőnkre és ügyességünkre építünk. 

Róma fiai9 nagy ügyesen hármas bástyafallal vették 
magukat körül s eddig azok meg is védelmezték őket, úgy, 
hogy senki sem igazithatott ra j tuk, és ez ok miatt az egész 
keresztyénség szörnyű mód megromlott. 

Először: ha a világi hatósággal gyűlt meg a bajuk, 
azzal álltak elő, hogy a világi hatalom joga nem ter jed 
ki reájuk, ellenkezőleg a papi hatalom a világi fölött álL 

Másodszor: ha a Szent írást olvasták fejükre, ellen-
vetették, hogy az írást senki másnak nincsen joga magya-
rázni, csakis a pápának* 

Harmadszor: ha a zsinattal fenyegették meg őket, 
azzal a mesével hozakodtak elő, hogy zsinatot senki sem 
hivhat egybe, csakis a pápa. 

Ilyen formán mind a három fenyítő korbácsot orozva 
elcsenték tőlünk, csakhogy büntetlen garázdálkodhassanak 
és hármas bástyafaluk biztos várába vonulva, szemünk 
láttára szabadon űzhessenek minden gazságot és gonosz-
ságot. És bár végtére is a zsinat elől nem térhet tek ld, jó 
eleve annak is erejét vették azáltal, hogy a fejedelmeket 
jó előre megeskették, hogy őket jogaikban nem bolygatják 
s ráadásul a pápának a zsinat minden rendelkezése fölött 
való teljes hatalmat biztosítanak, úgy, hogy ilyenformán 
immár teljesen egyre megy, ha sok zsinat lesz-e, avagy 
egy sem, nem is szólva arról, hogy merő képmutatás és 
színjáték az egész, a melylyel minket csak ravasz mód 
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ámitnak és csalnak. Sőt oly szörnyen féltik a boriikét az 
igazi szabad zsinattól és úgy megriasztották azzal a kirá-
lyokat ós fejedelmeket hogy ezek szentül hiszik, hogy 
Isten ellen vétenek, ha mindezen ő ravasz, cseles fondor-
kodásukat hódolatteljesen készpénznek nem veszik. 

Hát, va jha Isten megsegítne ós adna csak egyet a 
kürtökből, melyeknek hangjára Jerichó falai leomlottanak, 
(Józs. 6,20)5 hogy ezeket a szalma- és papirosfalakat is szét-
fujhatnók, és a keresztyénség ostorait kieresztve és azokkal 
lesújtva a bűnre, az Ördög hazugságait ós cseleit nap-
fényre hozhatnók, és ekként bűnhődve jobbulnánk és az 
0 kegyelmét ú j ra megnyerhetnek. 

Először is az első falat ostromoljuk meg. 
Kisütötték, hogy pápa, püspök, pap és kolostori nép-

ség a papirend; fejedelmek, urak, kézmívesek és főldmi-
velők a világirend. Hát ez ügyes egy koholmány és szem-
fényvesztés, de azért ne fájjon bele a fejünk, meg pedig 
a következő oknál fogva. Valójában minden keresztyén a 
papirend tagja és közöttük nincs is más különbség, csakis a 
hivatal dolgában, a mint Pál mondja (L Korint. 12, 12 s köv.): 
mi mindannyian egy test vagyunk, de minden egyes tagnak 
megvan a maga külön munkája, hogy azzal szolgálja a 
többit; ez pedig onnét van, hogy mi nekünk egy kereszt-
ségünk, egy evangóliomunk, egy hitünk van, ós hogy egyen-
lőképen keresztyének vagyunk, mert a keresztség, evangé-
liom ós hit, egyedül ezek avatnak papokká ós keresztyén 
néppé. Ellenben az, hogy a pápa vagy püspök felken, pilist 
csinál,10 felavat, felszentel, máskép ruházkodik, mint a 
köznép, ez azt akit képmutatóvá, vagy bálványképpe 2 1 

tehet ugyan, de sohasem teszi keresztyénné avagy lelki 
emberré. E szerint hát mi mindnyájan a keresztség által 
avat tatunk papokká, mint Szent Péter mondja (I. Pót. 2,9.): 
„Ti királyi papság ós papi királyság vagytok"; és a Jelené-
sek könyve (5,10): „Te minket véred által papokká és kirá-
lyokká tettel*'. Mert ha különb szentségünk nem volna 
annál, a mit a papa vagy püspök közöl velünk, úgy a 
pápa avagy puspok felszentelése bizony soha senkit sem 
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avatna pappá, nem Is misézhetnénk, sem nem prédikálhat-
nánk avagy oldozhatnánk. 

Azért a püspöki felszentelés voltaképen nem egyéb, 
mint az egész gyülekezet helyett és nevében, melynek 
minden egyes tagja azonos hatalommal bir, a sok közül 
egynek kiválasztása és megbízása, hogy ama hatalmat a 
többiek helyett gyakorolja, olyanformán, mintha tiz testvér, 
megannyi királygyermek és egyenlő örökös, egyet kiválasz-
tana, hogy az örökséget helyettük kezelje. Hát biz azért 
ők mind királyok és egyazon hatalom birtokosai maradnak, 
bárha a kormány csak egy kezében van is. És hogy még 
világosabban beszeljek: ha egy maroknyi kegyes keresztyén, 
egytől-egyig világiak, fogságba esve valami pusztaságba 
kerülnének, a hol nem volna püspökfelszentelte papjuk 
és ott egyetértve maguk közül kiválasztanának valakit, 
akár házas embert, akár nem és hivatalos kötelességévé 
tennék, hogy kereszteljen, misét mondjon, oldozzon és 
prédikáljon, no hát az illető biz ép oly igazi pap • volna, 
mintha őt az összes püspökök ós pápák szentelték volna 
fel. Innét van, hogy szükség esetén kikí keresztelhet ós 
oldozhat, a mi nem történhetnék meg, ha nem volnánk 
mindnyájan papok. S íme a keresztség és a keresztyen 
közrend e nagy áldását és hatalmát a római papi joggal 
csaknem megsemmisítettek ós előttünk ismeretlenne tették* 
Pedig egykor ilyen módon választották a keresztyének a 
nép köréből a maguk püspökeit ós papjaít s azokat aztán 
más püspökök minden most divatos szertartásos pompa 
nélkül megerősítették. így lettek püspökökké Szent Ágoston, 
Ambrus, Cyprián.12 

Minthogy tehát a világi felsősóg keresztsége, hite és 
evangólioma a mienkkel egyazonos, biz az szintén pap-
ós püspökszámba megyen s mint hivatal olybá tekintendő, 
mint a keresztyen közösség kiegészítő része és áldása. 
Mert a mi a keresztség kegyelméből eredt, annak jogos 
dicsekvése, hogy egyszersmind pappá, püspökké, pápává 
is fel vagyon szentelve, bárha nem mindenki alkalmas arra, 
hogy ily hivatalt viseljem Mert hát abból, hogy mi mind-
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nyájan papok vagyunk, még nem következik, hogy akárki 
feltolakodjék és beleegyezésünk és választásunk nélkül 
merje cselekedni, a mihez mindnyájunknak egyforma jogunk 
van; mert a mi közös, általános, azt a közösség akarata 
és megbízása nélkül senki sem foglalhatja le a maga szá-
mára. És ha beáiina az eset, hogy valaki ily hivatalra 
megválasztatva, arról a saját hibája miatt letétetnék, úgy 
épeii olylyá lenne, mint a minő azelőtt vo l t Miért is a 
papi állás a keresztyénségben nem egyéb, mint egyszerű 
hivatal : a meddig valaki hivatalban van, elüljár; ha pedig 
leteszik csak oly paraszttá vagy polgárrá lesz, mint a 
többi. Mert úgy igaz az, hogy a pap nem pap, mihelyt őt 
leteszik. De hát kieszelték a ..letörölhetetlen jelleg"1* dolgát 
és olyasmit fecsegnek, hogy a letett pap mégis csak más, 
mint a közönséges ember. Sőt megáímodták, hogy a pap 
sohasem is lehet más, mint pap, amint hogy a közönséges-
ember sem lehet más, mint közönséges ember. Pedig ez 
mincl csak emberi kigondolás s törvény. 

Ebből foly, hogy a közemberek és papok, a fejedel-
mek és püspökök, vagy a mint ők mondják : az egyháziak 
és világiak között valójában semmi más különbség nincs, 
mint a mi a hivatallal vagy foglalkozással jár, nincs hát 
rendi különbség közöttük, mert ők mindnyájan lelki rend, 
igazi papok, püspökök és pápák, csak nem egy és ugyanaz 
a foglalkozásuk, épen úgy, mint a hogy a papok és barátok 
foglalkozása sem egyféle. Meg is írta Szent Pál (Róm. 12,4 

s köv. és I. Korint. 12,12.) meg Péter (L Pét. 2,9.), a mint fen-
tebb mondtam, hogy mi mindnyájan Jézus Krisztusnak, a mí 
fejünknek a teste s egymásnak tagjai vagyunk. Krisz-
tusnak pedig nincs két, sem kétféle teste, egy világi, meg 
egy lelki: egy fő van és annak csakis egy teste. 

Tehát miként az úgynevezett lelki rendbeliek, vagyis 
a papok, püspökök, pápák semmi másban nem különböz-
nek a többi keresztyénektől s náluk nem is előbbvalók, 
csak abban, hogy az is tennek igéje és a szentségek ki-
szolgáltatása rá juk vagyon bízva, mert ez az o dolguk és 
hivataluk ; hát ugyanúgy viszont a világi felelőség keze™ 
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ben ott a fegyver és az ostor, hogy azzal a gonoszokat 
büntesse, a kegyeseket védelmezze. A csizmadiának, a 
kovácsnak, meg a parasztnak, szóval kinek-kinek megvan 
a maga mesterségével járó hivatala és foglalkozása és 
mégis mind egyformán felszentelt papok és püspökök és 
mindegyiknek kötelessége, hogy a maga hivatalával vagy 
foglalkozásával másoknak használjon, szolgáljon, szóval, 
hogy a sokféle foglalkozás mind egy közös czélra irányul-
jon, a test és a lélek javát munkálja, épen ügy, mint a 
hogy a testnek tagjai is mind egymást szolgálják. 

Ebből látható, mennyiben állhat meg a mondás, hogy 
a világi hatóság nem áll a papság felett, tehát nem is 
büntetheti azt. Ez épen annyi volna, mintha mondanók : a 
kéz meg se mozduljon, ha baja van a szemnek. Hát nem 
természetellenes, ne mondjam: keresztyéntelen dolog, ha 
egy tag a másiknak segítségére nem siet, ha pusztulását 
meg nem akadályozza ? Sőt minél nemesebb valamely tag, 
annál inkább kell a többin segítenie. Azért azt mondom : 
minthogy a világi hatóság Istentol arra van rendelve, hogy 
a gonoszokat megbüntesse és a kegyeseket védelmezze^ 
szükséges, hogy hivatalát szabadon és minden akadály 
nélkül gyakorolhassa az egész keresztyénségben, tekintet 
nélkül a személyre, legyen bár az püspök, pap5 barát, 
apácza vagy bármi más. Ha a világi hatóságot hivatásában 
csupán azért gátolhatnék meg, mert a keresztyén hivatalok 
sorában kisebb s alábbvaló, mint a prédikáló és gyóntató 
hivatal, vagyis a lelki rend, úgy meg kellene tiltani a sza-
bóknak, csizmadiáknak, kőfaragóknak, ácsoknak, pinczé-
reknek, parasztoknak és minden világi mesterembernek is, 
hogy a pápának, püspököknek, papoknak, barátoknak czi-
pőt, ruhát, házat, ételt, italt készítsenek, avagy adót fizes-
senek. De ha a közemberek a maguk mesterségét akadály-
talanul folytathat ják, mi értéke van akkor a római firkon-
czok mindazon törvényeinek, a miknek alapján a keresz-
tyén világi hatóság alól kibújnak, csakhogy szabadon 
folytathassák gonosz üzelmeiket és beteljesíthessék Szent 
Péter mondását : „Hamis mesterek támadnak kőztetek és 
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hamis, koholt beszédekkel ámítanak titeket, hogy meg-
csalhassanak, a (11. Pét, 2, 1? 3.) 

Annakokáért a keresztyén világi hatóság akadályta-
lanul ós szabadon teljesitse a maga hivatását, tekintet 
nélkül arra, hogy pápával, püspökkel vagy pappal van-e 
dolga: a ki bűnös lakoljon; minden ezzel ellenkező papi 
jog merő koholmány, római túlkapás. Mert azt mondja 
Szent Pál az összes keresztyéneknek: „Minden lelek (tehát 
úgy gondolom, a pápa is) engedelmeskedjek a felsőségnek, 
mert ez nem hiába hordja a fegyvert, Istent szolgálja 
vele, a gonosznak büntetésére és a kegyeseknek dicséretére". 
(Róm. 13,1 s köv.) Szent Péter is így szól: ..Engedelmesked-
je tek minden emberi rendnek az Űrért, mert ez az ő aka-
rat ja ." (I. Pót. 2,13.) Ő Mrdette azt is, hogy támadnak oly 
emberek, a kik megvetik a világi hatóságot (II. Pét. 2,10„), 
minek bizonysága épen a papi jog. 

Azt tartom hát, hogy ez az első papiros bástyafal 
3eomÍott; hiszen a világi hatalom is a keresztyénség szerve 
és bárha e világi munkát folytat, mégis csak lelki rend, 
azért hivatását szabadon és akadálytalanul kell folytatnia 
a test minden egyes tagjával szemben; büntessen ós üldöz-
zön, a hol vétekkel van dolga, vagy a szükség követeli, 
tekintet nélkül a pápára, püspökre, papokra, fenyegetőz-
zenek, átkozódjanak bár ezek, a mint nekik tetszik. Ez 
az oka, hogy a vétkes papokat, hogyha a világi hatóság 
kezébe esnek, előbb megfosztják papi méltóságuktól, a 
mit aligha helyeselhetnénk, ha az isteni rend alapján nem 
volna a világi hatóságnak felettük hatalma.14 

Az sem járja , hogy az egyházi jog olyan kiváltságos 
helyzetet biztosít a papok szabadságának, testének és 
személyének ós javainak, mintha bizony a közönséges 
emberek nem volnának lelkileg ép oly jó keresztyének, 
mint ők, vagy mintha azok nem is tartoznának az egyház-
hoz. Mért oly szabad a te tested, eleted, vagyonod ós 
becsületed és miért nem az az enyém, hiszen mi tán mind 
egyforma keresztyének volnánk, egy a keresztségünk, 
egy a hitünk, egy lelkünk ós mindenünk? Ha egy papot 
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ütnek agyon, az egész ország átok alá kerül, mért nem 
akkor is, ha egy parasztot ütnek agyon ? Honnan ez a 
nagy különbség az egyenlő keresztyenek közöt t? Egyes-
egyedül emberi törvények ós koholmányok miatt, 

Nem jő lélek volt az, a mely mindezt kifurfangolta 
és a bűnt szabadossá, büntetlenné tette. Minthogy pedig 
a rossz lélek, az o dolgai és beszédei ellen kötelességünk 
harczolni ós őt a hogy tudjuk, Krisztus ós az apostolok 
parancsolata szerint el-kiűzni, — felre állhatunk és hall-
gathatunk-e, ha a pápa vagy az ő emberei ördögi 
beszédeket avagy dolgokat mívelnek ? Valóban, ha 
ember miatt megtagadnók az isteni parancsolatot ós 
igazságot, holott a keresztségben megesküdtünk, hogy 
mellé állunk testtel és lélekkel, vétkeznénk mindazon lel-
kek ellen, a kik így hűtlenül elhagyattatva rossz útra töret-
tetnének. Azért bizonyosan maga az öreg Ördög magya-
rázza bele a papi jogba azt, hogy: ha a pápa oly ret tentő 
gonosz volna is, hogy a lelket szinte seregszámra adná 
el az Ördögnek, mégsem lehetne őt állásától megfosztani1 5 

S erre az átkozott ördögi alapra építnek Rómában s bán-
ják is ők, ha az egész világot elviszí is az Ördög, csak 
az ő gazságuknak ne álljon senki útjába. Pedig ha pusztán 
az a tény, hogy valaki a többiek fölött áll, elegendő volna 
arra, hogy az illetőt meg ne büntethessük, úgy egy keresz-
tyént sem lehetne megbüntetni, mert hát Krisztus paran-
csolja, hogy kiki magát tar tsa legutolsónak és a legalább-
valónak. 

A hol bűn van, ott a büntetés el nem maradhat. 
Szent Gergely 16 is azt mondja, hogy mi ugyan mindnyá-
jan egyenlők vagyunk, de a vetek egyiket a másik alatt-
valójává teszi. Ebből láthat juk, hogy bánnak ők a keresz-
tyenekkel. Megfosztják őket szabadságuktól, a Szent írás 
ellenére, bítor erőszakkal, holott Isten ós az apostolok a 
világi felsőség hatalma alá rendelték őket. Bizony félő: az 
Antikrisztusnak vagy az ő közvetlen előfutójának mester-
kedése ez. 

A másik bástya/cd még lazább és hitványabb, s ez az 
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hogy ők az írásnak egyedüli mesterei szeretnének lenni. 
Pedig egész életükben semmit sem tanulnak abból, s ime 
mégis egyedüli birák gyanánt tol ják fel magukat, komé-
diáznak, szemtelenül állítgatva, hogy a pápa, akár gonosz, 
akár kegyes is egyébkent, nem tévedhet a Mt dolgában. 
De mindebből bíz egy betűt sem tudnak bebizonyítani. 
Azért van a papi jogban annyi eretneki és keresztyén-
ellenes, sőt természetellenes törvény; de erről most nem 
beszélek, Ők ugyanis azzal áltatva magukat, hogy a .Szent-
lélek soha nem távozik tőlük, akármely tudatlanok és 
gonoszok legyenek is, nagy merészen azt hirdetik, a mi 
nekik tetszik. De ha ez megy, ml szükség akkor a Szent-
irásra, vagy mi haszna annak ? Űgy jobb, ha elégetjük 
és beérjük Róma tudatlan uraival, mint a kikben a Szent-
lélek lakozik ; pedig nem vesz az lakást egyebütt, hanem-
ha a kegyes szívben. Ha nem olvastam volna, el se hinném, 
hogy az Ördög Rómában így ügyetlenkedik s hozzá még 
követőkre t a l á l 

De hogy ne csupán szóharczot vívjunk ellenük, vegyük 
elő az írást. Szent Pál mondja (I. Kor. 14,30.): „Ha valaki 
valamely jobb kijelentésben részesül, bárha már ül és a 
másikat hallgatja Isten igéjéről, az első, a ki beszél, hall-
gasson el és adjon helyet neki." Mire jó e parancsolat, 
ha csakis annak kell hinnünk, a ki épen beszél, avagy 
elől ü l Krisztus is mondja (Ján. 6 j45.), hogy minden keresz-
tyénnek Istentől tanitottnak kell lennie; könnyen meges-
hetik tehát, hogy mig a pápa és az ő emberei gonoszok 
és nem igaz keresztyének, s Istentől sem levén meg 
tanítva, helyes értelmök nincs, viszont, egy alábbvaló em-
bernek helyes értelme van : miért ne követhetnők hát 
ez t? Nem sokszor tévedt-e a pápa? Ki segítsen a keresz-
tyénségen, ha a pápa téved, ha egy másnak, ki mellett 
maga az írás szól, nem hihetünk inkább, mint ő neki? 

Czadar s egy betűvel sem igazolható mese tehát az, 
a mivel be akar ják bizonyítani, hogy egyedül a pápa jogo-
sult az írást magyarázni, vagy az ő magyarázatukat hely-
ben hagyni. E hatalommal ők maguk-magukat ruházták 

I). Luther M. művei. o 
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fel és ha azzal hozakodnak elő, hogy eme hatalom Szent 
Péternek megadatott,17 mert ő kapta meg a kulcsokat, 
hát eléggé nyilvánvaló dolog, hogy a kulcsok nem egyedül 
Szent Péternek, hanem az egész gyülekezetnek advák,18 

Azután a kulcsok nem ís a tanítás avagy a kormányzás, 
hanem egyedül a végett renclelvék, hogy a Minőket meg-
tar t suk vagy feloldjuk és merő koholmány az ís, a mi 
más egyebet a kulcsok alapján maguknak tulajdonítanak. 
Hogy pedig Krisztus azt mondja Péternek: „Imádkoztam 
érted, hogy a te hited meg ne rendüljön",1 9 az igaz, de 
hát ezt sem lehet a pápára alkalmazni, hiszen, a pápák 
legnagyobb része hitetlen vala. S aztán nekik maguknak 
is be kell ismerniök, hogy Krisztus nem ís csupán Péterért 
imádkozott, hanem az összes apostolokért és keresztyének-
ért, a mint maga mondja (Ján. 17, 2 0): „Atyám, könyör-
gök érettük, kiket nekem adtát és nem csupán érettük, 
hanem azokért is, kik az Ige által bennem hisznek4 '. Nincs 
ez elég világosan mondva? 

S ugyan vedd csak fontolóra, — nem kell-e beismer-
niük azt ís, hogy vannak köztünk ís kegyes keresztyének, 
a kik igaz hittel. Krisztus lelkével, értelmével, igéjével s 
véleményével bírnak. Hát mért vessük meg ezek igéjét és 
értelmét és kövessük a pápát, kinek se hite, se értelme? 
Hát ez bizony az egész hitnek és keresztyén egyháznak meg-
tagadása lennel Szintúgy lehetetlen, hogy csak a pápának 
legyen joga, ha megáll a czikk: „Hiszek egy szent keresz-
tyén egyházat"; vagy különben így kell imádkoznunk: 
„Hiszek a római pápába" s ez alapon a keresztyén egy-
házat azonosítanunk egy emberrel, a mi egyszerűen ördögi 
és pokoli tévelygés. 

Ezenfelül, hiszen mi tán mindannyian papok volnánk, 
mikép fentebb ís mondtuk; mindnyájunknak egy a hitünk, 
egy az evangéliomunk, egy a szentségünk ; hogyne volna 
hát meg az a jogunk is, hogy észbe vegyük és megítéljük, 
mi jogosult avagy jogosulatlan a hit dolgában? Hova lesz 
Pál igéje (I. Korint. 2, l f r ) : „A lelki ember mindent megítél 
és ő senkitől nem Ítéltetik" és (IL Korint. 4,13.) „Mi mind-
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nyájan a hitnek egy azonos lelkét b í r juk" ; hogyne vennők 
észre tehát ibí épen úgy, mint a hitetlen pápa, mi egyez 
vagy nem egyez a hittel ? 

Mindezen ős sok más mondásból bátorságot ós szabad-
ságot kell merítenünk ős a szabadság lelkében, a mint 
Pál mondja, a pápák mendemondája daczára rendületlenül 
Biegállnuiik, sőt mindazon, a mit ők tesznek vagy mellőz-
nek, a mi hivő i rá s m agy aráz at u n k útmutatása szerint 
merészen át törnünk ős őket kényszerítenünk, hogy köves-
sók a jobb és ne a maguk saját felfogását. Nem kellett-e 
egykor Ábrahámnak19" az ő Sárájára hallgatni, a ki pedig 
neki sokkal inkább alája volt vetve, mint mi nékünk 
bárki a világon ; aztán nem volt-e Bileám szamara is 
okosabb; mint a próféta maga?1 9 b Hát ha egykor az Isten 
egy szamarat szólaltatott meg a próféta ellenében, mórt 
ne szólaltathatna meg most egy kegyes embert a pápa 
ellenében ? Szintúgy Szent Pál megdorgálta Szent Pétert, 
mint tévelygőt (Galat. 2, n . ) . Azért minden keresztyennek 
kötelessége, hogy a hithez ragaszkodjék,, hogy azt meg-
értse és megvédelmezze ős minden tévelygést elkárhoz-
tasson. 

A harmadik bástyafal magától leomlik, hogyha már a 
más ket tő leomlott. Mert hogyha a pápa az írás ellenére cse-
lekszik, kötelességünk az írás melle állani; hogy őt megbün-
tessük és féken ta r t suk Krisztus igéje szerint (Máté 18, 15.); 
„Ha a te atyádfia vetkezik ellened, eredj és mondd meg 
neki csupán négy szem közöt t ; ha nem hallgat reád, úgy 
végy magadhoz még egy vagy két embert ; ha ezekre sem 
hallgat, úgy mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre 
sem hallgat, olybá vedd, mint pogányt." Ez igék min-
den egyes keresztyénnek kötelességévé teszik, hogy a 
többivel gondoljon ; mennyivel inkább kell ezt megcsele-
kednünk, ha valamely, a gyülekezet kormányzására hiva-
tot t tag mivel gonoszt s rontja, ós botránkoztat ja meg a 
többieket; ha pedig a gyülekezet előtt kell bevádolnom 
az illetőt, akkor igen természetes, hogy azt egybe kell 
gyűjtenem, 

3 * 
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Az írásból azt sem tudják kimutatni, hogy egyedül 
a pápa joga volna a zsinat egybehivása, vagy megerősítése; 
mert ők hivatkoznak ugyan saját tőrvényeikre, de azoknak 
csak annyiban vagyon érvényük, a mennyiben meg nem 
ront ják a keresztyénséget és Isten törvényét. Abban az 
esetben azonban, ha a pápa büntetésre méltó, eme tőrvé-
nyek érvényüket vesztik, minthogy a keresztyénség látja 
kárá t annak, ha a zsinat őt meg nem bünteti. 

Űgy olvassuk az Apóst. Cseh 15,6-ben, hogy az apos-
tolok zsinatját nem Szent Péter hívta egybe, hanem az 
összes apostolok és vének; hát, — ha ez a jog egyedül 
Szent Pátert illette volna meg, az sem volt volna keresztyen 
zsinat, hanem csak afféle eretneki zugzsinatocska.20 A 
jeles nicaeaí zs inatot 2 1 szintén nem a római püspök hívta 
egybe, nem is ő erősítette meg, hanem Konstantin császár,22 

és utána sok más császár ugyanezt cselekedte; és ama 
zsinatok mégis a legkeresztyénibb zsinatok voltak. Pedig, 
ha áll a kizárólagos pápajog, ágy azok mind eretnek-
zsinatok voltak. De hogyha azokat a zsinatokat veszem 
is tekintetbe, a miket a pápa tartot t , nem találok semmi 
különös dolgot, a mi hozzájuk fűződnék. 

Annakokáért , ha a szükség úgy parancsolja és a 
pápa botránkozására van a keresztyénségnek, mint az 
egész test hű tagja, legyen raj ta, a ki legelőbb teheti, 
hogy egy igazán szabad zsinat gyűljön össze; ezt pedig 
senki sem teheti meg oly könnyen, mint a világi felsőség, 
kiváltképen azon oknál fogva, mivel az is egyként keresz-
tyén, egyként pap, lélekben és hatalomban velünk együtt 
mindenben osztályos, és kell is, hogy Istentől nyert s 
mindenkire kiterjedő hivatalos kötelességét szabadon gya-
korolhassa, a hol szükséges ós hasznos gyakorolnia. Nem 
természetellenes eljárás volna-e, hogyha tűz ütvén ki a 
városban, mindenki tétlen maradna s hagyná, hogy csak 
égjen, a mi éghet, csupán azért, mert nem rendelkezik a 
polgármester hatalmával, vagy mert a tűz talán épen a 
polgármester házánál gyuladt k i ? Hát ez esetben nem' 
minden polgárnak kötelessége-e a többieket hajszolni ós 
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noszogatni? Mennyivel inkább kell ugyanezt megcseleked-
nünk Krisztus lelki városában, ha a botránkozás t i z e üt 
ki, akár a pápa udvaránál, akár más egyebütt. Hasonló 
eset áll be akkor is, ha valamely várost ellenség támad 
meg : azé a dicsőség és hála, a ki a többieket először 
állítja talpra, Mért ne szolgálna tehát rá a dicsőségre, a 
ki a pokoli ellenségre mutat rá és a keresztyéneket ébreszt-
geti s h ívogat ja? 

Arra pedig, hogy ők oly hatalommal kérkednek, a 
melynek illetlenség elleneszegülni, kár egy szót is veszte-
ge tn i Senkinek sincs a keresztyénségben arra hatalma, 
hogy ártson vagy megtiltsa, hogy ártásának út já t álljuk. 
Nincs hatalom az egyházban, csak egy, — a javítás hatalma. 
Azért, hogyha a pápa arra akar ja hatalmát használni, 
hogy ú t já t állja a szabad zsinat tar tásának és ezzel meg-
akadályozza az egyház megjavítását, akkor oda se neki 
és az ő hata lmának; és ha talán átkot szórna s menny-
dörögne reánk, vessük meg, akár egy őrültet és Istenbe 
vetett bizalommal mi is átkozzuk meg és üldözzük őt 
tehetségünk szerint, mert az ily bítor hatalom tisztára 
érvénytelen, nem is illeti meg őt ós az írás egy mondása 
elég, hogy semmivé legyem Hiszen Pál azt mondja a korin-
thus i aknak : 2 3 „Isten nem arra adott nekünk hatalmat, 
hogy rontsunk, hanem, hogy épitsük a keresztyenséget." 
Ki mer e mondással szemben ágaskodni ? Az Ördög és 
az Antikrisztus hatalma az, a mi itt a keresztyénség javát 
hátrál tat ja, azért annak épenséggel ne engedjünk, ha-
nem álljunk ellene egy szívvel, lélekkel, minden mi 
erőnkkel. 

Sőt meg ha valami csoda történnék is a pápáért a 
világi felsőséggel szemben, vagy, a mivel el is dicsekesznek, 
ha valami csapás érne is valakit, azt is olyba vegyük, 
mint az Ördög dolgát, melylyel Istenbe vetett hitünket 
szeretné megrontani, miként Krisztus mondja (Máté 24, 24 .): 
„Jönni fognak az én nevemben hamis keresztyének és 
próféták, jeleket és csodákat mívelnek, hogy a kiválasz-
to t taka t is félrevezessék"; és Szent Pál is mondja a thes-
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szalonikabelieknek, hogy az Antikrisztus hatalma nyilván-
való leszen a Sátán által hamis jelek útján, (IL Thessz. 2,9.) 

Annakokáért szilárdan álljunk meg © mellet t : keresz-
tyén hatalom semmit sem tehet Krisztus ellen; mint Szent 
Pál mondja (II Kor. 13,8): „Mi semmit sem tehetünk Krisz-
tus ellen, hanem Krisztusért/5 Ha pedig az bármit Krisztus 
ellen tesz, úgy az Antikrisztus és az Ördög hatalma az, 
bárha csodát és csapást esőmódra ont is. Csoda és csapás 
semmit sem bizonyít, különösen e végső gonosz időben, mely-
ről az egész írás hamis csodákat jövendöl (IL Thessz. 2.9 .) 
Azért erős hittel kell ragaszkodnunk az Isten igéjéhez és 
akkor az Ördög is felhágy a maga csodáival 

Ezzel, azt hiszem annak a hamis, hazug ijesztgetés-
nek, melylyel a rómaiak régidőtői fogva lelkiismeretünket 
erőtlenné és tompává tették, véget vetettünké Bebizonyí-
tot tuk, hogy ők velünk, mindnyájunkkal együtt egyenlő-
képen hatalom alá vetvék, nincs joguk az írást merő 
önkény szerint, szakértelem nélkül magyarázni és nincs 
joguk a zsinatnak ú t já t állni vagy azt tetszésük szerint 
jogaitól megrabolni, korlátozni ós szabadságától megfosz-
tani s ha megteszik, úgy valóban az Antikrisztus és az Ördög 
czimborái, Krisztustól semmi mást ; csak nevüket öröklik. 

Tér jünk át most azokra a dolgokra, a melyek tulaj-
donkép a zsinatokon volnának tárgyalandók és a melyekkel 
a pápáknak, bíborosoknak, püspököknek és az összes tudó-
soknak bizony éjjel-nappal foglalkozniok kellene, ha a 
Krisztust és az ő egyházát szeretnék; minthogy pedig ezt 
nem teszik, a nép és a világi feisőség lásson hozzá, mit 
sem törődve az ő á tkukkal és dörgedelmükkel Mert egy 
igaztalan átok többet ér, mint tíz igazi feloldozás és egy 
igaztalan feloldozás rosszabb, mint tíz igazi átok. Azért, 
kedves németjeim, ébredjünk fel ós inkább Istentől, mint-
sem emberektől féljünk, nehogy minket is vád érjen ama 
szegény lelkek miatt, a kik a rómaiak czudar, ördögi 
kormánya alatt nyomorultul elpusztulnak és nehogy az 
Ördög napról-napra hatalmasabbá legyen, ha ugyan egy-
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általán lehetséges, hogy ez a pokoli kormány még gono-
szabb légyen, mert ezt az egyet el sem is tudóin gondolni 
ós nem is hihetem. 

Először is szörnyűséges dolog, hogy a keresztyénség 
feje, ki azzal kérkedik, hogy a Krisztus helyettese, Szent 
Péter utódja, oly viiágíasan él és oly nagy fényt ííz, hogy 
e tekintetben egy király és egy császár sem versenyezhet 
és állhat egy sorba vele ós az, a ki magát a legszentebb-
nek ós legleikibb lénynek nevezteti, magánál a világnál is 
világibb lény. Neki hármas koronája 2 4 van, holott a leg-
hatalmasabb királyok is csak egy koronát viselnek: ha 
ez a szegény Krisztus és Szent Péter követése, úgy bíz 
az egészen új dolog. Azt csacsogják, eretnekség az ellen 
beszólni, de arról már hallani sem akarnak, hogy mily 
keresztyéntelen ós istentelen az ilyen eljáráSo Én azonban 
a mondó vagyok, hogy neki, mikor könyet ontva imád-
kozik az Istenhez, azt a koronát mindig le kellene tennie, 
mert a mi Istenünk a fennhójázást nem sziveiheti. Pedig 
hát ép az volna a hivatása, hogy naponként sírva imád-
kozzék a keresztyénekért és az alázatosságban mindenha 
jó példát mutasson. 

Legyen, a mint neki tetszik, de az ily fényelgés 
gonosz dolog ós a pápa sajá t lelke üdvössége érdekében 
is köteles arról letenni, azért, mert Szent Pál mondja 
(L Thessz0 5 , ° „Tartóztassátok meg magatokat minden 
botrányos magaviselettől", és (Róm. 12,17 .): „És a jóra 
legyen gondunk nem csupán Isten előtt, hanem minden 
ember előtt is". A pápa beérhetné egy közönséges püspöki 
koronáva l 2 5 ; tudományban ós szent életben kellene neki 
a többiek közül kiválnia ós a nagyzás koronáját az Anti-
krisztusnak átengednie, miként ezt néhány száz óv előtt 
elődei tet ték. Azt mondják, hogy ő a világ ura ; ez hazug-
ság, mert Krisztus, kinek helytartóságával és szolgálatával 
nagy fennen dicsekszik, így szólt Pilátus előtt (Ján. ev. 
18,3 6): „Az én országom nem e világból való". Hát a hely-
tar tó csak nem lehet nagyobb úr, mint az ő ura, aztán 
ő nem is a megdicsőült, hanem a megfeszített Krisztus 
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helytartója, mint Pál mondja (I. Kor. 2,2): „Nem akarok 
kőztetek másról tudni, csak Krisztusról, még pedig a meg-
feszítettről " és (FiL 255o): „Annakokáórt úgy viseljétek 
magatokat, a mint Krisztusnál lát játok, a ki megalázta 
magát és szolga alakot öltött magára"; szintúgy (I Korint. 13 

2 3) : „Mi hirdetjük Krisztust, a megfeszítettet". Ők pedig 
a pápát a mennyben megdicsőült Krisztus helytartójává 
teszik és egyik-másik úgy odadta magát az Ördög 
hatalma alá, hogy elhitték, hogy a pápa a mennyei angya-
lok felett áll ós parancsol nekik, a mi pedig valójában 
mind az igazi Antikrisztus munkája. 

Másodszor: mire jó az az úgynevezett bíboros had a 
keresztyónsógben ? Hát megmondom neked? Olasz és német 
földön sok gazdag kolostor, alapítvány, hűbér és parókia 
van, ezeket nem tudták könnyű szerrel Rómának máskép 
megszerezni, csak úgy, hogy bíborosokat neveztek ki és a 
püspökségeket, kolostorokat ós főpapságokat nekik aján-
dékozták, és így Isten tiszteletének véget vetettek. Ez az 
oka immár ; hogy Olaszország csaknem pusztává vál t ; a 
kolostorok elpusztultak, a püspökségek tőnkre mentek, a 
főpapságok és az összes egyházak jövedelmei Rómába 
vándoroltak, városok elpusztultak, országok és népek 
romlásnak indultak, mivel hogy hire sincs többé az isten-
tiszteletnek avagy igehirdetésnek. Miért ? A bíborosoknak 
vagyon kell! A török sem ronthat ta volna meg jobban 
Olaszországot és nem is tehette volna jobban tőnkre az 
istentiszteletet. 

S hogy immár Olaszországot kiszipolyozták, most 
német főidre jönnek, s ugyan szépen csinálják dolgukat. 
Összetett kezekkel nézzük-e, mint ju t Németország is 
hamarosan olasz sorsra ? Már nekünk is van néhány bíbo-
rosunk, de hogy mit akarnak velük nálunk a rómaiak, azt 
a pityókos németek még csak nem is sejtik, míg püspök-
ségeknek, kolostornak, parókiának, bűbórnek, fillérnek híre 
sem lesz nálunk. Az Antikrisztus kapar ja magához a 
földnek kincseit, igy vagyon megjövendölve. (Dán. 11,39,43.) 
S cselekszi ilyen formán: odafenn lefölözik a püspöksége-
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ket, kolostorokat és hfíbéreket, de mert még sem mernek 
mindent egyszerre lenyelni, mint az olaszoknál, kőzbe-kőzbe 
nálunk is afféle szent fogással élnek, hogy egybefognak tíz 
avagy húsz főpapságot ós mindegyik után évi jövedelmet 
szednek s így mégis csak takaros összeget harácsolnak össze, 
A würzburgí prépostság ezer forintot hoz, a bambergi is vala-
micskét, ép úgy Mainz,Trier, és a többi; ilyenformán könnyű 
szerrel zsebre vágnak pár ezer forintot, a miből Rómában 
egyik-másik bíboros kiskirályként eléL 

Ha aztán majd beletörődtünk ebbe a dologba, — egy 
szép napon harmincz vagy negyven bíborost sóznak a 
nyakunkba s valamelyiknek odadjuk a bambergi barát-
hegyet 26 és ráadásul a wiirzburgi püspökséget egy pár 
hozzátartozó gazdag parókiával, mig végre az egyházak 
és a városok pusztasággá válnak és azután rámondjuk, 
hogy mi vagyunk a Krisztus helytartói és a Krisztus 
nyájának pásztorai. Hadd nyögjenek bele a tökrészeg 
németek I 

Én azonban azt tanácslom, hogy ér jük be kevesebb 
bíborossal, vagy tar tsa ki őket a pápa a maga vagyoná-
ból, Nagyon elég volna tizenkettő 27 ós mindegyiknek ezer 
forint évi jövedelem Hogy ju tunk mi németek ahhoz, hogy 
a pápától a mi javainknak ezt a rablását, nyúzását el-
tű r jük ? Ha a franczia királyság 28 megvédelmezte magát, 
miért engedjük mi németek magunkat igy bolonditani és 
csúffá tenni ? De még hagyján, ha ők csupán vagyonunkat 
lopnák, ámde elpusztít ják az egyházakat is, megfosztják 
a Krisztus nyáját kegyes pásztoraiktól s véget vetnek az 
Isten tiszteletének és igéjének. Hisz, ha egy bíboros se 
volna a világon, az egyház még akkor sem menne tönkre, 
mert azok úgy sem tesznek semmit, a miből a keresztyén-
segnek haszna volna ; ők csak nyerekednek és marakodnak 
a püspökségeken, főpapságokon; azt pedig bizony megteheti 
akármely rabló is. . 

Harmadszor: ha a pápa udvarának csak a század-
része maradna is meg, és kilenczvenkilencz része feloszol-
nék, még akkor is elég nagy volna arra, hogy a hit ' dol-
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gában intézkedjék. Most azonban csakúgy hemzsegnek 
Rómában és úgy henczeg mind a pápaságával, hogy még 
Babyloniában sem esett iiy csoda, Csupán a pápai Írnokok 
száma több mint háromezer; s ki győzné a többi hivatal-
nokot mind felsorolni, hisz annyi a hivatal ott, hogy se 
szeri se száma, s valamennyi a német alapítványokra és 
hűberekre les, akár csak a farkasok a juhokra. 

Meggyőződésem szerint Németország ma sokkal többet 
fizet a római pápának, mint hajdanta a császároknak. Igen, 
egyesek szerint évenkint több mint háromszázezer for in t 2 9 

vándorol Németországból Rómába egészen czéltalan s hasz-
talan, s jutalmunk mind ezért csak gúny és gyalázat; és 
még csodálkozunk, hogy fejedelmeink, nemességünk, váro-
saink, országunk és népünk szegényedik, holott azon kellene 
csodálkoznunk, hogy még van betevő falatunk. 

De mert itt a dolog elevenére tapintunk, vegyünk 
egy kis lélekzetet és mutassuk meg5 hogy a németek még 
sem oly sült bolondok, hogy a római mesterkedésre épen-
séggel rá sem ismernének és a szítán által ne látnának, 
Nem a miatt panaszkodom én, hogy Rómában Isten tör-
vényét és a keresztyén jogot semmibe se veszik, hiszen 
oly időket élünk a keresztyén világban, legkivált Rómában, 
hogy az ily fontos dolgokat panasz tárgyává sem igen 
tehetjük. A miatt sem panaszkodom, hogy a természeti 
vagy világi jog és ész érvényét vesztette. Még mélyebb 
alapja van mindezen dolgoknak. Azt panaszlom én, hogy 
ők a maguk koholta papi jogot sem ta r t j ák meg, hogy 
náluk a nyilvánvaló zsarnokság, kapzsiság és múló pompa 
több, mint a jog. Ezt akar juk kimutatni. 

Hajdan a német császárok és fejedelmek a pápának 
megengedték, hogy a német nemzet összes hűbérei után 
évjáruiékokat (Annáták)3 0 szedjen, vagyis minden egyes 
hűbér első évi jövedelmének a felét. Ez engedmény azonban 
azzal a kikötéssel történt, hogy a pápa az ekként befolyó 
rengeteg pénzből tőkét gyűjtsön a törökök és hitetlenek 
ellen viselt harczra vagyis a keresztyénség védelmére s 
hogy igy ne kelljen a nemességnek a terhes harczot egye-
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dül folytatnia, hanem legalább némi részben a papság is 
segítségére siessen. Á német nemzet e nemes és őszinte 
jóindulatát azonban a pápák arra használták fel, hogy 
eddigelé immár több, mint száz éven át szedve a pénzt, 
most állandó jövedelmet ós adót csináltak abból, és nem-
csak hogy semmi tőkét nem gyűjtöt tek, hanem annak kon-
tójára egy sereg állást ós hivatalt szerveztek Rómában 
ós azokat abból, mint valami öröklő jövedelemből, óven-
kintí zsolddal lát ják eh Hogyha pedig a törökök ellen kell 
harczolni, kiküldik embereiket pénzt gyűjteni, sőt nem egy-
szer búcsúleveleket is bocsátottak ki a törökök ellen való 
harcz ürügye alatt, vélvén, hogy azok az ostoba németek 
mindörökké sült bolondok maradnak, mindétig pénzt ad-
nak s az ő hallatlan kapzsiságukat kielégítik, bárha egész 
tisztán látják, hogy sem az ajándékok, sem a búcsúpénzek, 
sem semmi más, szóval, hogy egy fillér se megy a törökök 
ellen való harczra, hanem az utolsó fityingíg mind az ő 
feneketlen zsákjukba vándoroh Csalnak ós hazudnak, szer-
ződóseket kötnek velünk, és eszük ágában sincs, hogy 
azoknak csak egy pontját is megtartsák. És mind ennek 
aztán Krisztus és Szent Péter szent neve a takarója* 

Hát ezt látva, a német nemzetnek, püspököknek és 
fejedelmeknek észbe kellene venniük, hogy ők is keresz-
tyének ós a népet, mely reá juk bízatott, hogy testi ós lelki 
javukat munkálják ós védelmezzék, meg kellene szabadí-
taniok az ilyen ragadozó farkasoktól, a kik báránybőrbe 
öltözve, pásztoroknak ós kormányzóknak adják ki magu-
k a t És minthogy az évi jövedelmekkel ily gyalázatos 
módon visszaéltek, sőt azt se állták, a mire lekötöttek 
magukat, nem volna szabad megengedni, hogy országunkat 
ós népünket oly kegyetlenül és minden jog híj ján nyúzzák 
és pusztítsák, hanem valamely császári vagy nemzeti köz-
törvény alapján az óvjövedelmeket vissza kellene tartani 
vagy ú j ra megszüntetni. Mert ha nem ta r t j ák meg, a mire 
lekötelezték magukat, nincs is joguk az óvjövedelmekhez 4: 
a püspököknek, és fejedelmeknek pedig kötelesseguk, 
hogy az efféle lopást és rablást büntetlen ne hagyjak 
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vagy hogy legalább védekezzenek ellene, úgy, a mint a 
jog és a törvény rendeli. 

E dologban kötelességük a pápa mellé állni és őt 
támogatni, hogy ha tán nem tudna e nagy törvénytelen-
séggel egymaga megbirkózni; ha pedig azt ő maga is vé-
delmezné vagy folytatná akkor neki, akár csak egy farkas-
nak ós zsarnoknak, út jába keli állani és ellene szegülni, 
mert nincs hatalma arra, hogy gonoszt miveljen avagy 
védelmezzen. Sőt meg ha a törökök ellen akarna is efféle 
kincset gyűjeni, bizony mi is összeszedhetnők már egyszer 
eszünket és meggondolhatnék, hogy az a német nemzetnél 
mégis csak jobb kézben volna, mint a pápánál, hisz a nemet 
nemzet maga is elég népet állithat a harczba, ha van pénze. 
Ezekkel az óvjövedelmekkel hát tisztára ugy vagyunk, 
mint más egyéb római hunczutsággal. 

Szintazonkóp: úgy osztották be az evet a pápa ós a 
kormányzó püspökök és alapítók között, hogy a pápának 
egy évből hat hónap jut váltakozó sorban 31 azon hűbérek 
adományozására, melyek az ő hónapjába esnek, csakhogy 
ilyenformán majd minden hűbér Róma kezére kerüljön, 
különösen a legzsírosabb alapítványok ós méltóságok. És 
a mit igy Róma kezéhez kaparint, annak bottal üthetik a 
nyomát, — veszett portéka az, még akkor is, ha soha 
többé nem is esik a pápa hónapjába. így azután az ala-
pítók igen nagy rövidséget szenvednek, úgy, hogy való-
sagos rablás, a mit elkövettek, semmit ki nem eresztven 
markukból. Azért bizony megérett a dolog arra és itt is 
az ideje, hogy a pápás hónapokat egészen megszüntessük 
és mindazt, a mi ezúton Rómába került, ú j ra visszavegyük. 
Mert a fejedelmeknek és nemességnek kötelességük utána 
járni, hogy a lopott jószág megkerüljön, a tolvajok bűn-
hődjenek ós mindazok, a kik jogaikkal visszaélnek, jogai-
kat elveszítsék. Ha a pápa megteheti, hogy a megválasz-
tását követő napon a sajá t maga hozta szabály ós törvény 
alapján elrabolhatja alapitványainkat és egyházi javadalmain-
kat, amikhez se köze, sejoga, úgy Károly császár a megkoro-
na/asára következő napon meg sokkal több joggal alkothat 
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oly szabályt és törvényt, a mely kimondja, hogy egész 
Németországból egyetlen hűbért és egyházi javadalmat 
sem szabad többé Rómának lefoglalnia a pápa hónapjában, 
és hogy a mit lefoglalt, az ú j ra felszabadul ós a római 
rablóktól elvétetik, mert ehhez törvényes joga van, hatal-
mánál fogva. 

De iám a kapzsi római rablófészek be sem tudta 
várni azt az időt, midőn a pápás hónap révén minden hűbér, 
egyik a másik után, amúgy is a kezébe kerül, hanem hogy 
telhetetlen bendőjét nagyhamar megtöltse s azokat mind 
a legrövidebb idő alatt kézre kaparintsa, az évjárulékok 
ós pápás hónapokon kívül kifurfangolta a hűbérek és egy-
házi javadalmak Rómába csempészésének még más három-
féle módját. 

Első mód: ha valamely szabad egyházi javadalommal 
bíró egyén Rómában vagy oda utaztában meghal, úgy az ő ja-
vadalma örökre a római, akarom mondani: a rablószék 
tulajdonává lesz és még sincs ínyükre, hogy rablóknak 
mondják őket, holott ily rablásról soha senki sem nem 
hallott, sem nem olvasott 

Második mód: ha olyan valakinek van hűbére, avagy 
olyan kap hübért, a ki a pápa vagy bíborosok népségéhez 
tartozik, vagy ha már volt hűbére ós csak aztán lett a 
pápa vagy bíboros emberévé. Nos, ki számlálhatja meg a 
pápa vagy a bíborosok udvari népségét, hiszen a pápát, 
hogyha csak sétakép kilovagol, mintegy három- vagy 
négyezer lovász veszi körül, minden császár ós király 
csúfságára. Hát, Krisztus és Szent Péter gyalog jár tak , 
hogy az ő helytartójuk annál inkább henczeghessen ós 
pompázhasson. Sőt az a kapzsi szellem furfangosan gondos-
kodik arról is, hogy a pápai udvaron kivül ís minél többen 
viseljék a pájpai nép 33 nevet, ép úgy, mint Rómában, csak-
hogy ez a tisztára ravasz szócska „pápai nép" mindenütt 
minden hűbért a római székhez tereljen ós örökké hozzá 
kössön. Nem boszantó ördögi fogás ez ? Ha összetett kézzel 
nézzük a dolgot, úgy Mainz, Magdeburg, Halberstadt ugyan 
szépen Róma kezére kerülnek és a biborosí czimet ugyan 
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drágán űzetik meg. És ini mégis minden német püspököt 
bíborossá szeretnénk tenni,33 hogy a mi még a niíenk? — 
az is mind rámeojen. 

Harmadik mód: hogyha valamely hűbér per tárgyává 
lesz Bomeiban; no szerintem ez a legegyszerűbb és legbiz-
tosabb űt arra, hogy az egyházi javadalmak Róma kezére 
kerüljenek, mert ha nincs per, Rómában egy egész sereg 
ficzkó töri fejet r a j t a s a föld alól is előrántják, ős így az 
egyházi javadalmakra akkor teszik rá kezüket, a mikor 
akar ják, Hány jámbor pap veszti el így a maga javadalmait 
vagy váltja meg egy kevés időre. Az ily joggal vagy jog-
talanul per alatt levő hűbéreknek szintén a római szék 
őrök tulajdonába kell átmenniök. Bizony nem volna csoda, 
ha az Isten kénesőt ós pokoli tüzet ontana az égből és 
Rómát a feneketlen mélységbe sülyesztené, miként hajdan 
Sodoinávai és Gomorával tette. Mire jó a pápa a keresz-
tyén világban, ha hatalmát nem használják másra, mint 
ilyen hallatlan gazságra, és ő ezt még védi ős terjeszti ? Ő 
nemes fejedelmek ős urak, meddig eregetitek be és szaba-
dítjátok rá országtokra és népetekre ezeket a ragadozó 
farkasokat ! 

Minthogy pedig ez a mesterkedés sem vált be eléggé, 
de meg különben is a kapzsi lélek sokalta az időt, míg 
e réven a püspökségeket mind magához ragadhatja, hát 
ez az én kedves kapzsi lelkem elvégre kiíürfangolta még 
azt is, hogy a püspökségek névleg ugyan Rómán kívül 
vannak, de valóság szerint Róma birtokát képezik. Még 
pediglen ilyenformán: egy püspököt sem erősítenek meg, 
ha nagy összeg pénzen meg nem veszi a palliumot34 és 
borzasztó esküvel a pápa rabszolgájává fel nem esküszik. 
Innét, hogy nincs püspök, ki a pápa ellen akár csak a 
kis uj já t is felemelje. De hiszen a rómaiak valójában ép 
ezt akar ták elérni azzal az esküvel; így aztán a leggaz-
dagabb püspökségek is adósságba keveredtek és romlásnak 
indultak, Űgy hallom, Mainz húszezer forintot fizet. Nos 
hát ezek igazfajta rómaiak, a mint látom. Egykor ugyan 
azt hirdették a pápás jogban, hogy a palliumot ingyen 
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adják, hogy a pápa udvari népségét megritkít ják, a pe-
reket kevesbítik, az ' alapítók és püspökök szabadságát 
meghagyják; de így aztán oda lett volna a jövedelem ; 
azért egyet fordítottak a köpönyegen ós a püspököktol és 
alapítóktól minden hatalmat elvettek ; ott ülnek most mint 
a bábok, se hivataluk, se hatalmuk, se dolguk, hanem 
szerte az egész egyházban mindent a római fölatrok in-
téznek, még tán az egyházi! és harangozó dolgát is ; 
minden per Romában foly , a pápa hatalma nevében kikí 
azt cselekszi, a mit akar. 

Mi történt őp ez esztendőben is ? Á strassburgi püspök 
a maga alapítványát, annak rendje és módja szerint ke-
zelni ós az istentiszteletet megreformálni akarván, e czélból 
néhány alkalmatos, istenes és keresztyéni intézkedést tett .3 5 

Ámde az én pápám és a szent római szék az ily szent 
ós keresztyéni intézkedést a papság kívánságára végkép 
megszünteti és elkárhoztatja, Ezt nevezik Krisztus nyája 
legeltetésének, így kell a papokat saját püspökükre uszí-
tani és engedetlenségüket az isteni törvények védelme alá 
helyezni. Hát azt tartom, Istennek ily nyilvánvaló meg-
gyalázására még az Antikrisztus sem fog vetemedni. Nesz-
tok, itt van a pápátok, a milyennek akartátok. S miér t? 
Ej, mert hát, ha az egyházat megreformálnák, oly vesze-
delmes roppanás állna be, hogy tán még Róma ís meg-
nyögné ; azért inkább ne éljen egy pap se békességben a 
többível, amint eddig eltek ; a fejedelmek ós királyok is 
csak hadd kapjanak hajba, fúljon a világ keresztyén vérbe, 
csak a keresztyének egyességes reformtörekvésükkel bajba 
ne döntsék a szent római széket 1 

Eddigelé láttuk, mint bántak a pusztuló ős megüre-
sedő egyházi j avada lmakkal De a kedves kapzsi léleknek 
kevés volt az üresedés, azért szemét rávetet te azokra a 
hűberekre is, melyek be vannak töltve; mert hát ezeknek 
is meg kell üresedníök, bárha éppen nem üresek ís. És 
ezt különféle módon éri eh 

Először kiszimatolja azokat a zsíros egyházi hivata-
lokat (praebenda),36 a melyeket valamely öreg vagy beteg, 
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vagy csupán csak valamely ráfogott fogyatkozásban sínlo 
egyén tőit be. Az ilyen mellé, akar ja , nem akar ja az illető, 
a szentszék egy koadjutor t vagyis kisegítőt ád* S az a 
koadjutor, a ki a pápa embere, a ki jó pénzzel fizet, vagy 
egyébként valami, Rómának tett szolgálat alapján erde-
meket szerzett. Ilyenformán aztán oda a káptalan szabad 
választása vagy annak a joga, a ki eredetileg az egyházi 
javadalmakat adományozta és minden szépen elvándorol 
Rómába, 

Másodszor : van egy szócska, a kommenda",3 7 vagyis 
mikor a pápa valamely bíborosnak vagy más embernek 
megparancsolja, hogy egy-egy gazdag, zsíros kolostort 
vagy egyházat tar tson meg, épen úgy, mintha én meg-
parancsolnám neked, hogy száz forintot tar ts meg. Ez azt 
jelenti, hogy a kolostor nincs odaadva, sem elajándékozva, 
nincs is elpusztítva, sem az istentisztelet megszüntetve, 
hanem csupán megparancsolva, hogy az illető megtartsa, 
nem azért, hogy gondját viselje, hanem hogy a birtokló 
személyt onnét kiűzze, a javadalmakat és jövedelmeket 
bevegye ós holmi hitehagyott, megugrott barátot helyezzen 
bele, a ki évente őt vagy hat forinttal beéri, naponta a 
templomban ül és árulja a zarándokoknak a jelvényeket 
ós képecskéket, de énekről és igeolvasásról ott többé szó 
sincs. Hát, ha ez kolostorpusztítás és istentisztelet-
rontás, úgy a pápát méltán mondhatjuk, a kereszténység 
pusztítójának és az istentisztelet megrontójának, mert ő 
ezt a mesterséget valóban nagyban űzi. De ezt Róma ke-
mény beszédnek tartaná, azért inkább kommendának, 
vagyis ajánlásnak kell nevezni a kolostor megtartását . E 
kolostorokból a pápa évenkínt négyet vagy többet tehet 
kommendává, minthogy egynek több mint hatvanezer 
forint a jövedelme. így szaporít ják ők Rómában az isten-
tiszteleteket ós t a r t j ák fenn a kolostorokat, És ezt német 
földön is tapasztalhat juk. 

Harmadszor: van egynehány hűbér, nevük incompa-
tibila ;38 ezeket az egyházi jog rendelkezései szerint együtt 
birtokolni nem lehet, mint teszem azt kőt papságot, ké t 
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püspökséget és ezekhez hasonlókat. Ily esetben a szent 
római szék és a kapzsi lelek egyet csavarint az egyházi 
jogon s magyarázatként hozzáteszi, bogy azok együtt 
„unió" és „incorporatio"39; vagyis a sok íncompatibilítát 
egymásba kebelezi, egyiket a másik tagjának tekinti, és 
ilyenformán azokat egy egyházi javadalomnak minősíti, 
így azután nem íncompatibiliák ós ezzel a szent egy-
házi jognak is szépen eleget tesznek ; nem kötelez az többé 
mást, csakis azokat, a kik • azt a magyarázatot a pá-
pától és az ő datariusától40 meg nem vásárolják. Hasonló 
az unió41 is, azaz egyesítés, mikor több hűbért egybe-
vonnak, akárcsak egy csomó fát és ezen egybegabalyítás 
alapján azok mind egy hűbérszámba mennek. így érthető, 
hogy van olyan uclvaroncz is Rómában, kinek egymagának 
huszonkét parókiája, hót própostsága és negyvenhárom 
egyházi javadalma van és mindehhez ama mesteri magya-
rázat révén jutott , a mely minden jogtalanságot eloszlat. 
Mijök van hát a bíborosoknak és főpapoknak, azt kiki 
elgondolhatja, így ürítik ki a németek zsebét ós vakar ják 
ott, a hol viszket nekik. 

Egyike ama magyarázatoknak az admínistratio is,42 

vagyis mikor valaki a maga püspöksége mellett még egy 
más apátságot vagy méltóságot is bír, ós minden azzal 
járó javadalmat élvez, csakhogy ép a neve administrator. 
Mert Róma beéri azzal, ha a szavak és nem a tények 
változnak, olyanformán, mintha én azt kívánnám, hogy a 
bordélyház úrasszonyának neve ezentúl polgármesternő 
legyen, maga azonban csak hadd maradjon továbbra is 
oly jámbor, mint a minő. Erről a római uralomról szól 
Péter, midőn azt mondja (IL Pót. 2,3): „Támadnak hamis 
mesterek, kik kapzsiságukban koholt beszéddel áltatnak 
t i teket", hogy nyerészkedhessenek. 

A kedves római kapzsiság kieszelte szokás az ís, 
hogy az egyházi javadalmakat ós hűbéreket eladják ós 
kikölcsönözik, olyan kikötéssel, hogy az eladó vagy üzér-
kedő fentar t ja igényét arra, hogy, ha a birtokos meghal, a 
hűbér ú j ra szabadon visszaszáljon arra, a ki előbb eladta, 

D. Luther M. müvei. A 
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oda kölcsönözte vagy átengedte. Ekként az egyházi java-
dalmakat öröklő vagyonná tették, úgy, hogy senki sem 
ju thato t t többé hozzájuk, csak az, a kinek azt az eladó 
eladni akar ta vagy a kire a maga jogát halálakor ráru-
házta. Ezen kívül sokan vannak közöttük, a kik vala-
mely hííbért csak czímleg hagynak másra, a miből termé-
szetesen az illetőnek egy fillér haszna síncsen. Az is régi 
dolog már, hogy valaki azzal a fentartással hagy másra 
valamely hííbért, hogy bizonyos évi kamatot fizet u tána; 
ezt hajdan simoníának nevezték 4 3 és sok más fel sem 
is sorolható hasonló eset van még, úgy hogy bizony 
sokkal gyalázatosabban járnak el az egyházi javadalmak-
kal, mint a pogányok a keresztfa alatt Krisztus ruháival. 

De mindaz, a miről eddig szólottunk, már régi és 
megszokott dolog Rómában. Ám a kapzsi lélek még egy 
újabb dolgot is kieszelt, hiszem az utolsót, a melyen ra j ta 
veszt. Van a pápának egy ügyes fogása, az ú. n. „pecto-
ralis reservatio",44 vagyis a szívbeli fentartás, és a ,.pro-
prius motus",4 5 vagyis a hatalmi önkény. Hát ez ilyen-
forma dolog: ha valaki Rómában egy oly hűbérhez jut, 
a melyet neki szántak és tisztes módon és rendes úton 
odaadtak, és előáll azután egy más valaki, akinek pénze 
vagy valamely külön, de egyébkent szóra sem méltó 
érdeme van és ugyanazt a hííbért kéri a pápától, hát 
odaadja neki és elveszi a másiktól. Ha azt mondják, hogy 
ez jogtalanság, a szentséges atyának mentegetnie kell 
magát, nehogy egész nyilvánosan, erőszakosan és jog-
talanul meghurczolják és ekkor azt mondja, hogy ő szivé-
ben és lelkében azt a hííbért magamagának és a maga 
teljes hatalmának tar tot ta fenn, noha előbb egész életén 
át soha sem is gondolt reá, sem nem is hallott felőle, és 
így kitalált hát egy magyarázatot, melynél fogva ő a 
maga személyében hazudhat és csalhat ós mindenkit lóvá 
és bolonddá t ehe t ; teheti pedig mindezt egész szemtelenül 
és nyilvánosan, és mégis a keresztyénség feje akar lenni, 
tudatában annak, hogy a rossz lélek nyilvánvaló hazug-
sággal uralkodik ő általa. 
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A pápának ez az önkénye ós hamis eljárása immár 
Rómában oly állapotokat teremtett , hogy nincs, a ki azokat 
leírja, Napirenden van ott az adás-vevős, cserebere, dob-
zódás, hazugság, csalás, rablás, lopás, fényűzés, parázna-
ság, gazság, Istennek mindenféle módon való vagy meg-
gyalázása, úgy, hogy az Antikrisztus sem uralkodhatnék 
gyalázatosabban. Velencze, Antwerpen, Kairó hozzá sem 
fogható ahhoz a vásárhoz és üzérkedéshez, a mi Rómában 
foly; csakhogy ott legalább ősz ós jog szerint já rnak el, 
itt pedig minden úgy megy, a hogy az Ördög akarja, És 
a romlás e tengeréből immár az egész világba hasonló-
erény árad szót. Hát nem méltán félhetnek-e ezek az 
emberek a reformácziótól ós a szabad zsinattól és nem 
inkább sorra felakasztják-e az összes királyokat ós feje-
delmeket, csakhogy ezek egyetértése alapján a zsinat létre 
ne jö j jön? Ki ís tűrné, hogy ez az ő gazsága napfényre 
kerüljön ? 

Végre a pápa mindezen ő jeles üzlete szamára egy 
sa já t árú házat ís rendezett be, — ez a „datárius háza" 4 6 

Rómában. Ide kell fordulniok mindazoknak, a kik a mon-
dott úton-módon hűbérek és egyházi javadalmak után 
járnak, ott kell megvásárolniok azokat a híres magyará-
zatokat ós üzleteket, ós megszerezniük a jogot az effajta 
égbekiáltó gazműveletekre. Hajdan még elég tisztességes 
eljárást követett Róma, mikor a jog megvásárlásáról vagy 
pénzzel való elnyomásáról volt szó. De most már oly 
aranyosak, hogy senkinek sem adnak szabadságot a gaz-
ságra, hacsak előbb jő pénzen meg nem vásárolta azt. 
Ha itt nem a bordélyházak mintabordólyházával van dol-
gunk, úgy nem tudom, mi a bordélyház. 

Ha van pénz az erszényedben, könnyen hozzájutsz 
mindahhoz, miről fentebb szóltunk, sőt itt minden uzsorát, 
minden lopott, rablott jószágot pénzért tisztára igazolnak. 
Itt a fogadalmakat feloldják, itt a barátok szabadságot 
kapnak a rendből való kilépésre, itt a papok a házas 
életet megvásárolhatják, itt a fat tyúkölyköket törvénye-
sítik, minden becstelenséget és gyalázatot tisztességbe, 

4* 
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minden gonosz rágalmat és szennyfoltot lovagias és nemes 
dologba vesznek; itt a tiltott fokú vagy bármi más hiány-
nyal bíró házasságnak kár t kell vallania, Czudar vásár és 
nyúz ás van itt, a hol tiszta dolog, hogy minden egyes 
egyházi törvénynek csak az a czőlja, hogy egygyel több 
pőnzhurok legyen, a melyből szabadulni kell, ha keresz-
tyének akarunk maradói. Igen, itt az Ördög szentté ős 
hozzá Istenné leszen. A mit az ég és föld nem tehet, meg-
teszi ez a ház. S azt mondják, hogy : mindez csak váltság, 
persze váltság (compositiones),47 sőt valóságos pokolvásár 
(confusiones) l48 Hitvány kincses bánya a rajnai vám 49 e 
szent árúházhoz képes t ! 

Senki se vélje, hogy túlozok; annyira nyilvánvaló, 
mindez, hogy nekik maguknak is be kell isinerniők oda-
fenn Rómában, hogy borzasztóbb is, több is, mintsem bárki 
elmondhatja. Még nem erintettem, nem is akarom érinteni 
a személyes bűnök mélységes, pokoli habarékját , csak a 
köztudomású dolgokról beszőlek és még sem jellemez-
hetem eléggé azoka t A püspököknek, a papságnak és 
mindenekelőtt az egyetemek doktorainak, a kiket ezért 
fizetnek, nekik kellene ez ellen kötelességük szerint egyér-
telműen írni és felszólalni. 

Ső t : fordíts még egy lapot s előtted a tiszta valóság, 
mert hátra még a „Valót "-a,50 s ezt is meg kell adnom. 
A határtalan kapzsiság ugyanis még e kincsekkel sem érte 
be, pedig bizony három hatalmas király is megelégedhetnék 
azokkal, azért rászánta magát arra is, hogy üzletét eladja 
az ágostai Fuggereknek,5 1 s ilyenformán a püspökségek 
ós hűbérek odaajándékozása, becserélése, megvétele és az 
egyházi javakkal való drágalátos üzérkedés immár ép a 
legjobb helyre került ós az egyházi ós világi javakból 
vásár t csináltak, No hát szeretném én azt a nagy észt 
látni, a mely képes volna kisütni, hogy mire vetemedhet-
nék még a római kapzsiság, a mire már nem vetemedett 
volna, ha csak arra nem, hogy most viszont Fugger is 
átadná és eladná valakinek a maga mindkét, illetőleg 
immár egyetlen üzle té t Azt tartom, a végsőig jutot tunk. 
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Mert a mit a búcsú,52 a bullák gyónőczédulák, vaj-
czédulák5 3 és más gyónókönyvecskék5 4 révén összelop-
kodtak és még most is lopnak és zsarolnak, azt potom-
ságnak tar tom és olyannak, mintha az Ördöggel együtt a 
pokolba dobnák. Nem mintha keveset jövedelmeznének, mert 
akár egy hatalmas király is szépen kijönne abból, hanem 
mivel azok a fenntemlített kincses bányákhoz nem ís fog-
hatók. Ezúttal meg arról ís hallgatok, hogy hova kerülnek 
azok a búcsúpénzek; ennek majd más alkalommal járok 
u tána: Campoílore és Belvedere5 5 ős több hasonló hely 
bizonynyal kellő útbaigazítással szolgálnak ez irányban is. 

Minthogy tehát ez az ördögi kormányzat nem csupán 
nyilvánvaló pokoli rablás, csalás és zsarnokság, hanem a 
keresztyénségnek ís testben ós lélekben való megrontása, 
kötelességünk mindent elkövetni, hogy a keresztyénség 
nyomorának, pusztításának út já t álljuk. A török ellen 
akarunk síkra szállni ? — nem úgy, először ís itt lássunk 
dolgunkhoz, mert itt állunk a legrosszabbul. És hogyha 
teljes joggal akaszt juk fel a tolvajokat ós fejezzük le a 
rablókat, miért engedjük szabadjára a római kapzsiságot, 
ezt a legnagyobb tolvajt és rablót, a ki valaha a földön 
volt, avagy lesz, s hozzá Krisztus és Szent Péter szent 
nevében? Elvégre ís ki tűrheti ezt hallgatagon ? Hiszen 
a mije van, lopott, rabolt jószág az csaknem mind és 
semmi más, bizonyság erre az egész történet. Mert bizony 
a pápa azt a. rengeteg vagyont nem vet te ; ki hiszi hogy 
hivatalai ú t ján 56 beszedhetne körülbelül egy millió aranyat 
a fentebb említett kincses bányák és országa nélküh 
Krisztus és Szent Péter sem hagyta reá, más valaki sem 
adta vagy kölcsönözte neki, nem is szerezte, sem nem 
maradt reá elévülés útján. Mondd meg hát nekem, hogyan 
ju to t t hozzá? Ebből értsd meg, mit keresnek s mit akar-
nak, midőn követeket küldenek ki, hogy pénzt gyűjtsenek 
a török ellen ? ; • ' • ' ' ' . • . ' - ' ' ' 
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Kis emberke vagyok ugyan arra, hogy előáll jak e 
borzasztó állapot megjavítására szolgáló javaslatokkal, — 
de mégis rágyuj tok a bolond nótára s elmondom, a mint 
eszemtől kitelik, mit lehetne és kellene a világi hatalom-
nak vagy a közönséges zsinatnak cselekednie. 

Először: minden fejedelem, nemes és város a maga 
alattvalóinak azonnal tiltsa meg, hogy az évjáradékokat 
Rómába küldjék, sőt azokat egészen szüntessék meg. 
Mert a pápa a szerződést megszegte ős az évjáradékokat 
rablás tárgyává tette, az egész német nemzet kárára és 
gyalázatára; odaadja azokat barátainak, eladja jó pénzért 
ós kényelmes hivatalokat (oficia) alapít belőlük. Azért 
elvesztette jogát hozzá és megérdemli a büntetést. A 
világi hatalomnak kötelessége az ártat lanokat megvédel-
mezni és a jogtalanságnak ú t já t állani, a mint Szent Pál 
RóHio 13,4.) tanít ja, valamint Szent Péter L Pét.„12, j J , 
sőt az egyházi jog ís 16, 9, 7 de fiUis,57 Innét, hogyha 
pápának és az ő népének azt mondják : „tu oraa , imád-
kozzál, a császárnak és hadának: „tu protege", oltal-
mazzál ; a közönséges embernek : „tu laboraa , dolgozzál. 
Nem mintha nem kellene kinek-kinek imádkoznia, véde-
keznie, dolgoznia, mert valójában imádság, védelem és 
munka az, ha valaki a maga dolgát folytatja, hanem, 
hogy kinek-kinek meglegyen a maga feladata. 

Másodszor: minthogy a pápa a maga praktikájával, 
kommendáival;58 adjutoriumaíval,59 reservátíóíval,60 váromá-
nyos leveleivel,61 papai hónapjával,62 incorporatiójával,03 

uniójával,64 pensiójaval,65 palliumjaival,66 ügykezelési sza-
bályaival 6< s hasonló gazsagaival az összes német alapít-
ványokat jogos hatalom nélkül magához ragadta ós azokat 
Rómában idegeneknek, a kik a német tar tománynak ezert 
semmi viszontszolgálatot nem tesznek, odaadja ós eladja 
és ekként a. tulajdonképeni b i r tokosokat 6 8 joguktól meg-
fosztja, a püspökökből bábokat, fa jankókat csinál és igyen 
a maga egyházi joga, a természet és ész ellen cselekszik, 
hogy végre is meg kellett érnünk, hogy Rómában az egy-
házi javadalmak és hűbérek merő kapzsiságból csupa 
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otromba, buta szamarak és ficzkők kezére kerültek, a 
kegyes, tudós emberek pedig szolgálatuknak ós tudo-
mányuknak semmi hasznát sem látják, a minek az a 
következménye, hogy a nemet nemzet szegény népe jóra-
való, tudós főpapok nélkül szűkölködik ós romlásnak 
indul: hát a keresztyén nemességnek kötelessége, hogy 
a pápával, mint a keresztyénség egészen közönséges ellen-
ségével ós megróntójával, szembeszálljon ama szegény 
lelkek üdvössége erdekeben, a kiknek ily zsarnokság 
miatt el kell pusztulniok. Igen, ki kell mondania, meg-
parancsolnia és elrendelnie, hogy ezentúl egy hűbórt se 
legyen szabad többé Rómának átadni, egyet sem onnan 
semmi módon megszerezni, hanem a zsarnoki hatalom 
karmai közül új ra kiragadva, itthon kell megtartani és a 
német nemzet körében a jogosított birtokosoknak e jogát 
ós hivatalát tőlük telhetőleg biztosítani. És ha valamely 
udvaroncz állítana be, komoly parancs rendelje el neki, 
hogy odébb álljon, ugorjék a Rajnába, avagy a legköze-
lebb eső vízbe és a római átkot pecsétestül ós levelestül 
hideg fürdővel hűtse le; akkor majd Rómában is észre-
veszik, hogy a németek nem holtig tökrészegek, hanem 
egyszer már keresztyének is, a kiknek a Krisztus szent 
nevének kigúnyolását és meggyalázását, mert az ő nevé-
ben foly mindez a gonoszság és lélekrontás, eszük 
ágában sincs tűrni, ellenkezőleg Istent ós az Isten dicső-
ségét többre becsülik mint az emberek hatalmát. 

Harmadszor: császári törvény tiltsa meg, hogy ezen-
túl püspökköpenyt, bármely méltóságban való meg-
erősítést Rómából kerjenek, ellenkezőleg, hogy a külö-
nösen is szent es jeles nicaeai zs inat 6 9 ama rendelkezése 
ú j ra érvénybe lepjen, a mely szerint a püspököt más két 
legközelebb lakó puspok, avagy az érsek köteles meg-
erősíteni. Hiszen, ha a pápa ezen és az összes zsinatok 
szabályrendeleteit lábbal tapodja, mire jo akkor a zsinat ? 
Avagy ki adott neki hatalmat, hogy a zsinatokat így 
megvesse és megtapossa? Akkor jobb ha letesszük az 
összes érsekeket, püspököket és prímásokat s csupa papot 
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csinálunk belőlük, s a pápát egymagát ül tet jük a nyakukra, 
hiszen most sincs máskép, o a püspököktői, érsekektől 
és prímásoktól ugyanis minden törvényes hatalmat elvesz, 
mindent magához ragad és nekik csak a nevet és puszta 
czimet hagyja meg, sőt az o kivételes joga (exemptió)70 

alapján a püspökök törvényes hatalma alól ínég a kolos-
torok, apátságok ős főpapságok is ki vannak véve s ilyen-
formán a keresztyénségben minden rend felbomlik, a minek 
azután szükségszerű következménye mind a mi beköveí-
keze t t : a büntetések elengedése ős a szabados gazság az 
egész világon, úgy, hogy én valóban felek, hogy a pápát 
móltan nevezhetik el a bűn emberének.71 Ki az oka annak, 
hogy nyoma sincs már a fegyelemnek, a büntetésnek, a 
kormányzásnak, semmi rendnek a keresztyénségben, ha-
nemha a pápa, a ki a maga önkényes, bitor hatalmával 
az egész főpapság kezét megköti, a fenyítő korbácsot el-
veszi, összes alattvalóinak szabad kezet ád ós a szabad-
ságot elkótya vetéli. 

De hogy főhatalma elrablása miatt ne panaszkodhassék, 
el kellene rendelni, hogy ahol a prímások ós érsekek vala-
mely dolgot elintézni nem tudnak vagy kőztük per támad, 
ily esetben terjeszszók azt a pápa ele, csak ne minden 
apró ügyeta Hajdan igy történt ez és a jeles nícaeai zsinat 
is így rendelte. — A mit azonban a pápa nélkül is el lehet 
intézni, azt ne is terjesszók fel hozzá, hogy ő szentsége 
aprólékos dolgokkal ne terheltessék, hanem, hogy a mivel 
különben is dicsekszik, minden imádsága, igyekezete és 
gondja a keresztyénség javát munkálhassa, a mint azt az 
apostolok tet ték Ap. Csel. 6. (24) mondván: „Nem helyes, 
hogy az Isten igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szol-
gál junk; az igehirdetésben és imádságban akarunk kitar-
tani ós ama munkára másokat rendelni". De Rómában 
csakis az evangélium ós imádság megvetése és az asztali szol-
gálat, vagyis a mulandó javak élvezése vagyon napirenden. 
Az apostolok és a pápa kormányzása ugy illenek össze, 
mint Krisztus és Luczifer, ég és pokol, nappal és éjjel ós 
a cime mégis Krisztus helytartója ós az apostolok utóda. 
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Negyedszer: el kell rendelni, hogy egy világi ügyet 
se tárgyaljanak Rómában, hanem azokat mind a világi 
hatóságra bízzák; azt ők maguk ís mondják egyházi 
jogukban, de mégsem ta r t j ák meg. Mert a pápa hivatása 
nem lehet más, mint hogy ő? mint az írásban legjártasabb 
ós valóban és nem csupán nóvszerínt legszentebb, azokat 
a dolgokat intézze, melyek a keresztyének hitére ós szent 
eletére tartoznak, hogy a prímásokat és érsekeket ís erre 
szorítsa és velők ebben tárgyaljon ós erről viseljen gondot, 
a mint Szent Pál L Kor. 6 (7) taní t ja és hogy szigorúan 
büntesse azokat, a kik e világi dolgokba ár t ják magukat. 
Mert minden országnak mérhetien kár t okoz, hogyha az 
ily ügyek Rómában tárgyaltatnak, már a nagy költség 
miatt ís ; hozzá az ottani bírák nem is ismerik az egyes 
országok erkölcseit, jogát és szokásait, úgy hogy sokszor 
csak húzzák-vonják az ügyeket a maguk szabályai ós né-
zetei szerint, a minek aztán az a következménye, hogy a 
felek sérelmet szenvednek. 

Ezenkívül meg kellene tiltani az egyházi hivatal-
nokok 72 részéről az összes alapítványoknál tapasztalható 
borzasztó nyúzást, hogy ezentúl csakis a hit és a jó erkölcs 
dolga tartozzék r á juk ; a mi pedig a pénz, vagyon és élet 
vagy becsület dolgát illeti, azt hagyják a világi bírákra* 
Azért a világi hatóság a kiátkozást ós üldözést se engedje 
meg, ha az nem a hit és erkölcsi élet dolgában történik. 
Az egyházi hatalomnak a lelki javak dolgát kell intéznie, 
mint ezt a józan ész is tanítja, a lelki jó pedig nem pénz 
s nem testi dolog, hanem hit és jó cselekedet. 

Egyet azonban mégis meg lehetne engedni, t. 1, hogy 
a hűbéri vagy egyházj avadalmi ügyeket a püspöki, érseki 
ós primási székeknél tárgyalják. Azért, a hol szükséges, 
a perlekedések és háborúskodások elintézése végett a 
primásság Németországban is állítson fel egy egyetemes 
consistoriumot7 3 áuditorokkal, kanczellárokkal, a kik, mi-
ként Rómában, a kegyelmi és igazság-szolgáltatási jogot 
gyakorolják,7 4 s kikhez felebbezés út ján a német tartomá-
nyok összes ügyeit felterjesztenék elintézés végett. De 
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ezeket aztán nem kellene úgy, mint Rómában, esetleges 
adományokból és ajándékokból fizetni, mert igy divatba 
jönne nálunk is a jognak és jogtalanságnak árúba bocsá-
tása, ép úgy, mint Rómában, a hol a bírák, mivelhogy a 
pápa semmi fizetést sem ád nekik, ajándékon híznak. Mert 
hát Rómában azzal ugyan édeskeveset törődnek, hogy mi 
a jog vagy jogtalanság, hanem csak, hogy mi a pénz vagy 
nem pénz! Fizetésük pedig kikerülhetne az évi járulékok-
ból, de lehetne más útat-módot is kieszelni, ezt azonban 
tegyék azok, akik okosabbak és az ily ügyekben járta-
sabbak, mint én. Én csak indítást ós gondolkodásra való 
alkalmat akartain adni azoknak, a kik képesek is, hajlan-
dók is a német nemzeten segíteni s a kik a pápa nyomo-
rult, pogány ' és keresztyéntelen kormányzására ráúnva, 
ismét keresztyének és szabadok óhaj tanak lenni. 

Ötödször: semmiféle reservatiónak ne legyen többé 
érvénye és egy hűbér se maradjon tovább Róma körmei 
közt,75 akár meghalt legyen a birtokos, akár per támadt 
legyen miatta, akár valamely bíborosnak vagy a pápának 
embere legyen szóba. És szigorúan megtiltandó és meg-
akadályozandó, hogy egyik-másik udvaronc bármely hűbér 
ellen pert kezdhessen, a jámbor papokat megidézze, zak-
lassa és egyezségre kényszerítse. És ha e miatt Róma 
átkozódnék vagy egyházi viszály törne ki, hát azt olybá 
vegyék, akárhacsak valami tolvaj átkozódnék azért, mert 
nem engedték meg neki, hogy lopjon. Sőt jól ránczba 
kellene szedni őket a miatt, hogy az átokkal ós Isten ne-
vével oly gazul visszaélnek rablásuk igazolása végett és 
hogy hamisan kieszelt fenyegetéssel akarnak minket arra 
kényszeríteni, hogy mi az Isten nevének ezt a káromlását 
ós a keresztyén hatalommal való ezt a visszaélést tű r jük 
és dicsérjük és az ő ravaszságuknak Isten színe előtt ré-
szesei legyünk. Holott Isten színe előtt kötelesek vagyunk 
nekik ellentállani, mert Szent Pál Róm. 1. (32) intése sze-
rint az ilyenek méltók a halálra, minthogy nemcsak hason-
lót cselekszenek, hanem helyeslik és megengedik hogy 
ilyesmiket cselekedjenek. De különösen tűrhetetlen a hazug 
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„reservatío pecíorális", a mi a keresztyénséget valóban 
kárhozatos módon nyilvánvaló gyalázatba veri és gúny tár-
gyává teszi, mivelhogy feje nyilván hazudozik és az át-
kozott vagyonért mindenkit szemtelenül csal és bolondít. 

Hatodszor: megszüntetendők a casus reservati-k,7 6 

vagyis a fentar tot t esetek, miknek révén nemcsak renge-
teg pénzt zsarolnak az emberektől, hanem a veszett zsarno-
kok nem egy szegény lelket agyonszorongatnak és meg-
tévesztenék az Istenbe vetet t hit mondhatlan kárára. Ide 
tartoznak különösen ís ama nevetséges gyerekes esetek, 
a miket ugyancsak fe l fú jnak az „ín coena domini" bullá-
ban,77 de a melyek a mindennapi bűnök nevére sem méltók, 
nem ís szólva azon hallatlan nagy esetekről, a mikre a 
pápáknál nincsen is bocsánat, teszem azt, ha valaki egy 
zarándokot római út jában megakadályozna, vagy ha a törö-
köt fegyverrel segítne, vagy ha meghamisítaná a pápa le-
ve lé t Ily durva, buta, esetlen dolgokkal bolondoskodnak; 
Sodorna és Gomora és mindama bűnök, melyek Isten pa-
rancsolata ellen történnek és történhetnek, ezek nem casus 
reservati, hanem a mit Isten nem parancsolt meg, a mit 
csak ők maguk gondoltak ki, az már casus reservati mert 
fő dolog, hogy a pénz akadálytalan folyjon Rómába, hogy 
a török miatt ne fájjon a fejük és hogy a maguk haszon-
talan hitvány bulláival és leveleivel a világot zsarnok hatal-
mukban tar tsák. 

Hát biz minden papnak, sőt általán kinek-kinek tudnia 
kellene, hogy egy titkos, és be nem jelentett bűn sem 
képez fentartot t esetet ós hogy bármely papnak van ha-
talma bármi néven nevezett t i tkos bűnt is feloldani, ós 
nem volna szabad sem az apátnak, püspöknek, sem a pá-
pának megadni azt a hatalmat, hogy azok kozul csak 
egyet is a maguk itélőszékei hatáskörébe vonjanak. És 
hogyha ezt mégis megcselekednék, el járásuknak érvény-
telennek kellene lennie. Sőt ezért meg is kellene őket 
büntetni, mint olyanokat, a kik Isten ítéletét hívták ki 
magukra és a szegény tudatlan lelkeket ok nélkül szőrön 
ga t ják és terhelik. A,.hol azonban nyilvánvaló nagy s kulu 
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Bősen Isten parancsolata ellen való bűnök forognak fenn, 
ott már van ok arra, hogy fentartot t eseteket állapítsunk 
meg, de ekkor sem túlságos mértékben, nem ís önkényesen 
s ok nélkül, mert Krisztus nem zsarnokokat, hanem pász-
torokat állított egyházába, a mint Szent Péter I. Pét, 5 (3) 
tanítja. 

Hetedszer: a római szék az officiumokat7 8 szüntesse 
meg, az udvari nép számát Rómában apassza, hogy a pápa 
sajá t vagyonából eltarthassa őket ós ne tűrje , hogy az ő 
udvara az összes királyok udvaránál fényesebb és költsé-
gesebb legyen. Gondolják meg, hogy ezzel a keresztyénség 
ügyén nemcsak hogy sohasem lendítettek, de sőt, hogy az 
egyszersmind akadály is a tanulásban és imádkozásban, 
úgyannyira, hogy ok maguk is majdhogy semmit sem tud-
nak a hitről; botrányos egy bizonyság e mellett az utolsó 
római zsinat,79 a hol sok gyerekes, felületes czikk közé 
még azt is bevették, hogy az ember lelke halhatatlan, és 
hogy a pap köteles egyszer egy hónapban imádságát el-
mondani, hahogy hivatalos jövedelmet el nem akar ja vesz-
teni. Hogyis döntenének ez emberek a keresztyénség ós a 
hit dolgában, mikor a nagy kapzsiság, vagyon ós világi 
pompa miatt szívükben megkeményítve ós megvakítva, 
csak most jöt tek rá arra, hogy a lélek halhatatlan I Az 
egész keresztyónségnek nem kis gyalázatja, hogy Rómában 
a hittel ily csúfosan bánnak el. Ha kevesebb vagyon és fény 
volna kőrültük, inkább tanulhat tak és imádkozhattak volna, 
úgy, hogy méltók és alkalmasak volnának a hit dolgairól 
tárgyalni, miként hajdanta voltak, a mikor csak püspökök 
és nem az összes királyok királyai akar tak lenni. 

Nyolczadszor: el kell törölni azt a súlyos és borzasztó 
esküt, a melyiyel a püspököknek magukat minden jog elle-
nére, a pápa rabszolgáivá kell lekötelezniük, a mint ezt 
a „significasti" 80 hitvány ós ostoba czikke önkényesen és 
nagy értetlenül rendeli. Hát nem elég, hogy vagyonunkat, 
testünket, lelkünket egész sereg ostoba. törvónynyel nyo-
morít ják meg, gyengítve a hitet ós rontva a keresztyén-
séget ? Már most még rabságba verik a személyt, annak 
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hivatalát és foglalkozását s ráadásul behozzák az investi-
t ú r á t 8 1 is, a mi hajdan a nemet császár joga volt és 
Francziaországban és némely királyságban most ís a kirá-
lyok joga, E felett ugyan a császárokkal nagy harczba 
és perpatvarba keveredtek, míg végre ís czuclar erőszak-
kal magukhoz ragadták és mindeddig meg ís tar tot ták, 
mintha bizony a föld összes keresztyéneí közt első sorban 
a németek tartoznának a pápa és a római szék bohőczaivá 
felcsapni ós tenni ós tűrni, a mit bizony senki se tűr, 
ós tesz. Minthogy tehát ez mind csupa erőszak és rablás, 
a püspöki törvényes hatalom csorbítása ós a szegény 
lelkek megrontása, köteles a császár az ő nemességével 
együtt e zsarnokság ellen síkra szállni és azt megtorolni. 

Küenczedszer: a püspöknek a császár felett semmi 
hatalma nincs, kivévén, hogy őt az oltárnál felkeni, ép 
úgy, mint a hogy a püspök a királyt szokja koronázni ós 
ideje, hogy immár vége legyen annak az ördögi nagyzás-
nak, a mely követeli, hogy a császár a pápa lábait csókolja 
vagy lábaihoz üljön, vagy hogy, a mint mondják, neki a 
kengyelvasat tar tsa és lovának zabláját, mikor lovaglásra 
indul; vagy, hogy a pápának alattvalói hűséget fogadjon, 
miként ezt a pápák szemtelenül megkívánják, mintha 
joguk volna hozzá. A „solitae" 82 ama czikke, mely a pápai 
hatalmat a császári hatalom fele emeli, egy batkáfc sem 
ér, ép úgy, mint a többi, a mi belőle foly vagy vele 
összefügg, mert egyebet sem céloz, mint hogy Isten szent 
igéjét e 1 csürvecsavarva, igaz értelméből ki- ós átforgassa 
a maga álomképeivé, miként ezt már latin nyelven kimu-
tattam, 

A pápának ezt a mód nélkül való igen nagyon fen-
héjázó ós vakmerő fogását az Ördög eszelte ki, hogy annak 
réven idővel az Antikrisztus előtt nyisson kaput ós a pápát 
az Isten fölé is emelje, a mint ezt már is sokan meg-
teszik ós tették. Illetlen az a pápához, hogy magát a 
világi hatalom fölé emelje, kivévén a lelki foglalatosság 
dolgában, minő az igehirdetés ós feloldozás; egyebekben 
— mondottam már — alatta kell állania, a mint Pál 
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Róm. 13, y ós Péter I. Pót. 2. (13) tanít ják. Mert o nem 
a mennyei, hanem csakis a földi Krisztus helytartója* 
Hiszen Krisztusnak a mennyben, a maga uralkodó minő-
ségében nincs helytartóra szüksége, o ott ülvén, lát, tesz, 
tud ós tehet mindeneket. Hanem szüksége van helytar-
tóra a maga szolgáló minőségében, vagyis úgy, a hogy 6 
a földön járt , munkált, szenvedett, igét hirdetett ós meg-
halt. De ok megfordít ják a dolgot, elveszik Krisztustól a 
mennyei uralkodó formát és odaadják a pápának, a szolgai 
minőséget pedig tekintetbe sem veszik. így aztán való-
sággal Antikrisztussá lesz, mint az írás mondja! Hiszen 
egész mivoltával, dolgával és szándékával Krisztus ellen 
tör, csakhogy Krisztus mivoltát ós dolgát pusztítsa és 
rontsa. 

Az is nevetséges ós gyerekes dolog, mikor a pápa 
egyenesen ámítva, hazudva, azzal dicsekszik a maga „pasto-
ralis" kezdetű rendeletében,83 hogy üresedés esetén a 
császárságnak ő. a törvényes örököse. Ki adta azt neki? 
Krisztus talán, a ki így szólt (Luk. 22? 22, 25): „A po-
gányok fejedelmei uralkodnak, de nektek nem arra kell 
törekednetek 1" Szent Péter hagyta r á ? Bosszant, hogy 
nekünk ily szemtelenül otromba és buta hazugságot kell 
az egyházi jogban olvasnunk és tanítanunk, hozzá keresz-
tyen tannak tar tanunk, holott ez mind ördögi hazug-
ság, Ilyen a nagy Constantin donatiójáról 84 szóló hallat-
lan hazugság is. Nem lehet más, csak Isten különös csa-
pása, hogy oly sok okos ember felült e hazugságoknak, 
holott oly otrombák ós esetlenek azok, hogy vélekedésem 
szerint egy részeg paraszt is frissebb és talpraesettebb 
hazugságot tudna kieszelni. Hogy is férne össze a császár-
sággal a lelki gondozás, az igehirdetés, imádkozás, tanu-
lás ós a szegények gondozása, a mi pedig a pápának leg-
sajátabb tiszte, melyet Krisztus oly komolyan bízott reá, 
ugy hogy még azt is megtiltotta (Mát. 10,10), hogy ruhát 
avagy pénzt hordjanak magukkal. Hiszen az ily hivatás-
nak az is alig felelhet meg, a kinek csak egyetlen házat 
is kell kormányoznia, és a pápa császárságot akar kor-
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Hiányozni és rádásűl pápáskodni I Azok a gazkópék eszel-, 
ték ezt ki, a k ik a pápa nevében szeretnének az egész 
világ felett uralkodni ős az elpusztult római birodalmat a 
pápa által és Krisztus nevében ú j ra felállítani régi mivoltában0 

Tizedszer: a pápa -türtőztesse magát, ne kanalazzon 
a más tál jában, ne bitorolja a nápolyi ős siciliaí király-
ság cziinőt8^ se. Se több, se kevesebb joga hozzá, mint 
nekem, mégis hűbérúr akar ott lenni 1 Ez rablás és erő-
szak, mint csaknem minden más vagyon a kezében. Azért 
ne engedje meg neki a császár, hogy ily hűbérhez fér-
kőzzék és a hol megtet te , ezentúl helyben ne hagyja , ha-
nem ér tesse meg vele a bibliából és imádságos könyvből, 
hogy a világi u raknak dolga országokat és népeket kor-
mányozni, kivál tkép azokat, a melyeket senki sem adott 
oda n e k i ; o pedig prédikál jon és imádkozzék. 

Ugyanaz a véleményünk Bolognáról,8 6 Imoláról,87 

Yicenzáról,08 Ravennáró l 8 9 és mindarról, a mit a pápa 
Ancona földen,90 Romagnában 91 és több olasz ta r tomány-
ban erőszakkal elfoglalt és jogtalanul birtokol, Krisztus 
és Szent Pál minden parancsa ellen elegyítvén magát a 
mások dolgába, Mert azt mondja Szent Pál (II Tíin. 2, 4 ) : 
„Senki se ár tsa magát világi dolgokba, a ki mennyei pol-
gárságot keres ." Hát voltakép a pápa volna eme polgár-
ságnak feje ős elseje és ő mégis inkább a világi dolgokba 
á r t j a bele magát, bármely császárnál és királynál külön-
ben. Hát már mégis csak segítenünk kéne r a j t a s meg-
taní tanunk, hogy a maga polgárságára ügyeljen. Krisztus, 
k inek he ly ta r tó jaként dicsekszik, nem tör te magá t soha 
a világi kormányzás után, annyira nem, hogy egyvala-
kinek, a ki azt k ívánta tőle, hogy az ő atyjaf ia felett 
mondjon ítéletet, azt felelte (Luk. 12, 1 4) : „Ki t e t t engem 
számodra b í róvá?" Ámde a pápa hívatlanul előáll, mindent 
lefoglal magának, akárcsak egy Isten, úgy, hogy végre ő 
maga sem tud ja többé, mi legyen Krisztus, bár helytartó-
j ának to l ja fel magát . 

Tizenegyedszer: a pápa lába csókolásának 92 is vége 
legyen. Keresztyéntelen, sőt keresztyénellenes dolog az, 
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a mikor egy nyomorult bűnös ember lábát csokra nyúj t ja 
olyanoknak, a kik százszor jobbak, mint ő. Ha hatalma 
dicsőségén lendít ez, hát akkor mért nem teszi meg a 
pápa is ugyanazt másokkal szemben a szentség dicsősé-
g é m ? Állítsátok egymással szembe a Krisztust és a pápá t? 
Krisztus megmosta tanítványainak lábait és megtörölte, 
de a tanítványok az ő lábait sohasem mosták meg. A 
pápa, mint a Krisztusnál Is nagyobb, megfordítja a dol-
got és nagy kegynek minősíti, ha az ő lábait megcsókol-
hat ják, holott ha valaki ugyanezt ő tőle kívánná, bizony 
minden erejével ellent kellene állania, mint Szent Pál ós 
Barnabás tettek, kik ís nem engedték, hogy őket a lys-
traiak Istenként tiszteljék, hanem azt modották (Apóst. 
Cseh 1 4, 14): „Mi ép olyan emberek vagyunk, mint ti". 
De ezek a mi tányérnyalóínk ugyan sokra vit ték; csinál-
tak számunkra egy bálványt, úgy, hogy immár senki sem 
fél úgy az Istentől és senki sem tiszteli őt oly nagy haj-
longással, mint a pápát. Ezt persze tűrik, de azt már 
semmikép, ha a pápa, ragyogó pompáján csak egy sze~ 
mernyi folt esik. Ha keresztyének volnának és Isten dicső-
sége kedvesebb volna nekik, mint a maguké,, oda lenne 
mindörökre a pápa víg kedve, látván az Isten dicsősége 
gyalázatját ós a magáénak fenségét; nem is engedné senki-
nek, hogy őt tisztelje, mig észre nem venné, hogy Isten 
dicsősége új ra teljes fenségében ragyog ós nagyobb, mint 
az ő dicsősége.93 

Ugyanazon nagy ós botrányos fenhójázás egyik utá-
latos fa j tá ja az is, mikor a pápa nem éri be a lovaglás-
sal ős kocsíkázással, hanem, ha még oly erős ős egész-
séges is, mint egy bálványisten, emberek által hordoztatja 
magát hallatlan pompával 9 4 Édes atyámfia, hogy egyez-
tethető meg Krisztussal ez a lucziferi fenhójázás, a ki 
gyalog járt , ép úgy, mint az ő apostolai is ? Hol van az a 
világi király, a ki ily világias nagy pompával utazott va-
laha, mint a hogy utazik az, a ki mindazoknak feje akar 
lenni, a kiknek a világi pompát megvetniök ős keríilníök 
kell, vagyis a keresztyéneknek ? Nem, ne ragadjon oly 
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nagy bámulatra ő becses személye, ellenkezőleg ret tegjük 
az Isten haragját , ha e fenhéjázásnak hódolunk és elfojt-
juk boszankodásunkat. Elég, hogy a pápa így tombol és 
dühöng, ám mértéken felül sok, ha mi azt még helyesel-
jük és előtte szemet hunyunk. 

Ugyan, mely keresztyén szív ís találhatja gyönyörű-
ségét abban, hogy a pápa, mikor áldoz, csendesen ül, 
mint egy' nagyságos úrfi ós odanyujtat ja magának a szent-
séget aranyrúdon egy térdeplő, bókoló bíboros által, 
mintha bizony az a szentség nem ís volna méltó arra, 
hogy egy pápa, egy nyomorult szegény bűnös, felálljon és 
Istenének tisztességet tegyen; holott más keresztyének, 
a kik sokkal szentebbek, mint a szentséges atya, azt 
mind teljes tisztességgel veszik. Csoda volna-e, hogyha 
az Isten minket mindnyájunkat megverne, mivelhogy mí 
Istennek ily gyalázását tű r jük és dicsérjük a mi főpap-
jainknál ós ezen ő átkozott fenhéj ázásukban részt veszünk 
hallgatásunk ós hizelgósünk által. 

Hasonló eset az is, mikor a szentséget a körmenet-
ben hord ja ; őt vinni kell, de a szentség ott áll előtte* 
akár egy kancsó bor az asztalon. Szóval Rómában Krisztus 
semmi, a pápa minden. És mégis arra szorítanak ós fenye-
getve arra kényszerítenek, hogy mi ezt az antikrisztusi 
gyalázatosságot helyeseljük, magasztaljuk és tiszteljük, 
Isten és minden keresztyén tan ellenére. Vajh ' adja az 
Isten, hogy egy szabad zsinat megértesse a pápával, hogy 
ember ő is ós nem több, mint az Isten, kinek nem átallja 
jó magát kiadni. 

Tizenkettedszer: vessünk veget a Rómába való búcsú-
járásnak. Senkit ne engedjünk búcsúra menni a maga 
fejétől ós áhitatosságából, csakis abban az esetben, ha 
a papja, városa vagy felebbvalója előtt elfogadható és 
tisztességes okot tud felhozni. Ezt nem azért mondom, 
mintha a búcsú gonosz dolog volna, hanem, mert bizony 
ez idő szerint nincsen áldás abban, hisz a nép Rómában 
nem jó példát, hanem csupa botrányt lá t ; így ta r t j a ezt 
ép a búcsúsok közmondása i s : 9 5 „Minél közelebb jutunk 

D. Lutlier M. művei. 5 



66 I). LUTHER MÁRTON 

Rómához, annál távolabb esünk a keresztyénségtől", ós 
ott Istennek és az Isten parancsolatainak megvetése ragad 
rájuk* Azt mondják, hogy a ki először megy Rómába, 
gazembert keres, másodszor megtalálja azt, harmadszor 
el hozza magával, De ők olyan nagy mesterek már, hogy 
a három utat egyszerre teszik meg ós, sajnos, olyan por-
tékát hoztak magukkal Rómából, hogy jobb volna, ha 
sohasem lát ták és tanulták volna megismerni Rómát, 

Node ettől eltekintve, van itt még egy íontosabb 
dolog is. t. i., hogy az együgyű emberek a búcsújárás 
miatt az isteni parancsolatokat helytelenül fogják fel és 
félreértik, Ők ugyanis azt hiszik, hogy az ily zarándoklás 
sokatéro dolog, pedig ez nem igaz. Nem sok jó van 
abban, sőt sokszorosan gonosz, csábító dolog az, mert 
Isten nem parancsolta meg. Hanem igenis megparancsolta, 
hogy a férfi a maga feleségének és gyermekeinek gondját 
viselje, szóval, hogy a házas élettel járó kötelességeit 
teljesítse, ezenkívül felebarátait szolgálja és segítse. S íme 
ő e helyett Rómába zarándokol, elkölt ötven, száz, több 
vagy kevesebb forintot, teszi, a mit neki senki sem paran-
csolt, a feleséget és gyermekeit vagy felebarátait pedig 
otthon hagyja nyomorogni és mégis azt hiszi a dőre, 
hogy mikor ő az isteni parancsolatokat így megszegi és 
megveti, önkényes búcsújárása majd szépségtapasz lesz 
a lelkén; holott nem egyéb az, mint merő hóbort és ör-
dögi csábítás. Azt érték el a pápák a maguk hamis, 
hazug ós bolondos aranyévükkel,9 6 hogy a nép fölizgult, 
Isten parancsolataival szakított és az ő csábításuk áldoza-
tává lett ós ekként ép az következett be, a mit nekik 
meg kellett volna akadályozniok. De hát pénzeitek belőle 
és bitor hatalmuk megerősödött általa, azért tovább kellett 
azt folytatni, bárha Isten és a lelkek üdve ellen van is. 

Az együgyű keresztyének ezen hamis, tévelygő hité-
nek kiirtása és a jó cselekedetek helyes felfogásának 
új ra meggyökereztetése végett az összes búcsúkat meg 
kellene szüntetni, mert azokban semmi jó sincs, se paran-
csolat, se engedelmesség, hanem igenis a bűnöknek ós az 
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Isten parancsolatai megvetésének bőséges forrásai azok. 
Nekik köszönhetjük azt a sok koldust, a kik ép a búcsú-
járások alkalmával követik el a legtöbb gazságot, a kol-
dulást meg szükség nélkül megtanulják és megszokják. 

Innét aztán a szabados élet és az a sok, sok baj, a 
mit mostan felsorolni nem akarok. A ki tehát búcsút járni 
vagy bucsúfogadalraat akar tenni, az előbb papjának vagy 
felebbvalójának az okát is mondja meg. Ha azután kitűnik, 
hogy őt a jő cselekedet szempontja viszi rá, úgy az o 
fogadalmát vagy cselekedetét a papok vagy felebbvalők 
izibe t i l tsák el, mint ördögi kísértést ós értessók meg vele, 
hogy a búcsújárásra szánt pénzt Isten parancsolatja sze-
rint ezerszer jobb dologra, vagyis övéire ós a hozzá leg-
közelebb álló szegények javára fordíthatja. Ha azonban 
csakis ötlet az nála, hogy országot, világot lásson, legyen 
akara t ja szerint. Ámde, ha betegségben tet t fogadalmat, 
akkor ez ily fogadalomtól el kell őt tiltani, arról lebe-
szélni és azzal szemben Isten parancsolatait hangsúlyozni, 
hogy ezentúl beérje a keresztségben tet t és az Isten 
parancsolatainak megtartását ezélzó fogadalommal. . De 
— lelkiismerete megnyugtatása végett — ez egyszer még-
is megengedhetjük neki, hogy fogadalmát teljesítse. Nincs, 
ki az isteni parancsolatok közönséges, igaz út ján akarna 
j á rn i ; ki ki ú j u taka t tör magának és fogadalmakat tesz, 
mintha az Isten parancsolatait már mind teljesítette volna. 

Tizenharmadszor: immár arra a nagy seregre ker í t jük 
a sort, a kik ' sokat fogadnak és keveset tar tanak meg. 
Ne haragudjatok, kedves uraim, igazán jő lélekkel mon-
dom, keserédes egy igazság : ne építsünk több kolduló 
kolostort. Isten engem, már is túlontúl sok van. Sőt va jh ' 
adná az Isten, hogy mind kiveszne vagy legfeljebb ké t 
avagy három ily rend maradna! Semmi jó sem eredt 
abból, nem is vezet sohasem is semmi jóra az a bolond 
országjárás. Azért az a véleményem : csapjunk össze egy 
csomóba tizet, vagy a mennyire szükség van, és csinál-
junk egyet belőle, arról aztán kellőképen gondoskodjunk, 
hogy ne kelljen koldulmok Ő, e dolognál, sokkal inkább 

5* 
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kell figyelnünk arra, a mi a köznép üdvösségére szük-
séges, mintsem a mit Szent Ferencz,97 Domokos,98 Ágos-
ton 90 vagy bármely más ember rendelt, különösen, mint-
hogy nem is az o akara t juk szerint ütött ki .a dolog, 
Továbbá: felmentendők e rendek a prédikálás és gyón-
ta tás alól, kivévén, hogyha e czólból a püspökök, papok, 
gyülekezetek vagy a felsőség hívja ős bízza meg őket. 
Hiszen az az ő prédíkálásuk ós gyóntatásuk úgy se veze-
te t t másra, mint a papok ős barátok közt való örökös 
gyűlölködésre ós irigykedésre, a köznépnek nagy meg-
botránkozására ós kárára, úgy, hug) bizony méltók arra 
ós meg is érdemlik, hogy végezzünk velük, annyival is 
inkább, mert nélkülök egészen jól ellehetünk. Az is tiszta 
dolog, hogy a szent római szók ezt a hadat nem ok nél-
kül szaporította meg, s ez ok, nehogy a papok és püspö-
kök az ő zsarnokságával betelve, egyszer akkor a nyakára 
nőjenek ós oly reformáczióba fogjanak, a mely ő szent-
ségének nem lenne ínyére. 

Ezenkívül meg kellene szüntetni a különféle sektá-
kat,1 0 0 ós az egyfaj ta renden belül létező külön pártokat , 
melyek néha igen csekély okból keletkeznek ós még sok-
kal csekélyebb okból megmaradnak, s a melyek, míg 
hallatlan gyűlölséggel és irigységgel tőrnek egymás ellen, 
nem csekélyebb dolog, mint maga a keresztyén hit, a 
mely pedig minden ily különbség nélkül is szépen virul-
hatna, mindkét részen pusztulásnak indul, és a kegyes 
keresztyén életet csakis a külső törvények, cselekedetek 
ós cselekvésmódok szerint mérlegelik ós folytatják, miből 
aztán semmi más nem ered, mint képmutatás ós lelki 
romlás, a mint ezt kiki láthatja, 

A pápának is meg kellene tiltani, hogy több efféle 
rendet állítson és erősítsen meg, sőt meg kellene neki 
parancsolni, hogy egyiket-másikat szüntesse meg és szá-
mukat apassza; hiszen a krisztusi hitet, a mely az egyedül 
való fő jó ós bármely rend nélkül is fennáll, nem csekély 
veszedelem fenyegeti, hogyha az embereket oly sok és 
különféle cselekedetek és cselekvésmódok által meg-
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tévesztik, úgy, hogy azok inkább az ily cselekedetek és 
cselekvésmódok szerint való életre, mintsem a hitre ügyei-
nek. És a hol nincsenek a kolostorokban oly bölcs főnö-
kök, a kik inkább a hitet, mint a rend törvényét hang-
súlyozzák és szorgalmazzák, ott lehetetlen, hogy az illető 
rend káros ós megtóvelyítő hatást ne gyakoroljon azon 
együgyű lelkekre, kik csakis a cselekedeteket nézik. 

De hát napjainkban csaknem mindenütt kidőltek azok 
a főnökök, a kiknek hitük volt és a kik rendeket szervez-
tek, Miként hajdan Izráel népénél, amaz atyák elhunytá-
val, a kik Isten dolgait és csodáit ismerték, a fiak az 
isteni dolgokban ós a hitben való tudatlanság miatt hama-
rosan bálványozásba merültek és saját emberi cselekede-
teikre épí t tet tek: épen úgy - most ezek a rendek is az 
isteni dolgokban és a hitben értetlenekké válván, csak a 
maguk sajá t szabályaival, törvényeivel és szokásaival 
kínozzák, fárasz t ják és gyötrik magukat ós örök titok 
marad ő előttük a lelki, istenes elet értelme, a mint az 
apostol, II. Tim. 3. (5, 7) mondja : „A lelki életnek csak 
színe van meg náluk" ; de a mögött semmi sincs ; tanul-
nak szünes-szüntelen ós mégse ju tnak oda, hogy tudnák, 
mi a valódi lelki élet. Ilyenformán biz jobb volna, ha egy 
kolostor se volna az oly helyen, a hol nem valamely lel-
kes, keresztyen hitben jár tas fő kormányoz, mert a ki nem 
ilyen, az nem kormányozhat kár ós romlás nélkül; annál 
inkább nem, minél szentebbnek ós kegyesebb életűnek 
látszik külső cselekedetei szerint. 

Nézetem szerint, különösen e gonosz időben, szüksé-
ges intézkedés volna az is, hogyha az alapítványokat és 
kolostorokat ú j ra oly módon rendeznek be, a hogyan 
kezdetben az apostolok korában és egyideig meg azután 
ís be voltak rendezve, a mikor is ők mindnyájan kinek-
kinek szabadjára hagyták, hogy addig maradjon benn, a 
meddig a kedve tar t ja . Mert mi más voltak az alapítványi 
intézetek és kolostorok, mint keresztyén iskolák, a melyek-
ben az í rást ós a keresztyen fegyelmet tanulták ós nevel-
tek kormányzásra és igehirdetésre alkalmatos egyéneket? 
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a mint olvassuk, hogy Szent Ágnes 101 az iskolába jár t , 
ós most is lát juk némely nőkoiostorban, teszem azt : 
Quedlínburgban,102 és ehhez hasonlókban. Bizony valójában 
minden alapítványi intézetnek és kolostornak oly szabad-
nak is kellenne lenni, hogy istent szabad akarat tal és 
nem kényszermunkával szolgálnák, Hanem utóbb behozták 
a fogadalmat ós örökös fogságot csináltak abból, sőt a 
kolostori fogadalmat a keresztség! fogadalomnál is különb-
nek tekintették. Mire vezetett ez, látjuk, halljuk, olvassuk 
ás tapasztal juk napról-napra jobban. 

Tudom ón jól, hogy ezt az én tanácsomat igen bolon-
dosnak fogják találni; de ezzel most nem törődöm. Azt 
javaslom, a mit jónak lá tok; vesse el, a ki akarja . Én 
látom jól, mint t a r t j ák meg, különösen a szüzességi foga-
dalmat, a mely szinte egész általánossá válik az ily kolos-
torok útján, pedig Krisztus meg nem parancsolta, ellen-
kezőleg igen kevesen termettek arra, mint ő maga és 
Szent Pál is mondja (Mát 19, s L Kor. 7, 7.). Nagyon 
szeretném én, ha mindenkin segíthetnénk, ós hogyha ön-
kényes, koholt emberi szokás ós törvény a keresztyén 
lelkeket foglyul nem ejtené. 

Tizennegy eclszer; lássuk meg azt is, hogy sülylyedt 
el a papság ós némely szegény lelkipásztor, asszonynyal 
és gyermekkel a nyakán, hogy terhelődött meg lelkiismere-
tük, minthogy senki sem siet a segítségükre, bárha igen 
könnyű dolog volna ra j tuk segíteni. Hát, ha a pápának 
mindegy, ha itt minden úgy megy, a hogyan megy ós 
pusztul, a mi pusztul, én saját lelkiismeretem megnyugta-
tására kinyitom a számat, dühöngjön bár pápa, püspök 
vagy az, a ki akar ós azt mondom: 

Hogy Krisztus és az apostolok rendelése szerint, min-
den városnak egy papja vagy püspöke 103 legyen, mint 
Pál világosan írja Tit. 1. (5) ós a papot ne kényszerítse 
senki arra, hogy hites feleség nélkül éljen, ellenkezőleg 
bírjon egyet, a mint Pál I. Tim. 3. (2) ós Tit. 1. (6) 
mondja : „A püspöknek feddhetetlen ós egy feleséggel 
bíró férfiúnak kell lennie, a kinek gyermekei engedelme-
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sek ós jó erkölcsűek" sfcb. Mert püspök és pap egyet je-
lent Szent Pálnál, mint ezt Szent Jeromos 104 is bizonyítja. 
De a mostani püspökökről az írás semmit sem tud ; azokat 
köz keresztyén intézkedés alapján állították be, hogy egy 
püspök sok pap felett kormánykodjók. 

Tehát az apostoltói nyilvánvalólag azt tanuljuk, hogy 
a keresztyen világban az legyen a rend, hogy a közönség-
ből minden város válaszszon egy tudós, jámbor polgárt, 
kire a papi hivatalt rábízza ós öt a gyülekezet tar tsa el, 
teljesen szabadságára hagyván, hogy házas életet akar-e 
élni, vagy sem; melléje adjunk aztán több lelkészt vagy 
diakont, szinten házas embereket, vagy, a mint ők akarják, 
a kik a nép ós gyülekezet kormányzásában prédikálással 
és szentségkiosztással segédkezzenek, úgy a mint ezt 
még ma is lát juk a görög egyházban 105. Itt azonban, mint-
hogy utóbb nagy üldözés és harcz folyt az eretnekek ellen, 
sok szentatya akadt, a ki önkényt lemondott a házas élet-
ről, csakhogy annál inkább élhessenek a tanulásnak és 
készen legyenek minden órában a halálra ós harczra. 

Ámde ekkor a római szék vakmerő önkónynyel közbe-
lépett ós általános parancsot adva ki, megtiltotta a papi-
rendnek a házas életet.106 Ezt az Ördög súgta neki, mint 
Szent Pál hirdeti I. Tim. 4. (1? 3 ) : „Támadni fognak 
tanítók, a kik ördögi tanokat hirdetnek és megtil t ják a 
a házasságot" stb. Ekként, sajnos, annyi nyomor támadt, 
hogy fel sem is sorolható és ok adódott a görög egyház-
nak az elszakadásra ós roppant mód elharapódzott a 
viszály, bűn, szógyen ős botrány, a mint mindez rend-
szerint be szokott következni ott, a hol az Ördög lát a 
maga dolgához. Hát mit tegyünk már mos t? 

Én azt tanácslom, hogy legyen ú j ra szabadság ós 
kinek-kinek bízzuk tetszésére, hogy házas vagy nem házas 
életet akar-e folytatni. Hanem persze ez esetben egészen 
más világ lenne, más kormányzás, más vagyonkezelés, 
sutba kerülne az egész papi jog és Rómának nem sok 
hűbér jutna. Meggyőződésem, hogy annak a nyomorult, 
szűzietlen szüzességnek a kapzsiság volt az oka, ebből 
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eredt aztán,, hogy mindenki pap akar t lenni és mindenki 
papnak akar ta kitaníttatni a maga gyermekét, nem a 
szűzies életre gondolva, a mihez épenséggel nem szüksé-
ges, hogy a papi rendbe lepjünk, hanem hogy munka és 
fáradság nélkül élvezze az elmúlandó jókat Isten világos 
parancsolatja ellenére I Móz. 3£ (19): „Arczocl verejtéké-
vel egyed a te kenyeredet". S azt a színt adták az egész 
dolognak, mintha az o feladatuk imádság és mísemondás 
volna. 

Nem szólok itt a pápáról, püspökökről, rendalapitókról 
vagy papokról és barátokról, a kik nem Isten szerzése. 
Ha ők terhet rak tak önmagukra, hordják is azt. Beszélni 
akarók a papi rendről, melyet Isten rendelt, a melynek a 
gyülekezetet az ige hirdetésével és a szentségekkel kell 
kormányoznia, körében laknia és világi háztar tást vinnie. 
Ennek egy keresztyén zsinat út ján meg kellene adni azt 
a szabadságot, hogy házas életet folytathasson, nehogy 
veszedelem és bűn lepje meg őket, mert a kit maga az 
Isten le nem kötelezett, senki más sem kötelezheti le azt, 
még ha mennyei angyal volna is, a pápáról nem ís szólva; 
és a mit ez ellen az egyházi jog beszél, az hiábavaló 
mese ós üres fecsegés. 

Továbbá azt tanácsolom, hogy a ki ezentúl pappá 
szentelteti magát vagy egyébként is, a püspöknek semmi 
esetre se tegyen szüzességi fogadalmat, sőt egyenesen je-
lentse ki, hogy neki épen semmi joga sincsen tőle oly 
fogadalmat követelni ős hogy az efféle követelés ördögi 
zsarnokság. Ha pedig akár kényszerből; akár önkényt ki-
jelentenék, mint némelyek teszik, hogy fogadalmuk csakis 
annyiban érvényes, a mennyiben emberi gyengeségük mellett 
azt megtar that ják, úgy e kijelentéssel is kiki szabadon s csu-
pán negatív értelemben éljen, olyan formán, mintha teszem 
azt mondaná: nem igérek szüzességet, mert emberi gyen-
geségem azt meg nem engedi, hanem egyesegyedal angyali 
elszántságot ós mennyei erényt : hogy igy minden fogada-
lom nélkül lelkiismerete szabad legyen. 

Nem akarom tanácsolni de akadályozni sem, hogy a 
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kiknek még nincs feleségük, megházasodjanak vagy fele-
ség nélkül maradjanak; ezt a keresztyén közösségi rendre 
és kinek-kinek jobb belátására bízom. De az elöl a nyo° 
moruit nép elől nem akarom elrejteni az én becsületes 
tanácsomat és megvonni tőlük a vigasztalást, a kik most 
asszony nyal és gyermekekkel nyakukon, rossz lelkiismeret-
tői gyötörtetve, szégyentől égnek, mivelhogy az asszonyu-
kat ágyasnak, gyermekeiket papfat tyaknak csúfolják. Hát 
velük nyiltan közlöm az ón udvari jogomat. 

Ha van oly kegyes pap, a ki ellen egyébként senki 
más kifogást nem tehet, mint hogy gyarlóságból valamely 
asszonynyal szégyenbe keveredett, de mindketten úgy 
éreznek szivük melyében, hogy örömest együtt maradná-
nak a sírig igaz hitvesi hűségben, hogyha ezt jó lelkiis-
merettel tehetnék, bárha szégyenüket nyilvánosan kellene is 
viselniök: az ily két egyén Isten előtt bizonynyal hitestárs! 
És még hozzáteszem, hogy ha ők így ereznek ós így egy 
életben egyesülnek, hogy lelkiismeretükkel minél hamarébb 
rendbe jö j jenek: vegye el a pap azt az asszonyt törvényes 
feleségül, tar tsa meg és egyébként éljen becsületesen vele, 
mint férj, mitsem törődve azzal, hogy a pápa akar ja vagy 
nem akar j a-e azt, vagy hogy az egyházi avagy világi tör-
vény ellen van-e. Fontosabb a te lelked üdvössége, mint 
azok a zsarnoki, önkényes, gaz törvények, a melyek az 
üdvösségre nem szükségesek s Istentől sincsenek rendelve. 
Neked épen úgy kell cselekedned, mint a hogy Izráel fiai 
cselekedtek, a kik az egyptomiaktól megszolgált bérüket 
ellopták, vagy a mint egy szolga tett, midőn gonosz urától 
a maga megszolgált bérét ellopta: hiszen így lopta el a 
pápa is a te törvényes feleségedet ós gyermekedet. 

A kiben van hit ezt merni, az csak iziben kövessen 
engem, nem akarom ón őt félrevezetni. Ha mint pápának 
nincs is hatalmam, van hatalmam, mint keresztyén ember-
nek, hogy felebarátomon segítsek ós bűneitől és bajaitól 
megszabadítsam, meg peclig nem minden ok ós alap né lkü l 
Először: nem minden pap nélkülözheti a feleséget nem 
csupán a gyarlóság, hanem a háztartás miatt sem. Hát 
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tar tson asszonyt, ezt a pápa ís megengedi neki, csak há-
zasságra ne lépjenek, — igen de hát mi ez ? Egy fórfiút és 
egy nőt magukra hagyunk ós mégis megtiltjuk, hogy el 
ne buk janak! Bíz ez csak olyanforma dolog, mintha szal-
mát és tüzet raknánk össze ós megparancsolnók, hogy se 
ne füstölögjenek, se ne égjenek. Másodszor: a pápának a 
házasságot ép úgy nincs joga megtiltani, a mint nincs 
hatalma megtiltani az evést, ivást ós a természetes meg-
halást vagy meghizást. Mind e miatt senkit sem lehet vét-
kesnek' tekinteni és a pápa felelős mindazon bűnért, a mi 
ez ellen történik, mindazon lel kékért, a kik a miatt el-
vesznek, felelős minden lelkiismeretért, a melyet így meg-
zavar és meggyötör s bizony régen megérdemelte volna, 
hogy a világból is kikergessék ; oly sok szegény lelket 
fojtot t meg már ördögkötelóvel, bár én hiszem, hogy az 
Isten sokhoz azok közül haláluk órájában kegyelmesebb 
vala, mint a pápa életükben. Még sohasem származott s 
sohasem is fog származni valami jő a pápaságból ós annak 
törvényeiből Harmadszor: bárha a pap törvénye ellene 
van is, mégis, ha valaki házasságra lep a pápa törvénye 
ellenőre, akkor már hiába, az ő törvényének vége és ér-
i é i \ telen az. Mert Isten törvénye, a mely parancsolja, hogy 
& férfit ős asszonyt senki se válaszsza el, jóval fölötte áll 
a papa törvényének és nem szabad az Isten parancsolat-
já t a pápai parancs miatt lerontani ós háttérbe szorítani, 
bárha sok eszelős jogász a pápával együtt akadályokat 1 0 7 

talált ki és ekként hátráltatta, megbontotta és megzavarta 
a házassági rendet, úgy, hogy végül Isten parancsolat ja 
semmibe lépet t! Mit beszéljek többet, hiszen az egész 
egyházi papi törvényben nincs kőt sor se, a melyből a 
kegyes keresztyén okulást meríthetne ós, sajnos, oly sok 
a tóves ós veszedelmes törvény, hogy legjobb volna, ha 
máglyát raknának belőlük. 

Ámde te azt mondod: mégis csak botrányos dolog 
az, s úgy illenék, hogy előbb a pápának kellene az alul 
felmentést adnia. Hát erre ón azt felelem, hogy a mi 
botrány van benne, az mind a római szók vétke, a mely 
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ily tőrvényt jog nélkül ós Isten ellen hozott ; Isten és a 
Szentírás szerint azonban nem botrány ez. És ha a pápa 
felmentést adhat a maga pénzsovár, zsarnoki tőrvényei 
alól, úgy bármely keresztyén is adhat felmentést ugyanaz 
alól Isten neveben a lelkek üdvösségéért, mert Krisztus 
mindenkit felszabadított minden emberi törvény alól, külö-
nösen, hogyha azok Isten és a lelkek üdvössége ellenére 
vannak, miként ezt Szent Pál Galat. 5, ós I. Korint. (8. 
95 io) tanít ja. 

Tizenötödször: hogy azokról a szegény kolostorokról 
se feledkezzem meg. A gonosz lélek, a ki most minden 
rendet felforgat az emberi lorvenyekkel ós elviselhetetlen 
állapotokat teremt, néhány apátot, apátnőt és főpapot is 
megszállott, a mennyiben rendtársaik ós a nővérek felett 
úgy előljáróskodnak, hogy ezek hamarosan a pokolba és 
ott is oly nyomorult sorsra jutnak, akár az Ördög többi 
mart í r j aL108 Ők ugyanis a maguk gyóntatószóke számára 
t a r to t t ak fenn minden vagy legalább néhány s épen 
t i tkos halálos bűnt ; úgy, hogy azok alól egyik rendtárs a 
másikat fel nem oldozhatja, mert különben engedetlenség 
miatt átok alá kerüL Hát nem mindenütt és nem mindig 
találhatók angyalok, hanem gyarló emberek is, a kik 
inkább minden átkot és fenyítést elszenvednek, mintsem-
hogy főnökeiknek vagy a kirendelt gyóntatóknak titkos 
bűneiket meggyónják; ós azután ily lelkiismerettel élvén 
a szentséggel, rendbontókká („irregulares"),109 mi több, a 
kínok martalékaivá lesznek. Ő vak pásztorok, ó dőre 
főpapok, ó ragadozó fa rkasok! 

Azt mondom erre : helyén való dolog, ha a nyilvánvaló 
vagy ismeretes bűnt csupán a főnök bünteti meg, de 
csakis az olyat és a kívül semmi mást ne vonjon a maga 
hatáskörébe; a t i tkos bűnök felett nincs hatalma, bárha 
azok a képzelhető . leggonoszabbak volnának is. És ha 
mégis megcselekszi, úgy zsarnok ő, mert ehhez nincs joga, 
ezzel Isten Ítéletébe avatkozik. Azért tanácsom ugyanazon 
rendtársaknak és nővéreknek: ha a főnökök nem engedik 
meg, hogy a ti tkos bűnöket annak gyónd meg, a kinek 
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akarod, űg*y tartsd meg magadnál és panaszold el a te 
testvérednek vagy nővérednek, hadd oldozzon ő fel és 
vigasztaljon meg, aztán eredj és tedd, a mit akarsz és 
tenned kel l : csak hidd erősen, hogy fel vagy oldozva s 
akkor nincs baj. És az átok, a rendbontás (irregularitas) 
s mindaz, mivel fenyegetnek, ne bántson téged, se ne 
téveszszen meg, azok csakis azon nyilvános és ismeretes 
bűnökre érvényesek, a miket be nem vallanak: te nem 
félhetsz tőlük. Mi is ju t eszedbe, te vak rendfő, hát azt 
hiszed, hogy fenyegetéseddel elejét veszed a ti tkos bűnök-
n e k ? Hagyj bekét annak, a mi a nyilvánosságra nem 
tartozik, hogy az Isten kegyelmének és Ítéletének is 
akadjon dolga és nemcsak te neked. Nem úgy bízta ő 
reád ezt a dolgot, hogy a maga kezéből mindent kibocsá-
tot t volna. Sőt neked a kisebb részt jut ta t ta . — Legyen 
hát a szabály szabály, de ne ostromold vele az egeket. 
Isten ítéletét. 

Tizenhatodszor: A jóltevők vagy meghalt rokonok 
emlékének szentelt évforduló napokat 1 1 0 - 1 1 1 és engesz-
telő miséket 112 is egészen meg kellene szüntetni vagy 
legalább kevesbíteni, mert nyilvánvaló, hogy azok immár 
csak gűnytárgy, a melylyel Istent szörnyű módon haragít-
j u k és hogy csak költekezés, evés és ivás a céljuk. 
Ugyan mi gyönyörűséget találhatna az Isten azokban a 
nyomorultul elhadart silány vigiliákban és misékben, a 
miket se nem olvasnak, se nem imádkoznak, sőt ha már 
ép el is imádkozzák, azt sem az Isten kedvéért ős szív-
beli szeretetből, hanem pénzért s csakúgy köteles robot-
képen tet ték. Hát lehetetlen, hogy az Istennek tessék, 
avagy számba vegye, a mi nem szívbeli szeretetből ered. 
Azért kegyes dolgot cselekeszünk, ha mi mindazt meg-
szüntet jük vagy legalább kevesbítjük, a mi nyilvánvalólag 
visszaéléssé fajul és az Istent inkább haragítja, mint 
engeszteli. Jobb szeretném, igen, Istennek is kedvesebb 
volna s többet is érne, hogyha bármely alapítvány, egy-
ház vagy kolostor a maga évi misóit és vigiliát mind egybe-
fogná és egy napon tar tana egy igazi vigiliáit és miset, 
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szívbeli komolysággal, áhítattal és hittel, az összes jó-
tevőkért , semminthogy évenkint ezret meg ezret tart, ' s 
mindenkinek külön, ily áhítat és hit nélkül. Őh édes keresz-
tyének, az Isten nem a sok, hanem a jó imádságot szereti, 
sőt kárhozta t ja a hosszú ós a sok imádságot. Mát. 6. (7) 
ós azt mondja, hogy „ezzel ők csak kínjukat növelik." 
Ámde az Istenben bízni nem tudó kapzsiság ily dolgokat 
mivel, aggódván a miatt, hogy éhen kell halnia. 

Tizenhetedszer: meg kellene szüntetni az egyházi jog 
némely büntetéseit (poena) ís, különösen az egyházi tilal-
mat (interdictum) 113 mint a melyet kétségkívül a gonosz 
lélek eszelt ki. Nem ördögi dolog-e? mikor valamely bűnt 
más sok és nagyobb bűnnel igyekszenek jóvátenni? Hisz 
nagyobb bűn, ha Isten igéjét és tiszteletét akadályozzák, 
avagy szüntetik meg, mintha valaki nem egy papot, ha-
nem húsz pápát fojt meg egyszerre, vagy ha papi jószá-
got foglal le. Ez is egyike azon gyöngéd erényeknek, a 
miket az egyházi jog hirdet, mert az egyházi avagy lelki 
jog azért neveztetik lelkinek, mivel a lélektől ered, csak-
hogy nem a szent lélektől, hanem a gonosz lélektől. 

Az átkot sem kell egyebütt alkalmazni, csak ott, a 
hol annak alkalmazását az írás rendeli, vagyis azok ellen, 
a kik az igaz hitet megvetik, vagy nyilvánvaló bűnökbe 
merülnek; nem pedig világi érdekből. De most megfordítva 
megy! Kiki ól, a mint akar és kiváltkép épen azok, a kik 
másokat nyúznak ós átokkal megbélyegeznek ós ez idő 
szerint minden átok csupán világi érdeket szolgál és ezt 
mi senki másnak, csakis a szent papi jogtalanságnak 
köszönhetjük, a mint ón ezt korábbat egy beszédemben 
bővebben is kifejtettem.1 1 4 

A többi büntetéseket (poena) milyenek a felfüggesztés 
(suspensio)1 1 5 rendbontás (írregularítas),116 súlyosbítás (ag-
gravátio) ujrasulyosbitás (reaggravatio),117 letétel (deposi-
tio)118 villámlás, mennydörgés, átkozódás, kárhoztatás és a 
többi találmányok, tíz ölnyi melyre kellene beásni a főidbe, 
hogy még a nevük és emlékezetük is kiveszszen a földről. A 
gonosz lélek, melynek békóit az egyházi jog oldozza fel, 
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az hozta e borzasztó csapást és nyomort a szent keresz-
tyénség- lelki országába ós általuk nem mást, mint lelki 
romlást ós elnyomatást szerzett, hogy szinte méltán alkal-
mazhat juk itt Krisztus eme szavát Mát. 23 (13): „Jaj nektek, 
írástudók, ti lefoglaltátok magatoknak a tanítás hatalmát 
és bezárjátok a mennyországot az emberek előtt; ti nem 
mentek be és út jába álltok azoknak, a kik bemennek". 

Tizenmjolczaelszór: minden ünnepnapot meg kell szün-
tetni, csakis a vasárnap tartandó meg, ha pedig a mi asszo-
nyainknak és a nagy szenteknek ünnepet akarnának szen-
telni, azt mind tegyék vasárnapra, vagy csak reggel lég} op 
mise és azután egész nap munkanap. Mert ha ünneplésünk 
ivás, játék, naplopás, henyeles és mindenféle bűnös vissza-
élés, Istent inkább haragít juk meg a szent napokra, mint 
a többire ós egész visszás állapot létesül, t. i. a szent 
napok lesznek nem szentek, a munkanapok pedig szentek. 
A sok szent nappal az Istent ós az o szentjeit nemcsak 
hogy semmi tisztelettel, hanem ellenkezőleg nagy tiszte-
letlenséggel illetjük, bárha némely eszelős főpap azt hiszi, 
hogy ha Szent Ottilíának, Szent Borbálának — s hozzá 
kiki a maga vak buzgósága szerint — ünnepet rendezett, 
hát akkor valami jó dolgot mívelt, holott sokkal jobban 
teszi vala, ha egyikmásik szent tiszteletére a szent napot 
munkanappá avatja fel. 

Ehhez járul, hogy a közönséges ember a lelki kár 
mellett kettős testi kár t is szenved, amennyiben dolgát 
elmulasztja, s hozzá többet költ, mint rendesen, sőt teste 
is satnyúl és a munkára alkalmatlanná lesz, a mint ezt 
naponkint, látjuk. És még se ju t senkinek sem az eszébe, 
hogy javítson ezen az állapoton. Pedig e dolognál még azt 
a kérdést se szükség felvetni, hogy a pápa rendelte-e az 
ünnepeket, vagy hogy kell-e hozzá felmentvóny avagy en-
gedély? A mi Isten ellen van ós ember testének és lelké-
nek ártalmas, nemcsak joga van azt minden egyes gyüle-
kezetnek, tanácsnak vagy felsősógnek megszüntetni ós 
megakadályozni a pápa vagy püspök tudta ós akarata 
nélkül, hanem lelke üdvössége őrdekóben kötelessége is, 
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hogy azt meggátolja, még a pápa vagy püspök akarata 
ellenére is, bárha tulaj donkép első sorban nekik kellene 
az ilyesmit megakadályozniok. 

És első sorban kellene megszüntetni a templomszen-
telő búcsúkat, mivelhogy ezek semmi egyebek, mint való-
ságos tivornyák, vásárok ós játékbarlangok, s csakis isten 
gyalázását és a lelkek kárhozatát mozditják elő. Nem 
használ itt semmit az üres kifogás, hogy ha az eleje jó, 
hát jó a folytatása is. Isten a maga mennyből kiadott 
törvényét is felfüggesztette, mikor visszaéltek vele, és 
most is naponként megváltoztatja, a mit rendelt, összetöri 
a mit csinált, hogyha visszaélnek vele, miként a XVII. 
Zsoltárban (27) olvassuk róla: „Te a gonoszokkal fordítva 
bánsz". 

TizenJálenczeclszer: a házasságtiltó fokok vagy ízek 
megváltoztatanclók, mint példának okául a sógorságnál a 
harmadik és negyedik fok, olyanformán, hogy ha a pápa 
Rómában ezek alól felmentést adhat pénzért, ugyanazon 
esetben más pap is megadhassa a felmentést ingyen ós a 
lelkek üdvösségéért. Igen, adná isten, hogy veszne mindaz, 
a mit Rómában kell megvásárolni, és maga a pónzprés, 
a papi törvény is, hogy minden egyes pap ugyanazt pénz 
nélkül tehetné ós mellőzhetne, teszem az olyasmiket, mint 
a búcsú, búcsúlevelek, vaj levelek,139 miselevelek 120 ós a 
mi gyónókönyvecskékkel 121 való egyéb gazság csak te-
nyészik Rómában, a szegény nép becsapása és kizsebelése 
végett. Mert ha van hatalma a pápának a maga szent 
hálóját — törvényt kellett volna mondanom! — a pénzre 
kivetni, bizonyára meg inkább van hatalma bármely pap-
nak ugyanazt széttépni és Istenéért lábbal taposni; ha 
pedig nincs erre hatalma, akkor a pápának sincs hatalma 
ugyanazokat gyalázatos módon a vásárra dobni. 

A böjtöt is kinek-kinek szabadjára kellene hagyni 
ós mindenféle ételt szabadossá tenni, mint ezt az evan-
góliom teszi. Hisz a böjtöt Rómában ők maguk is kigú-
nyolják ; mi velünk itthon olajat i tatnak s ők a csizmájokat 
se kennék be vele; aztán pénzért adják meg nekünk azt 
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a szabadságot ís, hogy vajat ós más egyebet ehessünk, holott 
Szent Apostol azt mondja (I. Kor, 10,28), hogy minekünk 
mindenben szabadságunk vagyon az evangóliorn alapján. De 
ők a maguk papi jogával fogságba ejtet tek ós megrabol-
tak minket, hogy pénzen kelljen visszavásárolnunk mind-
azt, s ezzel oly butává, félénkké tet tók a nép lelkiismere-
tét, hogy már nem is tanácsos erről a szabadságról pré-
dikálni, mert a tömeg ezen igen nagyon megbotránkozik 
ós nagyobb bűnnek ta r t j a a vaj evést, mint a hazugságot, 
esküdözést vagy akár a paráznaságot ís. Hát pedig emberi 
dolog az, s a mi embertől van, akármi nagyra fú j ják ís 
fel, nem származhatok abból soha semmi jó. 

Huszadszor: a „vad" kápolnákat ós mezei templomo-
kat 1 2 2 alapostól együtt fel kell dúlni, minők teszem azt az 
újabb bucsúhelyek, Welsenaeh,123 Sternberg,124 Trier,125 

Grimmenthal,12G ós jelenleg Regensborg 127 ós sok más. Oh 
mily keserves számadás vár azokra a püspökökre, a kik 
az ily ördögi kísértést megengedik ós abból hasznot húz-
nak, Nekik kellene ezt első sorban megakadályozníok, de 
ők azt hiszik, hogy ez isteni szent dolog s nem veszik 
észre, hogy az Ördög mesterkedik itten, csakhogy a kap-
zsíságot növelje, hogy hamis, képzelt hitet keltsen., a gyü-
lekezeteket gyengítse, a t ivornyákat ós paráznaságot ter-
jessze, a pénzt, munkát haszontalanul fecsérelje és a sze-
gény népet orránál fogva vezesse. Ha az írást oly jól 
ismernék, mint azt az átkozott papi jogot, tudnának e 
bajon segíteni. 

Az se mentség, hogy ott csodajelek történnek, mert 
a gonosz lőlek ís mívelhet csodákat, mint Krisztus mon-
dotta. Mát. 24, (24). Ha komolyan fognák a dolgot és meg-
ti l tanák az efféle tizeimet, a csodák hamar megszűnnének. 
Ha meg Istentc" van, tilalmuk se akadályozná meg. És ha 
semmi más jo. sem árulná el, hogy ez a dolog nincs Isten-
től, elég maga a puszta tény is, hogy az emberek esz 
nélkül dühöngve, mint a barmok, csordamódra tódolnak 
oda, a mi lehetetlen, hogy Istentől legyen. Erre vonatkozó-
lag nem is parancsolt meg Isten semmit, itt engedelmes-
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ségről, érdemről sző se lehet, azért gyorsan közbe kellene 
lépni ós a népet arról letiltani. Mert, a mit nem Isten ren-
delt ós mégis Isten parancsolata fölé tolakodik, az bizo-
nyára magának az Ördögnek a dolga. A gyülekezeteknek 
is káruk van belőle, mert alább száll a becsületük. Egy 
sző, mint száz, nagy hitetlensógre mutat mindez a népnél, 
mert ha igaz hitük volna, mindent megtalálnának otthon 
a maguk templomában, hova járni parancs. 

De mit mondjak ? Hisz mindenki csak azon j á r t a t j a 
az eszét, hogyan üsse nyélbe a rendes búcsújárás dolgát 
a maga kerületében; azzal, hogy a nép igazán hisz ós él-e,— 
dehogy ís törődik. A kormányzók olyanok, mint a nép : 
egyik vak vezeti a másikat. Sőt a hol a búcsújárás nem 
vág be, ott a szentavatásra kerítik a sort, nem ám a szentek 
tisztelete végett, mert hisz őket az ily felmagasztalás nél-
kül is elegendőkepen tisztelhetik, hanem hogy nópcsődüles 
legyen és pénzjövedelem. S ehhez aztán segédkezet nyúj t 
a pápa és a püspök. És hull a búcsú s arra van pénz elég; 
de az Isten parancsolataira senkinek sincs gondja, az után 
senki sem töri magát, arra senkinek sincs pénze. 0, hogy 
mi ennyire vakok vagyunk ós az Ördögnek a kísértésre 
nemcsak hogy szabad kezet adunk, hanem támogat juk és 
erősít jük őt. Szeretném, ha azoknak a kedves szenteknek 
békét hagynának ós a szegény népet félre nem vezetnek. 
Mely lélek adott a pápának hatalmat, hogy valakit szentté 
avasson ? 128 Ki mondja meg neki, vájjon ez vagy amaz 
szent-e, vagy nem ? Hát nincs elég bűn a földön ? Hát még 
Istent is kísértsük, ítéletébe ár tsuk magunkat és azokat a 
kedves szenteket, pónzbálványokká avassuk ? 

Azért azt tanácslom, hagyjuk a szenteket magukra, 
avassák ők maguk-magukat szentekké. Sőt avassa őket 
szentekké maga az Isten s minden ember maradjon szépen 
otthon a maga gyülekezetében, a hol tobb jót talál, mint 
az összes bucsús templomokban, mégha ezek mind szinte 
egy bucsútemplommá változnának is át. Otthon megtalál-
juk a keresztsóget, az Űr teste szentsüket az igehirdetést 
és felebarátainkat, s ezek különb dolgok, mint az összes 

I). Luther M. müvei. , a 
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szentek az égben, mert ezeket mind Isten Igéje és a szent-
ség szentelte meg, S mert mi ép e fenséges dolgokat vet-
jük meg, az Isten szent haragjában méltán küldi nyakunkra 
az Ördögöt, aki aztán ide-oda rángat, bucsiíjárást rendez, 
kápolnákat és templomokat emel, a szenteket imácltatja 
s több efféle bolond dolgot csinál, csakhogy mi az igaz 
hitből ki és új, hamis vakhitbe essünk, mint a hogy haj-
dan Izrael népévei cselekedett volt; azokat is elvonva a 
jeruzsálemi templomtői sok más helyre hurcolgatta 
s hozzá az Isten nevében és az ő tiszteletének ürügye 
alatt. Fel is emelték ez ellen az összes próféták szavukat,— 
s jutalmuk kínszenvedés vala. De most az sincs, ki ez 
ellen prédikáljon, alkalmasint püspök, pápa, papok ós ba-
rátok őt is megkínoznák. Hát most is nagyon készülődnek 
hogy a ílórenczi Antalt 129 ős sok mást is szentté avassanak, 
hogy azok szentsége hírt s pénzt hajtson nekik, holott 
annak egyedül az Isten dicsőségére és jó példa gyanánt 
kéne szolgálnia. 

És még ha az a ssenttéavatás hajdan helyénvaló volt 
is, ma már nincs annak értelme, hiszen hajdan nem egy 
dolog jó volt, a mi ma botrányos ős káros, teszem azt 
az ünnepnapok, templomkincsek ós cifraságok. Mert nyil-
vánvaló, hogy a szenttéavatásnak nem Isten dicsősége, 
sem nem. a keresztyének javítása, hanem pénz s hírnév 
a célja; egyik templom a másiknál különb akar lenni s 
kitűnni a maga különös kincsével, — bántaná hát, hogy-
ha ilyesmire a másik is szert tenne s ilyenformán oda 
lenne büszkesége. Így élnek vissza a lelki javakkal s igy 
fordít ják azokat múló javak megnyerésére e gonosz végső 
időben, csakhogy minden, még maga az Isten is a kapzsi-
ság szolgálatába álljon. Ilyenformán aztán, a mi előny itt 
vagy ott van, az. is csak a pártoskodást ós a nagyzást 
szítja, mert a melyik gyülekezet különb a többinél, az 
ezeket megveti és fölibök emelkedik, holott az összes, 
mindenekkel egyenlokép közös isteni javaknak, egyes-
egyedül a keresztyén egység erősítését kellene elomoz-
ditaniok. De hát a pápának másba telik kedve, mert hát 
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fájna, neki, hogyha a keresztyének mind egyek és egyen-
lök volnának. 

Ide tartozik meg ez is: meg kellene szüntetni vagy 
semmibe se venni, vagy az összes gyülekezetekkel közőssé 
tenni a szabadságot, a bullákat és mindazt, a mit a pápa 
Rómában a maga szemétdombján á r u i Mert ha ő Witten-
bergnek, Hallónak, Velenczének ós kiváltkópen Rómának 
engedményeket (indulta),130 kiváltságokat, búcsút, kegyel-
inét, előnyöket, e lőjogokat 1 3 1 osztogat és ácl el — ugyan 
hát miért nem adj a azokat általán minden egyháznak? 
Nem köteles-e ő ingyen és Istenért megtenni minden 
keresztyénnek mindazt, a mit tehe t ; sőt, ha kell, vérét 
is ontani értük ? Mondd hát, mért ád avagy ád el ennek 
az egyháznak és mért nem a többinek P Vagy szükséges 
talán, hogy az az átkozott pénz Ő szentsége szemében 
oly nagy különbséget tegyen a keresztyenek közt, holott 
egyformán mindnyájunké a keresztség, Ige. hit, Krisztus, 
Isten ós minden dolog ? Hát látó szemmel vakokká, józan 
észszel bolondokká akar minket mindenképen tenni, hogy 
imádjuk ezt a kapzsiságot, gazságot ós kérkedést? ő 
pász tor ; igen, ha pénzed van, de másként nem. És még 
sem szégyenlik magukat a gazság miatt, melynél fogva 
bulláikkal orrunknál fogva vezetnek. Nekik csak az az 
átkozott pénz kell, más egyébbel nem törődnek. 

Azért azt tanácslom: hogy ha fel nem hagynak e 
bolond dologgal, minden kegyes keresztyen nyissa ki sze-
mét ós ne hagyja magát a római bullákkal, pecsétekkel 
megtévesztetni, maradjon otthon a maga gyülekezetében 
és tar tsa legjobbnak a maga keresztségét, evangóliomát. 
Krisztusát ós Istenét, ki minden helyen egy ugyanaz és 
tekintse a pápát a vakok világtalan vezetőjének. Nem 
adhat neked sem angyal, sem pápa annyit, mint Isten ád 
a te gyülekezetedben, sőt ép Isten ingyen adományaitól 
foszt meg ő téged, a midőn a maga adományait tukmál ja 
rád, hogy azokat megvásárold, ós ád neked aranyért 
ólmot, húsért bőrt, zacskóért zsineget, mézért viaszkot, 
vagyonért szót, lélekért betűt, a mint saját szemeddel 
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láthatod. És ha mindezt észbe nem veszed, ha az o perga-
mentjévei és viaszkjával akarsz égbe jutni, vigyázz, 
kocsid ugyan hamar összetörik, és az az ut, melyet nem 
Isten nevében kezdtél meg, a pokolba vezet — Csak ezt 
az egy biztos szabályt jegyezd meg magadnak: a mit a 
pápától meg kell venned, az sem nem jő, sem nem Isten-
től való, mert a mi istentől való, azt nemcsak hogy in-
gyen kapjuk, hanem az egész világot ép azért éri büntetés 
és kárhozat, mert nem akar ja azt ingyen befogadni, t. i. 
az evangéliomot és az isteni dolgokat. Méltán suj t az 
Isten minket ezzel a tévelygéssel, mivel az ő szent Igéjét, 
a keresztség kegyelmét megvetettük, a mint Szent Pál 
mondja (II. Thessz. 2, 1 1): „Isten mindazokra, a kik az 
igazságot nem fogadják be üdvösségükre, nagy tévely-
gést bocsát, hogy hígyjenek és engedelmeskedjenek a 
hazuságnak és gonoszságnak, a mint megérdemlik." 

Húszon egyedszer: valóban igen nagyon szükséges 
volna, hogy egyszer már minden koldulásnak vége sza-
kadna az egész világon. Tulajdonkép senkinek sem volna 
szabad a keresztyenek kőzött koldulni járni, E tekintetben 
könnyű is volna rendet csinálni, csak bátran és komolyan 
hozzá kellene látni a dologhoz, olyanformán, hogy minden 
egyes város gondoskodnék a maga szegényeiről és idegen 
koldust be nem bocsátana, akármi legyen is a neve, akár 
zarándok, akár kolduló barát. Minden város eltarthatná a 
maga szegényeit és ha meg nem bírná, a környékbeli 
falvak népét is adakozásra kellene • buzdítani; hiszen 
különben is annyi csavargót és gaznépet kell a koldulás 
czimén táplálniok. így azután azt is meg lehetne tudni, 
kik a valóban szegények és kik nem. 

Be kellene állítani egy gondnokot vagy gyámot, a 
ki a szegényeket mind ismerné és jelentőst tenne a tanács-
nak vagy papnak szükségleteikről; vagy másként a lehető 
legjobb módon kellene ez ügyet rendezni. Nézetem szerint 
egy dulog sem jár annyi gazsággal és csalással, mint 
a koldulás, ezt mind könnyen orvosolhatnók. Az álta-
lán szabados koldulás a köznépre is valóságos csapás. 



A NÉMET NEMZET K E R E S Z T Y É N S É G NEMESSÉGÉHEZ 8 5 

Utána jártam a dolognak ; óvenkínt őt vagy hat kolduló 
szerzet állít be, mindenik többszőr mint hatszor vagy 
hétszer, ezenkívül még a közönséges koldusok, kéregetők 
ós búcsúsok ís, s arra az eredménjrre jutottam, hogy egy 
várost óvenkínt hatvanszor sarcolnak meg. Ehhez járul, 
a mit a világi hatóságnak illetékben, adóban ós egyéb 
járulékban kell fizetni és a mit a római szék a maga 
portékáiért elrabol és a mit haszontalanul felemészt, úgy, 
hogy Istennek egyik legnagyobb csodája, hogy még léte-
zünk és elünk. 

Hogy, mint egyesek állítják, ily módon a szegények-
ről nem lehetne kellőleg gondoskodni ós nem épülhetné-
nek oly nagy paloták és kolostorok, nem ís lehetnének 
oly gazdagok, azt nagyon ís jól tudom; de nincs is erre 
szükség. A ki szegény akar maradni, annak nem kell 
gazdagnak lennie; ha pedig gazdag akar lenni, fogja meg 
az eke szarvát ós túr ja a földet. Teljesen elég, hogy ha 
a szegényekről lehetőleg gondoskodunk, hogy sem éhen 
ne haljanak, sem meg ne fagyjanak. Nincs helyén, ha 
egyik a másik rovására henyél, dúskodik és jólétben 
úszik, míg a másik ínséget iát, a mint ma tény e visszás 
állapot, mert Szent Pál mondja (IL Thessz, 3, 1 0): „A ki 
nem dolgozik, ne is egyék". Senkit nem rendelt az Isten 
arra, hogy társa javaiból éljen, csakis a prédikáló és kor-
mányzó papokat, miként Szent Pál I. Kor. 9. ( u ) mondja, 
„az ő lelki munkájokér t" , s mint Krisztus is mondja az 
apostoloknak (Luk. 10, 17): „Minden munkás méltó a 
maga jutalmára". 

Huszonheiieclszer: Azt is gondoljuk meg, hogy az ala-
pítványoknál ós a kolostoroknál megrendelt sok misének 
nemcsak hogy kevés a hasznuk, hanem, egyenesen Istent 
kelt ik nagy haragra. Azért célszerű volna, hogyha több 
misét nem rendelnének meg, ellenkezőleg még a megren-
deltek nagyobb részét is megszüntetnék, hiszen lát juk, 
hogy azokat szintén áldozatnak és jó cselekedetnek tart-
ják, holott voltaképen azok is szentség volnának, ép úgy, 
mint a keresztség ós gyónás, pedig ezek nem másoknak, 
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hanem csupán azoknak használnak, a kik velők élnek. De 
hát lábra kapott az a nézet, hogy a miséket előkért és 
halot takért keli tartani ős minden e körül forog, ezért 
rendeltek meg annyit ős ezért lett, mint lá t juk belőlük 
az, a mi lett. Hanem ez talán még nagyon korai és hal-
latlan dolog; különösen azoknak, a kik az ily misék 
megszűnése esetén attól tar tanak, hogy oda lesz üzletük 
és keresetük, tehát erről kur tára fogva kell egyelőre szól-
nunk, inig majd gyökeret ver a helyes felfogás, hogy rai 
is hát és mire is jó az a mise? Sajnos, immár sok óv óta 
földi jövedelmet hajtó üzlet lett belőle, hogy innen túl azt 
szeretném tanácsolni: inkább pásztor vagy valami más 
mesterember, semmint pap vagy barát legyen az ember, 
akkor hamarébb tudja meg, mi a misemondás. 

Épensóggel nem beszélek a régi alapítványokról és 
székházakról (dóm)132 a miket kétségkívül azért létesítet-
tek, hogy — mert nem minden nemes gyermekből válik 
örökös és kormányzó a német nemzet szokásai szerint, — 
ezekről amaz alapítványi intézetekben gondoskodjanak, 
hogy Istent ott szabadon szolgálják, tanuljanak, tudós 
egyénekké legyenek és ilyeneket képezzenek. Én az új 
alapítványi intézetekről szólok, a iník csakis imádság és 
Hiísemondás végett létesitvók s miknek mintájára a régie-
ket is hasonlókép, imádsággal ós misékkel terhelik meg, 
úgy, hogy aztán ezeknek sincs semmi vagy csak igen 
csekély hasznuk, bárha az ís Isten kegyelmének köszön-
hető, hogy végre méltó sorsukat elveszik, elkorcsosulnak 
s egész dolguk karének és orgonalárma, meg otromba 
rongy mise, a mit elvégeznek, hogy az ideig való alapítvá-
nyok kamatait megkapják és felemésszék. Oh! a pápa, 
pöspökök, egyházi doktorok kötelessége volna mindezt 
meglátni s leírni, de hát ép ők üzérkednek leginkább az 
ilyesmikkel és örömmel üdvözölik mindazt, a miből pén-
zelni lehet így vezeti egy vak a másikat ; s mindez a kap-
zsiság és a papi jog műve. 

Azt sem volna szabad ezentúl megtűrni, hogy egy 
személy egynél több székesegyházi alapítványt ős egy-
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házi javadalmat bírhasson; érje be tisztes állásával, hogy 
mellette másnak is josson valami, s ne állhasson elő 
senki azzal az üres mentséggel, hogy tisztes állásuk fen-
tar tása céljából szükséges nekik egynél több javadalom. 
A tisztes állásnak oly nagy torka is lehet, hogy egy 
egész országgal sem lakik j ó l így érvényesíti magát las-
san, de biztosan a kapzsiság ós az Isten iránt való titkos 
bizalmatlanság, ágy, hogy gyakran a tisztes állás szük-
ségleteképen hozakodnak elő avval, ami merő kapzsiság 
és bizalmatlanság 

Huszonharmaclszor: a testvéri egyesületek,133 épen úgy 
a búcsú, búcsúlevelek, vaj levelek, felmentvónyek, és ehhez 
hasonló dolgok egytöl-egyíg veszszenek ós pusztuljanak ; 
nincs semmi jó bennük. Ha a pápa felmenthet téged a 
vajevés, misehallgatás s több efféle alól, úgy engedje meg 
ezt a papnak is, hiszen nincs is joga letiltani arról. 
Beszélek a testvéregyesüietekrői is, a hol búcsút, miseket 
ós jó cselekedeteket osztogatnak. Édesatyámfia, te a 
keresztyónségben Krisztussal; az összes angyalokkal, 
szentekkel és e föld keresztyéneivel testvérközösségbe 
léptél, tar tsd meg ezt ós tégy ennek eleget, s bizony nyal 
a testvórsóg dolgában rendben vagy; hagyd képmutatós-
kodni a többieket, a mint nekik tetszik, olyanok ők, mint 
a fillér a forinttal szemben. Ámde ha. akadna olyan testvér-
közösség, mely pénzt gyűjtene a maga körében a szegény 
nép táplálására, vagy valami más módon segítene valakin, 
az már üdvös dolog volna ós számára a bűnbocsánat és 
jutalom biztos volna mennyben. De itt evés, ivás a cél.134 

Mindenelőtt ki kellene pusztítani Nemetországból a 
pápai követségeket a maguk jogosítványával, a miket 
nekünk jó pénzért eladnak, pedig mindaz merő gazság, 
mint teszem azt, hogy pénzt szednek, hamis jószágot 
igazzá tesznek, eskü, fogadalom ós szerződés alól felolda-
nak s ezzel megtörik és megtörni taní t ják az egymásnak 
fogadott hűséget ós hitet s rá mondják, hogy a pápának 
minderre hatalma vagyon. A rossz lélek szól így belőlük 
És nyakunkba varr ják ezt az ördögi tant, díjat szednek 
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azért, hogy megtanítanak minket a bűnre és hogy a po-
kolba vezetnek. 

Ha más gonosz fortély se volna, a mely bízonyitná, 
hogy a pápa az igazi Antikrisztus, ez az egy dolog ís 
elég volna annak bebizonyítására. Hallod ezt, pápa, te 
nem a legszentebb, de a legbűnösebb: hogy döntse le a 
mennybéli Isten székedet a poklok fenekére! Ki adott 
neked hatalmat, hogy magadat a te Istened fölé emeld, 
hogy megtörd és feloldjad, a mit o megparancsola és hogy a 
keresztyeneket, különösen a német nemzetet, ezt a nemes 
faj t , melynek állhatatosságát és hűséget az egész történet 
dicséri, megtanítsd állhatatlanságra, esküszegősre, árulásra, 
gonoszságra és hűtlenségre ? Isten parancsolta, hogy az 
esküt és hűséget megtartsuk az ellenséggel szemben ' is 
és te nem átallod ezt a parancsolatot feloldani, állítod a 
te eretnek, antikrisztusí rendeletben, hogy tiéd az o ha-
talma és szád és tollacl által a gonosz Sátán úgy hazudik, 
mint még nem hazudott soha! Csűröd és csavarod az 
Írást önhatalmad szerint! Én Uram Krisztusom! tekints 
alá, hozd fel az ítélet napját és tépd szét az Ördög háló-
já t Ró inában ! Ott ül az az ember, a kiről Pál mondja 
(II. Thessz. 2, 3 s köv.) hogy föléd emeli magát és beül 
a te templomodba, mutogatja magát, mint egy Istent, a 
bűnnek embere és a kárhozatnak fia! Mi más a pápai 
hatalom, mint bűnnek ós gonoszságnak tanítása és szaporí-
tása, mint a lelkek elkárhostatása a te neved s színed a la t t? 

Izráei fiaínak hajdan meg kellett tartaniok azt az esküt, 
melyet a gíbeonítáknak, az ő ellenségüknek tudatlanul és 
rászedetve tettek és Zedekiás királynak egész népével együtt 
nyomorultul kellett elvesznie, mivelhogy megtörte a baby-
loniaí királynak tett esküjét . Nálunk is száz évvel ezelőtt 
Lászlónak,135 a derék lengyel és magyal királynak, sajnos, 
annyi derék néppel a törőktől kellett elpusztíttatnia mert 
félre hagyta magát vezettetni a pápai követség ós bíboros 
által ós megszegte a törökkel kötöt t üdvös ós hasznos 
szerződést ós esküt. A kegyes Zsigmond császárnak se 
volt többé szerencséje a konstancí zsinat után, a hol 
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megengedte, hogy gazfickók megvonják a Husz Jánosnak 
és Jeromosnak adott biztosítékot és minden nyomorúság 
ebből eredt a csehek közt ós köztünk. És napjainkban. 
Isten a megmondhatója, mennyi keresztyén ver omlott 
azon eskü és szerződés miatt, melyet Gyula pápa Miksa 
császárral és Lajos francia király]yal kötött és új ra 
fe lbontot t? 1 3 6 Hogy is sorolhatnám fel mindazt a csapást, 
a mit a pápák hoztak ránk ördögi elbizakodottsággal, 
esküt ós fogadalmat megbontván a nagy urak közt, a mit 
ők különben csak tréfaszámba vesznek és ráadásul meg 
hasznot is húznak belőle. Azt hiszem, küszöb előtt az 
utolsó Ítélet, gonoszabbul nem folyhat a világ sora annál, 
mint a mii a római szék mivel Isten parancsolatját el-
nyomja, a maga parancsolatját amannak fölibe emeli. Ha 
itt nem az Antikrisztussal van dolgunk, mondja meg más, 
kivel van h á t ? De erről majd máskor többet és alapo-
sabban. 

Huszoiinegyedszer: I t t az ideje, hogy egyszer már a 
csehek dolgát ís komolyan és igazságosan fogjuk fel, ők 
velünk ós iní velük egyesüljünk, hogy végre-valahára 
mindkét részről megszűnjön az utálatos rágalmazás, 
gyűlölség ós irigység. Bolondságomban legyek én az első, 
kí elmondja véleményét, szabadkezet hagyva mindenkinek, 
ki jobban ért hozzá. 

Először is bizony be kell látnunk az igazságot, fel-
hagynunk a mentegetődzéssei és bevallanunk a csehek-
kel szemben, hogy Husz Jánost és prágai Jeromost Kon-
stancban a pápai, keresztyéni, császári biztosíték ós eskü 
ellenére égették meg; ezzel vétettek Isten parancsolata 
ellen és a cseheket nagyon elkeserítették. Mert ha egyene-
sen tar toztak volna is a mieinktől azt a nagy jogtalan-
ságot ós Isten iránt való engedetlenséget elszenvedni, 
nem tartoznak azt helyeselni és igazságos tényként elis-
merni. Sőt még ma is inkább testüket ós eletüket kellene 
feláldozniok, semhogy elismerjék, hogy joguk volt a császári, 
pápai, keresztyén biztosítókot megszegni és annak ellenére 
hűtlenül eljárni. Azért, bárha a csehek nyugtalansága is 
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belejátszik a dologba, mégis inkább a pápának és öveinek 
vétkéül rovandó fel mindaz a nyomor, mindaz a hiba és 
lelki romlás, a mi ama zsinat éta bekövetkezett. 

Nem akarom itt Husz János cikkeit bírálni, sem az 
o tévedését védelmezni, bárha az ón eszem még semmi 
téves dologra nem akadt nála és nyugodt leiekkel vallom, 
hogy azok, a kik hűtlen el járásukkal a keresztyén bizto-
sítékot és Isten parancsolatját áthágták, semmi jót nem 
cselekedtek, nem ís kárhoztat ták el tanait igaz lélekkel, 
s hogy cselekedetüket kétségkívül inkább a gonosz lelek, 
mintsem a Szent Lélek sugalta, Senki sem fog azon kétel-
kedni, hogy a Szent Lélek nem cselekszik Isten paran-
csolata ellen, senki sem is oly tudatlan, hogy ne tudná, 
hogy a biztosíték és hűségszegés Isten parancsolatja ellen 
van, bárha magának az Ördögnek, ne mondjam : egy eret-
neknek szól ís; s nyilvánvaló az ís, hogy Husz János-
nak és a cseheknek adtak ily biztosítékot és nem tar to t ták 
meg, hanem ráadásul még megégettek őket. Nem is aka-
rok Husz Jánosból semmiféle szentet, sem martir t csinálni, 
mint némely cseh teszi, bárha elismerem, hogy vele jog-
talanság történt és könyve és tana jogtalanul lett elkár-
hoztatva, mert Isten ítéletei t i tkosak és rettenetesek ós 
azokat senki, hanemha egyedül ő maga nyilatkoztathatja 
ós jentheti ki. Csak azt akarom mondani: lett légyen bár 
ő még oly gonosz eretnek, mégis jogtalanul és Isten elle-
nére égették meg őt és nem lehet a cseheket kényszerí-
teni, hogy ezt a dolgot helyeseljék; különben sohase ju-
tunk egyezségre. A nyilvánvaló igazságnak és nem a ma-
kacsságnak kell minket egyesíteni. Az nem mentség, hogy 
akkoriban úgy gondolkoztak, hogy az eretneknek adott 
szót nem kell megtartani; ez épen annyi, mintha azt 
mondanók, hogy az Isten parancsolatját azért nem kell 
megtartani, hogy az Isten parancsolatját megtartsuk. Vak-
merőkké és bolondokká tet te őket az Ördög, hogy nem 
ertek fel észszel a mit mondtak és tettek. Adott szót meg-
tartani Isten parancsolta; azt meg kell tartani, ha a világ 
összedől is, hát még, ha egy eretnektől való megszabadulás-
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ról van sző. Az eretneket iratokkal, nem tűzzel kell 
megcáfolni, mint a hogy a régi a tyák tették. Ha olyan 
nagy mesterség volna máglyával győzni meg az eretneke-
ket, akkor a hóhérok volnának a főidnek legtudósabb 
theologiai doktorai, akkor nem is kellene többet tanulnunk, 
hanem a ki erőszakkal le tudja gyűrnia ellenét, hát meg 
is égetheti. 

Másodszor: a császár ós a fejedelmek küldjenek a 
csehek közé néhány kegyes, értelmes püspököt és tudóst, 
csak ép biborost ne, sem pápai követet, sem eretnek-
vallatót; mert a nép ott nagyon is tudatlan a keresztyén 
dolgokban; azok pedig bizony nem a lelkek üdvösségét 
keresik, hanem mint pápás képmutatók, a maguk hatal-
mát, hasznát és dicsőségét. Ők voltak a konstanci csapás-
nak is fő okozói. Azoknak a küldötteknek pedig ki kellene 
puhatolniok, hogy a csehek, hogy állanak a hit dolgában, 
hátha lehetséges volna minden ő sectáikat egyesíteni. Itt 
le kell mondania a pápának a lelkekórt egy időre a maga 
felsőségéről ós az igazi keresztyen nícaeai zsinat szabályai 
szerint meg kell engednie a cseheknek, hogy Prágában egy 
érseket válaszszanak maguk közül, és erősítse meg azt a 
morvaországi Olmütz, vagy a magyarországi Esztergom, 
vagy a lengyelországi Gnesen, vagy a németországi Mag-
deburg püspöke. Elegeiidő, ha ezek közül kettő erősíti 
meg, miként Szent Cyprián . idejében történt és a pápa 
ezt ne akadályozza; ha pedig akadályozza, farkas vagy 
zsarnok módjára cselekszik és senki sem köteles rá hall-
gatni ós átka átokkal verendő vissza. 137 

De ha mégis Szent Péter széke dicsőségére a pápa 
tudtával akarnák ezt megcselekedni, ám legyen, csak a 
cseheknek egy fillérükbe se kerüljön és a pápa egyáltalán 
le ne kösse és alá ne vesse őket esküvel és szerződéssel 
a maga zsarnokhatalmának, miként azt minden más püs-
pökkel Isten és jog ellenére teszi. Ha pedig nem éri be 
azzal a dicsőséggel, hogy ez irányban hozzája fordulnak, 
úgy érje be egy jó esztendeig a maga esküjével, jogaival, 
törvényeivel és zsarnokságával ós teljék kedve a vesze-
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delembe döntött lelkek vérében, a kik fejére átkot kiál-
tanak. Mert a jogtalanságot senki sem hagyhatja helybe 
és a zsarnokságot elegendőképen megtisztelték. Ha más-
ként nem megy, a köznép választása és jóváhagyása is 
épen oly érvényes, mint a zsarnok megerősítése : de re-
ménylem, arra nem lesz szükség. Elvégre is akad talán 
néhány római vagy oly kegyes püspök és tudós, a ki a 
pápai zsarnokoskodást észreveszi s annak útjába á l l 

Azt sem ajánlóin, hogy a cseheket a szentségnek két 
szín alatt való élvezetéről való lemondásra kényszerítsék, 
annyival kevósbbé, minthogy az, sem nem keresztyónellenes, 
sem nem eretneki dolog. Hagyják meg hát őket, ha nekik 
úgy tetszik, az ő szokásukban, s az ű j püspöknek csupán 
arra legyen gondja, hogy e szokás miatt egyenetlenség ne 
támadjon közöt tük; azért ís szelíden oktassa ki őket, hogy 
így vagy ágy, az mindegy, a miatt ép oly kevéssé szabad 
összeakasztaniok, mint teszem, ha a papok öltözete és 
viselete más, mint a köznépé. Hasonlóképen, ha nem fogad-
nák el a római papi törvényeket, nem is kell őket arra 
kényszerítem, hanem először megfigyelni, hogy a hit és 
Szentírás szerint helyesen élnek-e, m e r t ' a keresztyén hit 
és rend igen jól fennállhat a pápa tűrhetetlen tőrvényei 
né lkül Sőt fenn sem is állhat jól, csak ha a római tör-
vény gyérül vagy teljesen kipusztul Mi a keresztségben 
szabadokká lettünk és egyedül az Isten Igéje alá vettet tünk, 
miért ejtsen hát minket egy ember a maga igéinek fogsá-
gába? Miként Szent Pál mondja (I. Kor. 7,23 v. ö. Gal. 5, 
„Ti szabadokká lettetek, ne legyetek embereknek szolgái", 
vagyis azoké, a kik emberi törvények által uralkodnak. 

Ha tudnám, hogy a pikardok 138 az oltári szentséget 
illetőleg másban nem tévednek, mint hogy hiszik, hogy 
természeti szempontból valóságos kenyeret ós bort élvez-
nek, de azok színe a!att Krisztus valóságos teste és vére 
van, nem kárhoztatnám el, hanem a prágai püspök fen-
hatósága alá helyezném őket. Mert nem hitcikk az, hogy 
a szentségben a kenyér és bor lenyegiieg ós természetileg 
van jelen, ez csak Szent Tamasnak 139 és a pápának bo= 
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gara; hanem az a hitcikk, hogy a természetes kenyérben 
és borban valóban termeszetileg van jelen a Krisztus teste 
és vére. Kölcsönösen tűroíök kellene egymás véleményét, 
mígnem megegyeznek, inert hisz abban semmi veszedelem 
nincs, akár azt hiszed, hogy kenyér van ott, akár azt 
hiszed, hogy nincsen. Nekünk ugyanis sok oly szokást és 
rendet kell megtűrnünk, a melyek a hitben kár t nem 
tesznek ; de ha a hitük más, jobb szeretném, ha kívül 
maradnának, de úgy, hogy oktassuk ki őket az igazságban, 

A mi tévelygés és meghasonlás ezen kívül Csehor-
szágban vagyon, azt tűr jük, míg az újonan beiktatott érsek 
idő folytán ismét egyesíti a népet egyértelmű tanban. Va-
lóban, az egyesítésnek nem igazi u t j a sem az erőszak, 
sem a dac, sem az elhamarkodás. Idő és szelídség kell 
ide; hiszen Krisztus is mely soká já r t kelt tanítványaival 
s tűr te hitetlenségüket, mígnem hittek a feltámadásban. 
Volna csak ott ú j ra rendes püspök ós kormány, római 
zsarnokság nélkül, hiszem, hamarosan megjavulnának az 
állapotok. 

Az egyház birtokolta világi javakat sem kellene fel-
tétlenül ú j ra visszakövetelni, hanem, mivel keresztyének 
vagyunk ós egymás terhet hordozni tartozunk, jogunkkal 
élve, az egyesseg okáért adjuk oda ós engedjük át nekik 
Isten és a világ előtt. Mert Krisztus azt mondja (Mát. 18,20): 
„A hol ketten egymással egyek a földön, én közöttük 
vagyok". Adja Isten, hogy kölcsönösen ra j ta legyünk és 
egy a másnak testvéries alázattal kezet nyúj tsunk és ne 
ragaszkodjunk mereven a saját hatalmunkhoz vagy jogunk-
hoz. A szeretet nagyobb ós szükségesebb, mint a pápaság 
Rómában, a mely szeretet nélkül ós a szeretet pápaság 
nélkül el lehet. Ezzel a magam részéről ez irányban ís 
megtettem kötelességemet. Ha útamba áll a pápa vagy az 
ő népe, felel érte, hogy az Isten iránt való szeretet ellenére 
inkább a maga, mint felebarátai hasznát kereste. Veszszen 
a pápa pápasága, minden ő java és dicsősége, ha ezzel 
bárha csak egy lelket is megmenthetünk, ámde ő inkább 
veszni hagyja a világot mintsem hogy egy koromfekete-
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nyit ís engedjen a maga bitor hatalmából és mégis a 
szentek szentje akar lenni. S evvel leraktam lelkem terhét . 

Huszonöiödször : az egyetemekre ís ugyancsak ráférne 
az üdvös ós alapos reformáció. Kí keli ezt mondanom, 
boszantson bár. a kit akar. Hisz a pápa minden intéz-
kedése ós rendelkezése csak a bűnt és tévelygést növeli. 
Mik az egyetemek, ha az eddigitől elütő szervezetet nem 
nyernek, mint a mit a makkabeusok könyve mond (II. Makk. 
4, 9, 1 2): „Az i f jak ós a görög dicsőség gyakorló helyei",140 

a hol szabados az élet, a Szentirással és a keresztyén 
hittel pedig alig foglalkoznak, és hol egyedül a vak po= 
gány mester, Aristoteles 141 uralkodik, még Krisztusnál is 
inkább? E részben hát tanácsolnám, hogy Aristoteles 
könyveit, a Physíkát, Metaphysikát, De animát, Ethikát, 
szóval a miket eddig a legjobbaknak tar tot tak, teljesen 
mellőzzük, mindazokkal egyetemben, a melyek a terme-
szeti dolgok tudásával kérkednek, hisz azokból semmit 
sem lehet tanulni sem a természeti, sem a szellemi dol-
gokról, Aztán az ő tanait eddigelé úgy sem értette meg 
senki, hanem hiábavaló munkával, tanulással és költséggel 
csak a drága időt fecséreltek, a lelkeket gyötörték teljesen 
haszontalanul. Merem mondani, hogy egy fazekas többet 
tud a természeti dolgokról, mint a mi azokban a könyvek-
ben irva van. Fáj lelkemnek, hogy az a kárhozott , nagyra-
látó, ravasz pogány hamis beszédeivel a legjobb keresz-
tyének sokát félrevezette és elbolondította; bizony az 
Isten vert meg vele a mi bűneink miatt. Hisz ez a nyomo-
rult ember, az ő legjobb, a lélekről szóló könyvében, azt 
tanítja, hogy a lelek a testtel együtt halandó; mégis 
sokan silány érveléssel a pár t jára álltak, mintha bizony 
nem volna nekünk Szentirásunk, a melyben bőséges taní-
tás vagyon számunkra mindazon dolgokról, a mikről Aris-
totelesnek meg csak sejtelme sem vala; mégis ez a halott 
pogány győzött ós az élő Isten könyveinek út jába állt és 
azokat csaknem kiszorította, úgy, hogy e nyomorúságra 
gondolva, nem hihetünk mást, mint hogy a tanulmányozást 
a gonosz lélek hozta be. Hasonlókép erkölcstani könyvében 
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minden más könyvnél gonoszabbul egyenesen megcsúfolja 
az Isten kegyelmét és az erényt, pedig e könyvét is a leg-
jobbak közé számítják, Ő csak el minden keresztyentői, po-
kolba az ily könyvekkel! Ne rőjjon meg senki a miatt, hogy 
túlzok vagy hogy azt vetem el, a mit nem ismerek. Édes 
atyámfia, nagyon jól tudom én, hogy mit beszélek; Aris-
totelest csak oly jól ismerem, mint te, vagy a hozzád 
hasonlók, olvastam is, hallgattam is érettebb ószszei, 
mint Szent Tamás t 1 4 2 avagy Scotust; 145 ezzel hiúság nél-
kül dicsekedhetem és ha szükség, bebizonyíthatom. Mit 
bánom én, hogy sok száz óv óta oly sok jeles elme foglal-
kozott vele ! Az ily ellenvetés le nem vesz lábamról soha, 
bárha egyszer-másszor előhozakodtak vele, hiszen napnál 
világosabb, hogy sok tévedés sok századon át megmaradt 
a világon és az egyetemeken. 

Abba szívesen beleegyeznem, hogy Aristoteles köny-
veit a Logikáról, Rethorikáról, Poétikáról megtartsuk, vagy 
más, rövidebb alakba öntve hasznosan olvastassuk az 
ifjakkal, az ékesszólásban ós igehirdetésben való gyakor-
lás végett. De a kommentárok és sekták mellőzendők ós 
a mint Cicero rethoricáját kommentárok és sekták nélkül, 
hasonlóan Aristoteles Logicáját is minden ilyen nagy kom-
mentár nélkül olvastassuk- De jelenleg sem szónoklást, sem 
igehirdetést nem tanulnak abból, csupán szószátyárságot 
ós moslékot. E mellett megmaradnának a nyelvek: a latin, 
görög és héber; a mathematikai tudományokat, a történe-
tet, ezt mind ahhoz értőbbekre bízom, de természetesen 
úgy, hogy komolyan gondoljanak az iskolák bizonyos refor-
mácziójára, mert erre bizonynyal égető szükség van! Hisz 
a keresztyén i f júságnak ós ennek a mi legnemesb népünk-
nek, a melynek körében a keresztyénség fenmarad, itt 
kell okta tás t és kiképzést nyernie. Azért azt tartom; hogy 
nincs'pápához és császárhoz méltóbb dolog, mint az egye-
temek jő reformja, viszont nincs ördögibb, gonoszabb 
dolog a reformálatlan egyetemeknél. 

Az orvosok hadd reformálják a maguk fakul tását ; a 
jogászok és theologusok ügyét azonban magam is felveszem 



9 6 I). L U T H E R MÁRTON 

s azt mondom először is, hogy jó volna az egyházi ju t eot 
az első betűtől az utolsóig gyökerestül kiirtani, különösen 
a decretumokat. Teljesen elég nekünk, a mi a bibliában 
van, arra, hogy minden dologban tudjuk, mihez tar tsuk 
magunka t ; hisz minden más olyas tanulmány csak a Szent-
írásnak áll út jába s egyébkent ís legnagyobb részben 
merő kapzsiságtól és nagyzástól bűzlik. És ha sok jó 
volna ís benne, mégis rendjén van, ha pusztul, azért, mert 
a pápa az egész egyházi jogot a maga „szivének rekesze"1 4 4 

szerint kezeli, úgy, hogy immár annak tanulmányozása 
tisztára liaszontalanság és ámítás. Hisz ma nem az az 
egyházi jog, a mi a kánonokban van, hanem a mit a pápa 
ős az ő tányérnyalóinak önkénye akar. Ha az egyházi 
jogban valamely dolognak, bár a legjobban, végére jártál, 
mindhiába; a pápa szive rekeszébe zárt felsőbb önkény 
joga feljebb való ; e szerint kell minden jognak és a világ-
nak igazodnia. Pedig gyakran egy gazkópó vagy maga az 
Ördög uralkodik ama titkos „rekesz" felett ós kérkedve 
kürtöli, hogy a Szent Lólek uralma alatt áll. így bánnak 
Krisztus szegény népével; sok törvényt akasztanak nya-
kába és egyet sem tar tanak meg, másokat meg kény-
szerítenek, hogy megtar tsák vagy pénzért váltsák meg a z t 

Minthogy tehát a pápa ős az ő emberei az egész 
egyházi jogot maguk kiforgat ták és azt semmibe se veszik, 
és az egész világgal csak a saját maguk önkénye szerint 
bánnak el, nekünk is követnünk kell őket ebben ős köny-
veiket elvetnünk. Miért tanulmányozzuk azokat haszontala-
nul? Hiszen a pápa önkényét, a mely immár egyházi joggá 
lett, úgyse tanulhatnók ki soha. Ej, hadd veszszen egé-
szen Isten nevében, a mi az Ördög nevében keletkezett 
ós ne legyen tőbbő a földön egy kánoni jogtudós (doctor 
decretorum) sem, hanem csakis doctores scrinii papalis, 
vagyis a pápa tányernyalóL Azt mondják, hogy nincs 
máshol jóravaló világi kormány, csak a törököknél, pedig 
annak se világi, se egyházi joga nincs, csakis az ő 
Alkoránja. Ellenben be kell vallanunk, hogy nincs gyalá-
zatosabb kormány, mint nálunk az egyházi ós világi jog 
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miatt, úgyannyira, hogy egy rend sem igazodik már a ter-
mészetes ész, annál kevésbbe a Szentírás szerint. 

A világi jog, az Isten tudja -csak, hogy elvadult az 
is, bárha sokkal jobb, művósziebb, igazabb, mint az egy-
házi, amelyben nevén kívül semmi jó sincs. Csak az a 
baj5 hogy nagyon elburjánzott. Valóban a Szentírás mellett 
az elégnél is több a jogszolgáltató, a mint Szent Pál IIL 
Korint. 6, (x) mondja : „Nincs senki köztetek, a ki atyjafia 
dolgában ítélni tudna, hogy pogány birák előtt kell perle-
kednetek Olyanforma ez a dolog, mintha a tartomány-
jogot ós tartományi szokást a császári közjog elébe ten-
nők és a császári jogszabályokat csak szükség eseten 
alkaimaznók. És bár adná az Isten, hogy amikónt minden 
egyes tar tománynak megvan a maga sajátsága és jelleme, 
ugyanúgy a sa já t egyszerű törvényei szerint kormányoz-
nák is, a mint kormányozták, mielőtt ama jogot kieszel-
ték és a mint még most ís sok tar tományt a nélkül kor-
mányoznak. A sok szedett-vedett törvény csak a nép 
terhére ós az ügyeknek inkább akadályára, mintsem 
előbbvitelére szolgál. De, úgy vélem, ezt a dolgot mások 
már jobban átgondolták ós megvizsgálták, mint a hogy ón 
tárgyalhatom. 

Az én kedves theologusaim lemondtak a fáradságról 
és munkáról, bókét hagynak a Bibliának ós Sententiákat1 4 5 

olvasnak. Én azt hittem, hogy a Sententiák a fiatal kezdő 
theologusoknak valók ós a Biblia a doktoroknak, de itt 
épen fordítva megy, A Biblia az első, annak vége a bacca-
laureátussal1 4 6 ós a Sententiák az utolsó. Ezek örökössé 
válnak a doktorátussal, hozzá oly szent kötelezettséggel, 
hogy a Bibliát olvashatja ugyan az is, a ki nem pap, de 
a Sententiákat már a papnak kell olvasnia: és egy tisz-
teletreméltó férfiú lehet ugyan a Biblia doctora, a mint 
látom, de soha ' a Sententiákó. Hogyan boldogulhatnánk 
hát, ha ily visszásán cselekszünk ós ha a Bibliát, Isten 
szent Igéjét, így háttérbe szorít juk? Ezenkívül a pápa 
nagykemónyen parancsolja, hogy az iskolában és törvény-
székeknél az ő törvényeit olvassák ós alkalmazzák. Ámde 

D. Luther M. művei. 7 
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az evangélíommai édes keveset tőrödnek. Innét van aztán, 
hogy az evangéliom az Iskoláknál és törvényszékeknél 
félredobva a pad alatt porban fekszik s egymagukban 
uralkodnak a pápa kárhozatos törvényei 

Ha tehát nevünk és elmünk szerint a Szentírás ta-
nítói vagyunk, valóban rá is kellene minket kényszeríteni, 
hogy a névnek eleget téve, a Szentirást és semmi mást 
ne tanitsunk, bárha ama nagyzás felfújta cím is sok arra, 
hogy egy ember, mint a Szentirás tanítója^ dicsekedjék 
ós megkoszoruztassa magát. De hagyján, ha a cimet 
munka igazolja. Most azonban a Sententiák kizárólagos 
uralma alatt a theologusok pogány ós emberi képzelgésbe 
merültek s szó sincs az írásnak szent s alapos tudomá-
nyáról. Hogyan segítsünk e b a j o n ? ! Nem tudok itt más 
tanácsot adni, mint hogy alázatosan kér jük az Istent, hogy 
ő maga adjon nekünk theologiai doktorokat ; a művészet 
az orvostudomány, a jog és a Sententiák doctorait pedig 
hadd avassák fel a pápa, császár és az egyetemek / de azt 
biztosra veheted, hogy a Szentírás doktorát senki sem te-
remti elő, hanemha egyesegyedül a mennyből való Szent 
Lélek, a mint Krisztus mondja (Ján. 6. (15): „Mindnyájuknak 
magától Istentől taní tot taknak kell lenniök". Nos, a 
Szentlélek nem tudakozódik a vörös vagy barna sapkák,1 4 7 

vagy más díszjelvények u tán ; sem, hogy fiatal vagy öreg, 
laikus vagy pap, szerzetes vagy világi, hajadon vagy 
házas-e valaki ; sőt hajdan egy szamár által szólott a 
r a j t a ügető próféta ellen. Adná Isten, lennénk méltók, 
hogy nekünk is ily doktorokat adna, legyenek bár azok 
laikusok vagy papok, hajadonok vagy házasok, bár ez 
idő szerint a Szentlelket a pápa, püspökök és doktorok 
részére akar ják lefoglalni, holott se jele, se lá t ta t ja annak, 
hogy az náluk volna. 

A theologiai - könyvekből is kevesebb kellene. Ki 
kellene közűlök a legjobbakat választani. Mert sok könyv 
nem tesz tudóssá, sok olvasás sem; hanem a jó könyv s 
a gyakori olvasás, bármily kevés legyen, igenis, az tesz 
tudóssá az írásban, s hozzá jámborrá, kegyessé, Sőt, az 
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osszes szent ősatyák iratait csak egy bizonyos ideig kellene 
olvasnunk addig, mig az írásba bevezettetnénk, most 
azonban ép azért olvassuk, hogy beléjük vesszünk és az 
írásba soha be ne jussunk ; igy azután olyanokká leszünk, 
mint a kik az útmutató jeleket megnézik, de magán az 
úton még sem járnak soha. A kedves atyák a maguk 
Írásaival az írásba akar tak bevezetni ós mi azok által 
abból kivezettet jük magunkat, holott mégis csak egyedül 
az írás a mi szolokertünk, a hol mindnyájunknak foglala-
toskodnunk és dolgoznunk kell. 

A felső ós alsó iskolákban első sorban a Szentírás-
nak kellene a legkiválóbb és legközönségesebb olvasmány-
nak lenni és a fiúknál az evangóliomnak. Sőt adná Isten, 
vajha minden városnak lenne egy leányiskolája is, ahol a 
leánykák naponkint egy órában az evangéliomot hallgat-
nák németül avagy latinnul, Bizony egykor az iskolák, 
a férfi- és nőkolostorok, egészen dicséretreméltó felfogás-
ból kiindulva, ezt meg is cselekedték, mint a hogy Szent 
Ágnesről s több szentről olvassuk: voltak is akkor szent 
szüzek és martirok és jól állott a keresztyénség ügye. 
De most egyebet sem tesznek, csak imádkoznak, meg 
enekelnek. Hát nem kellene-e minden egyes keresztyén 
embernek már kilenc vagy tiz éves korában ismernie az 
egész evangéliomot, a melyben neve és élete vagyon ? Hiszen 
e^y fonó- vagy varrónő leányait a maga mesterségére fiatal 
korukban tani t ja! De most a hatalmas főpapok ós püspökök 
sem ismerik az evangéliomot. 

Ó mily rosszul bánunk a szegény fiatal nemzedék-
kel, a mely ránk van bízva, hogy vezessük és oktassuk és 
bizony keserves számadás vár reánk, hogy mi az Isten 
Igéjét nem közöljük velük; hogy úgy járnak, mint Jeremiás 
mondja (Siralmak 2 ( u ) ; „Szemeim a sírásban kifáradtak^ 
szivem remeg, epém kiömlik a földre az en népem 
leányainak nagy romlása miatt, mert az i f jak es gyerme-
kek az egész város minden utcáján megromlot tak; kiálta-
nak anyáikhoz, hol a kenyér és bor. es elepedtek, mint a 
sebesültek a város utcáin és k iadják lelküket anyáik 

7* 
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ölén." Ezt az irtózatos nyomort nem l á t j u k ; nem lá t juk, 
hogy a fiatal nemzedék a keresztyénség körében most is 
mint eped el és mint vész el nyomorultul, mert az evan-
géliomot megvonják tőlük, melylyel pedig szüntelen kel-
lene őket foglalkoztatni és abban gyakorolni. Nem is kel-
lene, mint mainap szokás, mindenkit felküldeni a Szent 
írással szorgalmasan foglalkozó felsőbb iskolákba, a hol 
csak a számra néznek és kiki csak a doktor cím után 
kapaszkodik, hanem csakis a legarravalőbbakat, vagyis 
azokat, a kik az alsóbb iskolákban már alapos kiképzést 
nyertek. Erre a fejedelmek vagy a városi tanács ügyelje-
nek ós ne engedjék, hogy másokat küldjenek fel, csak a 
valóban ar ravalókat ; az oly iskolákba pedig, a hol a Szent-
írást mellőzik, bizony senkinek sem tanácslom, hogy fel-
adja gyermekét. Minden elpusztul, a mi nem Isten Igéjéből 
táplálkozik szünes szüntelen, bizonysága ennek a nép, mely 
a főiskolákból.. kikerül és ott nevekedik. Senki másnak, 
csakis a pápának, a püspököknek ós főpapoknak vétke 
ez; az ő kötelességük a fiatal nemzedék javát munkálni, 
A főiskoláknak ugyanis csupa írásban igen j á r t a s férfiakat 
kellene nevelmok, olyanokat, a kikből püspökök és papok 
lehessenek, az eretnekek, az Ördög ós az egész világ ellen 
harcoló seregnek az ólén áll janak. De hol találhatók 
ilyenek ? Nagyon t a r tok tőle, hogy a főiskolák a pokolnak 
kapuivá válnak, hogyha a fiatal nemzedéket a Szentirással 
szorgalmasan nem foglalkozta t ják. 

Huszonhatoclszor:148 tudom jól, hogy a római népség 
azt hazudja ós nagy fennen azt kürtőlgeti világgá, hogy 
a pápa a szent római birodalmat a görög császártól vette 
át és úgy adta oda a németeknek és e kegyér t ós jótéte-
ményért méltán megérdemli és követelheti is, hogy a né-
metek engedelmesek ós hálásak legyenek iránta ós öt el-
halmozzák minden jóval. Ezért talán még azt is megteszik, 
hogy minden reformtörekvésről lemondanak és beérik a 
római birodalom ajándékaival, hisz e miat t ü,ldöztek ós-
tapos tak el eddigelé hallatlan őnkónynyel és elbizakodott-
sággal annyi derék császárt, hogy elmondani is kín, ós 
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ültek nagy ügyességgel az összes világi hatalom és félsö-
ség nyakára a szent evangéliom ellenére; azért e dologról 
ís kell szólnom. 

Kétségtelen, hogy az igazi római birodalom, melyről 
a próféták irásai IV. Móz. 24, (17) és Dániel (2,44) jöven-
döltek, rég elpusztult ós véget ért, miként Bileám IV. 
Mózes 24, (24) világosan hirdeti mondván: „Eljönnek a ró-
maiak ős a zsidókat elpusztí t ják ós azután ők is tönkre 
mennek". És ez megtörtént a gótok fellépésével, különö-
sen pedig a török birodalomnak ezer esztendővel ezelőtt 
történt felállításával, úgy, hogy idők folytán elesett Ázsia 
és Afrika, azután Francziaországra, Spanyolországra és 
Velenczére kerül t a sor és nyoma sem maradt Róma régi 
hatalmának. 

Minthogy pedig a pápa a görögöket ós a konstan-
tinápolyi császárt, aki örökös római császár volt, nem 
tudta önkényes hatalma alá hajtani, nagy furfanggal el 
rabolta birodalmát ós cimét ós ezt az akkoriban vitéz ós 
hírneves németek kezére játszta, hogy igy ezek a római 
birodalom hatalmának örökébe lépve, azt, mint az ő kezé-
ből nyert hűbért, birtokolják. És úgy is tö r tén t . a kon-
stantinápolyi császárt kifosztották és az ő nevét és címét 
nekünk németeknek adták, ezzel a pápa szolgáivá let tünk 
ós ilyenformán egy más római birodalom támadt, melyet 
a pápa a németekre alapított, mert amaz, az első, a mint 
mondtam, rég letűnt volt. így a római szék Rómát játszva 
elfoglalta, a német császárt kiűzte ós esküvel kötelezte, 
hogy Rómában ne lakjék. Legyen ő a római császár, persze 
Róma nőikül, hozzá, függjön mindörökre a pápának és ha-
dának szeszélyétől, olyanformán, hogy mienk legyen a név, 
az övék legyen az ország és város. Mert ők a mi egy-
ügyűségünkkel • önhitten és zsarnok módra mindenkoron 
visszaéltek s elneveztek veszett nómeteknek, a kik magu-
kat csúffá tenni és bolondítani engedik az ő kényük kedvük 
szerint. . 

Hát csak ra j t a ! Isten az úr, egy legyintés és orszá-
gokat é's fejedelemségeket söpör ide-oda. Sőt oly kegyes 
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Irányunkban, hogy néha egy gazfickónak-ís ad királyságot 
és elveszi azt egy kegyes egyéntol, olykor gonosz, hűtelen 
emberek árulása, olykor pedig örökösödés útján, a mint 
ezt olvassuk a perzsa királyságról, a görög császárságról 
és csaknem minden birodalomról. Dániel is 2 (21) és 4 ( l4) 
mondja : „Mennyekben lakik a mindenek ura és egyedül ő 
az, a ki királyságokat forgat, ide-oda vet és állit". 

Annakokáórt, valamint senki sem lehet nagyra azzal, 
hogy neki királyság jutott , különösen, ha keresztyen az 
llleto? úgy mi németek sem bizakodhatunk el azért, hogy 
egy ú j római birodalom került a kezünkre, mert Isten sze-
mében silány adomány az, ilyet ő gyakorta a leghaszon-
talanabbnak is megád, a mint Dániel 4 (32) mondja : „Mind a 
föld lakói az ő szemei előtt olyanok, mint semmi", és övé 
a hatalom az emberek minden birodalma felett, odaadja 
azokat, a kiknek akarja. 

Bárha tehát a pápa a római birodalmat, illetőleg a 
római birodalom nevet, az igazi császártól erőszakkal ós 
jogtalanul rabolta el és játszotta a németek kezére, az az 
egy mégis bizonyos, hogy az Isten e dologban a pápa 
gazságát használta fel arra, hogy a német nemzetnek 
ily birodalmat adjon ós hogy az első római birodalom 
eleste után egy másikat, a mostanit, állítson fel.149 És 
bárha ez ügyben mi a pápák gazságára okot nem 
adtunk és az ő hamis törekvésükön ós szándékukon 
sem láttunk által, mégis a pápai álnokság es ravaszsag 
következtében számtalan vérontással, szabadságunk elnyo-
másával, minden mi, különösen pedig az egyházak es egy-
házi alapítványok javainak elvesztésével és elrablásával, 
mondhatlan csalás és gyalázat eltűrésével, ezt a birodalmat, 
sajnos, nagyon is drágán megfizettük. Mienk a birodalom 
neve, ámde a pápáé minden mi vagyonunk, becsületünk, 
testünk, lelkünk, életünk és mindenünk, a mink van. így 
ámít ják a németeket s ámítva így csalják. A pápák csá-
szárok akar tak lenni, de mert e céljukat meg nem való-
sí that ták, a császárok nyakára ültek. 

Hát ha már az Isten akara t ja és a gonosz emberek 
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elvetemedettsége következtében, sa já t vétkünk nélkül mienk 
lett az ország, nem mondom, hogy adjuk fel azt, ellen-
ke őleg, Isten félelmében, a meddig ő neki tetszik, híven 
Kormányozzuk. Mert, a mint mondtam, o nem sokat törődik 
azzal, hol támad egy birodalom, de azt igen is akarja, 
hogy kormányozva legyem Ha a pápák hamissággal vették 
el azt másoktól, mi mégsem nyertük meg azt hamissággal. 
Gonosz emberek közvetítésével Isten akarat jából adatott 
az nekünk. Ezt mi többre tar tsuk, mint a pápák törekvé-
sében rejlő álnok czelzatot, melynél fogva ők maguk akar-
tak császár, sőt több mint császár lenni és minket csak a 
puszta névvel áltatni és csúffá tenni. A babilóniai király 
is rablással és erőszakkal szerezte meg országát, de Isten 
akara t ja volt, hogy azt szent fejedelmek, Dániel, Hanánia, 
Asaria, Michael kormányozzák. (Dán. 2, 48). Még inkább 
akarja , hogy ezt a birodalmat a keresztyén fejedelmek 
kormányozzák. Legyen, hogy a pápa lopta vagy rabolta ; 

vagy újonnan szerezte azt, ez mind Isten rendelése, amely 
megvolt, mielőtt mi arról tudtunk volna. 

Azért a pápának ós az ő hadának nincs oka azzal 
dicsekedni, hogy a német nemzettel nagy jót cselekedtek, 
mikor ezt a római birodalmat neki ajándékozták. Először 
is azért, mert azzal tulajdonkép semmi jóban sem részesí-
tet ték, hanem igenis felhasználták a mi együgyűségünket 
a maguk hatalmának a konstantinápolyi, igazi római csá-
szárral szemben való megerősítésére, a kit a pápa Isten 
és jog ellenére fosztott ki. Másodszor: mert a pápa ez 
által nem nekünk, hanem maga-magának akar ta a császár-
ságot megszerezni s önmagának alávetni minden mi ha-
talmunkat, szabadságunkat, vagyonunkat, tes tünket ós lel-
künket es áltálunk, ha az Isten meg nem akadályozta volna, 
az egesz világot, a mint ő ezt az ő decretálisaiban világosan 
meg is mondja ós gonosz álnoksággal sok nemet császár-
nál nem egy ízben meg is kisórlette. Hát minket németeket 
ugyancsak szepen becsapot t : mikor azt véltük,. hogy urak 
vagyunk, a legeslegravaszabb zsarnok szolgáivá le t tünk; 
mienk a császárság neve, címe, címere, de ugyanannak 
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hatalma, joga és szabadsága a pápáé; így eszi meg a 
pápa-a magot és mí já tszhatunk az üres héjjal. 

Hát adja Isten, a ki, mint mondtam, ezt a birodalmat 
ravasz zsarnokok u t j án ju t ta t ta nekünk és bízta kormány-
zásunkra, hogy mi a névnek, címnek és címernek is 
megfeleljünk és szabadságunkat megmentsük ; hadd lássák 
már egyszer a rómaiak, mit nyertünk mi az Istentől ő 
általuk. Hánytorgatják, hogy a császárságot nekik köszön-
he t jük : jő, legyen hát és legyen úgy igaz: adja ide a 
pápa Rómát és mindazt, a mije a császárságból van, sza-
badítsa meg országunkat elviselhetlen adójától és nyúzá-
sától, adja vissza szabadságunkat, hatalmunkat, becsüle-
tünket, vagyonunkat, testünket és lelkünket és legyen a 
császárság olyan, a milyennek egy császárságnak kell 
lennie, hogy beteljesedjék az ő szava és beszéde. 

Ha pedig ezt nem akar ja megcselekedni, mit henceg 
akkor hamis, koholt állításaival és fondorlataival ? Nem 
volt elég annyi századon át e nemes nemzetet oly durván 
orránál fogva vezetni szünes-szüntelenül ? Az semmit sem 
bizonyít, hogy a pápának a császár fölött kell álla i? 
mert ő koronázza meg, avagy állítja, be őt. Hiszen isteni 
parancs alapján Sámuel próféta kente fel ós koronázta meg 
Saul királyt es Dávidot ós mégis alájuk volt vetve; szint-
úgy Náthán próféta kente fel Salamon királyt, azért még-
sem állt fölötte. Hasonlókép Elizeus parancsolta meg a 
maga szolgái egyikének, hogy kenje fel Jehut Izrael kirá-
lyává. Mégis neki engedelmeskedtek. És nincs is rá eset 
az egész világon, hogy a király fölött állt volna az, a ki 
őt felavatta vagy megkoronázta, csakis a pápánál van így. 
Nos, pedig hat őt is három bíboros koronázza meg s azok 
ő alatta o meg fölöttük á l l Mórt kelljen hát neki sa já t 
példája es az egész világ, és az írás gyakorlata és taní-
tása ellenére magát a világi hatalom avagy császárság fölé 
emelni ? Csupán azért, mert ő koronázza meg és avatja fel ? 
Elég, hogy fölötte áll az isteni dolgokban, vagyis az ige-
hirdetésben, tanításban ós a szentségek kiszolgálásában, a 
mely tekintetben bármely püspök es pap is mindenki fölött 



A NÉMET NEMZET KERESZTYÉNSÉG NEMESSÉGÉHEZ 1 0 5 

áll, épen úgy, mint a hogy Szent Ambrus - a maga szé-
kében Theodosius császár fölött .és Náthán próféta Dávid 
fölött ős Sámuel Saul -fölött állott. Ánnakokáór t hadd 
legyen a német császár igazi és szabad császár és hatal-
mát avagy fegyverét le ne tegye a pápás képmuta tók 
e vak lármájára , mintha bizony joguk volna minden tekin-
tetben uralkodni a világi hatalom fölött. 

Huszonhetedszer: legyen elég ennyi a lelki bajokról . 
Majd akad még több ís, hogyha ezeket komolyan számba 
veszik. A világiak közül is óha j tanánk meg egyre s másra 
rámutatni . Először í s : igen szükséges dolog volna, hogyha 
általános rendelettel ú t j á t ál lnák a német nemzetnél a 
ruházkodással való roppant fényűzésnek, a minek követ-
keztében oly sok nemes és gazdag nép szegényedik eh 
Hiszen, mint más országoknak, adot t az Isten nekünk 
is elég gyapjú t ós szórt, lent és mindazt, a mi bármely 
rendnek illendő, t isztességes ruházkodására valóban egé-
szen alkalmas, úgy, hogy semmi szükség arra, hogy oly 
rengeteg sok kincset pazarol junk el és dobjunk ki se-
lyemért, bársonyért , avagy szövetért ős más egyéb külföldi 
á rúkér t . Azt ta r tom, hogy ha a pápa szörnyű nyúzásával ki 
sem is rabolt volna minket németeket , meg úgy sem vol-
nánk szűkiben a hazai rablóknak, a selyem- és bársony-
szatócsoknak. De hát senki sem akar másoknál hátrább 
maradni, ekkónt nagyzás ós irigység támad ós harapód-
zik el köztünk, a mint meg is érdemeljük és mindebből 
sok nyomorúság származik, a mi elmaradna, ha az Istentől 
adot t j avakkal , hóbortos h iúságunkkal felhagyva, szerényen 
beérnők. 

Hasonlóképen szükséges volna, hogy a fűszerfélére 
kevesebbet köl tsünk, mert ez is egyike a mi nagy bajaink-
nak ; a német tar tományokból sok pénz megy ki arra. 
Hiszen Isten jóvoltából több és oly pompás és jó enni- ós 
innivaló terem nálunk, mint sehol - más országban. Talán 
bolond ós képtelen dologgal állok elő, úgy tűnik fel, mintha 
ón a legnagyobb üzletet, a kereskedelmet aka rnám tönkre-
tenni. De én a magam dolgát végzem ; ha általános javu-
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iás nem áll be, javítsa meg magát, a tó azt tenni akar ja . 
Nem látom, hogy sok jő erkölcs jö t t volna be a keres-
kedelem útján, és Isten hajdan azért terelte beljebb a 
maga népét Izráelt a tengertől, hogy nagy kereskedést 
ne űzzön. 

De a legnagyobb csapás a német nemzeten bizonyára 
az uzsorás hitel. Ha ez nem volna, egynémelyik a maga 
selymét, bársonyát, aranyszövetét, fűszerét és mindenféle 
drágaságát meg sem is vehetné. Alig száz éve, hogy dívik 
és már csaknem minden fejedelmet, alapítványt, intézetet, 
várost, nemest és örökséget szegénységbe, nyomorba és 
pusztulásba döntöt t ; ha még száz évig fenmarad, úgy 
Németországnak egy fillére sem leszen, úgy előbb-utóbb 
egymást kell felfalnunk. Az Ördög eszelte ezt ki és a pápa 
helybenhagyta az egész világ romlására. Azért kérésem ós 
kiá l tásom: lássa meg kiki a maga, gyermekei és örökösei 
e rémét, a mely immár nem is küszöbe előtt, hanem bent 
házában tombol ós legyenek ra j ta császár, fejedelmek, 
urak és városok, hogy ez üzlet minél hamarább pusztuljon 
és ezentúl tilos legyen, tekintet nélkül arra, ha vájjon a 
pápa ós minden ő joga avagy jogtalansága ellene van-e, 
ha hűbérek vagy alapítványi intézetek élnek-e belőle. Jobb 
egy hűbér a városban, becsületes, öröklött vagyonra vagy 
kamatra alapítva, mint száz bórüzlettel. Sőt egy hűbér ily 
üzlettel gonoszabb és terhesebb, mint húsz öröklő vagyonnal. 
Valóban e hitelüzlet nem egyéb, mint képe ós jele annak, 
hogy a világ súlyos bűnei miatt el van adva az Ördögnek, 
hogy egyszerre testi es lelki javak nélkül kelljen szűköl-
ködnünk. mégsem veszünk eszre semmit. 

Valóban, ezzel kapcsolatban a Fuggereknek és a 
velük egyszoru társasagoknak is zabolát kellene tenni a 
szajukra. Hogyan is lehetne isteni ós jogos dolog, hogy 
egy ember elete alatt annyi fejedelmi kincs gyűljön egy 
rakasra y Nem ertek a számításhoz. De azt fel nem fog-
hatom, hogyan lehet szaz forinttal egy esztendő alatt 
húszat, sot egy forinttal egy masikat szerezni; ós ezt 
mind nem a foldmivelesbol vagy a baromtenyésztósből, 
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mert a vagyon nem' emberi elmessegnek, hanem Isten 
áldásának eredménye. Ezt a világ bölcseire bízom. Én5 

mint theologus, nem ostorozhatok itt mást, mint a gonosz, 
botránkoztató külső színt, a melyről Szent Pál mondja 
(L Thessz. 5, 22): „Őrizkedjetek minden gonosz külső 
színtől". Azt jól tudom, hogy sokkal istenesebb dolog 
volna a főldmívelést fejleszteni és a kereskedelmet korlá-
tozni ós hogy azok sokkal helyesebben cselekszenek, a 
kik az írás szerint a főidet mívelik és abból élnek, miként 
nekünk ós mindenkinek megmondatott Ádámban (L Móz0 

3, 17): „Átkozott legyen a föld, hogyha nem míveled; 
tövist ós bogáncskórót teremjen az neked ós arczod verej-
tékével egyed kenyeredet". Bizony sok ország van puszta-
ságban és míveletlenül. 

Következik az evés és ivással való visszaélés, a mi-
ről mi németek, mint egy különös hibánkról, messzeföldőn 
híresek vagyunk s melyen a prédikálás már nem segít, 
úgy elharapódzott es elhatalmasodott. A vagyonbeli kár a 
legkevesebb volna, ha vele nem járnának az efféle bűnök, 
mint gyilkosság, házasságtörés, lopás, Isten gyalázása és 
mindenféle erkölcstelenség. Itt a világi hatóságnak is kellene 
valamit tennie, különben úgy járunk, mint Krisztus mondja 
(Luk. 21, 34), hogy beáll az utolsó Ítélet, mint egy re j te t t 
hurok, mikor isznak ós esznek, párosodnak és bujálkod-
nak, vetnek és ültetnek, vesznek és eladnak, miként most 
tör ténik és oly nagy mértékben, hogy én valóban hiszem: 
küszöb előtt az utolsó itólet, bárha arra legkevósbbé 
gondolnak. 

Végre nem siralmas dolog-e az, hogy mi keresztyének 
megtűr juk korunkben a nyilvános bordélyházakat. Holott 
mi mindnyáján tiszta eletre kereszteltettunk meg? Tudom 
jól, azt mondják erre nemelyek. hogy ez nem csupán egy 
iitjpnek szokasa bajosan is szüntethető meg, hozzá, hogy 
jobban van így, mintha üazas vagy hajadon szemelyek, 
avagy a még becsületesek becstelenittetnónek meg. Ámde 
nem kellene-e a világi es keresztyen kormánynak e reszben 
arról tenni, Hogy oly pogány módra ne kedveznenek annak? 
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Ha Izráel népe fennállhatott Ily algaSság nélkül, ugyanezt 
Bem tehetné meg a keresztyen nép is ? Sőt hogyha ellehet 
sok város, község, falu és helység ily házak nélkül, miért 
ne lehetnének el a nagy városok is ? 

Ezzel és a többi fent említett dolgokkal azonban 
csak azt akartam kinek-kinek értésére adni, hogy mely 
sok jó dolgot művelhetne -a világi hatóság és hogy, a mi 
kell, hogy minden világi hatóságnak hivatása legyen, ebből 
kiki tanulja meg, mily nagy dolog kormányozni ós elül-
járni. Mi haszna, ha egy főúr magára még oly szent is, 
akárcsak Szent Péter, ha eszébe sem jut, hogy e téren 
alattvalóinak hű segítője legyen ; bizony elkárhoztat ja őt 
az o felsosége, mert a felsőségnek kötelessége az alatt-
valók javát munkálni. De ha a felsős ég gondolna a fiatal 
nemzedék egybekelésével a házas élet reménye kit-kit 
képesítene a kísértések elviselésére és eltávolítására. De 
most úgy állunk, hogy mindenki a papság ós szerzetesség 
után fut, s meg vagyok győződve arról, hogy közöttük a 
századiknak sincs más oka erre, mint a kenyérkereset és 
az az iránt való kétség, hogy a házas élet terhét elvisel-
heti-e ? Azért előbb jól kidühöngik vagy, mint mondják, 
kitombolják magukat, pedig inkább, mint a tapasztalat 
mutat ja , kiélik magukat . Nagyon találó szerintem a mon-
dás, hogy a legnagyobb rósz kétkedésből válik barát tá és 
pappá. Azért állunk úgy, a mint látjuk. 

De hű lélekkel tanácsolom, a sok t i tkon tenyésző bűn 
kikerülése végett, hogy sem M , sem leány szüzességre 
avagy szerzetesi életre harminczadik éve előtt le ne köte-
lezze magát. Ez is egy különös kegyadomány, mint Szent 
Pál mondja ( l Kor. 7, 7). Azért, a kit az Isten különösen 
nem indít erre, az hagyjon fel a szerzetesi élet gondola-
tával és fogadalmával Sőt többet mondok : ha te Istenben 
épen nem bízol a tekintetben, hogy a házas életben is fentart-
hatod magad ós csupán e bizalmatlanság sarkal a szerze-
tesi életre, úgy kórlek a te saját lelkedre, ne lépj a papi 
pályára, hanem légy inkább paraszt, vagy a mi lehetsz. 
Mert ha egyszeres Istenbe vetett bizalom szükséges ;a testi 
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táplálók megnyerésére, bizony -tízszeres bízodaloiiira van 
szükséged, liogy lelki életet élhess. Ha nem bízol abban, 
hogy az Isten téged testileg táplálhat, hogy bízhatnál 
benne, hogy o lelkileg ta r t fenn ? - Óh, a hitetlenség és a 
bizalmatlanság mindent megront, minden nyomorba bele-
ránt, miként minden rendnél lát juk. Erről a nyomorúságról 
ugyancsak sokat lehetne beszelni. Az if júságnak nincs 
senkije, a ki róla gondoskodnék. Minden megy, a hogy 
megy és a felsőség csak épen annyiban van nekik 
hasznukra, mintha nem ís volna, holott egyenesen erre 
kellene a pápának, a püspököknek, uraságoknak ós zsi-
natoknak kiváitkepen való gondot viselniök. Ők közel & 
távolban uralkodni akarnak ós senki javát nem mun-
kálni. Óh, mely r i tka madár leszen e miatt egy-egy úr fe 
főember a mennyben, bárha magának az Istennek száz 
templomot épít ós minden halottat feltámaszt is. 

* * 

Ezúttal legyen elég ennyi. Tudom jól hogy magas 
hangot fújtam, sok lehetetlennek látszó dolgot erintettem, 
sok ügyet erősen támadtam. De hát mit tegyek ? Köteles-
ségem szólni. Ha tehetem, akarom is ezt megcselekedni. 
Jobb, ha a világ, semmint ha az Isten haragja suj t le rám. 
Más egyébtől, mint az életemtől úgy sem foszthatnak megc 

Eddigelé sokszor ajánlottam fel a békejobbot ellenségeim-
nek, de úgy látom, Isten ép általuk kényszerít, hogy szá-
mat mind nagyobbra tátsam és ő nekik, mivelhogy telhetet-
lenek, bő alkalmat adjak beszélni, ugatni, lármázni és 
írni. Csak ra j t a I tudok én még egy más nótát is Rómáról 
ós hadáról. Ha viszket a fülük, hát elénekelem azt is nekik 
s még harsányabb hangon. Érted-e jól, kedves Róma, mire 
gondolok én ? 

Szavamat a bajok feltárása ós meghallgatás végett 
sokszor felemeltem már, a mi mind nem használt, bárha én 
is tudom, hogyha ügyem igazságos, a földön kárhoztatás 
leszen sorsa és csakis Krisztustól nyer mennyben igaz-
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ságot. Mert 'az egész írás veleje: hogy a keresztyének és a 
keresztyénség, ügyét egyedül Isten ítéli meg; igazságot 
embertől nem nyert még soha egyik sem a főidőn, hanem 
mindenkor az ellenpárt lett nagygyá és erőssé. Az én 
legeslegnagyobb aggodalmam és gondom ís az, hogy ügye-
met esetleg el nem kárhoztat ják, mert ebből csak arról 
kellene megbizonyosodnom, hogy az az Istennek még nin-
csen tetszésére. Azért csak rajta, jö j jenek! Akár pápa, 
akár püspök, akár pap, barát vagy a tudósok. Ez az a 
derék nép, a mely az igazság üldözésére van hivatva ós 
mindenkor is ez volt a mestersége0 Adjon Isten nekünk 
mindnyájunknak keresztyén értelmet ós kíváltfeepen a ne-
met nemességnek igaz lelki bátorságot, hogy a szegény 
egyház javát munkálhassa. Amen. 



II. 

AZ EGYHÁZ BABYLONI FOGSAGAROL 
SZÓLÓ KÖNYVECSKE, 

A MELY KIVÁLTKÉPEN A SZENTSÉGEK MIVOLTÁRÓL, 
SZÁMÁRÓL ÉS HASZNÁRÓL ÉRTEKEZIK. 

FORDÍTOTTA : 

D R M A S Z N V J K E N D R E . 





BEVEZETÉS. 

Luther a német nemzet keresztyén nemességéhez intézett 
iratát azzal a fenyegető kijelentéssel fejezte be: »Csak rajta, 
tudok én még egy dalt Rómáról, és ha viszket a fülük, majd 
el is dalolom nekik magasabb hangon. Tudod kedves Róma, 
mire gondolok én?« Nos hát most e megígért dalra gyújt. 

Ha előző művében lerombolta az Antikrisztus vagyis a 
pápa várának hármas védőfalát, most behatol magának a vár-
nak belsejébe, hogy feldúlva azt is, kiszabadítsa az ott fogság-
ban tartott lelkeket. Most már nem a külső, nem a testek, a 
népek és nemzetek szabadságáért küzd, hanem a lelkek vált-
ságáért. Össze akarja törni azt az igát s azokat a bilincseket, 
a mikkel Róma magát a keresztyénséget megkötözve fogságba 
hurcolta. Ez iga és bilincsek a pápaság hét szentségről való 
tana. Ezzel vetette Róma a keresztyéneket a papság hatalma 
alá s ezzel mételyezte meg és forgatta ki evangéliomi egysze-
rűségéből és tisztaságából a keresztyén életét. 

• Luther e tan egyik-másik részével már korábban is fog-
lalkozott. így nevezetesen egyik-másik beszédében elmondotta 
nézeteit a bűnbánat, a keresztség és az úrvacsora szentségéről. 
(1. 1. sz. lev.) De a többi szentségről, noha Spalatin barátja azokra 
vonatkozó nézeteit is igen szerette volna ismerni, egyelőre hall -
gatott, noha magában már tisztában volt velük s tudta, hogy 
azoknak nincs semmi szentírási alapjuk. (1.1. sz. lev.) Ezek tárgya-
lását más, alkalmasabb időre hagyta fenn. Ez az idő a Rómá-
val való végleges leszámolás ideje vala. S ez az idő most 
beállott. 

A mi Luthert különösen bántotta s a mi az egyház 
babyloni fogságáról cz. müvének megírására is kiváltképen 
ösztökélte, az a misével való gyalázatos visszaélés volt. A 
külső ok és alkalom pedig a már ismeretes Alveld Ágoston 

D. Luther M. müvei. Q 
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lipcsei ferenezrendi barát Luther ellen kiadott: »Tractatus de 
communione sub utraque specie quantű ad laicos,« stb. czimíí 
értekezés. »Ez a, •— mint maga Luther mondja 1520. jul. 
22. Spalatinnak irott levelében — lipcsei szamár megint elordította 
magát s egy gyalázó iratot adott ki ellenem, az úrvacsora 
kehely mindkét szín alatt való kiszolgáltatásáról mondott szavaim 
miatt.« És még egy másik Cremonában névtelenül megjelent: 
»Revocatio M. Lutheri ad sanctam sedem«*czímű irat*) is néki 
tüzelte őt, hogy tovább ne tűrjön és ne hallgasson. Hát jó, 
gondolta magában, majd ír ő most egy oly munkát, a mire a 
ldgyók még dühösebben fognak sziszegni.« S nyomban hozzá 
is látott ujabb műve megírásához (L 2. s 3. sz. lev.) és az 1520. 
okt. 6-án: 

»De Gaptivitate |] Babylonica || Ecclesiae || Praeludium Mar-
tini || Lutheri || Wittembergae || « 44 quartlevélen meg is jelent**) 

Szándékosan latin nyelven irta meg e művét, mert nem 
a köznépnek, hanem első sorban a míveltebb elemeknek szánta 
azt. A köznép e kemény eledelt még nem igen tudta volna 
megemészteni s egyik-másik kényesebb kérdést nem is igen 
lett volna tanácsos előtte fejtegetni. És mégis rövid idő múlva 
1521-ben megjelent az: »Von der babylonischen Gefángniss der 
Kirche Doktor Martin Luthers« cz. alatt német nyelven is. 
Ellenségei, közelebb valami Murner Tamás nevű strassburgi 
ferenezrendi barát fordította le még pedig úgy, hogy a szöveget 
sok helyen egyenesen meghamisította. Luthert ez az alávaló 
eljárás nagyon megbántotta; kitűnik ez Henrik angol király 
könyvére irt felelete azon helyéből, ahol az ismeretlen fordító-
ról ígyen nyilatkozik: »Bárha nem félek a világosságtól, még 
sem volt ínyemre, hogy művemet németre fordították, még-
pedig azon okból, mert legdühősebb ellenségem cselekedte meg, 
hogy engem szégyenbe keverjen.« S tényleg Alveld gondosko-
dott is arról, hogy a német nép figyelmét felhívja Luther műve 
legkényesebb részére, a házasságra vonatkozó kijelentéseire. 

Luther e művének hatása rendkívül nagy volt. Alig hogy 

*) Ez iratot 1520-ban bizonyos Ferrarius Sebestyén kánonjogász adta 
ki és Jeromos, cremonai püspöknek ajánlotta. 

**) A czimben használt s az egyház állapotát igen találóan jellemző 
„captivitas Babylonica" kifejezést Luther már korább is használta, igy 
nevezetesen „Resolutio super propositiones XIII de potestate papae 1519" 
czimű művében, a hol is többek közt igy szól : ,.Absit, absit ista plus 
quam Babylonica captivitás," s Lonicer János is hasonló kijelentést tesz 
1520 jun. 1 megjelent s ..Contra Romanistam fratrem Augustinum Alvel-
densem" cz. iratában, a hol is többek közt igy szól : „Acta hodiernae 
Ecclesiae terna, sub Romano pontifice captivitatem plus quam Babylo-
nicam servientis." 
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megjelent, a szász herczegségben nyomban eltiltották. Erasmus 
is megdöbbent, mikor' elolvasta s nyiltan kifejezést adott azon 
meggyőződésének, hogy immár Luther ügyét békésen elintézni 
nem lehet. Aleander Jeromos pápai követ egyenesen isten-
káromló iratnak bélyegezte azt, Bugenhagen pedig, a ki ekkor 
még szintén Luther elleneinek táborában volt, olvasása közben 
igyen kiáltott fel: „Mióta a Megváltó a világért szenvedett, bár 
sok eretnek szorongatta és támadta az anyaszentegyházat, de 
még oly kegyetlenül egy sem mint ez a Luther«. A mint azon-
ban végigolvasta, bevallá, hogy »az egész világ vak és sötét-
ségben ül, csak ez az egyetlen férfi látja, mi az igazság«. 

Majd nyiltan is felléptek ellene. Legelőször (1521.) a 
párisi Sorbonne theologusai Ítélték el Luther tanait, mint oly 
eretnekséget, a mely miatt méltóvá tette magát a máglya-
halálra. Majd kevéssel utóbb VIII. Henrik angol király lépett 
fel Luther ellen. 1521. május 20. azt követelte a német csá-
szártól, hogy Luthert, ha meg nem tér, könyvestül együtt éget-
tesse el, Két hónappal később pedig könyvet is irt: »Assertio 
septem sacramentorum aclversus Martinum Lutherum" stb. (1521.) 
czímen, a miért őt a pápa, a hit védője czimmel tisztelte meg, 
noha igen valószinű, hogy azt a munkát nem is maga, de 
mások irták. 

De nem is csoda, hogy^Luther e műve ekkora hatást és 
visszahatást idézett elő. E mu Köstlin szerint ama lelki köte-
lékeket szaggatja szét, amikkel a papság a maga üdveszközei 
közvetítésével a lelkeket fogságban tartá. Fejtegetései a hét 
szentségről, a mily komolyak és méltóságosak, ép oly határo-
zottak és erőteljesek; a mit mond, azt mind jól átgon-
dolva és érthető módon, a Szent írásra és az abban foglalt el-
vekre alapítja s bizonyságot tesz egyszersmind arról, hogy tel-
jesen tájékozott az ellenfelek érvei körűi s dialektika dolgában 
is megmérkőzik a legkiválóbb scholasztikusokkal. E mű Luther 
összes tudományos theol. iratai között első helyen áll, de 
egyszersmind minden sora a legmelegebb keresztyén vallási 
érdekek szolgálatában áll. Kíméletlen a római zsarnoksággal és 
hamis tanokkal szemben, amelyek bárha össze is függenek 
amazokkal, helyesebben is értelmezhetők és a melyeknek kiir-
tása nem feltétlen szükséges dolog. 

Egyébként Luther e műve is igen különböző szövegekben 
maradt ránk. Knaake a latin kiadásokat A—G, a német fordí-
tásokat pedig a—e jegyek alá foglalja. Ezek közül az eredeti 
szöveg az A. A német szöveg közül a legelső fordítás az a-val 
jelzett. Mi az A kiadás szövegét vettük alapul. E mű magyar 

8 * 
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nyelvre fordítva legelőszőr szintén a Protestáns Irodalmi Tár-
saság kiadásában »Dr. Luther Márton Három Alapvető Refor-
mátori Irata (Budapest 1901).« czimen Dr. Masznyik Endre 
fordításában jelent meg. E fordítást itt újra átdolgozva s teljes 
szöveg szerint adjuk a weimári kiadás alapján. A jegyzeteknél 
az első magyar kiadás jegyzeteit szintén felhasználtuk. A mű-
höz csatolt leveleket ugyancsak Márton Jenő pozsonyi ev. 
lyceumi tanár fordításában közöljük. 



1. LEVÉL. 

S P A L A T I N H O Z . 

1519. deczember 18. 

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

JÉZUS. 
Üdvöt az Űrban. Híre jár. hogy Miltítz Károly tegnap 

miattam tett utat. Csodálkozom ezen, de hát csak hagyján. 
A mit írsz, hogy képemet gúnyolta, azt olvastam. 
Azonban sürgető követelésednek a böjti evangóliomok ós 
levelek magyarázatját illetőleg nem tudom, képes leszek-e 
megfelelni. Mert ez nagy dolog ós ón munkával el vagyok 
halmozva. Hiszed-e ? A zsoltárok egész embert kivannak, 
ugyancsak egész embert az egyházi szónoklás, mely az 
evangóliommal és genesissel foglalatoskodik, harmadszor 
egész embert kiván a könyörgéssel és házi ügyekkel való 
foglalatosság, negyedszer pedig az előadás tiszte is, hogy 
ne is szóljak a levélírás és egyéb idegen ügyekkel való 
foglalatoskodásokról, melyek közt az ismerősökkel való 
találkozás, melyet majdnem dáridónak nevezhetnék, leg-
több időmet rútul elfecsérli. 

Annyi bizonyos, hogy csak ember vagyok, még pedig 
csak egy ember. Hozzálátok a munkához ; de ha azt, a mit 
te kivánsz, el kell végeznem, minden egyebet abba kell 
hagynom. De bár ezen egy feladatnak nyugodtan szentel-
hetném magamat! Ezt nagy boldogságnak tekinteném ós 
távol vagyok attól, hogy nem szívesen teszem. 

A többi szentségeket illetőleg ne várj sem te, 
és ne várjon tőlem senki más bármilyen beszédet, mig 
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fel nem világosítanak, hogy mely szentírási helylyel bizonyít-
hatnám azoka t Mert reám nézve nincs más szentség, 
a mi igazán szentség, ha csak kifejezetten nincs megadva 
az isteni ígéret, mely a hitet erősíti, mert az ígérőnek 
szava és az ígéretet hallónak hite nélkül semmi dolgunk 
sem lehet Istennel. A miket azonban amazok mesélnek 
arról a hót szentségről, azt majd más alkalommal hallod. 

A Tessaradecast nyomják mindkét nyelven, A papi 
kötelességekre vonatkozó kérdésekre nem tudok felelni, 
mert bármennyire gondolkozom raj ta , nem ju t eszembe 
egyéb, legfeljebb szertartásra vonatkozó dolog, 

Azután nem hágy nekem nyugtot az sem, a mit Péter 
apostol mond (Pót, L 2.), hogy mi mindnyájan papok 
vagyunk, hasonlóképen, a mit János mond a Jelenésekben. 
Űgy hogy a papság az a fajtája, melyhez mi tartozunk, 
egyáltalában nem külömbözik a világiaktól, csak a szolgálat-
tételben. melylyel a szentségeket és Isten igéjét szolgál-
ta t juk0 Egyebekben minden egyenlő', ha elveszed a szer-
tar tásokat és emberi intézményeket ós elég csodálni való 
dolog, hogy a papi rend honnan is jutot t a szentség nevé-
hez. Űgy-e bár, ez neked csodálatos ? De majd előtted 
erről többet beszélünk Fülöppel egyetemben, mivelhogy 
ezen kérdéseket gyakorta ós behatóan tárgyaltuk, • 

Tehát a te papi tiszted a világiak közönséges tiszté-
től semmiben sem fog különbözni, kivéve azon kötele-
zettségeket, melyeket a római szentszék különbség 
nélkül minden papjára ráruház. A fődolog azonban az, 
hogy meggondoljad, mely helyre hívattattál. Tudniillik 
fejedelmi udvarba hivattattál, valamint Hester, hogy tehet-
séged szerint szolgálj a népeknek, kiket ezen udvarból 
kormányoznak. 

És légy meggyőződve, hogy ez valamint a legnehezebb 
ós legveszedelmesebb, űgy első ós legfőbb kötelességed 
is, ós hasonlíthatatlanul előbbre való minden egyéb köte-
lességeidnél, akár a kánoni óráknál, akár bár milyen más-
nál, melyet bárki reád parancsolhat. Azt hiszem Stromer 
Henrik úrnak legjobban általad ju t ta thatom leveleimet. 
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Kérlek tehát, adasd át o ̂  Isten veled, imádkozzál 
érettem. 

Wittembergben, Advent negyedik vasárnapján, az 1519-ik 
esztendőben. 

Luther Márton, ágostonos barát. 

2. LEVÉL. 

S P A L A T I N H O Z . 
1520. augusztus 31= 

A t n d ő s ós i s t e n f é l ő f é r f i ú n a k S p a 1 a t i n 
G y ö r g y n e k , s z á s z f e j e d e l m i u d v a r i p a p n a k , 
az Ú r b a n b a r á t j á n a k . 

JÉZUS. 
Üdvöt az Úrban, Előadásaim megváltoztatását ille-

tőleg majd máskor irok, ha majd a férj megszokta, hogy 
van felesége. A lochaui plébánosra Günther Ferenczre nézve 
remélem a legjobbat:, csak légy te neki szíves és nyájas 
útmutatója az udvari szokásokat illetőleg. Nővérének azt 
a rossz véleményét nem ismerem, de majd eltávolítják őt. 

Itt küldőm a kész Elogiumokat ós a Sickingen 
Ferenczhez és Károly császárhoz intézett leveleket. Az 
egyház fogságáról irott mű még nincs teljesen kinyom-
tatva, majd utána nézek. Isten veled. 

Egyed napja előestéjén, az 1520-ik esztendőben. 
Luther Márton y ágostonos. 

3. LEVÉL. 

S P A L A T I N H O Z . 
1520. október 3. 

A t u d ó s é s f e d d h e t e t l e n f ó r f i ú n a k S p a l a -
t i n G y ö r g y m e s t e r n e k , u d v a r i l e l k é s z n e k , a z 
Ú r b a n f e l j e b b v a l ó j á n a k . 

JÉZUS. 
Üdvöt az Úrban. Sok leveledet vettem, édes Spala-

tin om és csodálkozom, hogy az a levelem még nem juto t t 
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kezeidhez, melyben megfeleltem a te Buttstettbol irott 
leveledre. Mert utóbbi soraidban is csak azt kívántad, mint 
amazokban, hogy tudniillik í r jak az Eislebenből hozzám 
menesztett tisztelendő a tyákró l Remélem azalatt már 
megkaptad levelemet. Károly (Miltítz) ugyanis arra kért , 
hogy í r jak magánlevelet a római pápához, melyben mente-
getődzöm, hogy az ő személyét támadással nem illettem. 
Még eddigelé ezt meg nem tettem, de nem is fogom már 
megtenni, a mióta köztudomású tett , hogy Eck készen 
tar togat ellenem Lipcsében egy bullát ós szörnyű fenye-
getéseket. Még eddig nem tudni, mit tervez. 

Sokan üdvősnek gondolnák, ha fejedelmünket arra 
kérnem, hogy számomra egy császári rendeletet eszközölne 
ki oly tartalommal, hogy engem senki el ne ítélhessen, 
ha csak előbb a szentírás szavaival meg nem győzött, 
sem irataimat el ne tilthassa. Gondolkozzál ra j ta te, váljon 
tanácsos-e. Nekem erre kevés gondom van, mert nem 
szívesen látnám, ha könyveimet nagyon sokszorosítanák, 
sőt azt óhajtanám, bár pusztulna el valamennyije egy-
szerre, mert zavarosok és bárdolatlanok. Ámbátor tartal-
mukat szeretném, ha mindenki ismerné. De nem mindenki 
tudja az aranyat a sárból kiválogatni. Nincs is erre szük-
ség, hisz van jó könyv böviben és megvannak a szent 
könyvek is. Azt jobban szeretném, ha az élő könyveket, 
vagyis a prédikátorokat, lehetne sokszorosítani, vagy azok-
nak biztonságáról gondoskodni, a kik a néppel is ilyes dol-
gokat közölnének. E kérdésre nézve elküldöm neked azt, 
a mit Itáliából hozzám jut ta t tak . 

Ha a mi fejedelmünk e tekintetben akarna valamit 
tenni, hozzá méltóbb dolgot ennél aligha tehetne. Mert ha 
Itália népe is befogadná eszméinket, ügyünk jobban állana. 
Ki tudja, nem-e Isten serkenti őket és nem-e ő ta r t ja meg 
nekünk fejedelmünket oly végből, hogy általa az ő Igéjét 
előmozdíttassa. Lássad tehát, hogy itt mit tehetsz a Krisztus 
ügyéért. 

A ki ezt Velenczeből irta, testvere Spenglei Lázárnak. 
Ez küldte nekem Nürnbergből annak egy másolatát. 
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Az „Egyház babyicmi fogságáról" szóló ma szombatra 
elkészül. Meg fogom neked küldeni Karlstadtnak *) is, 
mióta elvetette a koczkát, megnövekednek szarvai a római 
pápa ellen. Ép ez órában ' tudat ják velem, hogy Eck-kel 
Lipcsében megvetéssel bánnak, hogy nem érzi magát 
biztonságban, hogy széltiben kifüggesztett iratait kigúnyol-
j ák és hogy Lipcsében egészen más arczokat, más szel-
lemet talált, mint a hogy remélte. Mert már e város nem 
olyan, a minő volt egy éve. Végre szállását is elhagyta 
ós a koldus szerzetesek kolostorába költözött, mert szélti-
ben hangoztatták, hogy nem fogja kikerülni a cselvetéseket 
és nem kerül többé vissza Ingolstadtba. Sajnálnám, ha 
megölnék, bár kívánnám, hogy tervei meghiúsuljanak. Az 
Isten tegyen úgy, a hogy o jónak látja, 

Az Űr legyen veled. 
• Ferencz napja eló'estéjén az 1520-ik esztendőben. 

Luther Márton, ágostonos. 

*) Karlstadt tételeket állított fel, melyek közt ez is volt: Sequitur 
ergo, quod Leo X. excommunicare non potest. Eck őt is egyházi átok 
alá fogta. 



Áz egyház bafoyloni fogságáróL 

L u t h e r M á r t o n , á g o s t o n r e n d b e l i , T h u l i c h 1 ba= 
r á t j á n a k m i n d e n j ó t . 2 

Vagy akarom vagy se, napról-napra okosabbá kell 
lennem, mert hát ugyancsak hires mesterek csapatostól 
ós váltakozva kötnek belém ős dolgot adnak nekem, 

A búcsúról két év előtt írtam,3 de hajh most már 
rettentően bánom, hogy azt a könyvecskét közre bocsá-
tottam. Akkor még hódoltam, babonás elfogultsággal 
a római zsarnokságnak. Ez ok miatt akkoriban még űgy 
vélekedtem, hogy a búcsút nem szükség egészen elvetni, 
látván, hogy azt sokan nagy egyetértéssel elfogadják ós 
ez nem volt csoda, hisz akkor még egy magamra álltam. 
Hanem utóbb (ós ezt Sylvesternek4 ós más atyafiaknak 
köszönöm, a kik azt a búcsút hévvel védelmezték), rájöt-
tem, hogy a búcsú semmi más, mint a római tányérnyalók 
'merő koholmánya és csalása, mellyel az Istenbe vetett hitet 
ős az emberek pénzét pusztítjáko S épen azért szeretném, 
ha a könyvkereskedőket ós könyvnyomtatókat ós mind-
azokat, a kik azt olvassák ; rábírhatnám, hogy a búcsúról 
szóló könyvecskémet mind elégessék és a helyett, a mit 
arról írtam, ezt a tételt fogadják el: 

A b ú c s ú a r ó m a i t á n y é r n y a l ó k á l n o k s á g a . 

Azután Eck5 ós Emserb meg az ő czinkostársaik 
kezdtek kioktatni engem a papa elsősége és felsősége 
dolgában. Hát (hogy e rendkívül tudós férfiak iránt hálát-
lan ne legyek) ezennel beismerem, hogy irataikból nagyot 
okultam. Mert bár tagadtam addig a pápaság isteni jogát, 
ám emberi jogát mégsem vitattam el. De mióta hallottam 



AZ EGYHÁZ B A B I L O N I "FOGSÁGÁRÓL SZÓLÓ KÖNYVECSKE 1 2 3 

és olvastam e hitvány népség szőrszálhasogató fejtegeté-
seit, miknek ezélja az o bálványistenüknek igazolása volt 
(hát hiszen én is konyítok egy kicsit e dologhoz) tudom 
immár és teljesen tisztában is vagyok vele, hogy a pápa-
ság Bábel országa ós Nimródnak,7 a nagy vadásznak ura-
dalma. Annakokáért , hogy az én barátaimnak is jól menjen 
a dolguk, ezennel arra kérem a könyvkereskedőket , az 
olvasókat is, hogy azt, a mit e dologról írtam, égessék 
meg és a helyett ezt a tételt fogadják el : 

A p á p a s á g a r ó m a i p ü s p ö k h a j t ő v a d á s z a t a . 

Kitűnik ez Eck, Emser ós a lipcsei bibliaolvasó 
mester 8 érveléseiből. 

ískolásdit já tszanak velem a szentségnek mindkét 
szín alatt való élvezése ós más fontos dolgok felett. 
Vigyáznom kell, nehogy ezeket az én kratippusi tanítóimat9 

hiába hallgassam. Egy cremonaí atyafi10 könyvet írt e 
ezímen : Luther Márton revocatiőja intézve a szent római 
székhez; úgy értsd azonban a dolgot, hogy abban nem 
(mint ő mondja) ón, hanem ő revocáltat engem. Mert hát 
ilyen latin nótát fú jnak most az olaszoknak. Egy másik 
lipcsei nemet atyafi, az egész bibliának (előtted is ismert) 
olvasó mestere szintén írt ellenem a szentség mindkét 
szín alatt való élvezése dolgában ós (úgy hallom) hogy 
még nagyobb és csodálatosabb dolgokat fog elkövetni. 
Az olasz okos volt, nevét elhallgatta, alkalmasint nehogy 
úgy jár jon, mint Oajetán1 1 es Syivester. Ellenben a lipcsei 
(mint ez egy vitéz és bátor némethez illik) hosszúra nyúj-
tot t aláírásában nevét, életét, szentségét nidumányát, hiva-
talát, hírét, becsületét, sőt majd hogy a faczipőjót is fel-
magasztalta.12 Ettől kétségkívül nem kis dolgokat tanulok, 
hiszen ő iratát magának az Isten fiának ajánlja Lám, 
lam így komáznak ezek a szentek a Krisztussal a ki ez 
idu szerint a mennyben uralkodik. Azután úgy tetszik 
nekem, hogy három szarka csörgött ; az egyik jó latin-
sággal, a másik jobb görögséggel, a harmadik még jobb 
hóberséggel.13. Mit gondolsz Hermanom, tehetek-e ón mást, 
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mint hogy a fülemet hegyezem. Áz ügy Lipcsében került 
tárgyalás alá a szent kereszt osztályánál1 4 

Eddig, én sült bolond, azt hittem, hogy legjobb volna, 
ha valamely közönséges zsinat vitatná meg és mondaná 
ki, hogy a szentség a laikusoknak ís mindkét szín alatt 
kiszolgáltatandó. Az a nagyon is tudós atyafi, e nézetem 
miatt támad rám és azt mondja, hogy sem Krisztus, sem 
az apostolok nem rendelik vagy javasolják, hogy a lai-
kusoknak mindkét szín nyúj tandó; és épen azért e dolog-
ban az egyház bölcsesége döntse el, mit tegyünk avagy 
mellőzzünk; neki engedelmeskednünk keli. így beszél ő. 

De tán azt kérdezed tőlem, miféle lélek űzi, ha j t j a ezt 
az embert, avagy ki ellen irogat ? Hiszen én épenséggel nem 
vetettem el a szentségnek egy szin alatt való használatát 
ós az egyház bölcseségére bíztam a két szín alatt való 
használat elrendelését. Ezt ő maga is elismeri és mégis 
épen ezt hányja szememre. 

Erre az a feleletem, hogy ily módon vitatkozni közös 
szokásuk azoknak, a kik Luther ellen írnak; ők maguk 
állítják, a mit megtámadnak; vagy koholnak valamit, csak-
hogy legyen mit megtámadniok. Ilyenformán já r t ak el Syl-
vester, Eck, Emser, meg a kölniek és a löweniek.15 Ha az 
atyafi ezek után nem indul, Luther ellen nem írt volna. 

De ö valamiben mégis szerencsésebb a többieknél 
Mikor ugyanis be akarta bizonyítani, hogy a mind-
két szín alatt való használat sem megparancsolva, sem 
javalva nincs, hanem az egyház bölcs belátásától függ: az 
íráshoz fordul, s abból muta t ja ki, hogy Krisztus paran-
csolata szerint a laikusoknak csak egy szín rendeltetett, 
következőleg az írás ezen új magyarázójának vélekedése 
szerint az az igazság, hogy az egy színt Krisztus nem 
parancsolja, de mégis parancsolja. Hát te tudod, hogy a 
vitatkozásnak ezt az ú j módját azok a lipcsei logikusok 16 

ugyancsak alkalmazzák. Avagy ugyanaz az Emser, mikor 
első könyvecskéjében kijelentette, hogy rólam őszintén óhajt 
nyilatkozni ós utóbb aljas irigységét és utálatos hazugságát 
lelepleztem s ő egy másik könyvecskében akar t megczáfolni, 
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szintén nem nyilván megvallotta-e a ket tőt : egy, hogy hamis, 
más meg, hogy őszinte lélekkel írt vol t?1 7 Derék, becsületes 
ember mint t udod Ámde hallgasd meg ezt a mi drágalátos 
fecsegonket, a kinél teljesen egyre megy az egyház nézete 
meg a Krisztusnak parancsa. A miként egyre megy a/, is, 
a mit Krisztus megparancsolt és meg nem parancsolt. Csak-
hogy szépen bebizonyítsa, hogy Krisztus parancsolatja, ille-
tőleg az egyház nézete szerint a laikusoknak csak egy 
szín adandó. Ezt nagy betűkkel igyen jelöli meg: „Csalat-
kozhatlan fundamentum". 

Azután János 6. Fej. 34—35. verseit hallatlan böl-
eseséggel fejtegeti a hol Krisztus a mennyei kenyérről 
és az élet kenyeréről, vagyis maga magáról beszél E 
szavakat ez a tudós ember, nemcsakhogy a szentségre 
vonatkoztatja, hanem azt is megcselekszi, hogy mivel 
Krisztus ezt mondotta: „Én vagyok az élő kenyér ' ; ós 
nem: „Én vagyok az élő kehely", ebből kiokoskodja, hogy 
a szentség a laikusoknak csak egy szín alatt van rendelve. 
De a mi aztán következik, t. i. : „Az ón testem az igazi 
étel és az én vérem az igazi ital". (55 v.), s ismét: „Ha 
az ember fia testét nem eszitek és vérét nem isszátok" 
(53 v.)i ez már az ő barát esze szerint mind a két szín 
mellett az egy szín ellen látszott megdönthetetlenül érvelni. 
Óh mily szépen ós okosan süti ki ily módon, hogy Krisz-
tus e szavakkal semmi mást nem akart , mint, hogy a ki 
egy színt vesz, ugyanaz alatt veszi mindkettőt, a testet 
ós a vért isi így r ak j a le amaz épület csalatkozhatlan 
fundamentumát, a mely az ő szent ós mennyei osztályuk-
hoz teljesen méltó. 

Ebből, kérlek, velem együtt tanuld meg, hogy Krisztus 
(János 6. fej.) megparancsolja az egy színt, ámde olyan-
formán, hogy maga ez a parancsolat annyit tesz, mint az 
egyház nézetét épségben tar tani ; és ráadásul, hogy Krisztus 
ugyanazon fejezetben csakis a laikusokról beszél és nem 
a papokró l Mert ezekre nem tartozik a mennyből való élő 
kenyér, vagyis a szentség egy színe, hanem alkalmasint 
a halálnak pokolból való kenyere. No de mi lesz aztán az 
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evangeliarusokkal (diakonusok) és epistolariusokkaí (hypo-
diakonusok)18, a kik sem laikusok, sem nem papok? Ezeknek 
a jeles szerző véleménye szerint sem az egyik sem a másik, 
színnel nem szabad élniük, Hiszen érted, én Thulichom, az 
írás-magyarázásnak ezt az ú j szerzett módját. 

De azt is megtudod, hogy Krisztus itt Jánosnál (8, fej.) 
az oltári szentségről beszél. Holott maga oktat ki az iránt, 
hogy a megtestesült Igében való hitről szól, mikor azt mondja 
(29 v.): „Isten munkája ez, hogy higyjetek abban, akit ő 
elküldötfc"e Ámde meg keli adni ennek a lipcsei biblia-
tudósnak, hogy ő az í r á s bármely helyéből azt süti kí ; a 
mit akar, Ő ugyanis Anaxagoras,19 meg Aristoteles tanít-
ványa az írástudományban, a kik szerint az átvitt értelemben 
vett szavak ezt is, azt is, szóval mindent jelentenek,, Hiszen 
o az írás bizonyítékait akként alkalmazza a maga egész 
könyvében, hogy ha be akar ja bizonyítani, hogy Krisztus 
ott van a szentségben, rákezdi: „Olvasmány János apostol 
t í tokteljes könyveiből". Hát a mily kényelmes ez az eljárás ; 

olyanforma minden ő beszéde. És mégis azt hiszi ez a 
hóbortos ember, hogy a sok írásidézettel szépen el takar ja 
a maga vastag tudatlanságát. 

Sok másról hallgatok, nehogy e büdös tákolmány 
szagával megundorítsalak 

Yégül idézi Pált, a ki (I. Korint. 11. 23-) &zt mondja, 
hogy az Űrtól vette és a korinthusiakkal kőzlötte a kenyér 
és kehely használatára vonatkozó tanítását. Itt ez a mi 
hetvenkedő atyánkfia, mint egyebütt, megint igen szépen 
bánik az írással, tanítván, hogy Pál ama helyen megengedi 
mind a két színt, de nem parancsolja meg. Kérded miből 
bizonyítja ezt be? A maga fejéből, ép úgy, mint fentebb 
(János 6.) cselekedte. Mert ennek a tudósnak nem szokása 
megokolni azt, a mit mond, hiszen ő is egyike azoknak, 
a kik mindent csak úgy vakra hatra tanítanak és bizo-
nyitnak. Itt is megtanuljuk tehát tőle, hogy az apostol 
ama. helyen nem az összes korinthusiaknak, hanem csakis 
a papoknak i r .es ep azért a papoknak ott semmit sem 
rendel, különben meg volnának fosztva az egész szentség-
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tői. Továbbá hogy az ujcion sült latin nyelvtan szerint ez 
a kifejezés: „accepi", „Vettem az Űrtől", annyi mint. per-
missnm es t : „Megengedte az Űr" és hogy ez: „Nektek 
adtam" annyi mint : „Nektek megengedtem". Kérlek jegyezd, 
meg ezt jól. Mert ilyenformán nemcsak az egyház, hanem 
itt ís, ott ís bármely gazkópé kénye-kedve szerint meg-
kur t í that ja (eme mester tanítása szerint) Krisztus és az 
apostolok minden parancsolatát, intézkedését, rendelését. 

Azért azt tartom, hogy ezt az embert a Sátán angyala 
űzi, ha j t j a ós azokat is, akik vele egyetértve, semmi másra 
nem törekednek, mint hogy ón általam tegyenek szert hírre 
a világon, mintha bizony méltók volnának, arra, hogy 
Lutherrel disputáljanak. De e reménységükben megcsalat-
koznak ós mint megvetettek rólam ugyan el nem nevez-
tetnek. Én beérem ez egy felelettel minden ő könyveikre. 
Ha méltók arra, hogy Krisztus megvilágosítsa őket, kérem 
őt, cselekedje meg ezt az ő irgalmasságából, ha pedig arra 
nem méltók, úgy kérésem, hogy csak hadd firkáljanak e 
fa j ta könyveket, és az igazságnak ellenségei más könyve-
ket ne is olvashassanak. Igaz közmondás ez: A ki korpa 
közé keveredik, megeszik a disznók*0 

Továbbá, minthogy azt látom, hogy idejük és papirosuk 
bőven van, ra j t a leszek, hogy az írni valónak is bővében 
legyenek. Űgy járok ugyanis kezükre, hogy mialatt ezek 
a hetvenkedő hősök (az ő nézetük szerint) eretnek tanaim 
közül egygyen-egygyen diadalmaskodnak, azonközben újab-
bat gördítsek út jokba. Mert magam is szeretném, ha eze-
ket a derék harczosokat minél több czím ókesítné. Annák-
okáért míg szálka a szemükben, hogy ón mindkét szín 
élvezését helyeslem és e főbenjáró * ós hozzájuk méltó 
dologban sikerrel fáradnak, ón még tovább megyek és 
immár bizonyítom, hogy mind czudar az, a ki a laikusoktól 
mindkét színnek élvezését megvonja. És hogy ezt minél 
kényelmesebben megcselekedhessem, előcsatározáskópen 
im közrebocsátom e könyvecskét, mely a római egyház 
fogságáról szól; majd annak idején, ha a hírhedt pápista 
tudósok e könyvemet megczáfolták, még többet is adok ki. 
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Ezt pedig azért cselekszem, nehogy valamely keresz-
tyén olvasó elibém állva szemrehányást tegyen nekem az 
általain kirázott sok piszok miatt, ós oka legyen panasz-
kodni, hogy nincs módjában olyasmit olvasni, a miből epitni 
és okulni vagy a mi felett gondolkodni l ehe t Hisz tudod 
mely nagy neheztelve hányják szememre barátaim, hogy 
ón ezek ronda irataik szemetjót turkálom, holott szerintük 
a puszta olvasás is elégséges czáfolat azokra. Mert ok tőlem 
valami jobbat várnak, olyat, a mit az Ördög maga próbál 
általuk megakadályozni. Elvégre is követem tanácsukat 
és a marakodást és gyalázkodást ezekre a darazsakra 
bizOHL 

Arról a cremonai olasz barátról nem mondok semmit, 
mert ez az együgyű ós tudatlan ember holmi virágos szókkal 
akar engem a szentszékhez terelni revocatio vége t t De 
hogy én attól eltértem volna, arról semmit sem tudok, nem 
is bizonyította be azt nekem még senki. Ő ugyanis kivált-
képen azokkal a nevetséges okokkal hozakodik elő, hogy 
engem rendi fogadalmam és a németeknek ajándékozott 
császárság bírhatna megszólalásra. Általán úgy látszik, 
hogy ő nem annyira az ón revocatióm, mint inkább a 
francziák ós a pápa dicsérete okából ír. És meg kell adni 
neki, hogy könyvecskéjében szolgálatkészségéről, és enge-
delmességéről tesz bizonyságot. Nem is szolgált rá, hogy 
vele keményen bánjunk el; hiszen gonosz szándék nem 
vezérelte őt. De biz arra sem érdemes, hogy alaposan 
megcáfoljuk mert merő tudatlanság, a mit ősszefecseg. 

Először is tagadom, hogy hót szentség van és ez idő 
szerint csak harmat fogadok el: a keresztsóget, a gyónást 
és az úrvacsorajat És mind ezt a római udvar siralmas 
fogságba vetette ós az egyházat minden ő szabadságától 
megfosztotta. De ha az írással akarok szólni, úgy nincs, 
csakis egy szentségem és három szentségi jelem. Erről 
azonban többet annak idejében. Most minden előtt első 
sorban az úrvacsora szentségéről szólok. 
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I. 

Az űrvaesöPáPŐL 

Elmondom hát, mit vettem tekintetbe e szentség' ki-
osztásánál és hogy igazodtam eL Mert mikor az Űrvacsoráról 
szóló értekezésemet kiadtam,2 1 a közönséges felfogásnak 
voltam híve és a pápa jogával vagy jogtalanságával cseppet 
sem törődtem. Ámde most, hogy kihívtak ós begyakoroltak, 
mi több, erőszakkal vonszoltak a küzdő térre, nyiltan kimon-
dom meggyőződésemet, nevessenek vagy sír janak bár a 
pápisták egytől egyig egy rakáson. 

Először is János 6. fejezete egészen mellőzendő, mint 
olyan, a melyben egy betű sincs erről a szentségről 
Nemcsak azért, mert ez a szentség akkor még meg sem 
is vala, hanem sokkal inkább azért, mert a kifejezések és 
az értelem világosan elárulják, hogy (mint fentebb jeleztük) 
Krisztus ott a testté lett Igében való hitről szól Hiszen azt 
mondja : „Az én beszedem lélek ós elet". (János 60 63.). Ezzel 
értésünkre adja, hogy ama lelki eledelről szól, melyből a 
ki eszik, él ál tala; holott a zsidók a testi eledelre értet ték 
a dolgot ós e miatt kötöt tek bele. Ámde nincs eledel, mely 
megelevenítsen, csakis a hit eledele. Mert ez valóban lelki 
és élő eledel Miként Ágoston is mondja : Mit tátogatod 
szádat és gyomrodat? Higyj ós ettél". Mert maga a szentség 
evése nem elevenít meg, hiszen sokan méltatlanul esznek ; 
épen azért helytelenül fognók fel a dolgot, ha azt hinnők, 
hogy Krisztus ama helyen a szentségről beszél Persze 
vannak, a kik ama szavakat a szentség igazolása végett 
czélzatosan félre magyarázzák, mint példának okáért az 
egyházi jog is a „Dudum" fejezetben 22 és mások is sokan. 
Ámde az írást czélzatosan félremagyarázni egy dolog és 
helyesen értelmezni más dolog. Hisz különben, mikor Krisztus 
azt mondja : „Ha nem eszitek az ón testemet es nem iszszátok 
az én véremet, nem leszen az élet a tietek", ezzel elkár-
hoztatná az összes gyermekeket, az összes betegeket, az 
összes távollevőket vagy a kik egyébként akadályozvák 

D. Lu the r M. művei. Q 
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a szentség1 élvezésében, higyjék bár egyébként még oly 
erősen, hogy ő ott a szentségevést parancsolta volt meg. 
Hasonlókép Ágoston egy másik, Julián ellen írott könyv-
ben Inczébői bizonyítja be,23 hogy a gyermekek a szentség 
nélkül ís eszik a Krisztus testét és íszszák az ő vérét, 
vagyis, hogy ők épen ugyanazon Intőknél fogva az egyház 
közösségéhez tartoznak, Azért határozottan ragaszkodnunk 
keli ahhoz a nézethez, hogy János 6. fej. e kérdéssel nem 
függ össze. Ez ok miatt más alkalommal magam is ki-
jelentettem, hogy a csehek e helyre a szentség mindkét 
színének igazolása végett hasztalanul hivatkoznak.24 

E szerint kőt hely van, a mely erről a dologról egész 
világosan nyilatkozik, Az evangélisták tudósítása az úr-
vacsorájáról és Pálnál I. Kor. 11. Lássuk hát ezeket. 

Máté, Márk, Lukács ugyanis egyetértenek abban, hogy 
Krisztus összes tanítványainak a teljes szentséget nyúj to t ta ; 
hogy pedig Pál mindkét szint nyúj tot ta az oly bizonyos, 
hogy eddig még nem is akadt oly arczátlan ember, a ki 
mást állított volna. Vegyük ehhez, a miről Máté tudósít, 
t. i. hogy Krisztus nem a kenyérről mondotta: „Egyetek 
ebből mindnyájan", hanem a-pohárról: „Igyatok ebből mind-
nyájan És Márk nem azt mondja, hogy mindnyájan ettek, 
hanem hogy mindnyájan i t tak abból. Tehát ezt a szócskát: 
„mindnyájan" mind a ket ten a pohárról és nem a kenyérről 
szólva alkalmazzák. Mintha csak a Szentlélek már eleve 
látta volna, hogy beáll a szakadás, mikor majd némelyek 
a pohárnak élvezését megtilt ják, holott azt Krisztus min-
denki számára biztosította. Képzelheted, mely dühhel ronta-
nának ők nekünk, hogy ha ez a szócska: „mindnyájan" 
nem a pohár, hanem a kenyér mellett állna! Bizony nem 
volna kegyelem számunkra náluk, éktelen lármát csapnának, 
eretnekeknek minősítenének ős mint ra jongókat elkárhoz-
tatnának. Ámde, mert ama szócska mellettünk bizonyít 
ő ellenükben; nincs érvelés, mely előtt meghajolnának, 
mert hát nekik szabad még az isteni igazságot is ki- s 
ú j ra meg ú j ra elforgatni és mindent össze-vissza kavarni. 
De képzeld, mintha ón állanék velük szemben és én kér-
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dezném .ezektol az én pápista líraimtól: az úrvacsora teljes 
szentsége vagyis mindkét szín ©gyedül a papoknak; vagy 
egyszersmind a laikusoknak is adatott-e ? Ha csak a papok-
nak adatott (így akar ják ők), úgy hát semmiképen sem 
helyes dolog, bármelyik színt a laikusoknak adni. Mert 
nem szentségtörés-e odaadni azt olyanoknak, a kiknek 
Krisztus a szereztetóskor nem adta oda? Hiszen hogy ha 
megengedjük, -hogy Krisztus bármely rendelésén változ-
tassunk, úgy már minden ő törvényét érvénytelenné te t tük 
és kiki bátran azt mondhatja, hogy őt egyik törvénye 
vagy rendelése - sem köti. Mert ha az írásban valamely 
törvény csak bizonyos személyeknek szól, úgy a többiek 
mind kizárvák. Ha- azonban a szentség a laikusoknak Is 
adatott, úgy ebből "okvetlenül foly, hogy a laikusoktól egy 
szín sem tagadható meg. Még ha az ő saját kívánságukra 
vonnák is meg azt tőlük, akkor is istentelenül ós Krisztus 
tette, példája és rendelése ellenére járnának eh Megvallom, 
hogy ezen, szerintem megdönthetlen ok engem teljesen 
meggyőzött és ón sem nem olvastam, sem nem hallottam, 
sem nem találtam olyat, a mit az ellen felhozhatnék. Mert 
itt Krisztus igéje és példája egész világosan beszél, — 
hisz ő nem megengedő, hanem egyenesen parancsoló mó-
don mondja : „Igyatok ebből mindnyájan". Mert ha abból 
mindenkinek innia kell és mi ama kifejezést nem vonat-
kozta that juk csupán a papokra, úgy bizonynyal istentelen 
dolog, ha azt az élvezni akaró laikusoktól megvonjuk, 
tegye bár ezt akár a mennynek angyala. Mert annak, a 
mit ők mondanak, t i , hogy az egyház belátására bízandó, 
mely szín osztassák ki, semmi alapja sincs, e mellett írás-
bizonyíték sincs; épen azért ezt a hebehurgya állítást fel 
sem is kell vennünk. Nem alkalmas az az ellenfél meg-
győzésére sem, liisz ő Krisztus igéjére ós tettere hivatkoz-
hatik velünk szemben. Az ellenfelet is csak Krisztus igéje 
győzheti le, ámde ez itt nem áll rendelkezésünkre. Ha pedig 
a laikusoktól az egyik színt megvonhatjuk, úgy ugyan-
csak az.egyház hasonló nézete alapján megvonhatjuk tőlük 
a keresztség és gyónás egy részét is, hiszen az ok ós hatalom 

9* 
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itt és ott ugyanaz. Épen azért, valamint az egész kereszt-
gégét és a bűntől való egész feloldozást, ép úgy az úrvacsora 
egész szentségét is ki keli szolgáltatni a laikusoknak, ha 
ők azt kívánják Hát én nagyon csodálkozom, mikor ők azt 
mondják, hogy a papoknak halálos bűn alatt tilos a misében 
csupán egy színt élvezni, mert hát (az ő egyhangú állításuk 
szerint) a két szín együtt alkot egy teljes ós egész szent-
séget, azért nem szabad azt megcsonkítani Ej, édes, mondd 
csak nekem, miért szabad hát azt a laikusoknál megcson-
kítani, és mert csak tőlük megvonni az egész szentséget? 
Nemde saját vallomásuk bizonyítja, hogy vagy mind a két 
szín kiszolgáltatandó a laikusoknak, vagy áll, hogy az egy 
szín alatt nem az igazi szentséget élvezik ? Hogy van az, 
hogy a papoknál az egy szín nem teljes szentség, a lai-
kusoknál pedig az? Mit kérkednek velem szemben annyira 
az egyház nézetével es a pápa hatalmával? Ezzel az 
Istén igéjét és az igazság bizonyságát bizony le nem 
ront ják. 

Más következmény: ha megvonhatja az egyház a 
laikusoktól a bor színét, úgy megvonhatja a kenyér színét 
is, tehát megvonhatja az egész oltári szentséget, s ekként 
oda a Krisztus rendelése. Ámde kérdem, mely alapon ? Ha 
pedig a kenyeret, vagy mindkét színt nem vonhat ja meg, 
úgy a bort sem vonhatja meg. Nincs semmi, a mit ez ellen 
az ellenfél felhozhatna, mert egy ós ugyanazon szín szük-
séges az egyiknél ép úgy. mint kettőnél. Ha nincs mind-
kettőnél, úgy nincs egyiknél sem. Szeretnem hallani, mit 
mondanak erre a római tányérnyalók ? De a mi engem leg-
inkább éget és teljesen fogva tart , az Krisztus eme mondása: 
;;Ez az én vérem, mely érettetek ós sokakért kíontatik 
bűnöknek bocsánatára". Ebből világosan kitűnik, hogy a 
vér mindazoknak adatott, a kiknek bűneiért kiontatott . Hát 
ki meri mondani, hogy a laikusokért nem ontatott ki ? Nem 
tudod, kihez beszél, mikor a poharat nyúj t ja ? Nem nyujt ja-e 
mindnyájának? Nem mondja-e: mindenekert kiontatott ? 
Ő azt mondja : „Érettetek," legyen az bárki, legyenek bán 
papok azok; ós: „Sokakért", ezek pedig bizony papok nem 
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lehetnek. Vagy nem azt mondj a-e : „Igyatok ebből mind-
nyájan!" Hát biz én magam is könnyen fecseghetnék itt 
egyet-mást és az én szavaimmal a Krisztusnak szavait, 
minként ezt az én fecsegom teszi, ki Is gúnyolhatnám, 
Ámde az í rást kell azok fejére olvasni, kik az Írás fegy-
verével rontanak reánk. 

Ezek azon okok, a melyek miatt én a cseheket vona-
kodtam elkárhoztatni, hisz ők, legyenek bár egyébként akár 
gonoszak, akár jók, ez ügyben teljes joggal hivatkozhatnak 
Krisztus igéjére és tettére. Mi pedig ezek közül egyikre 
sem, hanem csakis erre a semmitmondó emberi tételre i 
az egyház ezt így rendelte el. Holott nem az egyház, hanem 
az egyház zsarnokai, az egyház vagyis Isten népe bele-
egyezése nélkül, rendelték azt így eL 

Ej édes, hát ugyan mi szükség, mi ok, mi haszon 
ha j t minket arra, hogy a laikusoktól mindkét színt meg-
vonjuk, vagyis a látható jegyet, mikor nincs, a ki meg ne 
hagyná nekik azt, a mi a szentségben jegy nélkül vagyon ? 
Ha meghagyják a szentség lényegét, a mi nagyobb dolog, 
mert nem hagyják meg a jegyet ís, a mi sokkal kisebb 
dolog? Mert bármely szentségben a jegy, épen mint jegy, 
hasonlíthatatlanúl jelentéktelenebb, mint maga a szentség. 
Mi tartson vissza hát, hogy a csekélyebb, dolgot is meg-
adjuk, hogyha 5 a nagyobbat már megadtuk ? Nekem úgy 
látszik, a haragvó Isten csapása ez, hogy legyen ok a 
szakadásra és ekként nyilván kitűnjék, hogy mi az igazi 
szentséget a jegy miatt már rég elvesztettük ós hogy a mi 
jelentéktelenebb, az ostromolja alegeslegnagyobbés egyedül-
való szentséget, olyan formán, mint a hogy némelyek a 
külső szer tar tásér t viaskodnak a szeretet rovására. Igen e 
csoda-szörny abban az időben született meg, mikor e világ-
gazdagsága után vetettük magunkat a keresztény szeretetet 
megtagadva. És az Isten ép e ret tentő jel által adta érté-
sünkre, hogy mi a jegyeket nagyobbra becsüljük, mint a 
dolgokat magokat. Mely gazság volna az, ha a megkeresz-
telendőnek meghagynád a keresztség hitét, de megtagad-
nád tőle a keresztség hite jegyét, vagyis a vizet! 
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• Végre" ott van a győzhetetlen- Pál , 'a ki mindenkinek 
bedugja- a száját, a mikor (I. Kor. 11. 23.) így szól: . „Én 
az Űrtől vettem, a mit" veletek közöltem." Nem azt mondja 
tehát, a mit az a bizonyos fráter 25 a maga fejőből kisütött : 
„Én ezt rátok bíztam". És az sem igaz, hogy csak az o 
perlekedésük miatt bízta rá juk mind a kőt színt. Először 
ís a szövegből magából kitűnik, hogy nem a két szín, hanem 
a gazdagok ós a szegények között való kölcsönös megvetés 
és irigység miatt támadt viszálykodás köztük, a mit vilá-
gosan bízonyítnak a szöveg eme szavai: „Az egyik éhes, 
a másik dőzsöl; és inegszógyenítitek azokat, a kiknek 
semmijük síncsen" (21. 22. v.) Másodszor, hogy nem az első 
közlésről beszól: mert nem azt mondja „ón veszem az 
Űrtől és közlőm veletek", hanem „én vettem ós közlöttem", 
t. i. az én igehirdetésem kezdetekor, tehát jóval ezen cziva-
kodás előtt Ezzel tehát értésünkre adja, hogy ő mindkét 
színt közlötte. Ez a „közleni" sző pedig annyit jelent, mint 
„megparancsolni", a mint ugyanezt a szót- más helyen is 
használja. Épen • azért oda se haj tok annak, a mit ez az 
atyafi össze-vissza kotyog a megengedésről, irásbizonyítók 
és minden más ok s alap né lkü l Az ellenfelek nem azt 
kérdik, hogy ő mit álmodott össze, hanem, hogy mit mond 
e dologban az í rás ; ebből pedig egy betűt se tud felhozni 
a maga álma bebizonyítására, holott amazok, hitök mellett 
hatalmas érveket szólaltatnak meg. 

Rajta hát, jer tek mindnyájan ti pápás tányérnyalók; 
fel, védjétek magatokat az istentelenség és zsarnokság, 
az evangőliom megsértett szentsége, a jogtalanság ós gya-
lázat ellen, melylyel testvéreiteket kigúnyoljátok, a kiket 
eretnekeknek kiáltotok ki, minthogy nem akarnak a ti 
fejetek álomképeinek felülni, az írás nyilvánvaló ós hatal-
mas bizonyságai miatt. Ha volt valaha eretnek és rajongó 
párt, nem a csehek s nem a görögök 20 azok, a kik szintén 
az evangéliomra támaszkodnak, hanem ti rómaiak, ti vagy-
tok az eretnekek és istentelen rajongók, a kik Isten világos 
í iasa eUenére egész vakmerően egyedül a ti koholmányo-
tokkal henczegtek. Ebből mosakodjatok ki, ti derék férfiak! 
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De van-e nevetségesebb és ehhez a barátkoponyához mél-
tóbb dolog, mint, mikor azt mondja : „Pál ezt a korin-
thusiak saját külön egyházának írta es hagyta meg, nem 
pedig az egyetemes egyháznak". S honnét veszi ehhez a. 
bizonyítékot? A saját házi szertárából vagyis a maga 
gonosz kobakjából Hiszen ha ezt a levelet, mint neki 
szólót, az egyetemes keresztyen egyház elfogadja, olvassa 
és mindenben követi, mert ne ebben a dologban ís? Hiszen 
ha felveszsziik, hogy Pál valamely levele avagy leveleinek 
valamely helye nem szól az egyetemes egyháznak, úgy 
oda Pál tekintélye. Mert ez esetben a korinthusiak azt fog-
ják mondani, hogy: a mit Pál a rómaiaknak a hitről 
beszél, az nem tartozik rajok. Hát képzelhető-e ennél az 
őrültségnél Istent káromlóbb ós bolondabb egy dolog? 
Isten ments! hogy az egész Pálban csak egyetlen betű 
legyen is, a melyet ne kelljen követnie ós megtartania az 
egész egyetemes egyháznak. Nem így gondolkoztak a mi 
atyáink, egész e veszedelmes időkig, melyekről Pál meg-
jövendölte, hogy ekkor támadni fognak Istent káromlók, 
vakok és teljesen értetlenek, — s bizony ezeknek egyike 
s hozzá a legkiválobbja ez az atyafi is. 

De engedjük meg ezt a vérlázító őrültséget. Ha Pál 
csakugyan egy külön egyháznak hagyta meg azt, akkor 
(a te felfogásod szerint is) helyesen já rnak el a görögök és 
csehek; mert ők külön egyház. Azért elég, hogy nem csele-
kesznek Pál ellenére, ak i pedig ezt legkevésbbé engedi meg. 

Továbbá: Pál Krisztus rendelése ellenére semmit sem 
engedhetett meg. Azért veled Róma ós minden te tányér-
nyalóiddal szembe állítom Krisztus ós Pál emez igéit a 
görögök és csehek előnyére. És egy piczinyke érvvel sem 
bizonyítod be, hogy van hatalmad azokon változtatni meg 
kevósbbó másokat gyalázatos elbizakodottságodban erec 
nekeknek bélyegezni, hanem igen is, Róma, te vagy méltó, 
hogy gazságod és zsarnokságod miatt vádat emeljenek 
ellened. 

Idevágóiag olvassuk Cypriánnál,27 a ki egymaga is 
elég erős, hogy leverje az összes romanistákat s ki 5, könyvé-
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nek az elesettekről szóló beszédében tanúságot tesz 
arról, hogy a gyülekezetben szokás volt — sok laikusnak, 
gyerekeknek is mindkét színt, igen az Űr testét kezükbe 
adni, miként ezt sok példa ís igazolja. Többek közt néme-
lyeket a nép közül dorgál, és „hogy hamarjában piszkos 
kézzel ne vegyék az Űr testét ós mocskos szájjal ne igyák 
az Űr vérét / ' kifakad a szentségtörő papok ellen. Ebből 
láthatod, hogy azon laikusokról beszel, a kik a szentségtörő 
papoktól akar ták elfogadni a Krisztus testet és vérét. Nos 
hát mit szólsz ehhez te hitvány tányérnyalók Mondd, hogy 
ez a szent vértanú, az egyház e kiváló apostoli lelkű dok-
tora szinten eretnek és hogy egy külön egyházban ól ily 
engedélylyeL Ugyanott említi fel azt az esetet is, a mely 
az ő jelenlétében tőrtént, t. i. hogy mikor a diakon a kely-
het egy kis leánykánák adta oda s ez vonakodott azt el-
fogadni, szájába öntötte az Űr vérét. 

Hasonló dolgot olvasunk Szt. Donátusró 1,28 kinek össze-
tör t kelyhéről, ó te nyomorult tányérnyaló, ő ugyancsak 
fagyos gúnynyal beszól. Olvasok (úgymond) összetört ke-
helyről ; de nem olvasok arról, hogy a vér is nyúj ta to t t 
volna. Mi csoda ez ? A ki a Szentirásba azt magyarázza 
bele, a mit akar, az a történetből is azt olvassa ki, a mit 
akar ! De hát ezzel az egyház nézete igazolva volna? Avagy 
ezzel az eretnekek meg vannak czáfolva ? 

Hanem, legyen elég! Hiszen nem feleletképen írom 
ón ezeket, mert arra ő nem méltó, hanem hogy az igaz-
ságot kiderítsem. 

E szerint véleményem: a laikusoktól mindkét színt 
megvonni istentelenség és zsarnokság. Még angyalnak sincs 
erre hatalma, nem hogy a pápának, avagy hogy a zsinatnak. 
E részben a constanczi zsinat által sem engedem magamat 
megtévesztetni.29 Ha van tekintélye annak, mért ne volna 
a bázeli zsinatnak 30 is, a mely ellenkezőt határozott t. i„ 
hogy a csehek mindkét színt élvezhetik, a mi hosszas vitának 
volt az eredménye, miként ezt a ránk maradt évkönyvek 
ós ugyanazon zsinat iratai bizonyitják. Persze ez a tányér-
nyaló mit sem tudva arról, a maga álmodozásának bebizo-
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nyitása végett arra is hivatkozik. Ily bölcsen tárgyal o 
mindent. 

Tehát ezen szentségnek első fogsága, ugyanannak, a 
romai zsarnokság által tőlünk megvont lényegére és épsé-
gére vonatkozik. Nem mintha vétkeznének Krisztus ellen, 
a kik csak egy színt élveznek, hiszen Krisztus nem paran-
csolta meg., hogy egygyel éljünk, hanem kinek-kinek tet-
szésére bízta, mondván : „Valahányszor ezt cselekeszitek, az 
én emlékezetemre cselekedjétek", hanem igenis vétkeznek 
azok, a kik megtiltják, hogy mindkét színt kiszolgáltathassuk 
az élvezni akaróknak. Nem a laikusok hanem a papok 
vétkesek. A szentség nem a papoké, hanem mindnyájunké, 
nem is urak itt a papok, hanem szolgák, a kiknek köte-
lességükmindkét színt kiszolgáltatni azoknak, ak ikk iváoják 
s valahányszor csak kivánják. Ha pedig ezt a jogot a lai-
kusoktól erőszakkal elveszik, úgy zsarnokok ők, és a lai-
kusok a mint vetek nélkül esnek el az egyik vagy a mindkét 
színtől, úgy meg is ta r ta tnak a hit ós az egész szentség 
után való vágyakozás áltah Ép úgy, mint szolgák, kötelesek 
a keresztsóget ós feloldozást is megadni annak, a ki kívánja, 
mint olyannak, a kinek joga van ahhoz. Ha pedig meg 
nem adják, akkor az, a ki kívánja, hitben teljesen birja 
azt és őket Krisztus előtt mint gonosz szolgákat éri vád. 
A mint hajdan a pusztában a szent atyák is sok éven át 
a szentséget egy szin alatt sem élvezték. 

Azért nem megyek odáig, hogy mindkét színt erő-
szakkal foglalják le, mintha nekünk mindkettőt kellene élvez-
nünk, a parancsolat kényszerítő erejénél fogva: hanem ki 
akarom oktatni a lelkeket az iránt, hogy kiki tű r je a római 
zsarnokságot, tudván, hogy az ő szentséghez való joga erő-
szakkal saját vótkekövetkeztében vétetett eLCsak azt akai om 
én, hogy senki se igazolhassa a római zsarnokságot, mintha 
helyesen j á r t volna el akkor, a mikor az egyik színt a 
laikusoktól megvonta; hanem hogy kárhoztassuk ós egyet 
ne értsünk vele. Egyébként tű r jük épen olyanformán, 
mintha csak torok fogságban volnánk, a hol egy színt se 
lehetne élveznünk Ez az, a mit mondtam: derék dolog 
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volna, ha valamely egyetemes zsinat határozata e fogságnak 
véget vetne és mi a keresztyén szabadságot a római zsarnok 
kezéből ujra visszanyernek ós kinek-kinek szabadjára hagy-
nák a szentség kivánását és élvezését, ép úgy, a mint meg-
hagyják ezt a keresztségnél es gyónásnál. Ámde most 
ugyanolyan zsarnoksággal arra kényszerítenek, hogy egy 
színt élvezzünk óvenkint. így hát teljesen oda a szabadság, 
melyet Krisztus adott nekünk; ezt érdemelte a mi gaz 
hálátlanságunk. 

Ugyanezen szentség másik fogsága a lelkiismeret 
szempontjából még elviselhetőbb. Hanem a' legeslegvesze-
delmesebb dolog ép ezt szóba hozni, ne mondjam, elkár-
hoztatni. Itt wíciefistává3 1 és hatszázszorosan eretnekké 
leszek. Nos az tán? Minekutána a római püspök megszűnt 
püspök lenni és zsarnokká lett, oda se haj tok ón minden 
o decretumának, mert tudom, hogy nincs hatalma űj hit-
czikkeket szerezni, sőt ezt még egy egyetemes zsinat sem 
teheti. Egykoron, a mikor meg iskolás theologus 32 voltain, 
Cambray bíborosa 33 nagy fej törést okozott nekem Senten-
tiainak 4-ik könyvével, a melyben éles elmével vitatja, hogy 
sokkal hihetőbb volna ós jóval kevesebb felesleges csoda-
bizonyságot szükségelne, ha azt vallanók, hogy az oltáron 
valóságos kenyér es valóságos bor van, nem pedig a puszta 
járulékok,3 4 ha az egyház az ellenkezőt nem tanítaná. 
Utóbb azonban látván, hogy miféle egyház az, a mely , ezt 
tanítja, t. i. a thomistikus 35 vagyis az aristotelesi, bátrabbá 
lettem ós ón, kit a kétség gyötrött, elvégre is megerősöd-
tem az előbbi nézetben, t. L, hogy valóságos kenyér ós 
valóságos bor az, a melyben a Krisztus valóságos teste 
és valóságos vére oly módon és ép úgy vagyon jelen, mint 
a hogyan ok ezt a járulókok alatt gondolják,, Ez pedig 
azért esett meg velem, mert láttam, hogy a thomisták 
nézetei, helyeselje bár azokat pápa vagy zsinat, utóvégre 
is csak nézetek és hitezikké nem válnak, bárha mennyből 
való angyal határozna is m á s t Mert a mit írás avagy biz-
tos kijelentés nélkül mondanak, azt mint véleményt elfo-
gadhatjuk ugyan, de semmi szükség arra, hogy hígyjük 



AZ EGYHÁZ Í U P . Y L C I I I FOGSÁGÁLÓL SZÓLÓ KÖNYVECSKE 1 3 9 

is. Ámde Tamásnak ez a nézete írás és észok nélkül úgy 
lóg a levegőben, hogy azt keli vélnem, miszerint ő sem-a 
maga ph i 1 o s o p h i ájáva 1, sem a maga dialektikájával nem 
volt tisztában. Aristoteles ugyanis egészen mást tanít a 
járulékokról és a subjectumról, mint Szt. Tamás, űgy, hogy 
csak sajnálni lehet ezt a tudós férfiút, a ki a maga hit-
nézeteit nemcsak hogy Aristotelesből bizonyítgatja, hanem 
egyenesen reá alapítja, noha öt még csak meg sem is értette. 
Szerencsétlen építmény egy még szerencsétlenebb alapon. 

Nem bánom hát, a ki akarja, tar tsa meg mind a két 
nézetet; ezúttal csakis arra törekszem, hogy eloszlassam 
a lelkiismeretben aggodalmat, hogy senki se féljen az eret-
nekség bűnébe való eséstől, ha hiszi, hogy az Űrvacsorában 
valóságos kenyérrel ós valóságos borral van dolgunk, hanem 
tudja meg, hogy üdvősségének ós boldogságának kára és 
veszedelme nélkül szabadon képzelheti, vélheti és hiheti 
ezt ís, mivelhogy itt a hit nem feltétlenül szükséges. Mind-
amellett most nézetemet bővebben is ki akarom fejteni. 

Először ís nem hallgatok, nem is adok azokra semmit, 
a 1 il minduntalan csak azt ha j t ják , hogy ez wiclefista, 
husszita. eretnek ós egyházellenes tan. Mert ezt nem má-
sok, hanem csakis épen azok teszik, a kikről már több 
ízben kimutat tam vol t hogy a búcsú, a szabad akarat-ós 
az isteni kegyelem, a jő cselekedetek és a bűn stboS6 dol-
gában eretnekségbe estenek. Mert ha Wiklif egyszeres 
eretnek vala, ők tízszeresen eretnekek és megtiszteltetés az, 
hogy ha minket eretnekek ós eszemert sophisták vádol-
nák és gyaláznak, hisz ép nekik tetszeni a legnagyobb 
istentelenség. Azután nem is tudják, ők a maguk nézetet 
bebizonyítani, sem az eltérő nézeteket másként megczáfolni 
csak ezzel a mondássel: ez wiklefistaság huszitaság, eret-
nekség. Hát ezt a silány kifogást örökösen hangoztatják, 
egyebet se tudnak. Ha irásbizonyitékot kívánunk tőlük, 
azt felelik: ez a mi nézetünk és az egyház (értsd: mi 
magunk) is ily értelemben döntött. Ily formán merészeli 
ez az átkozott, hitele vesztett nép a maga álomképeit az 
egyház parancsolata és tekinttólye czimén ránk tukmálni. 
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Az ón nézetemet azonban alapos ok támogat ja ós 
Mváltkópen az, hogy az Isten igéjét nem szabad erőszakosan 
elcsürni-csavarní, sem embernek, sem angyalnak, hanem a 
mennyire lehetséges, annak szavai legegyszerűbb jelentésük 
szerint órtelmezendők. És hacsak valamely nyilvánvaló ok 
nem forog fenn, ragaszkodnunk kell azok sajátképi értel-
méhez, nehogy alkalmat adjunk az ellenfeleknek arra, 
hogy az egész írásból já tékot űzzenek. Ez ok miatt hajdan 
Origenest3 7 méltán rót ták meg, azért ő a fákat és mind-
azt. a mi a paradicsomról írva van, sajátképi szó szerint 
való értelméből kiforgatva allegorice magyarázta, csakhogy 
kisüthesse, hogy a fákat nem az Isten teremtette. Hasonló 
az eset itt is, amennyiben az evangélisták világosan mondják, 
hogy Krisztus vevó a kenyeret ós megáldotta; és az Apos-
tolok cselekedeteinek könyve, valamint Pál apostol utóbb 
kenyérről is beszélnek, tehát valódi kenyeret kell értenünk 
és valódi bort, valamint valódi kelyhet; hiszen ők maguk 
mondják, hogy a kehely nem változik át Krisztus vérévé. 
Minthogy pedig semmi szükség arra, hogy felvegyük az 
isteni hatalom által történő átlényegülést, ezt emberi kép-
zetnek kell t a r tanunk; mert sem az írásban, sem a józan 
észben semmi alapja nincs, mint majd látni fogjuk. E 
szerint képtelen ós egészen újmódi beszed az, hogyha 
a kenyeret a kenyér színének, avagy járulékának veszik. 
Hát mórt nem vesznek minden más dolgot is ezek színe 
avagy járuléka gyanánt? De ha minden más dolognál helyén 
volna is ez az eljárás, épen nem engedhető meg, hogy az 
Isten igéjét lebecsüljük és sajátképi jelentéséből ily erő-
szakosan kiforgassuk. 

Maga az egyház is több mint tizenkét századon át 
megállott az igaz hitben és soha és sehol nem gondoltak 
szent atyái a lényegbeli átváltozásra vagyis erre a (bizony 
szörnyű egy szó ós álomkép) t ranssubstant iat ióra3 8 mind-
addig, mig az egyházban Aristoteles költöt t bölcselete az 
utolsó három században zsarnokoskodni nem kezdett, a mikor 
is aztán sok más egyebet is elhatároztak, mint p. o., hogy: 
az isteni lényeg sem nem nemz, sem nem nemzetik; a 
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lélek az emberi testnek lényegi formája (substantialis forma) 
és ezekhez hasonlókat, a miket mind ok ós alap nélkül hir-
detnek, a miként ©zt Oambray bíborosa maga ís bevallja. 
Meglehet, azt mondják majd erre, hogy a bálványozás 
veszedelme miatt szükséges, hogy ne legyen valódi kenyér-
rel és valódi borral dolgunk. No hát, ez ugyancsak nevet-
séges dolog; hiszen ezt a finom bölcselkedést a lényegről 
és a járulékokról (de substantia et accidentíbus) a laikusok 
sohasem értet ték meg és ha megoktatnák is őket arra, 
akkor se fognák fel; és ugyanaz a veszély forog fenn a 
járulókoknál, a miket látnak, mint a lényegnél, a melyet 
nem látnak* Mert ha a járulékokat nem imádják, hanem 
az azok alatt rejtőző Krisztust, miért imádják a kenyeret, 
a melyet nem látnak ? 

És miért ne foglalhatná be Krisztus a maga testét a 
kenyér lényegébe ép úgy, a mint befoglalja a já ru lekokba? 
Lám! a vas és tűz, e két lényeg az izzó vasban ép úgy 
vegyül össze, hogy minden részecskéje vas ós tűzc Mért 
ne lehetne hát sokkal inkább benn Krisztus megdicsőült 
teste a kenyér lényegének minden részecskéjében ? 

Mit szóljunk ehhez? Híszszük, hogy Krisztus szűzen 
született anyja méhéből 3 5 Hát ők itt is azt mondhatják, 
hogy e közben Mária teste megsemmisült (vagy az o kényel-
mesebb kifejezésük szerint) átlényegült, úgy hogy tehát 
Krisztus az ő járulékaiba beburkolva végül ezen járulékok 
út ján jö t t napvilágra. Ugyanezt kell mondaniok a bezárt 
ajtóról és a sírnak bezárt lejáratáról is, a melyen át ő ki-
s bement sértet lenül Itt az eredete ama zűrzavaros bölcsel-
kedésnek ís a változatlan mennyiségről (de quantitate 
contínua),40 a melyet a lényegtől megkülönböztettek, mig-
nem odáig jutot tak, hogy maguk sem tudták, mi a járulék 
ós mi a lényeg ? Hiszen ki mutat ta ki valaha biztosan, hogy 
a hő, a szín, a hideg, a fény, a súly (pondus), az alak 
j á ru lékok? Végre is kénytelenek voltak kikoholni, hogy az 
Isten az oltáron a járulókokhoz egy új lényeget teremt; 
és ezt Aristoteles miatt, a ki azt mondja, hogy a járulók 
lényege egy más dologban v a n ; 4 1 ós sok ehhez hasonló 
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szörnyűséget; a melyektől egytől egyig megszabadultak 
volna, ha egyszerűen amellett maradnak, hogy itt valódi 
kenyérrel van dolgunk. Valóban örülök, hogy legalább a 
köznépnél' maradt meg e szentséget illetőleg az együgyű 
hit. Mert ők, a mint nem értik, úgy nem is vitatják, hogy 
a járulékok lényeg nélkül vannak-e jelen, hanem egyszerűen 
hiszik,, hogy a Krisztus testét ós vérét valósággal veszik 
és annak vitatását, hogy mi foglalja magában Krisztus 
testét, rá bízzák azokra, kiknek nincsen egyéb dolguk. 

Hanem, azt mondják talán: Aristotelestől úgy tanulták, 
hogy az igenlő tétel subjectuma ós praedicatuma egy; 4 2 

vagy (hogy annak a bestiának saját szavait idézzem Méta-
physikája YL könyvéből): ha két dolgot egymásról igenlünk, 
úgy mindkét dolgot egybe kell foglalnunk (ad affirmativam 
requiritur extremorum compositioj. Ezt ők úgy magyaráz-
zák, hogy egyazonosnak kell vennünk es felfognunk* 
Miért is, ha azt mondom: ez az én testem, a subjectumot 
(hoc) nem ér thet jük a kenyérre, hanem a Krisztus testére. 
Hova jutunk, ha mi Aristotelest ós az emberi tanokat 
ígyeii felbecsüljük és az isteni dolgok bíráívá teszszük ? 
Mért nem dobjuk félre az ily hóbortosságokat ós maradunk 
meg egyszerűen és kizárólag Krisztus Igéjénél és mért 
nem szánjuk el magukat, hogy igazoljuk, a mivel itt elő-
hozakodnak és beérjük azzal, hogy az Ige erejénél fogva 
jelen van a Krisztus valóságos teste ? Hát oly nagyon 
szükséges az, hogy mi az isteni működés útját-modját 
teljesen megértsük? 

De mit szólnak ők Aristoteleshez, a ki az acciden-
tiák minden „praedicamentumá"-nak egy subjectumot tulaj-
donít, jóllehet mindenek között a substantiát teszi meg első 
sabjectuinnak; mert az ő tana szerint „ez a fehér", ;;ez a 
nagy" „ez a valami" subjectumok, melyekről állítunk valamit. 
Ha ez igaz, kérdem: ha ez alapon felvehetjük a trans-
substantiatiót, nehogy a Krisztus teste a kenyérről való-
sággal állítható legyen, miért ne vehetnők fel a transac-
cidentatiót, hogy a Krisztus teste a járulékról ne legyen 
állítható ? Hiszen ugyanaz a veszedelem forog fenn, ha a 
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subjectum alatt é r t j ü k : „Ez a fehér, vagy ez a; kerek 
az ón testein". És a mely okból felveszszük a transsub-
stantiátiót, ugyanazon okból fel kell vennünk a transac-
cidentátíót is, minthogy a terminusok azonosak. Ma pedig 
külőnez felfogással kivételt teszesz a járulékkal és nem 
akarod a subjectumot a helyett felvenni, midőn azt mondod: 
„ez az én testem",, mórt nem teszed meg ép oly könnyű 
szerrel ezt a kivételt a kenyér substantiájával, hogy ezt se 
értsd a subjectum a la t t? Hogy ekként sem a substantiában, 
sem a járulékban ne legyen : „Ez az én testein". Kivált-
képen, hogyha amaz isteni dolog a mindenható erő műve, 
a mely ép űgy ős oly módon működik a substantiában, a 
mely módon a járulókban. . 

De hogy fölöttébb bele ne veszszünk a bölcselkedésbe, 
nem finoman vág-e maga Krisztus elébe e hóbortosságnak, 
mikor a borról már nem mondja : „Ez az ón verem" hanem: 
„Itt az én verem?" Es még sokkal világosabban, mikor a 
pohár szót alkalmazza, mondván: „E pohár amaz új szövetség 
az én véremben". Nem nyilvánvaló-e, hogy ő minket az 
egyszerű hitben akar megtartani, hogy csakis azt hígyjük, 
hogy az ő vére a pohárban van ? Bizony, ha nem foghatom 
fel, mily módon lehet a kenyér a Krisztus teste, foglyul 
adom értelmemet a Krisztus iránt való engedelmességnek 
és megmaradva egyszerűen és tisztán az ő igéinél, hiszem 
erősen, hogy nem csupán jelen van Krisztus teste akenyérben 
hanem, hogy a kenyér Krisztus teste. Erre indítanak engem 
amaz Igék, melyekben azt mondja : „Vevő a kenyeret, 
hálákat oda, megtörő és mondá: vegyétek, egyétek „ez" 
(t. i. a kenyér, a melyet vett és megtört) az én testem". 
És Pál mondja: „A kenyér, melyet megtörünk, nem a Krisztus 
teste közössege-e?" Nem azt mondja „a kenyérben", hanem 
„a kenyér" a Krisztus teste, közössége. Mit bánom én, ha 
a bölcselet nem érti meg ezt! A Szentlélek több, mint Aris-
toteles. Hát megérti talán az elemek transsubstantíóját , hisz 
épen maguk mondják, hogy itt minden bölcselet csődöt 
mond ? Hogy pedig a görögben és latinban az „ez" szócska 
a testre vonatkozik, annak oka, hogy ugyanazon nemben 
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áll; ámde a héberben, a hol nincs semleges nem, a kenyérre 
vonatkozik az ; úgy, hogy egész bátran mondhatom ezt : 
„Itt az én testem", a m-it a közönséges beszédmód és 
értelein is igazol, a mennyiben a subjeetum a kenyérre s 
nem a testre mutat, mialatt mondja : „Ez az ón testem" 
vagyis: „Ez a kenyér az ón testem". Tehát, a mint Krisz-
tussal, úgy áll a dolog a szentséggel is ; mert nem okvetlen 
szükséges, hogy azért, hogy az istenség az emberségben 
testileg benn lakozzék, az emberség is istenséggé lénye-
güljön át, vagyis hogy az istenség az emberi természet 
járulékai alatt foglaltassák; hanem az az igazság, hogy 
mind a két természet teljes ós ép marad. Ez az ember 
Isten, ez az isten ember. És bárha a bőlcselem nem érti 
ezt meg, megérti a h i t ; és Isten igéjének nagyobb tekin-
télye van, mint a milyen a mi értelmünk felfogó képessége. 

E szerint, hogy a szentségben valóságos test és való-
ságos vér legyen, oda nem szükséges, hogy a kenyér vagy 
a bor átlényegüljön, olyanformán, hogy Krisztus a járulekok 
alatt foglaltassék, hanem mindkettőben egyaránt ott van ő, 
mint helyesen mondjuk : „Ez a kenyér az én testem, ez a 
bor az ón vérem", és megfordítva. Ezt szeretnem én egyelőre 
érvényben tartani, Isten szent igéinek tiszteletére, mert nem 
tűrhetem, hogy azokon emberi okoskodás erőszakot köves-
sen el és kiforgassa tiszta értelmükből. Mindamellett nem 
bánom, ha mások ama más nézethez ragaszkodnak, a 
mely a pápa egyik, F i rmi ter 4 3 kezdetű körlevelében talál-
ható, csak ne kényszerítsenek minket arra, hogy (mint 
mondtam) mi az ő nézetüket hitczikknek tekintsük. 

A fent említett szentség harmadik fogsága az az igen 
nagyon istentelen visszaélés, a minek következménye, hogy 
mai napság csaknem semmi sincs az egyházban, a mit 
jobban tar tanának ós a miről inkább meg lennének győ-
ződve, mint hogy a mise valami jó cselekedet vagy áldozati 
E visszaélés aztán ezer más visszaélést szült, mígnem 
végre odáig jutot tunk, hogy a szentségbe vetett hit egészen 
kihalt ós az isteni szentségből merő vásár, korcsmázás 
és haszonleső szerződés lett. Innét erednek a közösségek, 
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tes tvérséget , inasokért való könyörgések, az érdemek, az 
évfordulók, emlékezések és mind e dolgokat az egyházban 
adják, veszik, szerződések tárgyává teszik és csereberélik 
ós ezekből telik meg a papok ós barátok zsákja. 

Fontos ós alig másítható dolgot érintek, a mely százados 
szokás által szentesítve és közmegegyezéssel elfogadva úgy 
meggyökeredzett, hogy szinte szükséges volna ' a most 
irányadó könyvek legnagyobb részét eldobni és az egy-
háznak csaknem egész rendjót megváltoztatni ós a szer-
tar tásoknak egészen más módját behozni, illetőleg ú j ra 
visszaállítani. Ámde él az én Krisztusom és kell hogy az 
Isten igéjére sokkal nagyobb gondot fordítsunk, mint az 
összes emberek ós angyalok gondolataira. Én hivatalos 
jogommal élni és ezt a dolgot megvilágosítani akarnám s 
a mint ingyen vettem az igazságot, irigység nélkül közlöm 
ís. Egyébként ki-ki munkálja a maga módja szerint üdvös-
ségét. Én mindent megteszek, csakhogy a maga hitetlensége 
és az igazságban való tudatlansága miatt Krisztus széke 
előtt senki vádat ne emelhessen ellenem. 

Hogy e szentség igaz ós szabad ismeretére biztosan 
és sikeresen eljuthassunk, minden előtt azon kell lennünk, 
hogy mindazt félre tegyük, a mit e 'szentség eredeti es 
egyszerű szereztetésóhez emberi felfogásból és buzgóságból 
hozzácsatoltak, minők a miseruhák, díszletek, énekek, imák, 
orgonák, gyertyák és a látható dolgok egész pompája ; mi 
szemünket és lelkünket egyedül Krisztus tiszta szerzésére 
fordítsuk és semmi mást ne vegyünk számba, csak Krisztus 
igéjét, melylyel ő a szentséget szerezte, végezte és reánk 
hagyta. Mert abban az Igében ós azonkívül semmi másban 
nincs a mise ereje, természete ós egész lényege. Minden 
más, emberi pótlás, a mi Krisztus igéjéhez járult , a m\ 
nélkül a mise egészen jól megtartható volna ós megállhatna. 
Krisztus igéi pedig, a mikkel e szentséget szerezte ezek : 
„Mikoi pedig evének, vevó Jézus a kenyeret, hálákat ada 
és megtoré azt és adá az o tanítványainak mondván: 
vegyetek és egyétek, ez az én testem, a mely ti érettetek 
adatik. És vevó a poharat, hálákat ada és adá nékiek 

D. Lutlier M. müvei. | Q 
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mondván: igyatok ebből mindnyájan, ez a pohár űj szövet-
ség az ée véremben, mely ti éret tetek és sokakért kion-
tat ik bűnöknek bocsánatjára. Ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre". 

Ez Igéket Pál Is I. Korinth. 1L előadja és bővebben 
megmagyarázza; ezekre kell nekünk támaszkodnunk és 
reájok, mint erős sziklára építenünk, hogyha nem akar juk, 
hogy a tannak bármiféle szele ide-oda hajtson bennünket, 
a mint eddigelé ide-oda ha j to t tak azon emberek istentelen 
tanai, a kik az Istentől eltérfcenek. Mert ez igékből semmi 
sem hiányzik, a mi eme szentség épségére, használatára és 
hasznára tartozik. Nincs is azokban semmi, a mi felesleges 
ós a mit nekünk tudnunk szükséges nem volna. A ki ugyanis 
ez Igéket mellőzve gondol és tanít valamit a miséről, az 
szörnyű istentelenséget taní t ; mint ezt azok tették, a kik 
puszta műcselekedetet (opus operatum) és áldozatot csináltak 
belőle. E szerint először is ős csalatkozhatlanul áll, hogy 
a mise, vagyis az oltár szentsége Krisztus testamentuma, 
a melyet ő halálakor reánk h agyott, hogy kioszszuk híveink-
nek. Mert így hangzanak az ő Igéi: „Ez a pohár ű j testa-
mentum az ón veremben Áiy on hát, mondom, ez igazság, 
mint megmozdíthatatlan alap, a melyre mindazt építsük, 
a mit mondani fogunk. Azt ugyanis majd meglátod, hogyan 
dönt jük meg az embereknek mind amaz istentelenséget, 
a mit ők ez édes szentségbe kevertek. Tehát az igaz Krisztus 
igazán mondja: ez egy új testamentum az ő vérében, a 
mely éret tünk ontatott. Nem ok nélkül ismétlem ezt ; nem 
kis dolog az, hanem nagyon is megfontolandó. Azért vizs-
gál juk meg, mi a testamentum. Azután majd megtudjuk 
azt is, mi a mise, hogyan kell azzal élni, mi a haszna és 
mi a vele való visszaélés. 

A testamentum kótségkivül annak ígérete, a ki a 
halál előtt áll, melynél fogva örökségéről rendelkezik és 
örökösöket jelöl ki. E szerint a testamentum először is 
feltételezi az örökhagyó halálát; azután az örökség ígé-
retét és az örökös megnevezését. így értekezik ugyanis 
a testamentumról Pál egész íésaietesen (Róm. 4. GaL 
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3 és Zsidó 9=) Ezt világosan lá t juk Krisztus amaz Igé-
jében is0 

Haláláról tesz bizonyságot, mikor azt mondja : „Ez 
az ón testem, mely odaadatik ez az ón vérem, mely ki-
öntetik". Az örökséget nevezi meg ós arról rendelkezik, 
midőn azt mondja : „Bűnöknek bocsánatjára". Az örökö-
söket pedig megjelöli, mikor azt mondja: „Érettetek és 
sokakért", vagyis azokért, a kik azt veszik es az örök-
hagyó ígéretében hisznek. Mert a hit tesz örökösökké, 
mint majd látni fogjuk. Látod tehát, hogy a mise, a mint 
azt mi nevezzük, a bűnök bocsánatjának ígérete, melyet 
Isten te t t minékünk; ós oly ígéret, mely az Isten fiának 
halála által pecsételtetett meg. Mert az ígéret és a testa-
mentum semmi másban nem különböznek, mint hogy a 
testamentum egyszersmind magában foglalja az igérettevő 
halálát. És az örökhagyó ugyanaz, mint a meghaló igéret-
tevő ; az igérettevő pedig a (hogy úgy mondjam) meg elő 
örökhagyóo Krisztus e testamentumát eleve jelképezték 
Isten összes Ígéretei a világ kezdetétől fogva. — Sőt az 
összes régi Ígéretek ezen új, Krisztusban való jövendő 
ígéretben értek, a mit ertek és attól függöttek. Innét, hogy 
oly gyakoriak - az írásban eme kifejezések: szerződós, szö-
vetség és az Űr testamentuma, a mikkel jelezve volt, hogy 
egykoron az Isten meg fog halni. Mert a hol testamentom 
van, ott a testamentomcsináló halálának be kell követ-
kezni. (Zsidó 9, 16.) Ámde az Isten testamentumot csinált, 
azért meg is kellett halnia. Ügyde nem halhatott meg, ha 
nem volt volna ember. Tehát épen e szóban: testamentum, 
egész röviden benn foglaltatik a Krisztusnak úgy emberré 
levese, mint halála is. 

Ebből pedig már önkényt következik, mi a mise hasz-
nálata és a vele való visszaélés, mi a méltó és méltatlan 
előkészülés. Mert ha az, mint mondtuk, ígéret, úgy nem 
járulhatunk hozzá semmiféle cselekedettel, semmiféle erővel, 
semmifele érdemmel, hanem csakis hittel. Mert, a hol az 
igérettevő Isten dolgával van dolgunk, oda az azt megragadó 
ember hite szükséges. Világos hát, hogy a mi üdvösségünk 

10* 
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kezdete az ígérettevő Isten Igéjén, csüggő hit, a ki minden 
mi igyekezetünk nélkül kegyes és meg nem érdemelt irgal-
mával: közelített felénk ós felajánlja nekünk ígéretének 
Igéjét, Merfr: „Ő elküldette igéjét és így gyógyította meg 
őket"o De nem fogadta el a mi munkánkat , a mi cseleke-
deteinket és így üdvözített minket. Mert Isten Igéje mindenek 
között az elsőo Aztán következik a hit, a hitre a szeretet. 
Aztán a szeretet minden jó cselekedetet mivel. Mert nem 
cselekszik semmi rosszat, hanem betölti a törvényt. (Rom. 
13. 10.) És semmi más úton ós módon nem egyesülhet 
az ember Istennel, nem is munkálkodhatik, hanem csak a 
hit által, más szóval nem az ember a maga cselekedeteivel, 
hanem az Isten a maga ígéreteivel az üdvösség szerzője, 
hogy minden függjön, éljen ós megmaradjon az ő hatalmának 
Igéje által, a melynek létünket köszönjük, hogy lennénk 
az ő teremtésének kezdete* így adta Ádámnak az eset után, 
felemelendő őt, ezt az ígéretet, mondván a k ígyónak: 
„Ellenségeskedést szerzek kőzted és az asszony közt, a te 
magod ós az ő magva között, ő fejedre tapos ós te sarkába 
szúrsz "0 (L Móz. 3.15.) Az ígéret e szavai Ádámot az öveivel 
együtt mintegy Isten ölébe helyeztek és ő ezen ígéretbe 
vetett hit által megtar tatot t ós várt nagy türelemmel az 
asszonyra, kinek a kígyó fejét össze kellett taposnia, a 
mint Isten megígérte. És ő e hitben ós reménységben meg 
ís halt és nem tudta az igóret idejét ós módját, bár sohasem 
kételkedett beteljesedésében. Mert az ily ígéret, minthogy 
Isten igazsága az, még a pokolban is megtar t ja azokat, a 
kik benne hisznek és reá várnak. Ez után következett egy 
más ígéret, a mely Noénak adatott egész Ábrahámig, mikor 
a szövetség jele gyanánt szivárvány tűnt fel az égen, 
melyben o- ós utódai hittel a kegyelmes Istenre ismertek. 
A szivárvány után Ábrahámnak az összes népek áldását 
ígérte az ő magva által. És ez az Ábrahám kebele, melybe 
az ő utódai felvétettek. Azután Mózesnek és Izrael fiainak, 
kiváltképen Dávidnak Krisztusról egy egészen világos ígé-
retet tett , a mely által kijelentette elvégre, miféle Ígéretben 
részesültek a régiek. 
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így állott be az ű j testamentum legeslegtökóletesebb 
Igéje, a melyben világos szavakban a kegyelemből való 
elet ós üdvösség igórtetík ós ajándőkoztatik azoknak, a kik 
azon ígéretben hisznek. Meg is különbözteti érthető jellel 
e testamentumot a regitől, midőn azt mondja: „Űj testa-
mentum". Mert a régi, a Mózes által adatott testamentum 
nem a bűnök bocsánatjának vagy az örök javaknak, hanem 
az ideig valóknak vagyis Kánaán földjének ígérete volt, 
a mely által lélekben senki se újult meg, hogy elnyerje a 
mennyei örökséget. Innét, hogy Krisztus jelképzósére egy 
oktalan állatot kellett leölni, melynek vére által ugyanaz a 
testamentum megerősíttetett , hogy a milyen a vér, olyan 
legyen a testamentum, a milyen az áldozat, olyan legyen 
a cselekmény, Ámde itt azt mondja: „Űj testamentum az 
én véremben", a mely vér által a kegyelem a lélektől a 
bűnöknek bocsánatjára, az örökség elvételére igórtetík. E 
szerint a mise a maga lényege szerint sa já tkep nem egyéb, 
mint Krisztusnak fent említett igéje: „Vegyetek ós egyé-
tek". Mintha mondaná: ímhol óh te bűnös és kárhozatra 
méltó ember, merő ingyen szeretetből, melylyel tégedet 
szeretlek (minthogy igy akar ja a minden irgalom atyja) 
megígérem neked ez igékkel, mielőtt te bármit kiérdemel-
nél és kívánnál, minden te bűneidnek bocsánatját. És hogy 
te ezen en visszavonhatatlan ígéretem iránt teljesen bizonyos 
légy, odaadom. az én testemet és kiontom véremet és a 
halállal magával erősítem meg ez ígéretet és mindkettőt 
néked ugyanazon ígéret jele és emléke gyanánt hagyom. 
Mivel ha élsz, rólam emlékezzél és ezen ón irántad való 
szeretetemet és kegyelmemet dicsőítsd, magasztald ós 
háláld. 

Ebből láthatod, hogy a mise méltó megtartásához 
semmi más nem szükséges, mint oly hit, a mely amaz ígé-
retben erősen bízik és Krisztus ezen igéit igaznak ta r t ja 
és nem kételkedik a felett, hogy eme fölötte nagy jók neki 
ajándékozvák. E hitre majd hamarosan önmagától a szív 
édes érzelme következik, a mely által gyarapszik és táplál-
tatik az ember lelke (ez a szeretet, mely a Szentlélek által 



1 : 1 5 0 D. LUTHER . MÁRTON 

a Krisztusban való hitben adva van) úgy hogy Krisztushoz, 
mint egy szelíd és jóságos örökhagyóhoz tapad és egészen 
ű j ós más emberré lesz. Hiszen ki ne ontna édes könnyet, 
söt Krisztusban való örömében szinte ki ee halna meg, ha 
rendületlen fii hiszi, hogy Krisztusnak ez a megbecsülhetetlen 
Ígérete neki szól? Hogyne szeretné ő azt a jóltevőt, a ki neki 
méltatlannak ós egészen más sorsra érdemesnek ily kincset 
és örökkévaló örökséget, meg mielőtt kérné, felajánl, ígér 
és ajándékozó Miért is az a mi egyedüli bajunk, hogy sok 
misénk van e világon és senki avagy csak kevesen ismerik, 
fontolják meg ós ragadják meg amaz ígéreteket és eléjük 
tá r t kincseket. Pedig a misében valóban semmi másra sem 
kellene nagyobb gondot fordítani, sőt egyedül csak arra, 
hogy ezeket az igéket, Krisztus emez ígéreteit, melyek 
magának a misének lényeget alkotják, szem előtt tartsuk, 
megfontoljuk és megismételjük9 hogy azokkal a napon-
kénti emlékezés út ján a hitet tápláljuk, növeljük ós erősítsük* 
Mert ez az, a mit Isten rendel, midőn mondja : „Ezt csele-
kedjótekaz ón emlékezetemre". Az igehirdetőnek is eztkellene 
tenni, ezt az igeretet a népnek híven előadni^ lelkébe vésni és 
magasztalni, hogy az iránt hitet keltsen bennök. Ámde 
hányan vannak, a kik tudják, hogy a mise Krisztus ígérete ? 
(Azokról az istentelen fecsegőkről nem is szólok, a kik ezen 
felséges ígéret helyett emberi tanokat hirdetnek.) És ha 
taní t ják is Krisztus ez igéit, nem úgy adják elő, mint ígé-
retet vagy testamentumot, így hát nem is az a czóljuk, hogy 
hitet keltsenek* Sőt, csakhogy minél siralmasabb legyen 
ez a mi fogságunk, ma már mindent elkövetnek, hogy 
Krisztus igéjét egy laikus se hallja, mintha nagy szentsé-
gük miatt azokat nem is volna szabad közönséges emberrel 
közölni. 

Mert hát eszelősök vagyunk és az úgynevezett meg-
áldás igéit, mint t i tkon elmondanüókat, mi papok egyedül 
a magunk számára foglaljuk le, ugy azonban, hogy azokból 
nekünk sincs semmi hasznunk, mert magunk sem fogjuk 
fel úgy, mint hiterősítósre való ígéretet és testamentumot. 
De tudom is én, mely babona és istentelen felfogás az oka, 
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hogy ez igéket csak ép a hitre nem méltat ják ? E nyomorú-
ságos állapotot mi másra használja fel aztán az Ördög, 
mint, hogy az egyházban a miséből épen semmit sem hagy 
meg számunkra ős eközben mégis gondoskodik arról, hogy 
a világ minden szöglete misékkel, vagyis visszaélésekkel 
és az Isten testamentuma gúnyjával, meg a bálványozás 
vajmi súlyos bűneível teljék meg s ekként a világ nyakába 
mind több-több teher szakadjon s az örök kárhozat súlyát 
mind jobban érezzük. Hisz a bálványozásnak mely bűne 
lehetne súlyosabb, mint fonák felfogásbői visszaélni Isten 
ígéretével és az ebbe vetett hitet vagy semmibe se venni, 
vagy pedig kiölni? Az Isten ugyanis (mint mondottam) 
sohasem állt szóba velünk másként, most sem áll szóba 
másként, csakis Igéje út ján. 

Viszont mi sem közelíthetünk az Istenhez másként, 
csakis az ő ígérete Igéjébe vetett hit által. Cselekedeteinket 
ő semmibe se veszi, nincs is neki azokra szüksége: azok 
inkább csak az emberekkel ós önmagunkkal való viszonyra 
tartoznak. 

Hanem azt igenis megkívánja tőlünk, hogy mi őt 
ígéreteiben igaznak tar tsuk s ez alapon türelemmel vár junk 
reá és hittel, reménynyel ós szeretettel tiszteljük meg. így 
vehetjük biztosra, hogy fenségét és dicsőségét ra j tunk meg-
mutat ja , a mennyiben nem a mi futásunk, hanem az ő irgalma, 
ígérete és ajándéka által minden jót megnyerünk ós birunk. 

íme ez amaz igaz istentisztelet, a melyet nekünk a 
miseben végeznünk kell. Ámde, ha az ígéret igéjét elő nem 
adjuk, a hit gyakorlása szempontjából mi marad számunkra? 
Hiszen hit nélkül ki reményi, ki szereti az Istent ? Mi az 
istentisztelet hit, remény, szeretet nélkül ? Tehát semmi 
kétség, hogy az összes papok és barátok a püspökökkel 
és minden ő feljebbvalóikkal egyetemben bálványozásba 
estenek ós a legveszedelmesebb óletirányt követik a misét 
vagyis a szentséget ós az Isten ígéretét illető ezen tudat-
lanság, visszaélés ós gúnytüzés miatt. 

Mert azt kiki könnyen beláthatja, hogy ez a két dolog 
szorosan egybe tartozik, t. i. az igeret es a hit. Hiszen 
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ígéret nélkül semmit sem lehet hinni és hit nélkül az ígéret 
semmit sem használ, minthogy ezt a hit szilárdítja meg ós 
tölti be. Mind ebből kiki megértheti, hogy a miséhez, mivel 
az semmi más, mint ígéret, egyedül hittel járulhatunk. A mit 
az imádságból, előkészületből, cselekedetekből, jelekből ma-
gunkkal viszünk, az mind inkább csak inger az istentelen-
ségre, sem mint kegyességnek dolga. Könnyen megesik 
ugyanis, hogy efféléknek birtokában, azt vélik az illetők, 
hogy méltóképen járulnak az oltárhoz, holott valójában 
hifetlensőgük miatt annál, a mit magukkal visznek, semmi 
sem teheti őket méltatlanabbakká. Oh, naponként és szerte-
szét hány áldozó papot látsz, a kikről, ha nem szabály 
szerint öltözködtek vagy kezüket nem mosták meg, avagy 
imádkozás közben megakadtak, szóval valami kis hibát 
követtek el, a nyomorult nép mindjárt azt.hiszi, hogy 
szörnyű nagyot vétkeztek. Ámde, hogy a misével vagyis az 
isteni ígérettel sem nem törődnek, sem nem hisznek benne, 
az épen nincs lelkiismeretbe!! megbotránkozásukra. Őh min-
deneknél istentelenebb és hálátlanabb kor, korunk korcs 
vallásai 

E szerint a miséhez való méltó előkészület vagyis az 
azzal való helyes ólés sajátkóp és kizárólag a .hit, melyet 
az igébe vagyis Isten ígéretbe vetünk. Azért, a ki az 
oltárhoz akar járulni avagy a szentséggel élni, vigyázzon, 
nehogy üres szívvel jelenjék meg Ura Istenének színe 
előtt. Pedig üresen jön, a ki nem hisz a misében vagyis 
az űj testamentumban. S elkövethet-e ennél nagyobb isten-
telenséget az isteni igazság ellen? Hisz e hitetlensége 
által, a maga részéről, hazugságba keveri az Istent, úgy 
tünteti fel őt, mint a ki világba igér. Azért legjobb, ha a 
miséhez épen olyan érzülettel járulsz? mint bármely más 
isteni ígéret meghallgatására, vagyis ha eszed ágában sincs 
sokat tenni és vinni magaddal, hanem igenis mindazt hinni 
és elfogadni, a mit ott neked Ígérnek, avagy a pap szol-
gálata közvetítésével mint ígéretet neked előadnak 

Ha nem ily lélekkel jösz, úgy inkább maradj el mert 
bizonyára Ítéletre mégy oda. Azért helyesen mondottam, 
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hogy a misének egész ereje Krisztus amaz igéiben vagyon, 
melyekkel bizonyságot tesz arról, hogy a bűnöknek bocsá-
nat ja mindazoknak megadatik, a kik hiszik,1 hogy teste oda 
adatott és vére kiontatot t érettük. És épen azért semmire 
sincs oly szükségük azoknak, a kik a misét hallgatják, 
mint hogy ez igéket gondosan és teljes hittel megfontolják. 
Ha nem teszik, úgy minden más egyebet hiába tesznek. 
Igaz ugyan, hogy az Isten csaknem minden ő Ígéretéhez 
valamely jel t is szokott csatolni, mint emlékeztefóst az ő 
Ígéretére, hogy azt annál hívebben megtartsuk és, hogy 
annál erősebben a lelkünkbe véssük. 

így a Noénak adott amaz ígéret jeleként, hogy nem 
bocsát a földre többé özönvizet, szivárványt vont fel a fel-
hőkre, szövetségére emlékeztetendő. Ábrahámnak pedig az 
ő magvában való örökség ígérete után a körülmetélkedést 
adta a hit igazsága jeléül. így adta Gedeonnak a száraz 
és nedves bőrt, hogy a midianiták legyőzésére vonatkozó 
igéretét megerősítse íg> aj'ánlta fel Ahasnak Ézsaiás által 
mint jelt, hogy Syna es Samaria királyát legyőzi es ez 
által. benne az ő igeretebe vetett hitet erősítette meg. És 
Isten ígéretének sok hasonló jeleiről olvasunk az í rásban 

így csatolta Isten a misénél is, a mely minden o 
ígéretei között a legfőbb, mint ígéretének emlékeztető jelet, 
ahhoz a maga testét és a maga vérét a kenyérben és a 
borban, a mint mond ja : „Ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre", s így csatolja a keresztségben is az ígéret igéihez 
a vízbemerítés jelét. 

Ebből megérthetjük, hogy Isten minden egyes ígére-
ténél két dologról van szó: az igéről és a jelről, hogy 
tudjuk, miszerint az Ige a testamentum ; a jel pedig a sacra-
mentum. E szerint a misében Krisztus igéje a testamentum, 
a kenyér ós a bor a sacramentum és valamint fontosabb 
az Ige, mint a jel, épen úgy fontosabb a testamentum is*, 
mint a sacramentum. Mert az ember az igét vagy testa-
mentumot bírhatja ós használhatja jel avagy saciamentum 
nélkül. Higyj (mondja Ágoston)4 5 és ettél. 

Ámde kinek higyj ünk, ha nem az igérettevő igejenek ? 
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Tehát én naponként, minden órában misézhetek, a meny-
nyiben, a mikor csak akarom, magam eié állíthatom a 
Krisztus igéit es azok által hitemet táplálhatom ós erősít-
hetem. Ez az igazi lelki evés ós ivás. 

E pontnál láthatod, mit és mennyit eszeltek ki ezen 
tárgyra vonatkozólag az iskolás theologusok. Először, a mi 
mégis csak fődolog volna, t. i a testamentumot ós az ígéret 
igéjét kőzülők egy sem tárgyalja és így ők a hitet és a 
mise egész erejét előttünk homályba burkolták. Aztán ugyan-
annak csupán egyik részével foglalkoznak t l a jellel és 
a sacramentummal és azzal is ágy, hogy a hitről nem is 
szólnak, hanem az előkészületről ós a külső cselekedetekről, 
a mise közléséről és hasznáról, mignem végre feneketlen 
mélységbe merülnek és tépelődnek az átlényegülós ós sok-
sok egyéb metaphysikai csodabogárról,46 hóbortos holmikról 
és úgy a testamentum, mint a sacramentum tudományát és 
helyes használatát az egész hittel együtt sárba rán t ják és 
odáig viszik a dolgot, hogy a Krisztus népe (mint a próféta 
mondja) mindenha megfeledkezik a maga Istenéről (32. Zsol-
tár 13.). Te azonban hagyj másokat a misehallgatás különféle 
hasznáról regélni ós lelkedet oda irányozd, hogy a prófé-
tával mondhasd és hidd : „Isten számodra asztalt ter í tet t 
mindazok ellenére, a kik téged szorongatnak" (23. Zsol t 5), 
és annál táplálkozzék hited és erősödjék. Ámde hited nem 
táplálkozhatik, csakis az isteni ígéret igéje által. „Mert 
nemcsak kenyérrel ól az ember, hanem minden, az Isten 
szájából származó igével", (Máté 4, 4.). Annakokáért a 
misénél minden előtt igen pontosan keli ügyelned az isteni 
ígéretre, akár csak valamely igen gazdag lakomára, pompás 
legelőre és a te szent megnyugasztalásodra, hogy mindenek 
előtt kiváltképen azt becsüld meg, különösen arra bízd 
magadat és erősen ahhoz ragaszkodjál a halálon es minden 
bűnön át is. 

Ha ezt cselekszed, úgy a mise hasznának nemcsupán 
egy mesebeli babonás cseppjét és részecskejót, hanem 
magát az élet kútfe jé t is megnyered, t. í. az igébe vetett 
hitet, melyből minden jó ered. A mint 0 (Jan. 7, 38) 



AZ EGYHÁZ ÍUP.YLCIII FOGSÁGÁLÓL SZÓLÓ KÖNYVECSKE 155 

mondja : „A ki bennem hisz, annak testéből az elő víz 
folyamai csörgedeznek"; viszont: „A ki iszik a vízből, melyet 
én adok, abban élő víz forrása fakad, a mely örök életre 
buzog". Ján, 4, 24. 

így hát két dolog van, a mi minket kísértetbe szokott 
hozni, hogy a mise hasznát el ne fogadjuk. 

Az egyik, hogy mi bűnösök és gyarlóságunk miatt 
méltatlanok vagyunk ily nagy jóra, 

A másik, hogy bárha méltók volnánk ís, ezt a nagy 
jót a mi kislelkíi természetünk nem ís kívánhatja, avagy 
remélheti. 

Mert a bűnök bocsánatjától és az örök élettől inkább 
vissza kell ret tennünk, mintsem hogy kívánnók, ha komolyan 
mérlegeljük azon javaknak nagyságát, e melyek azokból 
származnak? Tudniillik: Istent atyánkúl bírni, fiúnak lenni 
és Isten minden javai örököseinek. E ket tős kishitűséggel 
szemben neked az Isten igéjét kell megragadnod ós azt 
sokkal erősebbnek tartanod, mint ezen te gyarló gondola-
taidat, „Mert nagyságosok az Isten dolgai; a ki ügyet vet 
azokra, merő gyönyörűsége van bennök". (111. Zsolt. 2.) 
Ő hatalmas, hogy többet adjon, mintsem kívánjuk avagy 
felfoghatjuk. Hiszen, ha nem múlnák felül a mi érdemünket, 
értelmünket és minden mi érzékünket, nem volnának isteni 
dolgok. Ezt köti Krisztus is lelkünkre, mondván: ,.Ne félj 
kicsiny sereg, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy országot 
adjon tinektek", (Luk. 12, 32.) 

Mert az Istennek ezen mérhetetlen gazdasága, a mely 
Krisztus által öntetett ki reánk, cselekszi, hogy mi viszont 
őt mindeneknél ógőbben szeressük, hogy hozzá a legnagyobb 
bizodalommal közeledjünk, érte mindent kész örömest el-
szenvedjünk. Azért ezt a szentséget is méltán nevezik a 
szeretet forrásának. 

E részben végy példát az emberekről. Hiszen, ha 
valamely szegény koldusnak, avagy valamely méltatlan, 
avagy gonosz szolgának egy gazdag úr ezer arany-
forintot hagyományozna, bizony az illető örvendő lélekkel 
fogadna és kikövetelné azt és sem a maga méltat-
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lansága, sem a nagy hagyomány miatt nem fájna a feje. 
Sőt, ha valaki útjába állana és a szemére vetné mél-
tat lanságát vagy a nagy hagyományt, mit gondolsz, mit 
szólna ahhoz ? Semmi egyebet, mint : ..Mi kőzöd hozzá0? 
Amit kapok nem érdememem, avagy személyes jogom szerint 
kapom. Tudom, hogy ón méltatlan vagyok és többet kapok, 
mint a mit érdemiek, sőt én ellenkezőt érdemeltem vol na, 
de a mit követelek, azt követelem a testamentom és az 
illető jó akarata alapján. Ha ő nem tar tot ta csúf dolognak, 
hogy oly nagy adományt hagyjon egy méltatlan emberre, 
miért vessem meg én azt, az ón méltatlanságom miatt ? 
Sőt ellenkezőleg, csak azért is, annál inkább ragaszkodom 
e meg nem érdemelt és váratlan jótéteményhez, minél mél-
tatlanabb vagyok reá". Hasonló felfogással küzdjön le kiki 
lelkében minden kételkedést és aggodalmat, hogy Krisztus 
ígéretét bízó hittel elnyerhesse és kiváltkópen óvakodjék, 
nehogy a maga böjtjébe, imádságába avagy előkészülésébe 
vetett bátorságos bizodalommal járuljon a szentséghez. Mert. 
mint elégszer mondottam, itt egyedül az ígéret igéjén fordul 
meg minden, ós a tiszta hiten, a mely egy magában teljes 
ós elégséges előkészülés. 

Ezekből megért jük, Isten mely nagy haragja az raj tunk, 
hogy gonosz tanítók a testamentum igéit előttünk eddig 
elrej tet ték és ez által (a mennyiben r a j t uk állott) a hitet 
kiölték. S immár könnyen beláthat juk azt is, hogy minek 
kellett szükségképen bekövetkeznie a kiölt h i t re : t. L a 
legistentelenebb babonás cselekedeteknek. A hol ugyanis a 
hit kihal és a hit igéje elnémul, ott hamarosan annak 
helyére lépnek a hagyományos cselekedetek, a melyek 
által, akárcsak valamely babyloni fogságáltal , országunkból 
elhurczoltatunk és a mi szivünk őrömétől megfosztatunk. 

így áll a dolog a misével, a mely gonosz emberek 
tana következtében opus operatum-nak 4 7 nevezett jó csele-
kedet té változott s melyről merik hinni, hogy általa Istennél 
mindent elérhetnek. Aztán kisütöt ték azt a legeslegnagyobb 
esztelenséget, hogy mivel a mise az ő hazug beszédjők 
szerint a külső cselekedet ereje által hat, tehát —• mondják — 
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az másoknak ís hasznos, még ha az istentelen papnak 
kárára van ís„ És ez ingó homokra építették a maguk át-
ruházása i t 4 8 részesüléseit,49 testvériségeit,50 évfordulóit5 1 

ós ehhez hasonló számtalan üzleti nyerészkedéseit 
E kísértet ellenében, minthogy erős az és száma ís 

sok s hozzá mélyen gyökeret vert, alig állsz meg, hacsak 
állhatatos buzgósággal meg nem jegyzed, hogy mi a. mise 
és erősen lelkedbe nem vésed, a mit arról már másut t is 
mondtam,5 2 Hiszen hallottad, hogy a mise semmi más, mint 
isteni ígéret, avagy Krisztusnak az ő teste és vére szent-
ségével megpecsételt testamentoma. Ha ez igaz, beláthatod, 
hogy teljességgel ós semmi módon nem lehet az cselekedet 
és, hogy annak másként semmi foganatja, senki sem is 
foghat bele más czélzattal, hanem egyedül hit á l ta t A hit 
pedig nem cselekedet, hanem a cselekedetek. mestere ós 
élete. Ki volt ugyanis valaha oly esztelen, hogy egy vett 
igóretetvagyegy javára tet t testamentumot, midőn elfogadja, 
örökhagyójának szóló jó cselekedetnek nevezett volna? Hol 
az örökös, a ki hiszi, hogy valami jót tesz atyjának, a kí 
neki valamit hagy, midőn a végrendeletet a ráhagyott őrök-
séggel együtt elfogadja? Mely istentelen vakmerőség volna 
hát részünkről, ha mi az isteni tes tamentumot elfogadva 
odaállanánk, hogy Istennek valami jót tegyünk ? A. testa-
mentumnak ez a meg nem értése és a fenséges sacramen-
tuinnak e fogsága nem a legnagyobb mértékben siratni 
való-e? Mikor hálát kellene adnunk a vett jótéteményért, 
előállunk nagy gőgösen és mi aka r juk nyújtani azt, a mit 
el kellene fogadnunk, kigúnyolván hallatlan elvetemedett-
séggel az adományozónak irgalmasságát, a mennyiben, mint 
cselekedetet a jánl juk fel azt, a mit, mint kegyelmet nyerünk 
meg, úgy, hogy ekként az örökhagyó többé nem a maga 
javait osztja ki, hanem a mienket fogadja- eh Ja j ez elve-
temedettsógért! Volt-e ugyanis valaha oly eszement ember, 
a ki a keresztséget jó cselekedet számba vette volna, avagy 
olyan, a ki a keresztség felvételekor azt hiszi vala, hogy 
jó cselekedetet mivel, melyet magáért és másokért Istennek 
í j a ni fel és a keresztyénség közjavává tesz ? Ha pedig a 
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sacramemtumban és a testamentumban nincs másokkal kö-
zölhető jó cselekedet, úgy a misében sincs, inert ez sem 
egyéb, mint testamentum ós sacramentum. Azért nyilvánvaló 
és égbekiáltó tévedés a misét bűnökért, elégtételért, hol-
takér t avagy bármely saját magunk, vagy mások órdekeért 
megtar tani avagy alkalmazni, minek igazságáról igen könnyen 
meggyőződhetünk, ha szilárdan megállunk a mellett, hogy 
a mise oly isteni Ígéret, a mely senkinek se használhat, 
senkire se ruházható, senkire sem hárítható át, sem sen-
kivel sem közölhető, csakis azzal, aki sa já t hitével ragadja 
meg azt. 

Hiszen Isten ígéretét, a mely mindenkinél külön-külön 
hitet kíván, ki fogadhatja avagy ruházhat ja át más helyett ? 
Hát megadhatom-e ón egy másnak Isten ígéretét, hogy ha 
nem hisz i s? Avagy hihetek-e én más helyett ? Avagy meg-
tehetem-e, hogy más higyjen ? Pedig ennek meg kell tör-
ténnie, hogyha ón a misét másokra ruházhatom és velük 
közölhetem. Mert a misében semmi más nincs, mint e két 
dolog: Isten ígérete es az ember hite, a mely azt, a mit 
Isten ígér, elfogadja. Ha ez igaz, úgy ón mások helyett 
hallgathatom az evangéliomot ós hihetem, mások helyett 
felvehetem a keresztséget, mások helyett bűnbocsánatban 
részesülhetek, mások helyett élvezhetem az oltári szent-
séget, söt (hogy sorra vegyem az o szentségeiket) mások 
helyett feleséget vehetek, mások helyett pap lehetek avagy 
megbérmáltathatom magamat, mások helyett elláttathatom 
magamat az utolsó kene t t e l Hát mért nem hitt Ábrahám 
az összes zsidók helyet t? Mórt kívántatik meg minden egyes 
zsidótól a hit ugyanabban az ígéretben, a melyben Ábrahám 
hitt vala ? E szerint megdönthetetlen igazság marad : a 
hol Isten ígérete vagyon, ott kiki magára áll ós minden-
kitől megkívántatik a hit és kiki magáért ad számot ós 
hordozza a maga terhet, mint Márk mondja végül: „A ki 
hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, a ki pedig nem hisz, 
elkárhozik". Tehát a mise is kinek-kinek csak a maga 
hite által válhatik hasznára ós egyébkent senkivel nem 
közölhető. A mint a pap is senkinek sem nyúj tha t ja mások 
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helyett a szentséget, hanem külön-külön szolgáltatja azt 
kí mindenkinek* Mert a papok, midőn a szentséget meg-
áldják és nyúj t ják , a mi szolgáink, a kik által mi nem 
valamely jő cselekedetet végezünk, avagy cselekvőleg 
(active) közlünk, hanem általuk vesszük az Ígéretet és 
jegyet és ezzel tápláltatunk (passive), a mi eddigelé a 
laikusoknál úgy is van, mert nem mondják, hogy a lai-
kusok az által valami jót cselekszenek, hanem csakis, 
hogy azt veszik, Ámde a papok arra vetemedtek, hogy 
ebből oly jő cselekedetet csináltak, a melyet közölnek 
és felajánlnak Isten sacramentnmából, holott e jótéteményt 
el kellene fogadnunk. Hanem azt mondhatnád: mit ? Hát 
te az összes egyházak és kolostorok szokását ós véle-
ményét meg akarod másítani, melyeknél a misék nagy 
időn át érvényben valának, és a melyeknél azokra alapítvák 
az évfordulók, könyörgések, intézkedések, közlések, vagyis 
a legzsírosabb járadékok és jövedelmek? Erre feleletem: 
épen ez az, a mi engem arra indított, hogy az egyház 
fogságáról ír jak. Mert így vált az Isten felséges testa-
mentuma istentelen nyerészkedés eszközévé, elvetemedett 
emberek nézetei és tanai következtében, a kik az Isten 
igéjét háttérbe, sa já t szívok gondolatait előtérbe tolták 
és az egész világot félrevezették. Mit törődöm ón a tévely-
gők sokaságával és hatalmával ? Az igazság erősebb, mint 
ők együttvéve. Ha megtagadhatod a Krisztust, a ki azt 
tanít ja, hogy a mise testamentum és sacramentum, úgy 
igazat adok nekik ; továbbá, ha azt mondhatod, hogy jó 
cselekedetet mivel az, a ki a testamentum jótétemenyét 
elfogadja, avagy erre az ígéret sacramentumát használja 
fel, örömest elkárhoztatom a magam véleményét; mivel 
pedig ezek közül egyiket sem teheted, mit habozol meg-
vetni a nagy tömeget, mely a kárhozatba fut és megadni 
Istennek a dicsőséget ós vallani az ő igazságát ? T. i. : 
hogy most mindazok a papok hamis nézetben vannak, a 
kik a misét cselekedet számba veszik, melylyel maguknak 
vagy másoknak, élüknek vagy holtaknak szükségükben 
segítségükre sietnek Hallatlan és csodálatra méltó dolgot 
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mondok. -De ha megfontolod, hogy mi a mise, beláthatod, 
hogy igazat beszeltem. Ezt mind ama mérték nélkül való 
elbizakodottság mívelte, a mely miatt Istennek reánk 
nehezedett haragjá t észbe nem vettük. 

Azt azonban készségesen megengedem, hogy azok az 
imádságok, . melyeket mi, a mise élvezésére egybegyüle-

kezve, Istenhez intézünk, jó cselekedetek vagy jó tettek, 
miket magunk közt kiosztunk, alkalmazunk, közzéteszünk 
és egymásért áldozunk. A mint Jakab (5, .16) oktat minket: 
..Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyíttassatok^. És 
Pál (I. Tim. 2, 1, 2) megparancsolta: „Legyenek könyör-
gések, imák, fohászkodások minden emberért, királyokért 
és minden felsősegert". Ámde mindez nem a mise, hanem 
a mise cselekedetei. Ha egyébkent a szív és száj imáit 
cselekedeteknek nevezhetjük, mert ezek a szentségben 
fogant és megerősödött hitből erednek. A misét, vagyis 
az Isten igéretót nem imádsággal tel jesí t jük be, hanem 
egyedül hittel. Ha pedig hiszünk, úgy imádkozunk és 
mindenféle jó cselekedetet végezünk. Űgyde melyik pap 
tar t azért misét, hogy higyje, miszerint ő csupán imád-
ságokat ajánl fel ? Ők mindannyian azt képzelik, hogy 
Krisztust áldozzák fel az Atya-Istennek, mint teljesen elég-
séges áldozatot és hogy jó cselekedetet mívelnek mind-
azok érdekében, a kiknek hirdetik, hogy az nekik hasznos. 
Mert ők a gépiesen végrehajtott cselekedetben bizakodnak, 
— az imádságot nem. ígyen fogják fel. Minthogy tehát a 
tévelygés fokról-fokra nőtt, a szentségnek tulajdonították 
azt, a mi az imádságot illeti meg; és a mely jótéteményt 
el kellett volna fogadniok, azt Istennek nyújtották. 

Azért határozott különbséget kell tenni a testamentom 
és sacramentom, úgyszintén azon imádságok közt, melyeket 
egyszersmind imádkozunk. És nemcsak ezt, hanem tudnunk 
kell azt is, hogy az imádságoknak teljességgel semmi 
hasznuk s e n arra nézve, .a. ki imádkozik, sem azokra 
nézve ; a kikért elmondatnak, csakis, ha előbb a testamen-
tumot hittel elfogadjuk; tehát hogy egyedül a hit imád-
sága az, a mely meghallgatásra talál, a mint ezt Jakab 
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levele első fejezetében tanítja, Szóval, hogy egészen más 
az imádság, mint a mise; imádságomat kiterjeszthetem 
mindazokra, a kikre csak akarom, ámde a misét senki 
sem élvezheti, csakis a ki egymagára hisz és csakis any-
nyiban, a mennyiben hisz; azt nem ajánlhat juk fel sem 
embereknek, sem Istennek, hanem egyedül Isten nyuj t ja 
azt a pap szolgálata közvetítősével az embereknek, a kik 
egyedül hittel vehetik, minden cselekedet avagy érdem 
né lkü l Ne legyen hát senki olyan dőre, hogy azt mondja : 
jő cselekedetet mivel, midőn szegény és ínséges módra jő 
hogy a gazdagnak kezéből elfogadja a jótéteményt. E 
szerint a mise (a mint mondtam) az isteni Ígéret jótéte-
iieiye, kiszolgáltatva a pap által minden embernek. Biztos 

duíog tehát, hogy a mise nem oly cselekedet, mely más 
valakivel közölhető volna, hanem (a mint mondják) a hit 
tárgya, kinek-kinek saját hite táplálására és erősítésére. 

De ínég egy más botránykövet is el kell utunkból 
távolítani és ez sokkal nagyobb és különösebb t. í. hogy 
szerte hiszik, miszerint a 'mise áldozat, mely Istennek 
áldoz tátik ; s e nézettel a kánon 53 szavai is egybehangzók-
nak látszanak, midőn ki je lent ik: „Ez adományok, ez aján-
dékok, a szent áldozat". És utóbb: „Ez áldozat"., Viszont, 
világosan követeltetik. „legyen kedves ez az áldozat, mint 
az Ábel áldozata". Innét, hogy Krisztust az oltár áldozatá-
nak nevezik. Ehhez járulnak a szent atyák mondásai, a 
sok példa, az egész vilagun elterjedt állandó szokás. 

Mindezzel minthogy «ios gyökeret vert, szembe keli 
állítanunk egész határozottsággal Krisztus igéit és pél-
dájá t ; mert ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a mise 
Krisztus Ígérete és testamentuma, a mint ezt az igék vilá-
gosan mondják, úgy oda az egész evangéliom ós minden 
mi vigasztalás unk. Ez igék elleneben semmit sem szabad 
megtűrnünk, bárha mennyei angyal tanítana is más t ; mert 
amaz igékben szó sincs cselekedetről avagy áldozatról. 
Aztán, Krisztus példája is mellettünk bizonyít; mert Krisztus 
az utolsó vacsora alkalmával, midőn ezt a szentséget és 
testamentumot szerzette, ezt nem Istennek, az 5 Ayjának 

.1). Luther M. művei. i i 
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áldozta, nem is végezte, mint jő cselekedetet másokér t ; 
hanem ott ült az asztalnál ós eléadta kinek-kinek ép a 
szentséget ós nyúj tot ta nekik a jegyet, Tehát a mise, minél 
közelebb áll ós minél inkább egybe vág a legelső misével, 
melyet Krisztus a vacsora után tartot t , annál keresztyéni!)b. 
Űgyde a Krisztus miséje nagyon ís egyszerű volt, híjjával 
minden ruhapompának, testmozdulatoknak, énekeknek és 
más szer tar tásoknak; úgy, hogy ha azt, mint áldozatot 
kellett volna feláldozni, Krisztus nem szerzette s rendelte 
volna tökéletes módon. 

Nem azért mondom ezt, hogy bárki ís követ dobjon 
az egész keresztyén egyházra, a mely a misét, sokféle szer-
tartással ékesítette és gazdagította meg; hanem azt akarom 
ón, hogy a szertartás e külső színétől megcsaiatva és a 
nagy pompától elbódítva, a mise tiszta mivolta iránt senki 
ne essek tévedésbe és ne imádja valósággal az elemek 
átlényegülósét, midőn a mise tiszta lényegének elvesztése 
után a pompa sokféle járulékain csüng; mert a mi Krisztus 
igéjén ős példáján kívül ahhoz csatolódik, az a misének 
mind csak esetleges járuléka, a mik közül egyet sem 
becsülhetünk többre, mint a hogy jelenleg az ostyatartő 
nionstranczíákat5 4 és oltárterítőket becsüljük. Amiakokáórt, 
íi mint szó sem lehet arról, hogy a testamentumot kiosszuk 
vagy az ígéretet elfogadjuk és áldozatként felajánljuk,, 
ugyanúgy arról sem lehet szó, hogy a misét áldozatnak 
tar tsuk, mert az ígéretet vesszük, az áldozatot pedig adjuk. 
Már pedig egyazon dolgot nem lehet egyszerre venni ós. 
adni, ép oly kevéssé, mint a hogy az imádság és a nyert 
tárgy nem lehet ugyanazon dolog, vagy a mint nem lehet 
egyanazonos az imádság ós az imában ker t dolog elfogadása. 

Mit szóljunk hát a mise kánonához ós az atyák 
tanához ? Első feleletem : Ha nincs mit mondanunk, sokkal 
helyesebb, ha mindent tagadunk, mintha helyben hagyjuk, 
hogy a mise cselekedet vagy áldozat, nehogy megtagadjuk 
Krisztus igéjét, és a hitet a misével együtt semmivé tegyük. 
Ámde, hogy az atyákat is kimentsük, Pálból (L Kor. n ) 
szeretnénk felelni, a kí értésünkre adja, hogy a -hívó 
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keresztyének, mikor misére gyíiitenek egybe, ételt, italt 
(ők collectának 55 neveztek ezt) szoktak magukkal hozni, 
a mit a szegények közt kiosztottak az apostolok szokása 
szerint, (Apóst. Csel, 4, 34.). 3 abbéi, a mit hoztak, vették 
a bort és kenyeret a szentséghez és azt áldották meg. 
És minthogy mindezt igével és imádsággal megszenteltek, 
zsidó szokás szerint felemelvén a magasba, a mint Mézes-
nél olvassuk: a felemelés vagy áldozat igéi és szertartásos 
szokásai fennmaradtak, jóllehet maga a szokás, melynél 
fogva ősszehordták ős gyűj töt tek azt, a mit felmutatni és 
felemelni kellett, rég megszűnt, így Ezókiás (Ézs, 38, 5) 
megparancsolja, hogy Ézsaiás imát bocsásson fel a magas-
ságba Isten színe elé a többiekért. És Dávid mondja : 
„Emeljétek fel kezeiteket a szentélyben". (134, Zsolt, 2«) 
Viszont: „Kezeimet felemelem". (28. Zsolt. 2.). Épen azért 
e szavakat : Sacrificiim56 vagy Oblatio5 7 áldozat vagy 
felemelés, nem szabad a szentségre vagy testamentumra 
vonatkoztatni, hanem az összegyűjtött eledelre. Innét, 
hogy a collecta sző máig fennmaradt és annyit tesz, mint 
misében mondott imádság. 

Ez az értelme annak is, hogy a pap, mihelyt a 
kenyeret és bort megáldotta, a kelyhet magasra eme 11; a 
mivel nem azt jelzi, hogy Istennek akar valamit áldozni, 
mert hisz egy szóval sem emlékezik meg akkor az ostyáról 
vagy áldozatról, hanem ez is vagy a héber szokásból 
maradt fenn, melynél fogva felemelték azt, a mit hála-
adással élvezvén Istennek ú j ra megadtak; vagy intés az 
nekünk, hogy ama testamentumba vetett hitre indíttas-
sunk, melyet Krisztus szavaival előad és közöl, hogy 
egyszersmind annak jegyét is mutassa és a kenyér fel-
emelése sajátkóp felelet legyen e mondásra: „Ez az én 
testemu , ós hogy minket körülállókat egyidejűleg e jegy-
gyei megszólítson ; szintúgy a kehely felemelése felelet e 
szavakra: „Ez a kehely az új testamentum". Mert a pap-
nak az a hivatása, hogy a felemelés e szokása által ben-
nünk hitet keltsen. És vajha, a miként szemeink előtt 
felemeli nyilvánosan a jegyet vagy a sacramentumot, 

11* 
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egyszersmind füleinknek is minél világosabb és tisztább 
hangon hirdetné az igét vagy testamentumot, még pedig 
minden népnek a maga nyelvén, hogy a hit annál erőseb-
ben kelhetne életre bennünk. Mert miért legyen szabad 
misét tartani latin, görög és héber nyelven s nem egyszers-
mind német vagy bármely más nyelven ís ? 

Annakokáért vegyék fontolóra azok a papok, a kik 
e romlott ós igen nagyon veszedelmes időben misét tar-
tanak : Először, hogy a nagy és kis kánon 58 szavait a col-
lectákkal, melyek nagyon is világosan áldozatról szólnak, 
ne vonatkoztassák a sacramentumra, hanem vagy a 
kenyérre ós borra, melyet meg kell áldaniok, vagy imád-
ságaikra, Mert a kenyér és bor előbb kitétetik megáldás 
végett, hogy Ige ós imádság által megszenteltessenek. 
Aztán pedig, a mint megáldvák és megszentelvók, nem 
áldoztatnak fel, hanem Istentől, mint ajándékot vesszük. 
És e szertartásnál meg kell gondolnia a papnak, hogy az 
evangéliom minden kánonnál ós collectánál előbbvaló, 
mert ezek emberek művei. Az evangéliom azonban (mint 
hallottad) nem engedi meg, hogy a misét áldozatnak tartsuk. 

Továbbá, a ki nyilvánosan misét olvas, gondolja meg, 
hogy semmi mást nem te^z, minthogy a mise által másokkal 
közösségbe lép; és egyszersmind óvakodjék attól, hogy 
imádságát magáért és másokért áldozatkép mondja, nehogy 
elbizakodva azt vélje, hogy miset áldoz. A ki pedig magán-
misét mond, jegyezze meg, hogy önmagának szolgáltatja 
ki az űrvacsorá t ; mert a különös és magánmise nem 
különb, nem is ér többet, mint mikor a laikus a szentséget 
egyszerűen elfogadja a pap kezéből; eltekintve az imád-
ságoktól és attól, hogy ő ilyenkor magamagának szolgál-
t a t j a azt k i Alapjában mi papok és laikusok mindnyájan 
egyenlő képességgel bírunk a mise ós szentség dolgában. 

Ha valamely papot felkérnénk is, hogy másokért — 
mint mondják — fogadalmi miséket tartson, óvakodnia keli, 
hogy a miséért bármely jutalmat fogadjon el, vagy hogy 
bármely fogadalmi misét aldozatként merjen bemutatni ; 
ellenkezőleg ra j ta legyen hogy mindazt az imádságokra 
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vonatkoztassa, a mit tesz, akár ólokért akár holtakért, 
ilyenformán gondolkodván: íme , megyek és egyedül magam-
nak adom fel a szentséget; ámde mialatt azt élvezem, ezért 
vagy azért Imádkozni fogok. Szóval, hogy így a ju ta lmat 
az imádságért ós ne a miséért kapja, a maga élelmére ós 
íentartására. Azzal se törődjék, hogy az egész világ más 
véleményen van és más szokást követ. Tied az evangóliom 
•és az igen megbízható; erre támaszkodjál s akkor mások 
véleményét ós képzelgését könnyen megveted. De ha engem 
vetsz meg és ágy mógysz miset áldozni ós nem csupán 
imádságokat, úgy tudd meg, hogy én téged hív leiekkei 
óvtalak és én az utolsó napon mentve vagyok, te azonban 
elveszed • büntetésedet és lakolni fogsz. Megmondottam 
neked, a mire, mint testvér testvére javát tekintve, köte-
lezve vagyok. Ha számba veszed, javadra válik; ha fel se 
veszed, a te károd leszen. Ha pedig valaki ezt az én 
tanomat elkárhoztatná, annak Pál szavaival felelek: „A 
gonosz ós csábító emberek dolga hova-tovább mind rosz-
szabb lesz, csábítóak es elcsábíttatnak". (II. Tim. 3, 13.) 

Ebből ki-ki könnyen megértheti, a mit igen gyakran 
idéznek Gergelyből:5 9 „Egy gonosz papnak miséje nem 
becsülendő kevesebbre, mint bármily j ó ó \ É s : „Szt. Péter 
miséje nem volt volna jobb, mint az áruló Judásé, ha 
mindketten miséztek volna". Mert e köpönyeggel akar ják 
takargatni sokan a maguk istentelenségét és épen azért 
kieszelték a végrehajtott és végrehajtó cselekedet (operis 
operati et operis operantis) között való különbséget, hogy 
bátorságot vehessenek maguknak a biztonságban és gonosz-
ságban való életre ós hogy másokkal mégis jót tehes-
senek. Ámde Gergely helyesen beszól, ők meg félreértik 
őt. Mert az igaz, hogy az istentelen papok ép úgy a testa-
mentumot ós sacramentumot nyú j t j ák s veszik, mint a 
legeslegszentebbek. Hiszen ki vonhatja kétségbe, hogy az 
evangóliom istentelen egyének által is hirdethető ? Már 
pedig a mise az evangóliom egy része, mi több az evan-
góliom veleje és rövid foglalata. Hiszen mí más az egész 
evangélium, mint örömhír a bűnök bocsánatjárói ? A mit 
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pedig a bűnök bocsánatjárói és az Isten kegyelmére! rész-
letesebben és bővebben mondhatunk, az röviden a testa-
mentum igéjében foglaltatik. Azért a közönséges prédiká-
c i ó k n a k sem lehet más feladatuk, mint hogy a misét 
magyarázzák vagyis, hogy ama testamentum isteni ígé-
reteit k i fe j t sék; mert csak így kelthetnek hitet és így 
építhetik igazán a gyülekezetet. De a kik a misét most 
magyarázzák, azok komédiáznak és csalnak emberektol 
kigondolt szertartások és külső pompa színképeivel. 

Annakokáért, a mint keresztelhet egy istentelen ember, 
vagyis az ígéret igéjét és a víz jegyét alkalmazhatja arra, 
a k i t meg akar keresztelni; hát épen úgy e szentség ígé-
retét ís hirdetheti és nyúj tha t ja az élvezőknek és velük 
együtt veheti azt. miként Júdás, az áruló tette az Úr 
vacsorája alkalmával. És mégis mindenkoron egyazonos 
marad az a sacramentum ós testamentum, mely a hívőben 
a maga dolgát és a hitetlenben a más dolgát végezi. Ámde 
az áldozást tekintve egészen másként áll a dolog: mert, 
minthogy nem a mise, hanem az imádságok aj állítatnak 
iel Istennek, világos, hogy a gonosz papnak áldozata nem 
ér semmit, hanem (miként ugyancsak Gergely mondja : ) 6 0 

„Ha egy méltatlant küldünk imádkozni, a bírót nagyobb 
büntetésre indítjuk". Azért ezt a két dolgot nem szabad 
összezavarni: t. i. a misét ós az imádságot, a sacramen-
tumot és a cselekedetet, a testamentumot és az áldozatot, 
inert az egyik Istentol jő számunkra a pap szolgálata 
közvetítésével és hitet követel; a másik a mi hitünkből 
száll fel a pap által Istenhez és kér meghallgatást: amaz 
alá száll, emez felszáll Miért ís amaz nem szükségkép fel-
tételez méltó ós kegyes szolgát; emez azonban megköve-
teli azt. Mert Isten a bűnösöket nem hallgatja meg; ő a 
gonosz által mívelhet jót, de egy gonosz cselekedetet sem 
fogad el, mint azt Káinnál megmutatta. És a Példabeszédek 
könyve (15, 8. v.) mondja : „A gonosz áldozatát utálja az 
Isten" = És Pál (Róni. 14. 23.): „Ami nem hitből jő, bűn az". 

De hogy az első részszel végezzek (mert egyebekről 
majd akkor szólok, ha előáll s beleköt ebbe valaki), mind-
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ebből levonom a következtetést a tekintetben, hogy kiknek 
javára szereztetett a mise ós hogy kik úrvacsoráznak 
méltóképen : tudniillik egyedül azok, a kiknek szomorú, 
aggódó, levert, zaklatott és tévelygő lelkiismeretük van. 
Minthogy ugyanis e sacramentumban az isteni ígéret a 
bűnök bocsánatját ajánlja fel, bátorsággal járuljon ahhoz, 
a kit bűneinek terhe nyom és érzete szorongat Mert a 
mull, jelen és jövendő bűnöknek egyetlen orvossága Krisztus 
testamentuma, feltéve, hogy ahhoz rendíthetien hittel ragasz-
kodunk ós hisszük, hogy az neked kegyelemből ós ingyen 
adatik, a mint a testamentum igéi hirdetik. Ha ezt nem 
hiszed, nincs cselekedet, nincs igyekezet, mely valaha meg-
nyugtassa lelkiismeretedet. Mert egyedül a hit a lelkiis-
meret békessége, a hitetlenség pedig a lelkiismeret egyetlen 
békételensége. 

II. 

A keresztség szentségéről* 
Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus 

Atyja, a ki az ő irgalmának gazdagsága szerint legalább 
ezt az egy szentséget emberi tételek szennye ós mérge 
nélkül tar tot ta meg egyházában ós minden népnek s min-
den emberi rendnek közkincsóvó te t t e ; és nem engedte 
meg, hogy a gyalázatos nyerészkedés és istentelen vak 
hit ezt is rabigába verje. Űgy intézkedett, hogy ez által 
a gyermekek, kiknél a kapzsiságnak ós vak hitnek még 
semmi nyoma, avattassanak be és igéje együgyű hitével 
szenteltessenek meg ; azoknak válik még most is a ke-
resztség leginkább hasznukra : mert ha a véneknek és 
nagyoknak kellene ezt, a szentséget feladni, valószínű, hogy 
ereje s fensége, a kapzsiság és vakhit zsarnoksága miatt, 
a mely minden isteni dolgot megrontott nálunk, régen oda 
volna. Az emberi furfang kétségkívül itt is kieszelte volna 
a maga előkészülése és mókája módja i t ; aztán a fentar 
tásokat (reservationes) és feltételeket (restrictiones) s e uk 
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liez hasonló sok más pénzhurkot, a mik miatt a víz nem 
lenne olcsóbb, mint jelenben a (bűnbocsátó) levelek ós 
(bulla) pecsétek. 

Ámde mivel az Ördög: a keresztség erejét a gyerme-
kekből ki nem ölhette, hát mégis neki látott, hogy kiölje-
az összes felnőttekből, úgy hogy immár alig akad olyan, 
a ki észbe venne, hogy meg vagyon keresztelve; még 
kevésbbé, a ki arra büszke lenne: mert hát a bűnbocsá-
natnak és a mennybejutásnak sok más útját , módját 
találták ki. E nézetre Jeromos 01 egyik veszedelmes mon-
dása szolgáltatott okot, mely vagy rosszul van fogalmazva 
vagy rosszul értelmezve, a mennyiben ő a „bűnbánatot* 
„hajótörés után való második deszkaszálnak" nevezi. 
Mintha bizony a keresztség nem volna bűnbánat. Innét van 
aztán, hogy ha bűnbe esnek, az első deszkaszálat avagy 
hajót, akár csak ha veszve volna, számba sem veszik ós 
segítséget s bizodalmat csakis a másik deszkaszálban, t. i 
a bűnbánatban keresnek. Itt a nyitja a fogadalmak, lelki-
gyakorlatok, cselekedetek, elégtételek,búcsújárások,búcsúk 
és secták megszámlálhatlan terhének és az ezekre vonat-
kozó rengeteg könyvnek, kérdésnek, nézetnek s emberi 
teteinek, miket az egész világ sem foghat immár be, úgy 
hogy ez a zsarnokság sokkal gonoszabbul gyötri az Isten 
egyházát, mint a mily gyötrelme volt egykoron a zsidók 
zsinagógája vagy bármely más népnek az ég alatt. Hát a 
püspökök kötelessége volna mind e bajon segíteni és a 
keresztyéneket teljes buzgalommal a keresztséghez utasí-
tani, hogy megértenék, mik ők ós hogy mint keresztye-
neknek, mit kelljen cselekedniük. Ámde ők most csakis 
azon vannak, hogy a népet a keresztsógtől minél mesz-
szebbre eltereljék és mindnyájukat zsarnokságuk özön-
vizébe merítsék és elérjék, hogy az Isten népe (mint a 
próféta mondja) azt örökre elfelejtse. Ü mely boldogtalanok 
azok mind, kiket ez idő szerint püspököknek neveznek, 
kik sem nem tudják, sem nem cselekszik, a mi a püs-
pöknek dolga s kiken beteljesedik Ézsaiás mondása (56, 
10 :) „Őrei mind vakok, egyik sem tud semmit ; mert a 
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pászfeorok tudatlanok, mindenik a maga utján halsd, min-
denik" a maga hasznát lesi állásában \ 

Nos hát az első, a mit a keresztségnól figyelembe 
kell venni, az isteni ígéret, a mely így szól: „A ki hiszen 
ós megkeresztelkedik, idvezül". Ezt az ígéretet elébe kell 
tenni a cseldkedetek, fogadalmak, lelkigyakorlatok minden 
pompájának ős mindannak, a mi emberektói való; mert 
ettől az ígérettől függ minden mi idvességünk. Hanem úgy 
kell azt figyelembe venni, hogy hitünket gyakoroljuk abban 
és épenséggel ne kételkedjünk üdvősségünk felett, minek-
utána megkeresztel tet tünk; mert a hol ily hit nincs vagy 
nem keletkezik, ott a keresztség nemhogy használna, 
ellenkezőleg árt, meg pedig nemcsak akkor, a mikor része-
sülünk benne, hanem egész életünkön á t ; mert az ily 
hitetlenséget az isteni ígéret hazugságnak minősíti, a mí 
pedig a legnagyobb bűn minden bűnök kőzött. Ha a hit 
eme gyakorlatába fogunk, hamarosan megértjük, mely 
nehéz egy dolog az isteni ígéretben hinni, mert a gyarló 
ember, a ki bűneinek tudatában vagyon, a legnehezebben 
hiszi, hogy az ídvesség övé, vagy hogy idvezülníe kell ; 
már pedig, ha ezt nem hiszi, úgy nem ís idvezülhet, mivel 
nem hisz az isteni igazságban, a mely ídvességet ígér. 

Ezt kellene szorgalmasan prédikálni a népnek, ez 
ígéretet szüntelen beleoltogatni lelkébe, a keresztséget 
állandóan ismételni és a hitet folyton folyvást élesztgetni 
ős fentartani benne. Mert valamint egykor ez isteni igéret 
hangzott el felettünk és igaz marad mind halálig, úgy a 
mi hitünknek sem szabad soha meginogni az ígéretben, 
hanem holtig megragadni és erősödni azon ígéretre való 
szüntelen emlékezés által, melyet a keresztségben vettünk. 
Azért, ha a bűnből felkelünk ős bűnbánatot gyakorolunk, 
semmi mást nem cselekszünk, minthogy visszatérünk a 
keresztség amaz erejéhez és hitéhez, a melyből kiestünk 
ós megragadjak újból amaz ígéretet, melyet egykor a 
keresztségben vettünk s melytől bűnbe esve elpár tol tunk; 
mert mindörökre megáll az egykor nekünk te t t igéret igaz-
sága és mentő kezet nyújt mindazok felé, a kik megtér-
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nek. És (ha igazam van) ez az, a mit homályosan ígyen 
fejeznek ki: A keresztség az összes szentségek közt az 
első ós alapvető, a mely nélkül a többiek közül egy sem 
maradhat meg birtokunkban, 

Annakokáért nem csekély haszna van annak, ha a 
bűnbánó minden előtt a maga keresztségére! és a meg-
vetett isteni ígéretről emlékezik meg, abba veti bizodalmát, 
arról tesz vallást Isten előtt ós örvend, hogy üdvössége 
érdekében még van mihez folyamodnia, hogy meg van 
keresztelve és elkárhoztat ja gonosz hálátlanságát, melylyel 
a hittol ős annak igazságától elpártolt ; mert szíve hihe-
tetlen módon megerősödik és az irgalom reménye ú j ra 
éled benne, midőn számba veszi az isteni ígéretet, a mely-
ben részesült, s mely hazug nem lehet, míg ép ós válto-
zatlan, nincs is bűn, mely változtathatna rajta, miként 
Pál (II, Tim. 2. 13.) mondja : ,,Ha nem hiszünk is, ő hű 
marad, önnön magát meg nem tagadhatja". Isten ez igaz-
sága, mondom, megtar t ja őt, úgyannyira, hogy ha már 
minden más veszve volna ís, az ígéret, melyben hitt, még-
sem hagyja cserbe; abban bírja, a mit a rátörő ellenséggel 
szembe állíthat, bírja, a mit a lelkiismeretét szorongató 
bűnök ellenébe vethet, bírja, a mivel a félelmetes halál ós 
itólet elé ál lhat; bírja végre, a mi minden kísértésben 
vigasztalás neki, tudniillik ezt az egyetlen igazságot, 
mondván: Isten igaz minden ő ígéretében, melynek jegyét 
a keresztségben vettem. „Ha hát Isten velem, ki ellenem ?" 
(Róm. 81. 31.). Mert ha Izrael fiai, midőn bűnbanatba 
fogtak, minden előtt Egyiptomból való kijöveteliikről em-
lékeztek meg és ígyen fordultak Istenhez, a ki őket kive-
zette, a mely emlékezést ós épen ezt a segedelmet Mózes 
annyiszor köti lelkükre és Dávid is ismételgeti; mennyivel 
inkább kell nekünk megem 1 ékeznünk a mi Egyiptomunk-
ból való ki jöveteiről és ez emlékezés által ahhoz térnünk 
meg, a ki minket kivezetett az újjászületés fürdője által, 
a mely emlékezés ép a végből lett ránk parancsolva; a 
mi a legalkaimasabban a kenyér és bor szentségénél tör-
ténhetik meg. Hajdan ugyanis egy hivatallal kapcsolatban 
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így rendeltetett el es a három szentség: a bűnbánat, a 
keresztség ós a kenyér (úrvacsora); és egyik a másikat 
támogatta. így olvassuk egy szent szűzről, a ki vala-
hányszor megkísértetett , egyesegyedül a keresztséggel 
védte magát, egész röviden így szólván: „Én keresztyén 
vagyok". Mert az ellenség rögtön észrevette a keresztség 
és a hit erejét, a mely Isten ígérete igazságán csüggött 
— ós odébb állt tőle. 

Láthatod hát, hogy mely gazdag egy keresztyén ember 
vagyis egy megkeresztelt egyén, a ki, még ha akarná sem 
vesztheti el üdvösségét, még a legnagyobb bűnök miatt 
sem; kivévén, ha nem akarna hinnie Mert egy bűn sem 
döntheti őt kárhozatba, csakis a hitetlenség, Minden más 
bűnt, feltéve, hogy új ra életre kél a hit, avagy megáll az 
isteni ígéret mellett, mely a keresztségben lett osztály-
részevé, egy szempillantás alatt elnyel ugyanazon hit, 
igen. elnyel Isten igazsága. Mert Isten önmagát meg nem 
tagadhatja, ha vallást teszesz róla és ha raj ta , ki ígéretet 
tesz, rendíthetien hittel csüngesz. Ámde a bűn megbánása 
és meggyónása és továbbá az elégtétel, valamint más, 
ember kigondolta cselekedet is, mind hamarosan cserben 
hagynak ós boldogtalanná tesznek, ha az isteni igazságról 
megfeledkezve a fentemlített emberi találmányokhoz gör-
csösen ragaszkocloL Mert hiúságok hiúsága és léleknek 
gyötrelme mindaz, a mit az igaz Istenben vetett hiten 
kívül cselekeszünk. 

Ebből láthatod, mely veszedelmes, sőt mely hamis 
egy dolog, ha azt vélik !iu«y a bűnbánat a hajótörés után 
való másik deszkaszál m«ly csúnya tévelygés azt tartani, 
hogy a bűn miatt a keresztség ereje teljesen kihalt és hogy 
ez a hajó összetörött. Egyedül ez a hajó marad meg 
szilárdul és legyőzhetienül és soha sem törik darabokra, 
abban vitetnek mindazok, a kik az idvesség révébe és 
kikötőjébe eveznek; ez az Isten igazsága, mely a szent-
ségekben valamit igér. Az ugyan megesik, hogy a hajóból 
sokan vakmerően a tengerbe ugornak és ott vesznek. 
Ezek azok, a kik az Ígéretbe vetett hitet feladják és a 
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bűnbe rohannak. De maga a hajó megmarad ós magában 
tovább halad útján. Ha valaki kegyelemből újra a hajóra 
jut, nem egy darabján, hanem az egész hajón vitetik 
életre; ilyen, a ki Isten állandó és maradandó ígéretéhez 
hit által ú j ra megtér. Azért Péter (11. lev. 1. 9.) ostorozza 
azokat, a kik vétkeznek, „hogy megfeledkeznek korábbi 
bűneiktől való megtiszti tt a t ásuk r ó 1 Evvel kétségkívül a 
nyert keresztség iránt való hálátlanságukat és hitetlen-
ségük gonoszságát feddi. 

Mit ér hát, sokat írni a keresztségről és az ígéretbe 
vetett eme hitet nem tanítani V Minden szentség a végre 
rendeltetett, hogy a hitet erősítse. És ezt egy szóval sem 
érintik, úgy, hogy gonosz emberek is mondják, nem szük-
ség, hogy az ember bizonyos legyen a bűn bocsánatról 
vagyis a szentség kegyelméről. Ez istelenséggel bolonddá 
teszik az egész világot és a keresztség szentséget, mely 
a mi lelkiismeretünknek legfőbb dicsősége, nemcsak fog-
ságba vetik, hanem egészen ki ís ir t ják. E közben pedig 
botorai meggyötrik a szegény lelkeket a maguk töredel-
lilével, aggságos győnásával, környülményeskedóseivel, 
elégtételeivel, cselekedeteivel és ehhez hasonló számtalan 
bohóczkodásaiva 1. Óvatosan olvasd tehát, sőt vesd meg a 
Magister Sentent iarum 6 2 negyedik könyvét mindazokkal 
egyetemben, a kik róla irtanak, mint a kik csupán a szent-
ségek anyagáról ós formájáról írnak, mikor a legjobban 
í rnak ; vagyis taní t ják a szentségek holt és mulandó 
betűi t , de lelkét, életét és hasznát vagyis az isteni ígéret 
igazságát és a mi hitünket egy szóval se pedzik. 

Meglásd tehát, nehogy megcsaljanak a színes csele-
kedetek és a csalárd emberi tételek s ekként az isteni 
igazságon és hiteden jogsértést kövess el. A szentségekbe 
vetett hittel kell kezdened minden cselekedet nélkül, 
hogyha idvezüini akarsz. A hitre aztán következnek a 
cselekedetek; csak a hitet ne becsüld le, a mely minden 
másnál dicsőbb s értékesebb cselekedet; általa még ha 
minden másról le kellene is mondanod, idveziilsz. 

Mert az — Isten s nem ember cselekedete, miként Pál 
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tanít ja. Minden más cselekedetet Isten velünk és általunk 
ha j t végre ; egyedül ezt ha j t ja végre bennünk ós nélkülünk. 

Ebből világosan láthatjuk, mi különbség van a keresz-
teléseél a szolga közt, a ki ember, és a szerző közt, a ki 
Isten. Mert az ember keresztel ís, nem is. Keresztel, mert 
végzi a cselekvónyt ós be meri tí a gyermeket, a kit meg 
kell keresztelni. És nem ís keresztel ; mert a cselek vénynél 
o semmit sem végez a maga hatalmából hanem Isten 
helyett. Azért a keresztséget ember kezéből úgy kell el-
fogadnunk, mintha maga Krisztus, sőt maga Isten saját 
kezével keresztelne meg. Mert az a keresztség, melyet ml 
ember kezéből veszünk, nem ember, hanem Krisztus és 
Isten keresztsége. A mint bármely más teremtet t dolog ís, a 
melyet más keze által nyerünk használatra, egyedül Istené. 
Óvakodjál tehát, nehogy úgy fogd fel a keresztsége^ hogy 
külső részét embernek, belső részét pedig Istennek tulaj-
donítsd, Mindkettő Istené és a keresztelő személyt csak 
Isten eszközének tekintsd, a ki által a mennyben szókelő 
Űr téged saját kezével a vízbe merít és megigérí a bűnök 
bocsánatját a földön és emberhangon beszél velecl, szolgája 
szája á l t a l 

Maguk az igék is ezt adják értésedre, midőn így 
szól: ..Én keresztellek téged az Atya és Fiú és a Szent 
Lélek nevében, A m e n \ Nem ezt mondja : én keresztellek 
téged a magam nevében. Mintha mondaná: A mit ón cselek-
szem, nem a magam hatalmából cselekszem, hanem Isten 
helyett és nevében, hogy ne másként fogd fel ezt a dolgot, 
hanem mintha maga Isten láthatólag cselekedte volna, 
Más a szerző ós más a szolga; de mindketten egyazon 
cselekvényt végzik: sőt egyedül a szerző az én szolgálatom 
á l ta l Mert azt tartom, hogy mikor ezt mondja : „az ón 
nevemben", ezzel a szerző személyét érti. Hogy az Űr 
nevét ne csupán említsük vagy hívjuk a cselekvény alkal-
máva l hanem hogy a cselekvényt magát, mint másét, 
más helyett ós nevében végezzük. Hasonló módon szól 
Krisztus (Mát 24. 5 .): „Sokan jönnek az ón nevemben". 
És Pál (Róm. L „Aki által kegyelmet ós apostolságot 
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nyertünk az összes pogányok közt hitbeli engedelmesség 
eszközlésere az o nevében". 

Ezt a nézetet igen nagy őrömmel vallom, mert szer-
felett nagy vigasztalás és nagy hitbeli erősödés tudni, 
hogy meg vagyunk keresztelve nem embertől, hanem 
magától a Szentháromságtól, ember által, a ki köztünk 
annak neveben ténykedik. Ezzel vége az áldatlan vitának, 
a mely a keresztség formája felett (így nevezik ők magát 
az Igét) foly. A mennyiben a görögök azt mondják : „Meg-
kereszteltetik Krisztus szolgája47. A lat inok: r Én keresz-
telek". Yíszont mások nagy komolyan ós nagy hévvei 
mókázva elkárhoztat ják ezt a beszédformát: „Én keresz-
tellek téged, János, Krisztus nevében",63 holott az apos-
tolok ily formán kereszteltek, miként ezt az apostolok 
cselekedeteiben olvassuk; és követelik, hogy ezentúl 
semmi más mód ós forma ne legyen érvényes, csakis ez: 
,,Én keresztellek téged az Atya és Fiú ős a Szent Lélek 
nevében Ámen", De hasztalan ez a törekvésük. Mert érve-
lésük semmit sem bizonyít és csakis saját álomképeikkel 
hozakodnak elő. A keresztség történjek bár e vagy a 
módon, az mindegy; fődolog, hogy ne ember nevében, 
hanem az Űr nevében történjek, akkor bizonynyal idvezit. 
Sőt nem akarom kétségbe vonni, hogyha azt valaki az 
Űr nevében veszi, bárha valamely gonosz szolga nem adá 
is azt az Űr nevében, az illető mégis .igaz keresztséget 
venne az Űr nevében. Mert a keresztség ereje nem any-
nyíra a keresztelő, mint inkább a megkeresztelt hitén ős 
élvezésén fordúl meg. A mint példa erre az a bizonyos 
színész, a ki t tréfából kereszteltek meg. Ezen ós ehhez 
hasonló aggságos vitákat ós kérdéseket azok vetettek fel, 
a kik szerint a hit semmi, a cselekedetek ős szertartások 
ellenben minden. Holott mi a szertartásoknak semmit, 
ellenben egyedül a hitnek köszönhetünk mindent; ez tesz 
minket lélekben szabadokká mindezen akadályokkal és 
nézetekkel szemben. 

A másik keresztsegre tartozó dolog a jegy vagyis a 
sacramentum, közelebb a vizhemerités. Ettől vette nevét 
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Is; inert ficinxitio görögül, inergo latinul és baptisma annyi 
mint bemerítés. Mert mondva vagyon, hogy az isteni ígé-
retek mellett jegyek is adatnak, a melyek jelzik azt, a mit 
az igék jelentenek vagy a mint ujabb doktorok mondják : 
a sacramentum hatékonyan jeiez. Mi értelme ennek, mind-
já r t meglátjuk. Sokan azt vélték, hogy az igében és vízben 
ti tkos szellemi erő van, a mely az Isten kegyelmében ré-
szesülőnek lelkében munkálkodik, Ennek mások ellent-
mondanak és állítják hogy a szentségekben semmiféle erő 
nincs, hanem hogy a kegyelem egyedül Istentől adatik, a 
ki a maga szerezte szentségeknél szerződésszerűieg közre-
hat. Abban azonban mégis mindnyájan egyetértenek, hogy 
a szentségek a kegyelem hathatós jegyei Erre ez egyetlen 
bizonyíték indítja őket : nem láthatni be másként, hogy az 
új szövetség szentségei miként lehessenek különbek, mint 
az ó-szövetség szentségei, ha azok csupán csak jeleznek ; 
ós ez indította őket arra, hogy megállapítsák, miszerint 
azok meg olyanoknak is használnak, a kik halálos bűnöket 
követtek el, és hogy se hit, se kegyelem nem kívántatik, 
hanem teljesen elegendő, hogy ellen ne álljunk (non posuisse 
obicem) vagyis, hogy újabb vétkezés tényleges szándéka 
ne forogjon fenn, 

Minthogy azonban ez istentelen, a szentségek hitevei 
és természetével ellenkező felfogás, attól gondosan óva-
kodnunk és azt kerülnünk ke l i Mert tévedés az, hogy az 
újszövetség szentségei az ó-szövetség szentségeitől a haté-
kony jelentós dolgában különbözőek. Mindenik egyformát 
jelez. Mert ugyanazon Isten, a ki minket most a keresztség 
ós a kenyér által ídvezít, üdvözítette Ábelt ís az áldozat, 
•Noét a szivárvány, Ábrahámot a körülmetélkedés ós a 
többieket is mind a maga jegye által. Ánnakokáért a je-
lentés dolgában a kétféle, az ó- és'új-szövetsóg kőzött semmi 
különbség, legfeljebb, hogy ó-szövetségnek nevezzük, a mit 
Isten a pátr iárkákká! és más atyákkal a törvény idejében 
cselekedett. Mert azok a jegyek, mikben a pát r iárkák ré-
szesültek, nagyon is megkülönböztetendők az ószövetség 
ama külsőségeitől, miket Mózes a törvényben rendelt ; a 
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milyenek a papi rítusok, a ruházat, edények, ételek, házak 
s ehhez hasonlók. Mert ezektől az ű j szövetség- szentségei 
nemcsak igen nagyon különbözők, hanem maguk a 
jegyek is, miket egykoron isten azon atyáknak adott, 
a kik az ő-szövetség alatt éltenek. Ilyen a Gideon jegye, 
a gyapjú (Birák 6. 36.); Manoahé az áldozat (Birák 13,20.); 
és ehhez hasonlót ajánlott fel Ézsaiás Ahásnak. (Ezs. 7, n . v.) 
Mert ezekkel együtt egyszersmind valami olyat igórtetett 
mihez az istenbe vetett hit kívántatott meg, 

így hát abban különböznek a törvény külsőségei az 
ő és űj jegyektől, hogy amazokhoz nincs csatolva ígéret 
igéje, a mely a hitet megkövetelne. Azért azok nem a 
megigazítás jegyei, mivel nem a hit sacramentumai, melyek 
egyedül igazítanak meg, hanem csupán a cselekedetek 
sacramentumai. Mert minden ő erejük ós természetük a 
cselekedetben ós nem a hitben állott. Mert a ki azokat 
elvégezte, az betőltó azokat és munkálkodott hit nélkül. 
Ámde a mi jegyeink s az atyákéi azért sacramentumok, 
mert az ígéret igéjével kapcsolatosak, a mely követeli a 
hitet és e kivül semmi más cselekedet által nem tölthető 
be. Azért ezek a megigazítás jegyei vagy sacramentumai; 
mivelhogy a megigazító hit és nem a cselekedet sacra-
mentumai Azért minden ő hatékonyságuk a hit ós nem a 
ténykedés vagy cselekedet. Mert a ki hisz bennük, az be-
tölti őket, bárha nem is ténykedik. Innét a mondás: „Nem 
a szentség, hanem a szentség hite igazit meg". Tehát a 
körülmetélkedés Ábrahámot és magvát nem igazította 
meg és az apostol azt mégis „a hit igazsága pecsétjének" 
nevezi. (Rom, 4. n ) Mert amaz ígéretbe vetet t hit, mely-
lyel a körülmetélkedés kapcsolatos vala, igazolta es betöl-
töt te azt, a mit a körülmetélkedés jelentett. Meit a hit a 
szivnek ama lélek szerint való körülmetóltsége volt, melyet 
a testnek betű szerint való körülmetéltsége jelzett. így 
Ábelt épenséggel nem az ő áldozata igazította meg, hanem 
a hit, mely által ő magát teljesen feláldozta volt Istennek 
s ezt a külső áldozat példázta. ' 

Tehát a keresztség sem igazit meg senkit és nem is 
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válik hasznára senkinek, hanem amaz igéret igéjébe vetett 
hit, melylyel a keresztség kapcsolatos. Mert ez a hit igazít 
és betölti, a mit a keresztség jelent, Mert a hit az ő ember 
alámeriilóse (submersio) és az ú j ember felmerülése (emersio,) 

Miért ís lehetetlen, hogy az új szentségek különböz-
zenek a régi szentségektől Mert ezekkel ép úgy kapcsola-
tosak az isteni ígéretek és a hitnek ugyanazon lelke; noha 
a regi külsőségektői végtelenül különböznek az ígéret 
igéjénél fogva, a mi a különbségnek egyetlen és leghaté-
konyabb eszköze. Valamint most is a pompás öltözetek, 
helyek, ételek és számtalan más czeremőniák kétségkívül 
kiváló, lélekben betöltendő dolgot je lentenek; és mégis, 
minthogy az isteni ígéretnek egyetlen igéje sem kapcsola-
tos velők, semmiképen sem vethetők egybe a keresztség 
és a kenyér jegyével, nem ís igazítanak meg, nincs ís semmi 
hasznok; mert azok betöltése maga a velük hit nélkül való 
ölés vagy míveiet, Hiszen ép azáltal, hogy megtörténnek 
vagy végrehajtatnak, betöltetnek. Á mint Szt. Pál ís (Kol 
'2. 22°) mondja róluk, hogy „mind elvész az azzal való élés 
által, és emberi parancsolat ós tan". Ámde a szentségeket 
nem akkor töl t jük be, mikor végrehajt juk, hanem mikor 
hisszük. 

Tehát nem lehet az igaz nézet, hogy a szentségekben 
a megigazitás hathatós ereje vagyon, vagy hogy azok a 
kegyelem hathatós jegyei. Mert ezt mind a hit hátrányára 
mondják, az isteni ígéret iránt való tudatlanságból De 
másként állana a dolog, ha olykép érten ők a hatékonyságot, 
hogy ha megvan a rendíthetlen hit, akkor bizonyosan es 
hatékonyan közlik a kegyeimet. Ámde hogy nem e módon 
tulajdonít ják nekik a hatékonyságot, annak bizonysága, 
mikor azt mondják, hogy minden istentelen és hitetlen 
embernek is üdvösségére szolgáinak, a mennyiben ők maguk 
ellene nem állnak, Mintha bizony az isteni kegyelemnek 
ép maga a hitetlenség nem a leggonoszabb és legellensé-
gesebb akadálya volna. így odáig mentek, hogy a szent-
ségből parancsolatot ós a hitből cselekedetet csináltak. 
Mert ha a szentség azért nyuj t ja nekem a kegyelmet, mert 

D. Lu the r M. művei. 
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én azt elfogadom: űgy én a kegyelmet valóság szerint az 
én cselekedetemből ós nem a hitből nyerem meg ós én a 
szentségben nem ís az ígéretet ragadom meg, hanem csu-
pán az Istentől szerzett és parancsolt jegyet. Ebből láthatod, 
hogy a bölcselkedő theologusok a szentségeket épensóggel 
nem értettek meg. Mert hát a szentségekben a hitet vagy 
ígéretet épenséggel nem vettek számba, hanem kizárólag 
a jegyhez és a jegy használatához tapadtak ós minket a 
cselekedethez és az igétől a jegyhez tereltek. Azért ők 

•(a mint mondtam) a szentségeket nemcsak, hogy fogságba 
vetettek, hanem a mennyiben ra j tuk állott, teljesen meg-
semmisítettek. 

Mi azonban nyissuk ki szemeinket és tanuljuk meg, 
hogy nagyobb gond fordítandó az Igére, mint a jegyre, a 
a hitre, mint a cselekedetre avagy a jegy használatára ; 
és jegyezzük meg, hogy a hol Isten ígérete vagyon, ott a 
hit megkívántatik és hogy a kettő annyira szükséges, hogy 
egyik sem lehet hatékony a másik nőikül; mert semmit 
sem hihetünk, csakis az ígéretet ás az ígéret nem szilárd, 
ha nem hisznek benne. Ámde, ha mindkettő megvagyon, 
azok a szentségnek igaz és felette bizonyos erőt biztosít-
nak. Azért a szentség erejét ígéret és hit nélkül keresni, 
hasztalan fáradság ós kárhozat. Krisztus mondja : „A ki 
hisz ős megkeresztelkedik, idveziil, a ki nem hisz, elkár-
hozik^ Ezzel azt adja értesünkre, hogy a hit a szentségben 
oly szükséges, hogy az a szentség nélkül is idvezíthet. Azért 
nem akarta hozzá tenni : wa ki nem hisz és nem keresz-
telkedik meg." 

E szerint a keresztség kettőt j e len t : a halált ós fel-
támadást vagyis a tökéletes megigazítást. Mert, mikor a 
szolga a gyermeket a vízbe meríti, ez a halált jelenti : 
űgy hogy mikor aztán újra kiveszi, ez az életet jelenti, 
így magyarázza Pál a dolgot (RÓHL 6. 4 .): „Mi Krisztussal 
együtt eltemettettünk a keresztség által a halálba, hogy 
a miként Krisztus fel támasztatott a holtakból az Atya 
dicsősége által, azonképen mi is űj életre kelnénk". Ezt 
a halált és ezt a feltámadást nevezzük új teremtésnek, 
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újjászületésnek ós lelki születésnek, a mit nem kell csupán 
képíesen a bűn haláláról és a kegyelem éleiéről érteni, a 
a mint sokan szokjáís tenni, hanem a valóságos halálról 
és valóságos feltámadásról; mert a keresztség nem kök 
teoiónyz Sem a bűn nem hal meg, sem a kegyelem nem 
támad fel teljesen, míg a bűn teste, melyben ez életen át 
lakozunk, le nem rontatík, a mint Pál ugyanott mondja. 
Mert a meddig testben vagyunk, a test kívánságai ger-
jednek és gerjesztetnek, Annakokáért. mihelyt hinni kez-
dünk, kezdünk egyszersmind meg is halni e világnak és 
élni Istennek a jövendő éleiben. Hogy így a hit igazán és 
valóságosan halál ós feltámadás legyen ; vagyis ama lelki 
keresztség, melybe bemeríttetünk ós melyből újra felme-
rülünk. 

Hogy aztán a keresztségnek a bűn lemosását tulaj-
donítják, ez is helyes dolog, hanem színtelenebb ez a 
beszéd, mintsem hogy a keresztség igaz érteimét kife-
jezze, levén az, inkább a halálnak és feltámadásnak sym-
boluma. Ez októl indíttatva jobb szeretném, ha a meg-
keres z tel e ndőket egészen a vízbe merítenék, á mint ezt 
az ige mondja és a titok jelenti. Nem mintha ezt szüksé-
gesnek tartanám, hanem mert szép volna, ha egy oly 
tökéletes dologgal tökéletes jegy is járna, a minthogy 
kétségkívül Krisztus is úgy szerezte azt. Mert a bűnösnek 
nem annyira megmosatnia, mint inkább meghalnia kell, 
hogy egészen űj teremtéssé váljék és hogy a Krisztus 
halála és feltámadása hasonlatosságát őltözze fel, mint 
kivel a keresztség által együtt hal és újra feltámad. Mert 
bárha azt is mondhatjuk, hogy Krisztus megmosatott a 
halandóságtól, a mennyiben meghalt és ismét feltámadt ; 
mégis csak bágyadtabb ez a kifejezés, mintha mondod: 
Ő teljesen elváltozott és megújult, Tehát hatásosabb, ha 
a keresztséggel ezt jelezzük: mi teljesen meghalunk és 
ismét örök életre kelünk, mint ha a bűnök lemosásáról 
beszélünk. 

Ebből ismét láthatod, hogy a keresztség szentsége, 
meg mint jegy is, nem valami pillanatnyi, hanem állán-

12* 
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dőaii megmaradó dolog. Mert bárha annak használata 
hamarosan véget ér ís, mégis a mit jelent, mind halálig 
tar t az, sőt az utolsó ítéletre való feltámadásig, Mert a 
a meddig csak elünk, mindig ugyanazt cselekeszszük, a 
mit a keresztség jelent, t. i, meghalunk ós feltámadunk. 
Meghalunk, mondom, nem csupán érzésben ós lelkileg, a 
mennyiben a bűnről ós e világ hiúságairól lemondunk, 
hanem valósággal ís kezdjük levetkezni ezt a testi életet 
és felölteni a jövendőt, ugy hogy ez a dolog igazán való-
ságos és testi!eges átmenetel e világból az Atyához, 

Ánnakokáért őrizkednünk kell azoktól, a k i k a kereszt-
ség erejét oly kevésbe veszik ós annyira lebecsülik, hogy 
kimondják, miszerint a kegyelem belénk öntetik ugyan a 
keresztségben, hanem aztán a bűn kirázza azt belőlünk ós 
így mintha csak a keresztség megsemmisült volna, egy 
egészen más útra kell térnünk, hogy a mennybe jussunk. 
Ezt a nézetet el ne fogadd, hanem a keresztség jelentését 
úgy értelmezd, hogy általa meghalsz és élsz, és azért nem 
foíyamodhatol sem a bűnbánathoz, sem semmiféle más 
úthoz, hanem csakis a keresztség erejéhez és ismét azt 
tedd, a mit mint megkereszteltnek tenned kell ós a mit 
a te keresztséged jelent. 

A te keresztséged sohasem semmisül meg, ha csak 
kételkedés nem fog elő és nem akarsz üdvősségedhez meg-
térni, Egy időre elállhatsz a jegytől ; ámde azért a jegy 
nem enyesz eL így hát szentségileg egyszer kereszteltettél 
meg; de a hit által mindenha meg kell kereszteltetned, 
mindenha meghalnod és újra életre kelned. A keresztség 
az egész testet egyszerre elnyelte és új ra kiadta : igyen 
kell a keresztség erejének is a te egész életedet testestől, 
lelkestől elnyelnie és az utolsó ítélet napján új ra kiadnia, 
a tisztaság és halhatatlanság ruhájába felöltözötten. Tehát 
mi a keresztség ereje ós jegye nélkül sohasem szűkölkö-
dünk, hanem mindenha jobban és jobban meg keli keresztel-
tetnünk, mígnem az utolsó napon a jegy teljes valóságra válik. 

Ebből megértheted immár, hogy mindaz, a mit mi ez 
életben cselekszünk a végből, hogy a testet megöldököljük 
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és a lelket megelevenítsük, a keresztséggel függ össze. És 
minél rövidebb az élet, annál gyorsabban kell a mi kereszt-
ségünket teljességre vinnünk ; és minél keservesebben 
szenvedi!nk, annál 1 dvességesebben változunk át a keresztség 
hasonlatosságára. Innét, hogy az egyház ís akkor éite leg-
boldogabb napjait, mikor a vértanúkat naponként öldösték 
és olyba vettek, mint vágó juhokat. Mert akkoriban teljes 
hatalom mai uralkodott az egyházban a keresztség ereje, 
melyről ma már tudomásunk sincsen as emberi cselekedet 
ős tanok sokasága miatt. Mert a mi egész életünknek 
keresztsőgiiök kell lennie és a keresztség jegyét és sacra-
mentumát teljességre kell vinnünk, mivel mi minden 
mástól szabadon, egyedül a keresztsőgre vagyunk leköte-
lezve vagyis a halálra és feltámadásra. Hogy a mi szabad-
ságunk e dicsősége és a keresztség e tudománya jelenleg 
fogságba j u t o t t : kinek köszönhetjük másnak, mint egyedül 
a római püspök zsarnokságának? a kinek, mint főpász-
nak mindenek közt első sorban volna kötelessége tanítani 
és hirdetni e szabadságot és tudományt, a mint Pál (L 
Kor. 4. mondja : „Ember akként gondolkodjék rólunk, 
mint Krisztus szolgái és isten ti tkainak sáfárai felől". 
Ámde ő csupán azt cselekszi, hogy decretumaivaí és 
jogaival elnyomja es hatalma, zsarnoksága alatt fogságba 
foj t ja azt. Ugyan édes atyámfia, hát mely jogon (ne mond-
jam, mely istentelenül és kárhozatosan mellőzve e t i tkok 
tanítását) lát a pápa törvényt mi felettünk ? Ki adott neki 
hatalmat arra. hogy ezt a mi szabadságunkat rabigába 
verje, a melyhez a keresztség ajándőkakép ju tot tunk ? 
Egy dolog az (a mint mondtam), a mit nekünk életünkben 
végrehaj tanunk kötelezettség, hogy megkereszteltessünk, 
vagyis hogy meghaljunk ós a Krisztusba vetett hit által 
é l jünk; egyedül ezt kellene kiváltkép a főpásztornak taní-
t a n i Ámde most, hogy a hit immár kihalt, a cselekede-
tekre és szertartásokra vonatkozó megszátnláihatian ren-
deletek miatt az egyháznak' vége, a keresztség ereje es 
tudománya oda és a Krisztusba vetett hit életre nem kelhet. 

Annakokáért azt mondom, hogy nincs hatalma sem 
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a pápának, sem a püspöknek, sem semmiféle embernek a 
keresztyén ember nyakába csak egy paragrafus t is varrni , 
ha csak o maga bele nem egyezik: ős hogy a mi más 
módon jön létre, az zsarnoki lélekből ered. Miért ís azok 
az írnák, bojtok, adományok ós általán mindaz, a mit a 
pápa a maga számtalan és helytelen rendeleteivel meg-
állapít és követe l részéről őpensőggel nem jogos követel-
mény ós intézkedés, hanem megannyi merénylet az egy-
ház szabadsága ellen. Innét van, hogy a jelenlegi papok 
ugyancsak elszánt védelmezői as egyház, illetőleg a kövek, 
a fák, a szántóföldek és adók szabadságának, mert hát ez 
idő szerint az egyházi j avaka t (ecclesiastíca) t a r t j á k lelki 
j avaknak (spíritualía); ámde ép ugyanazon hazug beszéd 
alapján az egyház igazi szabadságát nem csupán fogságba 
ejtik, hanem, a törököknél is különben, teljesen elt iporják 
az apostol ellenére, a ki így szól : „Ne legyetek emberek 
szolgái". (L Kor, 7,23.) Mert igazi értelemben akkor leszünk 
az emberek szolgái, ha hódolunk az o zsarnoki rendele-
teiknek és törvényeiknek. 

Elősegítik és fokozzák ez istentelen és átkos zsarnok-
ságot a pápa tanítványai és takaródznak Krisztus ezen 
igazi értelemükből kiforgatot t szavaival : „A ki t i teket 
hallgat, az engem hallgat"t. (Luk. 10. 36.) Mert teli szájjal 
ezt a nótát f á j j ák a maguk hagyományaínak igazolására : 
holott Krisztus ama szavakat az apostolokhoz akkor in-
tézte, mikor szétmentek az evangéiiomot hirdetni s így 
hát azok egyedül az evangólíomra vonatkoztathatók. Ámde 
ők mellőzik az evangéiiomot és a maguk meséivel helyet-
tesítik a z t ; jólehet Krisztus azt mondja (Ján. 10,, 5. 2?) : 

„Az ón juhaim hallgatnak az ón szavamra, de nem hall-
gatnak más szavára". Az evangólíom épen azért maradt 
ránk, hogy a pápák és püspökök Krisztus szavát hangoz-
tassák ós ime ők a maguk szavát hangoztat ják, mert hát 
szeretnék, ha ő r á juk hallgatnánk,, És az apostol azt 
mondja, hogy „ő nem azért küldetett , hogy keresztel jen, 
hanem hogy az evangéiiomot hirdesse", (h Kor. 1. 17.) 
Épen azért senki sincs kötve a pápa tételeihez ; nem ís 
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szabad rá hallgatni, csakis ha az evangéliomot és Krisztust 
hirdeti. Nem ís hirdethet mást, csakis az egészen szabad 
hitet. Minthogy pedig Krisztus mondja : „A ki t i teket hall-
gat, az engem hallgat" -— mért nem hallgat hát a pápa 
másokra? Hiszen nem csupán Péternek mondja : „a ki 
téged hallgat!" Végre, a hol igaz hit van, ott szükség-
szerüleg a hit igéjének ís meg keli lennie. Miért ne hall-
gathatna a hitetlen pápa néha-néha hívó szolgájára, a ki 
a hit igéjének birtokában vagyon? Vakság, igen, vakság 
verte meg a pápáka t 

Más, még szemtelenebb egyének pedig a pápának tör-
vényhozó hatalmat tulajdonítanak, hivatkozva arra, a mi 
Mát. 16, 10-ben írva vagyon; „Mind az, a mit niegkőteii-
desz stb." Holott Krisztus itt a bűnök megkötéséről ós 
feloldásáról szól, nem pedig arról, hogy hogyan kelljen 
az egész egyházat fogságba verni és törvényekkel elnyomni. 
Így jár el mindent összehazudozva ez a zsarnokság, Isten 
igéjét erőszakosan elcsűrvén s csavarván. Hát azt meg-
engedem ugyan, hogy a keresztyének ezt az átkos erő-
szakot tűrni tartoznak, ép úgy, mint bármely más e világi 
erőszakot, mivelhogy Krisztus azt mondja : „Ha valaki 
téged jobbfelől arczul üt, tar tsd oda bal orczádat i s / (Mát 
5. 39.) ; ámde tiltakozom az ellen, mikor az istentelen 
pápák azzal kérkednek, hogy ők ezt jogosan tehetik ós 
hánytorgat ják, hogy a keresztyénség dolgán ezzel a Baby-
Ionnal lendítenek és e nézetüket mindenkire rátukmálják. 
Ha ők ezt istentelenségük és zsarnokságuk tudatában 
tennék, avagy azt mi, mint az ő erőszakukat szenvednők 
el, úgy bizonynyal azon dolgok közé sorozhatnék eljárá-
sukat, a melyek hasznosak nekünk ez élet megőldőklé-
sére és a mi keresztségünk beteljesítésére s az így 
elkövetett erőszakkal és igazságtalansággal való di-
csekvés tudata megmaradna számunkra. Ámde ők azt 
akar ják, hogy így a mi szabadságunk tudata kihaljon 
belőlünk, hogy mi higyj ük, miszerint az, a mit ők 
tesznek, jól vagyon téve és hogy jogtalan eljárásuk 
miatt őket se büntetés, se vád nem érheti. És bárha 
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Antíkrisztusok, mégis azt akarják, hogy Krisztusként 
t iszteljük őket. 

Csakis e szabadság és annak tudata után kiáltok én 
és kiáltok azzal a vigasztaíódássai, hogy nincs jog, a 
melynek alapján a keresztyéneket bármely törvénynyel 
lehetne terhelni, jöjjön bár az emberektől avagy angya-
loktól, csakis, a mennyiben ő maguk beleegyeznek ; mert 
mi mindenektől szabadok vagyunk. És ha bármivel meg-
terhelik azok, úgy viseljek azt el, hogy szabadságuk tudata 
sérelmet ne szenvedjen, hogy tudják és biztosra mond-
hassák, miszerint erőszakot követtek el ra j tuk ós azt 
dicsekvéssel tűr jek s csak attól őrizkedjenek, nehogy a. 
zsarnok eljárását helyeseljek ós a zsarnokság ellen zúgo-
lódjanak. „Mert kicsoda az, mondja Szt. Péter (I., 3. 13.), 
a ki t inektek árthatna, míg a jóban fáradoztok?" „A kivá-
lasztottaknak kell, hogy mindenek javukra szolgáljanak". 
(Róm. 8 28')a Mégis, minthogy a keresztség e fenséget és 
a keresztyen szabadság e boldogságát kevesen ismerik, a 
pápa zsarnokságáról sem akarnak tudni, én rontok nel^k 
ős szabad lelkiismerettel azt mondom a pápának és az. 
összes pápistáknak, hogy ha a maguk törvényeit és tételeit 
felre nem lökik es a Krisztus egyházának a maga szabad-
ságát vissza nem adják és arra meg nem oktat ják, fele-
lősek lesznek mindazon lelkekért, a kiket ez a nyomorult 
fogság romlásba dönt és így a pápaság valóban semmi 
más, mint Babylon és az igazi Antikrisztus birodalma. 
Mert ki „a bűn embere és a romlás ha" (IL Thessz. 2. 3.), 
ha nem az. a ki az egyházban tanai és gyalázatos rende-
lései által a lelkek bűnét és romlását növeli és mégis úgy 
ül ott az egyházban, mint Isten ? Mindezt pedig bőségesen 
megcselekedte immár sok év óta a pápás zsarnokság, a 
mely a hitet kiirtotta, a szentségeket homályba borította, 
az evangéliomot elnyomta, a maga nemcsak istentelen ós 
lelketlen, hanem barbár és felette tudatlan törvényeit pedig 
a nyakunkba varr ta ós végtelenül megszaporította. 

Annakokáért lásd meg a mi fogságunk nyomorúságát : 
„mint lett pusztává a város, a melynek népe sok valal 
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Özvegygye lett. A kí a népeknek úrnője és országoknak 
királynője vala, annak most szolgálnia kell. Nincs senki, a 
kí vigasztalná; barátai ís elhagyták, minden társai meg-
vetik" (Siralmak 1. 2.). Annyi a rend, annyi a szokás, 
annyi a felekezet, annyi a foglalkozás, annyi a gond, 
annyi a cselekedet, a mikkel mai nap a keresztyének 
küzködnek, hogy keresztségükről megfeledkeznek, és a 
sok sáska, hernyó és féreg miatt senkinek sem ju that 
eszébe, hogy megkereszteltetett , avagy hogy mit nyert 
vala a keresztségben. Nekünk ugyanis olyanoknak kellene 
lennünk, mint a megkeresztelt kis gyermekeknek,, a kik 
semmi gonddal és semmiféle cselekedettel sem terhelten 
mindenben szabadok, a fenséges keresztség által biztosak 
és boldogok; mert Krisztusban mi ís folytonos keresztség 
alatt álló gyermekek vagyunk, 

De felhozhatnák talán a mondottak ellen a kis gyer-
mekek keresztségét, mint a kik Isten ígéretét nem értik 
meg és a keresztség hitével sem bírhatnak, a miből az 
következnék, hogy vagy a hitet ne követeljük meg, vagy 
hiábavalónak tar tsuk a gyermekek keresztségét. Erre azt 
mondom, a mit mindenki mond, hogy a kis gyermekek 
segítségere jön a mások hite, t. í. azok hite, a kik kereszt-
ségre viszik őket. Mert, valamint az Isten igéje, ha hall-
gat ják, 'oly hatalmas, hogy az istentelen szívet ís megvál-
toztathat ja , a mely pedig nem kevésbbé siket és fogékony-
talan, mint bármely kis gyermek: azonképen azon egyház 
imája által is, a mely felajánlja a gyermeket ós hisz 
abban, a kinek mindenek lehetségesek, a kis gyermeket 
a beléje öntött hit megváltoztatja, megtisztítja ós meg-
újí t ja . Sőt azon sem kételkedem, hogy a felnőtt istentelen 
egyént ís bármely szentség megváltoztathatja, ha az egy-
ház imádkozik érette ós őt Istennek felajánl ja; mint ezt 
a gutaütöttről olvassuk az evangóliomban, a ki más em-
berek hite által egészségessé lett. (Mát. 9. v ) . És ez ok 
miatt örömest megengednem, hogy az új szövetség szent-
ségeinek kegyelmi hatását necsak azoknál vegyük fel, a 
kik semmiféle akadályt nem gördítnek azok útjába, hanem 
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azoknál is, a kik makacsul ellenük szegülnek. Mert mii 
ne győzhetne le az egyház hite ós a hitteljes imádság, 
mikor azt t a r t j u k róla, hogy annak ereje által Szent 
István Pál apostolt megtérí tet te . Hanem ez esetben a szent-
ségek nem a maguk erejéből mívelik azt, a mit mívelnek, 
hanem a hit ereje által, a mi nélkül (a mint mondtam) 
semmit sem mivelhetnek. 

Továbbá e pontnál felhozzák még ezt is : „Ha váj jon 
a még meg nem született gyermek megkeresztelhető-e az 
esetben, ha valamelyik keze avagy lába már künn van 
az anyates tből?" Erre nézve meggondolatlanul í téletet 
nem koczkázta tok és beismerem tudat lanságomat. És én 
nem tudom, beérhet jük-e azza l a mit okul adnak, tudni-
illik, hogy a lőlek a tes t minden részében egészben jelen 
van.. Mert nem a lélek, hanem külsőképen a test keresz-
tel tet ik meg vízzel; a felett sem akarok ítéletet mondani, 
a mit mondanak, hogy „neni születhetik az újjá, a ki 
még nem született", bárha erősen hajszol ják e dolgot 
Azért ezt a Lélek iskolájára bízom ós addig nem bánom, 
ha kiki a maga nézete mellet t marad.6 4 

Egyet csatolok még itt • ehhez a ponthoz és adná 
Isten, hogy erről mindenkit meggyőzhetnék, tudniillik, 
hogy minden fogadalmai teljesen meg kellene szüntetni ős 
mellőzni, legyenek azok bár vallásos jelleműek, avagy 
vonatkozzanak bár a búcsújárásra vagy bármely más 
cselekedet e lkövetésére: és hogy vajha megmaradnánk a 
keresz tség legvallásosabb és legnagyobb fáradsággal j á ró 
szabadságában. Ki sem is lehet mondani, mennyire el von 
a keresztségtől ós mennyire elhomályosít ja a keresztyén 
szabadság tudományát a mostanában nagyon is ismeretes 
fogadalmakra vonatkozó , néze t ; hogy fel se is említsem 
azon lelkeknek mondhat lan és számlálhatlan veszedelmét, 
a k iknek számát a fogadalmi láz ós vakmerő meggondo-
lat lanság napról-napra szaporí t ja . Őh elvetemült pápák 
és boldogtalan pásztorok, k ik nyugodtan íiui tyogtok ós 
testi vágyai toknak éltek „és a József r a ° y s végzetes 
romlásával mit sem törődtök". (Amos 6 G.). 
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Bizony minden fogadalmat általános rendelettel meg 
kellene szűntem, kiváltképen az örök fogadalmakat; és 
mindenkit újból a keresztség fogadalmához visszaterelni 
és szorgalmasan inteni, hogy senki se tegyen meggondolat-
lanul fogadalmat, senkit se is nógasson fogadalomra, hanem 
ellenkezőleg nehezítse és lassítsa a fogadalom útját . Mert 
nagyon ís elég az a fogadalom, melyet a keresztségben 
tet tünk, sőt több, mint a melynek megfelelhetünk ős elég 
dolgot ád az nekünk, ha csak ez egy fogadalmunkat) álljuk, 
Ámde most „tengert és szárazföldet bejárunk, hogy minél 
több proselytát fogjunk" (Mát 23. 15.); megtölt jük a világot 
papokkal, barátokkal és apáczákkal és ezeket mind rab-
ságba vet jük az örökös fogadalmakkal Itt találjuk azokat, 
a kik disputálva hangoztat ják, hogy a fogadalmi csele-
kedet jobb és üclvösebb, mint a fogadalmon kívül vagy a 
nélkül végzett cselekedet ós tudom is én mennyivel na-
gyobb jutalommal leszen kitüntve amaz eme felett. Óh a 
vak és istentelen farizeusok és képmutatók, kik a csele-
kedet, a nagyság, a sokaság és más minőség szerint merik 
az igazságot és szentséget, melyet Isten bizony csak a kit 
szerint mór, mert előtte a cselekedetek közt semmi más 
különbség nincsen, csak ís a mely a hit különbségéből foly= 

liy nagyzó beszéddel bizosííják ez istentelen emberek 
a maguk koholmányának a tetszést és a követőket és 
fú j j ák nagyra az emberek cselekedeteit, hogy a csőcseléket 
magukhoz csalogassák, és azt nagyrészt e cselekedetek 
örve alatt hurczoiják körül a hit nagy kárára, a keresztség 
elfeledtetésére és a keresztyén szabadság gyalázatára. Mert 
a mennyiben a fogadalom törvény és kecsegtetés, ha a 
fogadalmak szaporíttatnak, szükségkép szaporodnak a tör-
vények ós cselekedetek is; ha pedig ezek szaporodnak, a 
hit kihal és a keresztség szabadsága fogságba kerüL S ők 
még ez istentelen hízelgő beszéddel sem érik be, hanem 
némelyek még hozzá teszik, hogy a belépés valamely rendbe 
olyan, mint egy új keresztség, mely annyiszor újítható 
meg, a hányszor a rendbe való belépés szándéka újból 
megismételtetik. így ezek a merő fogadalmakkal üzérkedő 
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emberek egyedül a maguk számára foglalták le az igaz-
ságot, az üdvösséget és dicsőséget; a megkeresztelteknek 
épen semmit sem hagyván meg, a miben hozzájuk hason-
líthatok volnának. A romai püspök, minden vakhit e kút-
feje, megerősíti, jóváhagyja és dicséri most ezt az élet-
módot hatalmas bullákkal és szabadalmi levelekkel; ámde 
a keresztség eszébe sem ju t senkinek. És e külsőségekkel 
(a mint mondtam) oda terelik az ingatag népet, a hová 
akar ják, úgy hogy ezek a keresztségük iránt hálátlanok 
elhitetik magukkal, hogy ok a maguk cselekedeteivel többre 
képesek, mint mások a maguk hitével. Azért az Isten is, 
a ki e gonosz és fonák néppel szintén fonákul bán el és 
azok hálátianságát és nagyzását, a kik fogadalmakkal 
büszkélkednek, megbosszulja, azt cselekszi, hogy ok foga-
dalmaikat nem teljesíthetik vagy csak nagy nehezen tart-
ha t j ák meg ős fogadalmaikba vesznek és a hit és kereszt-
ség kegyelmét sohasem ismerik meg; és mert az (5 lelkük 
Istenben nem bízik, megrögzenek képinutatásukbaii ős végre 
is az egész világ gúnytárgyává lesznek, a mennyiben szün-
telenül hajhászszák az igazságot ós az igazságra mégsem 
jutnak el soha; s ezzel beteljesítik Ézsaiás szavát: „Az 
ország teli bálványnyal". (Ézs. 2. 8<). 

Mindazáltal nem akarom megtiltani avagy akadályozni, 
hogy valaki titkon, szabad akaratból valamely fogadalmat 
tegyen, nehogy a fogadalmakat teljesen megvessem és kár-
hoztassam. Ámde, hogy ebből nyilvános életmód legyen, 
avagy az jóváhagyassák, azt mereven ellenzem. Elég, ha 
kinek-kinek megengedjük, hogy magára nézt fogadalmat 
tehessen saját koczkázatára. Ámde, hogy az ily nyilvános 
fogadalmi életmódot dicsérjük, az, azt hiszem, úgy az egy-
háznak, mint az együgyű embereknek ártalmára volna. 
Először is: mert nem kis mértékben ellenkezik a keresz-
tyén élettel, hiszen a fogadalom külső törvény és emberi 
hagyomány sőt elbizakodottság; a törvényektől pedig az 
egyház a keresztség által szabad. Mert a keresztyén ember 
nincs kötve semmiféle törvényhez, csakis az istenihez. To-
vábbá :mert a szüzesség, engedelmesség és örökös szegénység 
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fogadalmára nincs példa az írásban, ez veszedelmes és 
senkinek sem ajánlható, még kevésbbé hozható be, mint 
közönséges és nyilvános életmód, bárha ón kinek-kinek 
tetszésére bízom, hogy a maga kárára tegye a mit akar. 
Mert a lélek egyesekben bizonyos dolgokat véghez visz, 
a melyek azonban közönséges példa avagy életmód gya-
nánt nem tekinthetők. 

Sőt nagyon is tar tok tőle, hogy ezek a szent foga-
dalmi módok azoknál divatosak, a kikről Szt, Pál meg-
jövendölte: „Támadnak képmutatásbói hamis tanítók., a 
kik megtil t ják a házasságot, megvetik az eledelt, a mit 
Isten azért teremtett , hogy hálaadással vegyük" (L Tim. 
4. 2.) Ne hivatkozzék nekem senki Szt. Bernátra,05 Fe-
renczre,66 Domokosra 67 ős a többi rendalapítóra vagy szapo-
r í t o m Mert ret tenetes az Űr és csodálatosak az ő tanácsai 
az emberek fiain. Ő meg tudta tartani Dánielt, Ánaníást, 
Azariast és Misaelt a babyloniai birodalomban az isten-
telenség közepette:6 8 miért ne szentelhette volna hát meg 
•ezeket ís egy veszedelmes életmód körében ós miért ne 
igazgathatta volna őket a lélek különös cselekedeteivel; 
noha távolról sem akart ezzel mások számára példát állítni. 
Az ís bizonyos, hogy közülők a maga fogadalma avagy 
vallási rendje révén egy sem ís ídvezült; hanem egyedül 
ama hit által, a mely minket mindnyájunkat ís ídvezít 
Ezzel pedig semmi sem ellenkezik űgy, mint a fogadalmak 
külső szolgasága. No de maradjon e részben kiki a maga 
nézeténél: ón, a mibe belefogtam, azt tovább folytatom. 

Minthogy én az egyház szabadságáról és a keresztség 
értékéről beszélek, oly tanácsot keli adnom, melyre a Szent 
Lélek tanításából jutottam. Azért azt tanácsolom, első sor-
ban az egyház elöljáróinak, hogy mindezen fogadalmakat 
vagyis a fogadalmasok ez életmódját szüntessék meg avagy 
se jóvá ne hagyják, se nagyra ne becsülj ók; avagy ha ezt 
tenni nem akarnák, tanácslom mindazoknak, a kik az üd-
vözülés biztosabb út jára óhaj tanak lepni, hogy minden, 
különösen pedig a nagy és örökös fogadalmaktól tartóz-
kodjanak, főleg a fiatalok. Ezt pedig először is azért t-a-
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nácslom, mert az ily életre az írásban se bizonyság", se 
példa nincs; ez egyedül a pápák bulláinak (igen, valódi 
„bulláknak" azaz „hólyagoknak")0 9 felfújt találmánya. 
Továbbá, mert képmutatásra vezetnek, a külső szín és 
ri tkaság miatt. Ezekből sarjad a nagyzás ős a közönséges 
keresztyén élet lenézése. És ha semmi más ok nem forogna 
fenn e fogadalmak mellőzése szempontjából, az az egy 
magában ís elég fontos volna, hogy általuk a hiten és 
keresztségen nagy csorbát ütnek és a cselekedeteket fel-
magasztalják, a mik pedig kár nélkül fel nem magasztal-
hatók, Mert ezer között is alig akad egy, a ki a cseleke-
deteket a rendben többre ne becsülné, mint a hitet. Ez 
őrültségnek folyománya, hogy az egyik jobb akar lenni 
a másiknál, az alapon, hogy egyesek szigorúbb, mások 
lazább életet (strictiores et laxiores) élnek, mint ők 
mondják. 

Azért senkinek sem tanácslom, sőt mindenkit óva 
intek attól, hogy valamely rendbe avagy papi hivatalba 
lepjen, ha csak tisztában nincs aziránt, hogy a lelkészek 
vagy papok cselekedetei, bármily szentek és nagyok legye-
nek is különben, Isten színe előtt épenséggel nem külön-
böznek egy mezőn dolgozó földmíves, vagy egy háztar tás t 
vezető asszony cselekedeteitől; hanem hogy Isten mindent 
a hit szerint mérlegel. A mint Jeremiás (6. 3.) mondja: 
„Uram! a te szemeid a hitet nézik". És Sirák (32. :>7.): 
„Bármibe fogsz, bízzál Istenben teljes szivedből". Mert ebben 
áll Isten parancsolatainak megtartása. Sőt. gyakran meg-
esik, hogy egy szolgának vagy szolgálónak házi és hitvány 
munkája kedvesebb, mint egy barátnak vagy papnak hit 
nélkül való minden böjt je ós minden cselekedete. Minthogy 
tehát oly formán van a dolog, hogy a fogadalmak mai nap 
csak arra valók, hogy a cselekedeteket magasztaljuk és 
elbizakodottakká legyünk, félő, hogy sehol sem áll olyan 
gyenge lábon a hit és az egyház, mint épen a papoknál, 
barátoknál és püspököknél ; és hogy azok az igazi pogányok 
és képmutatók, a kik magukat egyháznak vagy az egyház 
szivének, valamint az egyház lelkipásztorainak és kormány-
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zóinak t a r t j ák , holott csak épen ezek nem, És a közön-
séges keresztyén nép az az igazi nép, melyet a bahyioni 
fogságba hurczoitak, melynek mindene foglyul esett , a mit 
a keresztségben szabad a jándékkép nye r tünk ; és nem 
maradt vissza más, csak a főidnek az a szegény és koldus 
népe, a k ike t ok, mint házas embereket, ugyan, hitvány 
számba vesznek. 

Ebből a római püspök két kiváló tévelygéséi i smerhe t jük 
meg. Az első, hogy ő a fogadalmak alól felmentvényt ád 
ós ezt úgy cselekszi, mintha az összes keresz tyenek közt 
egyedül neki volna meg ez a hatalma. Ekkora ez elvete-
medett nép szemtelensége ós vakmerősége. Pedig, ha ő 
valamely fogadalom alól felmentvónyt adhat, megteheti 
ezt bármely atyafi felebarátjával, és vele együtt ő maga 
adhat felmentvónyt. Ha pedig felebarátom nem adhat fel-
mentvónyt, úgy a pápáaak sincs joga felmentvényt adni. 
Mert honnan ís venne ezt a l l a t a i m a t ? A ku lcsokból? De 
hisz ezek mindnyájunkkal közösek és csakis a bűnökre 
vonatkoznak (Mát. 18). Minthogy pedig ők beismerik, hogy 
a fogadalmak isteni jog szerint valók, mit csalja ós ron t ja 
hát a pápa a nyomorult lelkeket, isteni jog szerint adván 
a felmentvényt, holott a szerint felmentvónyt adni nem 
lehet ? Azt fecsegi ugyan a fogadalmak czímóről ós a 
fogadalmak feloldásáról (tit. de vot. et voti redem.) szól-
ván, hogy ő a fogadalmakat megvá 1 toz ta tha t ja ; olyan 
formán, mint a hogy hajdan a régi törvényben a szamár 
első szülöt t jét egy juhval ki lehetett cserélni.70 Mintha 
bizony a szamár elsőszülöt t je ós a fogadalom, melynek 
megtar tásá t mindenütt állandóan követelik, azonos dolgok 
volnának. Avagy, minthogy az Űr a maga törvényében a 
szamárér t cserébe juhot rendel, tehát ugyanezen hata lma 
megvan a pápának is, a ki ember, azon törvénynél, a mely 
nem az övé, hanem az Istené, Ezt a rendeletet nem a pápa 
szerzette, hanem egy a pápával kicserél t s z a m á r ; oly 
ostoba ós istentelen az. 

A másik tévelygés, hogy elrendeli a házasság felbon-
tását az esetben, ha az egyik fél, bárha a másik fél aka-
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rata ellenére, kolostorba megy, és a házasság házastársi 
elhalás által még végre nem h a j t a t o t t Ejnye, édesí mely 
Ördög súgta ezt a szörnyű dolgot a pápa fülébe ? Isten 
megparancsolja, hogy a magáéból kíkí jót tegyen (Efez. 4. 
28.). Mert „5 gyűlöli a rablott égőáldozatot", a mint Ézsiás 
(61. s.) által hirdeti. Űgyde a házastársak, egyik a másiknak 
a szerződésnél fogva hűséggel tartozik és nem ura őn-
magának. Ily frigyet nincs jog, a melynek alapján felbont-
hatna és a mit az egyik a magáéból tesz, azt rablás for-
mán a másik akarata ellenére teszi. Vagy miért nem megy 
ezen szabály szerint kolostorba, s miért nem vetetik ott 
fel az is, a ki fülig adós, hogy kötelezettsége alól fel-
oldassék és így adott szavát megszeghesse? Őh ti vakok! 
ti vakok ! Mi a nagyobb ? Az adott szót megtartani, a mit 
Isten parancsol vagy a fogadalmat, a mi emberi találmány 
és koholmány. Te pápa! te a lelkek pásztora vagy és tí 
a Szent írás doktorai, kik ilyesmit taníttok ? Aztán, mely 
okból is tanít tok ígyen'? Azért, mert a fogadalmat nagyobbra 
becsülitek, mint a házasságot. Ámde tí nem a hitet, a mely 
egyedül tesz nagygyá mindent, nem azt, hanem a csele-
kedeteket teszitek nagygyá, amik Isten előtt semmik 
avagy mind egyformák, ha az érdem szempontjából veszszük. 

Annakokáórt nem kételkedem a felett, hogy a jogos 
fogadalmak alól sem ember, sem angyal nem adhat fel-
mentvényt. Hanem az iránt meg nem vagyok egészen tisz-
tában, ha vájjon a manap szokásos fogadalmi dolgok csak-
ugyan mind a fogadalmak közé tartoznak-e ? Ilyenféle az 
az igazán nevetséges ós bolondos fogadalom, a mely szerint 
a szülék meg meg sem született avagy igen zsenge, gyenge 
kis gyermeküket valamely rendbe avagy őrök szüzességre 
ajánlják fel ; holott bizonyos egy dolog, hogy ez épen nem 
tartozik a fogadalmak közé. És Isten kigúnyolásának válik 
be inkább, mert olyasmit fogadnak, a mi ópenséggel nem 
áll hatalmukban. 

Áttérek a rendbeli népékre, kiknek hármas fogadalmukat71 

minél inkább vizsgálom, annál .kevósbbé értein; ós csodál-
kozom azon, hogy honnét ered ez a szigorú fogadalmi 



AZ EGYHÁZ ÍUP.YLCIII FOGSÁGÁLÓL SZÓLÓ KÖNYVECSKE 
193 

kényszer. És azt ínég kevéshbé értem : az életkor mely 
idejébe kell esniök e fogadalmaknak, hogy helyesek és 
érvenyesek lehessenek ? 

Tetszik nekem, hogy abban mindnyájan egyetértettek, 
hogy a kiskorúság idején tett fogadalmak érvénytelenek 
Á gyermekek ama nagy részét azonban e részben meg-
csalják, a kik, úgy saját koruk, mint azon dolog iránt 
tudatlanok, a melyre nézve fogadást tesznek. Mert azoknál, 
a kiket felvesznek, a kiskorúságot figyelembe sem veszik, 
a mennyiben azokra, a kik erre nézve vallomást tesznek, 
oly lelki nyomást gyakorolnak, űgy körülháiózzák, hogy 
utóbb beleegyezésük kí nem maradhat. Mintha bizony egy 
oly fogadalom, a mely magában véve érvénytelen volt, 
idővel végre ís érvényessé válhatnék. 

Azt azonban bolond egy dolognak tartom, mikor a 
törvényes fogadalom határidejét mások alapítják meg egy 
oly egyén részére, a ki azt az időt a maga számára nem 
tudta megállapítani. Azt se látom be, miért legyen érvényes 
a tizennyolczaciik évben tet t fogadalom ós miért nem az 
a tizedikben vagy tizenkettedikben t e t t ? Nem elégít kí az 
a felelet, hogy tizennyolczaciik evében az ember testi kí-
vánságainak tudatával bír. Hát hogy ha a huszadik vagy 
harmínczadik évben ís alig tud róluk, avagy talán a har-
minczadikban hevesebben ostromolják, mint a huszadikban ? 
Vagy miért nem állapítják ineg a szegénység ós az enge-
delmesség határidejét is ? Aztán mely időre teszed, mikor 
az ember fösvénységét ós kevélységét érzi, mikor még a 
lélekre legnemesebbek ís alig veszik észre ez indulatokat. 
Azért egy fogadalom sem biztos és helyes addig, míg lelki 
emberekké nem lettünk, akkor pedig már fogadalomra 
többe nincsen szükségünk. Látod tehát, hogy ezek a dolgok 
nagyon bizonytalanok ós nagyon veszedelmesek. Azért 
igen üdvösséges eljárás volna, hogy ha ezeket a fenséges 
életmódokat a fogadalmaktól menten egyes egyedül a 
lélekre biznók, miként hajdan tet ték és ópensóggei nem 
csinálnánk azokból afféle állandósított életmódot. — De 
legyén elég a keresztségről és annak szabadságáról. A inak 

I). Lutlier M. művei. -i o 



1 9 4 I). L U T H E R MÁRTON 

idején talán bővebben szólok a fogadalmakról, amint hogy 
szinte szükséges volna ezt a dolgot külön értekezés tár-
gyává tenni. 72 

111 

L bűnbánat szentségéről* 
Harmad sorban a bűnbánat szentségére! kell szólnunk. 

E dologban, néhány értekezést es vitaírást adván ki, 73 

igen sokak ellen intéztem támadást s hogy mit tar tok 
felőle, bőven kifejtettem. Most megismétlem, hogy a zsar-
nokságot leleplezzem, a mely e részben nem kevésbbé 
hatalmaskodik, mint az úrvacsora szentségénél. Mert e 
két szentség revén, minthogy itt a nyereségre és pénz-
keresetre tér nyílik, a pásztorok kapzsisága hallatlanul 
fosztogatja a Krisztus j uha i t Bárha, mint ezt imént a 
fogadalmaknál láttuk, a keresztség ís szánalmas állapotba 
ju to t t a felnőtteknél, csakhogy a kapzsiság eszköze le-
hessen. 

Az első és főbaj e szentségnél, hogy ezt a szentséget egészen 
eltüntették úgy, hogy nyoma sem maradt. Mert noha ez is, 
miként a más kettő az isteni ígéretből és a mi hitünkből 
áll, ők ép e ket tőt semmisítettek meg/Mert az ígéret amaz 
igéjét, a mely szerint Krisztus mondja (Mát. 16. 19.): 
„Valamit megkötendesz stb." ős (18. 2 3 . ) „ V a l a m i t meg-
kötendőtek stb." ős (Ján. 20, 22) : ..A kiknek meg-
bocsátjátok bűneiket, azoknak meg vágynák bocsátva stb." 
(mely igők által a bűnbánók hite költetik fel, hogy elnyerjék 
a bűnbocsánatot), ők a maguk zsarnoksága erdekében 
aknázták ki. Hiszen minden ő könyveikben, tanaikban és 
pródikáczióikban nem arra törekedtek, hogy megmagya-
rázzák, hogy mely igéret tétetik ez igékben a keresztyé-
neknek, hogy mi az, a mit hínníök kell, és mi az, a mi 
vigasztaiásukra szolgál, hanem, hogy mely mértekben érvé-
nyesíthetik erőszakos hatalmukkal a maguk zsarnokságát, 
úgy hogy végre egyesek a mennyei angyaloknak is kezdtek 
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parancsolgatni es hallatlan és örült elvetemedett® égükben 
.azzal kérkednek, hogy az o hatalmuk ez igék alapján 
mennyre és földre kiterjed, hogy hatalmuk van kötni a 
mennyben ís .7 4 Szóval epeiiseggel nem a nép üdvösséges 
hitet hirdetik, hanem fecsegnek a pápáfc zsarnok hatal-
máról. Holott Krisztus épen nem a hatalomról, hanem csakis 
a hitről szól 

Krisztus ugyanis nem birodalmakat; nem hatal-
masságokat, nem uraságokat, hanem szolgálatokat rendelt 
.a maga egyházában. A mint Szt. Páltól tanultuk, a ki így 
szól: „Ugy ítéljen felölünk minden ember, mint Krisztus 
.szolgái és Isten ti tkainak sáfárai felől" (I. Kor. 4 x.) Azért, 
valamint ott, a hol így szól: „A ki hiszen ős megkeresz-
telkedik, üdvözül", a megkeresztelendők hitét ébreszti fel, 
hogy az ígéret ez igéje által bizonyosak legyünk, hogy ha meg-
keresztelkedünk és hiszünk, akkor üdvözülünk, mert itt épen-
.seggel semmi sző sincs hatalomról, hanem csakis a meg-
keres z t e 1 e n d ő k r e tartozó szolgálatról: ugyanúgy itt is, 
mikor azt mond ja : „Valamit megkötetendesz stb.", a bűn-
bánó hitét ébreszti fel, hogy az ígéret emez igéjéből bizo-
nyos legyen az iránt, hogy ha feloldoztatík és hisz, való-
sággal fel van oldozva a mennyben is. Mert i t t sincs egy 
.szó sem a hatalomról, hanem csak a feloldozó szolgála-
táról. És elég csodálatos, a mi ezekkel a vak ós nagyzó 
•emberekkel történt, hogy a keresztség Ígéretét ís nem 
aknázták ki zsarnokságuk érdekében ; vagy ha ugyan ezt 
nem cselekedték meg, miért merészeltek megcselekedni 
azt a bűnbánat ígéretével Hiszen mindkét esetben ugyan-
azon szolgálat, ugyanazon igéret es ugyanazon szentség 
dolgáról van sző, úgyannyira, hogy ha nem tagadható, 
hogy a keresztség nem csupán Péterre tartozik, a kulcsok 
is csak istentelen zsarnokság alapján foglalhatók le egyedül 
a pápa számára. 

Hasonlóképen^ mikor azt mondja : „Vegyétek, ez az 
én testem, a mely ti érettetek adatik ; ez a pohár az ón 
véremben stb." az élvezők hitét ébreszti fel, hogy ez igékkel 
a hit által lelküket megerősítse és bizonyosak legyenek 

13* 
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az iránt, hogy ha esznek, veszik a bűnök bocsánatját. Es 
itt sincs szó a hatalomról, hanem csakis a szolgálatról De 
a keresztség ígérete még ágy ahogy legalább a kis gyermekek 
számára megmaradt, a kenyér ős pohár Ígérete azonban 
oda lett és a kapzsiság szolgálatába állt és a hitből csele-
kedet és a testamentumból áldozat lőn. Á bűnbánat ígérete 
pedig egy oly iszonyatos zsarnoksággá változott át, hogy 
a világi hatalom sem fogható hozzá. 

S még ezzel sem érte be a mi BabyIonunk. A hitet 
ís ágy kiirtotta, hogy szemtelen pofával oda állt es tagadta, 
hogy e szentségnél a hit szükséges volna. Sőt antikrisztusi 
elvetemedettsóggel eretnekségnek bélyegezte, hogy ha valaki 
e szentségnél a hit szükségességét hirdetni merte. 

Mi többet tehetett a zsarnokság ós mit nem tett meg? 
„Bizony a babylonr vizeknél ülünk és sírunk, ha Sionről 
emlékezünk. Hárfáinkat a füzekre aggatjuk". (137. Zsolt. 
L és 2.), Az Űr átkozza meg e vizeknek ezen meddő füzeit; 
Ámen. 

Minthogy tehát az Ígéretet és a hitet elhomályosították 
ós elforgatták, lássuk immár, mivel pótolták azokat. 

A bűnbánatnak három részét különböztetik meg: a töreclelmet 
(contritio), a gyónást (confessio) és az elégtételt (satisfactio); 
úgy azonban, hogy a mi jő volt mindenikben, azt elpáro-
logtatták és helyébe csempészték a maguk önkényét és 
zsarnokságát. 

Elsőben is a töredelemről úgy tanítottak, hogy azt az 
Ígéret hitének fölébe helyezték és ennél különbnek minő-
sítették, mint olyat, a mely nem a hit cselekedete, hanem 
a mi érdem. Sőt a hitre epensóggel nem ís gondolnak. 
Úgy csüngnek a cselekedeteken és az írás ama példáin, 
a melyekből kiolvasható, hogy sokan a kegyelmet szívok 
tőredelmeert és megalázkodásért nyerték meg. Ám a hitet 
nem veszik észre, a mely ily töredelmet és szívfájdalmat 
munkál. Miként a ninivebeliekről (Jónás 8. 5.) írva vagyon: 
„A ninivebeliek hittek Istenben ós böjtöt hírdetének stb." 
A kik pedig még ezeknél is merészebbek és gonoszabbak, 
kieszelték a kis vagy fél töreclelmet, latinul attritio-t, mint 
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a mely a kulcsok (általuk nem is ismert) ereje által vál-
nék igazi töredelemmó. Ezzel a féltöredelemmel (axtritio) 
a hitetleneket és istenteleneket ajándékozták meg, hogy 
így az egész töredelem köddé foszoljon. 

Óh Isten rettentő haragjai Hát ilyesmit is lehet taní-
tani Isten egyházában! Á hit és annak cselekedete kihal-
tával, így merülünk hát bele biztosan az emberek tanaiba 
és bárgyú képzeteibe, söt el is veszünk bennök. Nagy 
dolog a gyötrődő szív (Ézsaiás 57, í5.) ós csakis oly hit-
ből támad, a mely lángol az ígérettől és' az isteni fenye-
getéstől, a mely Isten változhatlan igazságára tekint, attól 
reszket, megretten ós a lelkiismeretet összemorzsolja és 
ú j ra felemeli és megvigasztalja és összemorzsoltan ís meg-
tar t ja , úgy hogy Isten fenyegetése a gyötrődés oka ós az 
igéret igazsága a vigasztalódás oka, ha hiszünk és e hittel 
az ember a bűnök bocsánatját megnyeri. Azért minden 
előtt a hitet kell tanítani és életre kelteni. Ha a hit meg-
van, úgy a gyötrődés és vigasztalás okvetlenül be-
következik. 

Miért ís, bárha mondanak valamit, a kik azt taní t ják, 
hogy a bűnök számbavétele és megvizsgálása vezet gyötrő-
désre, mégis veszedelmes és helytelen a tanuk, a mennyi-
ben előre nem tisztázzák a gyötrődés okát és elvet, tudni-
illik az isteni igéret és fenyegetés változhatlan hitóbresztő 
igazságát, hogy ebből megértenék, miszerint sokkal 
nagyobb gondot kell fordítaníok az isteni igazságra, a 
mely megalázza ós felmagasztalja őket, mint bűneiknek 
sokaságára, a mik, hogyha Isten igazsága nélkül veszik 
azokat számba, inkább megújulnak, növelik a gonosz 
kívánságot, semminthogy gyötrődésre vezetnének. Nem is 
szólok arról az elviselhetetlen teherről, melyet reánk raktak 
a követelések, hogy minden bűn miatt gyötrődjünk, holott 
ez lehetetlenség, hiszen mi bűneinknek csak a kisebb ré-
szét ismerhetjük meg ós végre még a jő cselekedetek is 
bűnöknek bizonyulnának, a mint (143. Zsolt. 2.) írva va-
gyon: „Uram! ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy 
élő sem igaz te előtted". Elég ugyanis, ha azokat a bünö-
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ket bánjuk meg', a melyek lelkiismeretünket szorongatják 
és gyötrik ós a melyeket könnyen emlékezetünkbe idéz-
hetünk, Mert a ki igen gyötrődik, az kétségkívül kész 
minden bűnét megbánni és félni és meg fogja bánni és 
iszonyodni fog azoktól ha később t á r j ák ís fel előtte, 

Azért ne bizakodjál a te gyötrődésedben és ne tulaj-
donítsd a te bánatodnak a bűnök bocsánatját. Mert az 
Isten nem ezt veszi számba nálad, hanem a te hitedet, 
nielylyel as o fenyegetésében ós ígéretében hittel, s mely 
benned ily bánatot rnívelt És épen azért ezt ne * te buzgó-
ságod számlájára ird, a nielylyel összeolvastad bűneidet, 
hanem mindazt, a mi jő vagyon a bűnbánatban, tudd be 
Isten igazságának és a mi hitünknek. 

Minden egyéb — cselekedet és gyümölcs, a mi önkényt 
következik és nem tesz senkit kegyes emberré, hanem 
végrehajtja azokat a már kegyes ember, az Isten igazsá-
gába vetett hit á l ta l „így füst szállt fel orrából és emésztő 
tűz szájából; a hegyek alapjai megrendültek ős ingadozának, 
mikor haragra gyúlt", mint a XVíll. Zsolt. 8. és 9. olvassuk. 
Első a fenyegetéstől való megrettenés, mely az istentele-
neket lángra gyúj t ja ; ha aztán a hit ezt a főielmet, mint 
a gyújtó a tüzet megfogja, űgy beáll a bűnbánat, mint 
füst stb. 

De a töredelern nem annyira a zsarnokság és kapzsi-
ság, mint inkább általában az elvetemedettsóg ós mőtelyes 
tan átkát nyögte. A gyónás ős elégtétel azonban a haszon-
lesés és hatalom gazdag aranybányájává lett. 

Beszéljünk először is a gyónásról. Semmi kétség, hogy 
a bűnök meggyónása szükséges és Istentől is meg van 
parancsolva. (Mát. 30 6.): „Megkereszteltetének Jánostői a 
Jordánban és megvallották bűneiket"'. (I. Ján. 2. 9.): „Ha 
megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, a ki bűneinket 
megbocsátja. Ha azt mondjuk, nincsen biin mibennünk, 
hazuggá teszszíik őt és nincsen bennünk az ő igéje". Ha 
ugyanis a szenteknek sem szabad bűneiket tagadni, meny-
nyivel inkább szükséges, hogy megvallják bűneiket azok, 
a kiket nyilvánvaló ós nagy bűnök terhelnek. De az el-
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rendelt gyónás rnelle:c leghatalmasabb bizonyíték Mát. 18. l5., 
a hol is Krisztus így oktat minket: „3a 3, te atyádfia 
vétkezik ellened, vádold be a gyülekezet előtt, hogy bűn-
hődjék ; és ha nem hallgat arra, ki kell őt zárni a gyüle-
kezetből", Ámde a büntetést akkor hallja meg, hogyha 
bűneit beismeri és meggyónja ós a büntetésnek önkényt 
alá veti magát. 

A titkos gyónás pedig, a mely most szokásban vagyon, 
bárha az írásból nem is igazolható, mégis csodálatosképen 
nagyon tetszik nekem, és hasznos is, szükséges is; és 
nem szeretném ha megszűnnék; ellenkezőleg örülök, hogy 
megvan a Krisztus egyházában, mert a gyötrődő leieknek 
egyedüli orvossága, Hiszen, mikor testverünk előtt meg-
nyílik a lélek és mindazt a rosszat, a mi benne rejtőzik, 
híven feltárja, testvérünk ajkáról felénk hangzik a vigasz-
tal ásnak igéje, úgy mintha Istentől jönne; és azt ha hittel 
befogadjuk, békességet lelünk Isten irgalmasságában, a 
ki testverünk által szól hozzánk. Azt kárhoztatom csak, 
hogy ezt a gyónást a pápák zsarnokságuk és pénznyűzásuk 
eszközévé tették. Mert ők a titkos bűnöket a maguk ha-
táskörébe vonják ős megparancsolják, hogy azokat aztán 
olyanoknak gyónják meg, a kiket ők e czélbol megjelöltek 
ós kirendeltek. Ezzel gyötrik az emberek lelkiismeretet ós 
csak püspökök akarnak lenni; a püspököket megillető 
igazi kötelességeket pedig, minők az igehirdetés és a sze-
gények gondozása, egészen megvetik. Sőt ez elvetemedett 
zsarnokok kiváltképen azon bűnöket vonják a maguk 
hatáskörébe, a melyek a legjelentéktelenebbek. Ám a nagy 
bűnöket a közönséges papokra hagyják. Effélék azok a 
nevetséges ós költött dolgok az Űr vacsorájáról szóló 
bullában.75 

Sőt, hogy még nyílvánságosabb legyen az ő utálatos 
e 1 vetemedettsógük, azokat a bűnöket, a melyek Isten tisz-
telete, a hit és az első parancsolat ellen valók, nemcsak 
hogy nein vonják hatáskörükbe, hanem tanítják ős helyes-
lik ís. Ilyenek a búcsújárások, a szentek hamis tisztelete, 
a szentek hazug legendái, a cselekedetekbe vetett különféle 
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bizodalom s azok gyakorlata és a külső szertartások, a 
mi'k által az Istenbe vetett hit kihal és a bálványozás erőre 
kap, A mint manap látjuk, hogy nincsenek más püspökeink. 
csak a milyeneket egykor Jerobeam Danban és Betsabában 
beállított, aranyborjúk szolgái (L Sir. 12. 28„ s KÖT.), a kik a 
hitről. Isten törvényéről es íüiná arról, a mi Krisztus nyája 
legeltetésére tartozik, semmit sem tudnak, hanem csupán 
a maguk koholmányaihoz terelik űzve-hajtva. rémítgetve 
a népet. 

És bárha tanácslom, hogy a kivételes czikkek ez erő-
szakos hatalmát tű r jük és szenvedjük el, a mint Krisztus 
ís rendelte, hogy minden zsarnokságot szenvedjünk el és 
arra tanított minket, hogy e pénznyúzásnak ís engedjünk: 
mégis tagadom, hogy ily kivételes hatalmuk volna ős nem 
ís hiszem, hogy azt egy betűvel ís tudnák igazolni. Én 
azonban bizonyítom az ellenkezőt. 

Először ís Krisztus (Mát, 18. 15.) a nyilvánvaló bűnök-
ről azt mondotta, hogy atyánkfia lelket megnyertük, ha 
megdorgálva reánk hallgat; ós nincs szükség rá, hogy őt 
a gyülekezetnek átadjuk, csak ha nem akarna ránk hall-
gatni. És így a bűn az atyafiak közt megjavítható; mennyi-
vel inkább törölhetők hát el a t i tkos bűnök, ha egyik atyafi 
a másiknak megvallja bűnét, úgy hogy semmi szükség 
azt a gyülekezetnek vagyis a főpapoknak és papoknak 
(miként ők mondogatják és magyarázzák a dolgot) bemon-
dani. E nézet mellett Krisztus más igéit időzhetjük bizony-
ságkép, mint ki ugyanazon helyen (Mát. 18. 10.) igy szól: 
„A mit megköttök a földön, mennyben is kötve lészen; 
és a mit megoldoztok a földön, a mennyben is oldozva 
lészen". Ezt mindenkinek ós minden egyes keresztyén 
embernek mondja. Mert viszont hasonlókép azt is mondja : 
„Továbbá azt mondom nektek: Ha ketten közületek egy 
akaraton lesztek a főidőn, mindazt, a mit kértek, megadja 
nektek az én Atyám, a ki a mennyben van", (Mát. 18. 19.) 
Ha tehát valamely atyafi a másik előtt feltárja a maga 
titkait és bocsánatért esd, az atyjafiával a főidőn bizonynyal 
egyet ért az igazság dolgában, a ini a Krisztus. Erre 
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vonatkozólag Krisztus ugyanott fentebbi szavait megerő-
sítve mőg világosabban mondja : „Bizony, bizony mondom 
néktek, a Iiol ketten avagy hárman egybegyűltök az ón 
nevemben, közöttetek vagyok". (Mát. 18, 2o)-

Annakokáórt nem kételkedem abban, hogy a maga tit-
kos bűnei alól fel vagyon oldozva az, a ki azokat vagy 
maga önkényt megvallja, vagy megbűnhődve azokért, bo-
csánatért esd és megjobbul magánosan bármely testvére 
előtt, dühöngjön bár ez ellen a pápai hatalom. Mert Krisztus 
minden egyes hívőnek megadta a nyilvános feloldozás ha-
tairnát. Ezt még egy kis érvvel is támogatom. Ha a bűnök 
bármely kivételes fentartása érvényes volna, agy hogy 
azok elengedése nélkül senki sem üdvözülhetne, ekkor 
épen a fentebbi dolgok akadályoznák leginkább az üdvös-
séget, sőt azok a jő cselekedetek ís és a bálványozás, 
miket ma a pápák tanítanak. Hiszen ha azt a legsúlyosabb 
bűnök nem akadályozzák, mennyivel kevésbbé azok a dőre 
módon fen tart ott könnyebb bűnök. E szörnyűséges dolgo-
kat az egyházban a tudatlan és vak pásztorok hozzák 
forgalomba. 

Azért figyelmeztetni szeretném ezeket a babyloni feje-
delmeket és bethaveni püspököket,7 6 hogy a bűnök bármely 
kivételes eseteitől álljanak el. Továbbá, hogy a t i tkos 
bűnök meghal 1 gatásának jogát hagyják szabadjára minden 
testvérnek, hogy a bűnös a maga bűneit annak gyónhassa 
meg, a kinek akar ja : kérjen bocsánatot és vigasztalást, 
vagyis kér je Krisztus igéjét felebarátjától. Mert ezzel az ő 
erőszakoskodásukkal semmi mást nem érnek el, mint hogy 
a yengék lelkiismeretét megtévesztik, a magok elveteme-
dő t zsarnokságát megerősítik és az atyafiak bűneiből és 
karából a magok kapzsiságát kielégítik. így azután kezei-
ket a lelkek vérével beszennyezik és a fiak a szülőktől 
elnyeletnek és Efraim elnyeli Judát és Syria Izraelt, kitá-
tott szájjal, mint Ézsaiás mondja (9. 2i°)-

E bajokat tetézték más körülményekkel, t. i. lele-
ményes és naplopó egyenek kigondolták a bűnök anyáit, 
testvéreit, leányait, sógorait, ágait és gyümölcseit, a bűnök-
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né! ís, mint valamely rokonság és sógorság fájánál: ennyire 
termékeny az istentelenség ós tudatlanság. Ez az o kohol-
mányuk ugyanis (bármely gazficzkó eszelte is kí) nyilvános 
törvénynyé lett, mint sok más egyéb, Űgy örködnek Krisztus 
egyháza felett a pásztorok, hogy mindazt, a mi babonát 
vagy űj cselekedetet ezek a hóbortosabbnál hóbortosabb 
fogadal mások megálmodtak, azonnal forgalomba hozzák, 
búcsúkkal ékesítik és bullákkal erősítik meg. Csak az van 
meg hátra, hogy meg ís t i l tsák Isten népének az igaz 
hitnek ós a szabadságnak megőrzését. De mi közőssége a 
szabadságnak a babyloni zsarnoksággal ? 

Én azonban tanácslom, hogy a bűnöknek bármely kör-
nyülményeiről legyen sző, ezeket tisztára elvessük. A 
keresztyeneknél nincs több, csak egy körülmény s ez az, 
hogy testvérünk vétkezett, mert a keresztyén testvérséggel 
egy személy sem hasonlítható össze és nem is vezet másra 
a körülmények, a helyek, az idő, a napok, személyek vagy 
ezekhez hasonló más, nagyra fúj ta babonák számba vétele, 
mint hogy dicsőit oly dolgokat, a melyek semmisek, olya-
noknak hátrányára, a melyek minden. Mintha bizony volna 
íontosabb és nagyobb dolog a keresztyen testvériség dicső-
ségénél! így kötöznek ők minket a helyekhez, napokhoz 
ős személyekhez, hogy ekként letűnjek a testvéri név kép-
zete és hogy a szabadságot szolgasággal cseréljük fel mi, 
a kikre nézve minden nap, hely, személy ós mindaz, a mi 
külsőség, egyenértékű. 

Az elégtételről, bármily ügyetlenül tárgyalják ís ők azt, 
ón bőven szólottam a búcsúval kapcsolatosan, melylyel 
csúfosan visszaéltek a keresztyenek testi és lelki romlására. 

Elős/.őr is azt tanították róla, hogy a nép az igazi 
elégtételt nem fogja fel soha, mely is az élet megújítása. 
Továbbá űgy adják ki és oly szükséges dologgá teszik, 
hogy a Krisztusban való hit számára helyet nem hagynak 
és szánalmasan meggyötrik a bizonytalansággal az emberek 
lelkiismeretét, úgy hogy az egyik Rómába futkos, a másik 
ide, ta harmadik oda, emez Chartreuse-be,77 az meg más 
helyre; egyik korbácscsal ostorozza magát, másik böjttel, 
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virrasztással kínozza testét; egyhangú butasággal mondják 
mindnyáj ar • > me5 ott a Krisztus, itt a Krisztus és az isten 
országa, a mely benő ink vagyon78 és válik, hogy az az o 
rendtartásom életmódjuk által jo sL Ő római szék, borzasztó 
csodadolgok eredtek tőled ős a te gyilkos törvényeidből 
és szokásaidból, mikkel Le az egész világot úgy megron-
tottad, hogy ők hiszik immár, hogy Istennek bűneikért 
cselekedeteik által tesznek eleget, a ki csakis a gyötrődő 
szív hitével éri be; ós tied az érdem, hogy e bomlás miatt 
a hit nemcsak hogy elnémult, hanem el ís nyomod azt, 
csakhogy a te telhetetlen pióczáidnak legyen kikhez így 
szólniok : ide vele, ide vele! és a bűnökkel vásárt ü t n e k c 

Ezek között akadtak egyesek, a kik az emberi lelkek 
kétségbeejtése végett minden fogást kieszeltek és es ok 
miatt oda nyilatkoztak, hogy a gyónónak mindazon bűnöket 
újból fel kell sorolnia, a mikért még nem tet t eleget, noha 
ezt meg kellett volna tennie. És mire nem vetemednének, 
kik egyenesen a végre születtek, hogy mindent tízszer 
ej tsenek fogságba? Továbbá, hányan vannak abban a 
nézetben, hogy ők az üdvösség állapotába ju tnak és 
bűneikért eleget tesznek, mihelyt a paptól kiszabott irnács-
kát csak úgy szájjal lepergetik, bárha azonközben eszük 
ágába se jut, hogy életüket megjobbítsák? Mert ők azt 
hiszik, hogy a gyötrődés ős gyónás pillanatában egész 
életük megjobbult ; csakis az van még hátra, hogy a már 
elkövetett bűnökért tegyenek eleget. 

De hogyan is gondolkodhatnának másként, mikor 
jobb tanításban nem részesülnek? Itt épenséggel nem 
gondolnak a test megöldőklésére; itt nincs érvényé Krisz-
tus ama példájának, midőn feloldozta a házasságtörő nőt, 
mondván neki : „Eredj el ős többe ne vétkezzék1 (Ján. 8. n . ) 
ós ezzel vállára teszi a keresztet, hogy testét megöldökölje. 
E visszás nézetre nem csekély okot szolgáltatott, hogy mi 
a bűnösöket feloldozzuk, mielőtt az elégtételt megadnák. 
Innét van, hogy inkább aggasztja őket a megadandó elég-
tétel, a mi folyton tart, mint a bűnbánat, melyről azt 
tar t ják , hogy a gyónás alatt véget ér, holott ép ellen-
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kezűleg* a feloldozásnak, miként ez az ős egyházban tőr-
tént, azután kellene következnie, mikor az elégtétel már 
megadatott, hogy így a cselekedet megszűntével a hitben 
és az élet megújításában annál inkább gyakorolnák magokat. 

De legyen elég ennyi azon dolgok ismétléséből, mikről 
a búcsúról szőlő könyvecskében bővebben értekeztem. 
És legyen elég egészben véve ennyi, erről a három szent-
ségről, miket sok rossz könyv, theologiai és jogi szem-
pontból, tanít és nem tanít. Valamit kell még mondanunk 
a többi szentségekről is, nehogy azt higyjek rólam, hogy 
én azokat ok nélkül vetettem eh 

IV. 

A b é r i n á l á s p ő L 7 9 

Csoda előttem, mi jutot t eszükbe, hogy a bérmálás 
szentségévé tettek a kézrátételt, a mi által, olvassuk, hogy 
Krisztus a kisdedeket megillette, az apostoloknak a Szent-
Leiket adta, presbytereket avatott és betegeket meggyó-
gyított, miként Szt. Pál Timotheusnak írja (I. 5. 22>) „A 
kezeket senki se tegye fel hamar". Miért nem csináltak 
a kenyér szentségéből bérmálást, hiszen írva vagyon, Apóst, 
csel. 9. t e : „Mikor evett, megerősödék\ És a 104. Zsolt. 
15. v. „És a kenyér az ember szívét erősítse".. így legalább 
a bérmálás a három szentséget foglalja magában : az úr-
vacsorát, a papi rendet és a bérmálást magát. Ha pedig 
mindaz szentség, a mit a tizenkét apostol tett , miért nem 
csináltak sokkal inkább az igehirdetésből szentséget? 
Nem azt mondom én, hogy a hét szentséget elvetem, 
hanem tagadom, hogy azokat a Szentírásból igazolni 
lehetne. És vajha a kőzrátétel úgy volna meg az egyház-
ban, a mint az apostolok idejében volt: bizony mindjárt 
bérmálásnak (confirmatio), avagy gyógyításnak (curatio) 
nevezhet nők. De abból nem maradt meg más. csak a mit 
mi magunk kigondoltunk, hogy a püspöki hivatalnak is 
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ju t t a t tunk valamit, nehogy as minden tisztelet nélkül 
szűkölködjék, Mert minekutána a munkával járó (negotiosa) 
szentséget azon a ezímen, hogy jelentéktelenebbek, az 
alsóbb papságra bízták (mert hát mindazt, a mit az isteni 
felség rendelt, kell hogy az emberek megvessék), helyén 
való volt? hogy kitaláljunk valami könnyebbet, a mi azok-
nak a finom és nagy uraknak nehezükre ne essék ós 
amazokat, mint silányabbakat, az alsóbb rendűekre bízzuk. 
Mert a mit az emberi bölcseség rendel, helyen való, hogy 
azt az emberek nagy becsületben tar tsák. Tehát, a milyenek 
a papok, olyan legyen a szolgálatuk ós hivataluk ís. Mert 
a püspök, a ki nem prédikál és lelkeket nem gondoz, mi 
egyéb, mint bálványísten a világon, a kinek csak a neve 
ős alakja püspöki? Ám mi e helyett most követeljük az 
Istentől rendelt szentségeket; hogy azonban a bérmál ás t 
ís ezek köze sorozzuk, arra semuií okunk. Mert valamely 
szentség szerzéséhez minden előtt az isteni ígéret kíván-
tatik, a mi által a hit gyakoroltatik. 

De hát sehol semmi nyoma, hogy Krisztus a bérmá-
láshoz valami ígéretet csatolt volna, bárha kezet sokakra 
vetette és Márk utolsó fejezetében (8, v,„), a többiek közt 
ott van : „A betegekre kezeiket teszik ós azok meggyó-
gyulnak' ' . Ezt azonban senki sem vette szentségszámba 
és nem is veheti. Azért teljesen elég, ha a bérmálást az 
egyház szokásának vagy sacramentalís ceremóniának tart-
juk, s ép úgy tárgyaljuk, mint más ceremóniákat, teszem 
a szentelt vizet 8 0 ős más egyebet; inert ha minden terem-
tés megszenteltetik ige és imádság által, miért ne lenne 
megszentelhető sokkal inkább azok által az ember, pedig 
azok, Isten ígéretével nem lóvén kapcsolatosak, a hit szent-
ségének nem nevezhetők, mivelhogy üdvösséget nem szerez-
nek. Ámde a szentségek megtar t ják azokat, a kik Isten 
ígéretében hisznek. 
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A házasság szentségéről* 
A házasságot nemcsak, hogy minden szentírás! alap 

nélkül t a r t j ák szentségnek, hanem hasonló ürügy alatt, 
mint a mely czímen annak szentségével kérkednek, való-
ságos torzképet csináltak belőle, a miről lesz nemi mondani-
valónk. 

Említettük már, hogy minden sacramentuinban benn-
foglaltatik az isteni ígéretnek Igéje, a melyben hinnie kell 
annak, a ki a jegyet veszi; s hogy a jegy maga szentséggé 
sohasem lehet. Nos hát azt, hogy ha valaki feleséget vesz. 
Istentől valami kegyelmet ís nyer : nem talál juk (az írásban) 
sehol. A házasság jegyét sem rendelte Isten; mert nem 
olvassuk, hogy azt Isten azért alapította volna, hogy valamit 
jelentsen, jóllehet minden szemmel látható cselekmény űgy 
érthető, mint allegorikus külsőség, mely a láthatatlan dol-
gokat példázza. Ámde azért az ily allegorikus külsőségek 
épen nem sacramentumok, a mennyiben tudniillik itt a 
szentségekről van sző. 

Ennélfogva, minthogy a házasság a világ kezdetétől 
fogva létezett s ma is érvényben van a hitetlenek között, 
nincs kényszerítő ok, a mely miatt azt az ű j tőrvény sacra-
mentumának mondhatnók, mely egyedül az egyház körére 
szorítkoznék. Mert bizony az ős apák házassága mivel sem 
volt kevésbbó szent, mint a mienk; hasonlóan a hitetlenek 
házassága is csak ép oly valódi és igaz, mint a hívőké; 
ám azért szentségnek épen nem tekinthető. Hiszen a hívők 
közt sok istentelen házasság található, sokkalistentelenebb, 
mint a pogányság maga : hát miért kellene azt épen csak 
nálunk szentségnek nevezni, a pogányoknál pedig nem ? 
Avagy keresztségről és egyházról mi is oly fonákul beszél-
jünk a mint azok szoktak, a kik szerint valamint Isten 
földi országa nincs másutt, csak az egyházban, űgy az 
házasság sem szentség másut t sehol, csakis az egyházban? 
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Bizony gyermekes és nevetséges dolgok ezek a melyekkel 
csak tudat lanságunkat es gonoszságunkat áruljuk el a 
hitetleneknek gűnyjára. 

Mondhatnók ugyan, hogy Szent Pál szavai szerint 
(Efez. 5. 31.) .Lesznek keiten egy test té s ez nagy, felette 
nagy sacramentum" — mersz-e hát az apostol e nyilván-
való szavaival szembeszállani ? De én erre azt felelem, 
hogy az ily érvelés csak álmos, hanyag és felületes írás-
magyarázatra mutat. Mert a „sacramentum" sző a szent-
írásnak nem minden helyén jelenti azt, a mit mi közhasz-
nálatban alatta értünk : ellenkezőleg sokszor ennek épen 
az ellenkezőjét, a midőn t. i. nem valamely szent dolognak 
a jegyét, hanem valamely szent, t i tkos és rej te t t dolgot 
jelent. Ily értelemben írja Pál (I. Kor. 4. : „Űgy ítéljen 
felőlünk mindenki, mint Krisztus szolgái ós Isten ti tkainak 
— t. i. sacramentumainak — sáfárai felől". Ismeretes, 
hogy a hol a latin nyelv a „sacramentum" szót használja, 
ott a görögben a „titok" (mysterium) sző áll; a melyet a 
latin fordító olykor t i toknak hágy meg, máskor ismét a 
„sacramentum" szóval ad vissza, miként az itt ís történt, 
holott a görög eredetiben így ál l : „Lesznek ketten egy 
test té s ez felette nagy titok", Hát ez volt az oka, hogy 
ők a házasságot az űj törvény szentségének fogták fel, 
a mi nem történhetnék, ha magának az eredeti görög 
szövegnek az értelmet felfogták volna, a mely titokról — 
mysterium — beszél.81. 

Hasonlóan nevezi Pál (L Tim. 3. 1G.) Krisztust „sacra-
mentum -nak, mondván, hogy „a mi hitünknek nagy sacra-
mentum a" — helyesebben: t i tka — 5, ki „nyilvánvalóvá 
lett testben, megigazíttatott Lélekben, megjelent az angya-
loknak, prédikáltatot t a pogányoknak, hittek ő benne a 
világon s fölvitetett a dicsőségbe'7-. Vájjon miért nem állí-
tot ták fel hát ez alapon az űj tőrvény nyolczadik szent-
ségét ís, mikor Pál a szó mellett oly világosan tanúskodik ? 
Vagy ha itt oly óvatosan tartózkodók voltak, mivelhogy 
így csakugyan még egy sereg sacramentumot felfedez-
het tek volna: vájjon miért voltak amott mégis oly tág-
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lölkíismeretííek ? Hát bizony megcsalta őket a tudatlan-
ságuk a dolog értelmében ós a szavakban egyaránt : fogva 
maradtak a sa já t vélekedésükben, Mert ha egyszer emberi 
vélekedés szerint a sacramentumot egyszerű jelnek vettek, 
hát aztán mihamar a sacramentum szóból is, minden érett 
megfontolás nélkül, jelet csináltak, bárhol került is az a 
szentírásban szemök elé. A szavaknak, emberi szokások-
nak ez értelmét és más egyebet is aztán belevívén a szent-
írásba, álomképeiket összecserélték s egyiket a másikra 
magyarazták. Itt az alapja, a miért sohasem értik meg jól, 
mit jelentenek e szavak: jó cselekedet, rossz cselekedet, 
bűn, kegyelem, igazság, erény — s úgyszólván mindaz, a 
mi a legkiválóbb szó és dolog. — Mert mindé szavakat 
csak úgy derűre-borúra használják, a mint azt emberi 
iratokból az isteni igazságnak és a mi üdvösógünknek 
hátrányára és kárára megtanulták. 

Azért a sacramentum és a titok Pálnál a Lélek amaz 
elrejtett bölcsesége, a mely Krisztus, s a melyet azért ..e 
világi fejedelmek közül egy sem ismert fel; inert ha fel-
Ismerték volna, a dicsőségnek urát soha meg nem feszí-
tet ték volna0 , (I. Eor, 2. T.). E titok magyarázóit nevezi 
ő igehirdetőknek, mivelhogy ők a Krisztust, Istennek erejét 
ős bőlcseségét prédikálják, úgy azonban, hogy ha nem 
hittel fogadod, nem ís érted ám meg szavukat. Ezért a 
sacramentum: titok és rej tet t dolog, a melyet szavak jelen-
tenek meg ugyan, de csupán csak a szívnek hite fog fe l 
Hát ily „sacramentum" az is, a melyről itt sző van: „Lesznek 
ket ten egy test té — s ez felette nagy titok" — s meg ők 
azt hiszik, hogy itt a házasságról van szó, holott Pál maga 
e szavakat világosan Jézusra és az anyaszentegyházra 
vonatkoztat ja , a mint ezt nyilván ki is jelenti, folytatólag 
mondván: „Szólok pedig a Krisztusról és az anyaszent-
egyházról" (o2, v.). Láthatod íme, mikép egyeznek ők ős 
Pál apostol Pál, a ki azt mondja, hogy ő itt Krisztusról, 
a gyülekezetről beszól; s ők, a kik ugyané helyet a férfira 
ős nőre alkalmazzák. így aztán cseppet sem csodálkoz-
hatnánk azon, hogy ha a szentírást csak így kényök-kedvök 
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szerint magyarázhatják, meg szág, sőt az egész szentírás-
bői csupa sacramentumot csinálnának. 

Krisztus és az anyaszentegyház — titok, t. L nagy 
ós rejtélyes dolog, a melyet a házasság hasonlatban ért-
hetően példáz ugyan, a miből a z o n b a n épen nem követ-
kezik, hogy a házasság sacramentumnak neveztessék. Az 
egek is ily példázó külső jelek az apostoloknak, mint ezt 
Dávid (19. Zsolt. lc) mondja; a nap meg jele Krisztusnak 
(5. v.) s a vizek jelei a népeknek (1. v.): ám azért egyik 
sem sacramentum, mert hiányzik mindenütt Istennek ren-
delése és ígérete, a melyek a sacramentumot teljessé teszik 
így használja Pál ís (Efez. 5., 30—31.) Mózesnek (I. Mőz. 
2., 23e 24.) a házasságra vonatkozó szavait s vonatkoztat ja 
azt Krisztusra, hogy egy általános tételben (sententia gene-
rális) Krisztusnak az ő jegyesével való szellemi viszonyát 
megértesse, tanítván, mint gondozza Krisztus a gyülekezetét 
a melynek, mint az ő élő testének, mi élő tagjai, testéből 
való test, csontjából való csont vagyunk. ..Ezért- a férfi 
elhagyja atyját , • anyját ós ragaszkodik az ő feleségéhez 
és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok (sacra-
mentum) ez: szólok pedig Krisztusról és az Anyaszent-
egyházról" Hát ne ni látod hogy e szavai mind Krisztusra 
vonatkoznak s még arra is inti olvasóit, hogy e t i tkot 
Krisztusra s a gyülekezetre értsék és ne a házasságra! 

Megengedem, hogy a régi törvényben megvolt a bűn-
bánat sacramentuma, meg a világ kezdetétől fogva: ámde 
a bűnbánat űj ígérete ós a kulcsok adománya egyedül az 
ű j törvény birtoka. Mert a miként a körülmetéikedés 
helyére a mi keresztsegünk, űgy járult a más egyéb áldo-
zatok ős jegyek helyére ís most a kulcsok ajándéka. Már 
előbb mondottuk, hogy Isten különböző időkben különböző 
ígéretet s jegyeket adott a bűnök bocsánatjára s az em-
berek üdvözítősére, ámde megannyian mégis azonegy 
kegyelmet vették, miként Pál (II. Kor. 4 , 13. u . ) mondja: 
.,A hitnek ugyanazon lelke van mi bennünk s szólunk, 
mer t hiszünk". Hasonlóan (I. Kor, 10., 3. 4.): „Mindnyájan 
egy lelki eledelt vet tünk ős egy lelki italt i t tunk. Ok 

D. Luther M. művei. 
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pedig a lelki kősziklából ittak, a mely okét követi vala 
s e kőszikla volt a Krisztus",, A zsidókhoz irott levél 
szerint ís (10., 39o 40.): „Mindnyájan ezek meghaltak és 
nem vették az igeretet, mivelhogy az Isten számunkra 
valami jobb dolgot rendelt, hogy ők nélkülünk tökéletes-
ségre ne jutnának". Mert Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké" (Zsid. 13. 8»)° „Ő az ő gyülekezetének a feje" 
kezdettől mind a világ végezetóig. Tehát csakugyan más-
más jelek, de egyazon hitre írányulók; mert „hit nélkül 
lehetetlen Istennek tetszeni: Ábel ís az által nyerte meg 
Isten tetszését", (Zsíd, 11., 4. 6.). 

Azért a házasság legyen bár Krisztus és az anya-
szentegyház külső példázó jele, de nem oly sacramentum 
az a melyet Isten rendelt volna, hanem emberek talál-
mánya csupán az egyházban, a kik sem a dolgot magára, 
sem a szót meg nem értették.. A mennyiben már most az 
a hitnek nincsen ártalmára, megtűrhető a szeretetnél fogva, 
a mint hogy sok más egyéb emberi intézményt ís, melynek 
gyöngeség avagy tudatlanság volt a szülője, a keresztyen 
anyaszentegyházban tűrünk, hacsak a hitnek s az Isten 
Igéjének nincsenek ártalmára. Mi azonban immár a tiszta 
hitnek s az Isten igaz igéjének keltünk védelmére, hogy 
mindaz ellen, a mi hitünk sarkalatos tételeivel ellenkezik, 
óvó szavunkat felemeljük s a mi abban nem foglaltatik, 
azt kiküszöböljük; nehogy hitünket magunk csúffá tegyük, 
avagy a magunk költötte dolgok felől való tudatlanságból 
ellenségeinket s a gyenge hitűeket megbotránkoztassuk s 
hozzá a Szentírásra valamit méltatlanul rá fogjunk. Meg 
kell határozottan különböztetnünk azon dolgokat, a melyek 
a Szentírásban találhatók, azon dolgoktól, a melyeket az 
egyházban emberek, ős ha még oly szent életűek ós tudósak 
ís, kieszeltek. 

Ennyit a házasságról magában véve. De mit mondjunk 
azon istentelen emberi törvényekről, a melyek által ez az 
Istentől rendelt állapot annyira ősszekuszáltatott s huza-
vona tárgyává tétetett. Jóságos Isten, mily szörnyűség 
látni a római zsarnokok gazságát, a kik csak úgy a maguk 
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kénye-kedvére a házasságokat elválasztják § ismét össze-
szerkesztik. Ugyan, édes, hát az emberek csak arra vannak 
tán teremtve, hogy őket kenyök-kedvök szerint megcsú-
folják s hitvány pénzért szeszélyük czéltábláívá t egyék? 

Sokak kezében forog s nagy tekintélynek örvend 
egy könyv, emberi tanok söpredékéből összehordott való-
ságos szemetdomb, a melynek latin neve „Summa angelica,82 

vagyis angyali summa, a mely azonban sokkal inkább ördögi 
summának volna nevezhető s a melyben szeriszáma nincs 
a szörnyű dolgoknak, a melyek a gyóntató atyák kiokta-
tására, helyesebben gyalázatos módon való félrevezetésére 
s megzavarására fogialvák össze, Nos e könyvben a házas-
ságnak nem kevesebb mint tizennyolcz akadálya van fel-
sorolva, a melyek a hit szemüvegen át jól megvizsgálva 
egytől egyik olyanoknak bizonyulnak, a melyekről Pal 
apostol megjósolta, hogy „hitető lelkekhez és ördögi tudo-
mányhoz figyelmeznek ós olyakhoz, kik képmutatás által 
szólnak tanúságot s kiknek lelkiismeretük megbólyegez-
tetet t" . (I. Tirn. 4., je Mit tesz az: megtiltani a házas-
ságot ? Megtiltani nem annyit tesz-e, mint ezer akadályt 
kieszelve tőrt vetni, hogy házasságra senki se gondoljon, 
vagy hogy azok, a kik már házasságra keltek, ismét el-
választhatók legyenek ? Ugyan ki adta embernek ezt a 
joghatalmat ? Legyen, hogy a pápák már szentek voltak 
s e tilalmat teljes jóhiszeműséggel állították fel, mégis 
kérdem, mi jogon korlátozhatja meg, káromra, bármely 
idegen szentség, az én szabadságomat? Mi kőzöm nekem 
mások vakbuzgőságához ? Ám legyen szent és vakbuzgó, 
kiki, miként kedve t a r t j a : de senki másnak ne ártson s 
az én szabadságomat ne rabolja eh 

Mégis örömömre szolgál, hogy e gyalázatos törvények 
hozzájuk méltó becsületben részesültek; mert általok a 
mai rómaiak valóságos szatócsokká lettek, S vájjon mivel 
kereskednek ? A nemi szervekkel ós undok dögökkel. 
Valóban méltó üzlet ily szatőcsíelkekhez, a kik maguk, 
istentelen kapzsiságukban, semmi egyebek, mint bűz ós 
förtelem. S manapság nincs akadály, a mely a Mammon 

14* 



212 I) . L U T H E R MÁRTON 

segítségével el nem volna távolítható. Hisz az emberi 
törvények nem ís jö t tek létre egyéb okból, mini hogy 
egykor ily kapzsi lelkeknek s rabló Nimródoknak pénz-
hálóul s a lelkek csapótőreiül szolgáljanak, s e szörnyűség 
ott álljon Istennek templomában, a szent helyen, hogy 
onnan nyilvánosan áruba bocsássa a két nem szemérmét, 
vagyis — mint az írás mondja — azt a szégyent és iszo-
nyatot, a melyet előbb e törvényeik hatalmával ragadtak 
magukhoz. Hát nem szép üzlete-e ez a pápáknak, a mely-
lyel ők a in az evangóliom szolgálata helyett foglalkoznak 
a melyet kapzsi nagyzásukban megvetnek s épen ezért 
gyalázatos s undok módon megveszekedve feladnak ? 

Mit ís mondjak hát, mit tegyek ? Sorra vegyem külön-
külön valamennyit ? úgyde hiszen akkor szavaimnak végire 
sem juthatnék, mert itt minden annyira össze van kuszálva, 
hogy az ember azt sem tudja, hol kezdje, folytassa avagy 
hagyja abba. Mégis mondok s teszek annyit, a mennyi 
erőmtől telik : kérem s arra intem mind a papokat és test-
véreket, hogy ha látnak oly akadályt, a mely alól a pápa 
felmentést adhat s a mely az írásban nincs világos szavakkal 
kiemelve, hát az ily házasságot erősítsék meg, még ha az 
az egyház, a zsarnokok avagy a pápai törvények ellenére 
köt tetet t is meg, s álljanak ilyenkor az isteni törvény 
védelme alá, a mely azt mondja (Máté 19. 6.), hogy 
„valamit Isten összeszerkesztett, azt ember szót ne válasz-
sza". Mert a férfi és a nő egyesülése isteni jogon történik : 
s e jog megáll minden emberi törvény ellenére s minden 
emberi törvény kell, hogy sző nélkül engedjen az isteni 
törvénynek, Mert ha az ember elhagyja atyját s anyját, 
hogy ragaszkodjék az ő feleségéhez, mennyivel inkább 
mellőzheti az őrült és jogtalan emberi törvényt, hogy 
hitestársához hű marad jon? S a pápa, püspök avagy 
officiális,83 a ki egy házasságot szétválaszt, még ha mind-
já r t az emberi törvények ellenére köt te te t t is, mind egy-
egy Antikrisztus, mert megsérti a természetet s károm-
lással illeti Istennek abban magát kijelentő fe lségét ; mivel-
hogy megáll és marad a té tel : „Valamit Isten összeszer-
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kesziet t , azt ember szét ne válassza". Embernek nincs 
hatalma, sem joga ily törvények hozata lára : a keresz-
tyéneknek Krisztustól szabadság adatot t minden törvény-
nyel szemben, főleg ott, a hol az emberi tőrvény gátiólag 
útba áll, inert mint ő mondja (Márk, 2. 28.); „Az embernek 
fia ura a szombatnak is ós nem az ember teremtete t t a 
szombatért , hanem a szombat az emberért" . Hiszen már 
•Pál is előre elítélte az ily törvényeket , a mennyiben meg-
jósolta, hogy lesznek a jövőben egyesek, a kik a házas-
ságot tiltani fogják. Azért hát félre az akadá lyokka l 

Szűnjek meg a komaság, lelki anyaság, testvérség, 
leányság minden hazugsága a létesült házasságban.8 4 Ki 
más is találta fel ezt a szellemi rokonságot , mint egyedül 
az emberi balhít ? Vájjon ha annak, a ki keresztel, vagy 
a keresztvíz alá tart , nem illő avval, a kit keresztel t 
avagy keresztvíz alá tar tot t , házasságra lépni: ugyan 
mikép illő bármely keresztyén férfihoz, hogy egy keresz-
tyén nőt feleségül vegyen ? Avagy tán ama rokonság, a 
mely a sacramentum külső jegyéből fakad, nagyobb, mint 
magának a sacramentumnak ereje ? Hát nem testvére 
egyikünk a másiknak ? Avagy szellemben nem testvére-e 
egyik megkeresztel t a más iknak? És micsoda csuda 
bogarakkal állunk mi mégis elő 1 Vájjon azért. — ha 
valaki már a maga hitére oktat , tehát neki mintegy a ty ja 
a Kr i sz tusban ; hát már ez okának nem maradhat neki 
többé h i t e s tá r sa? Mintha bizony Pálnak nem lehetett volna 
bármely leányt feleségül venni a korinthusiak közül, a 
kikről pedig maga dicsekedve mondja, hogy ő szülte őket 
mind uj já a Jézus Krisztusban ?! . . . íme láthatod, hogy 
nyomja el a keresztyén szabadságot az emberi vakság. 

Azon akadályba sem tudok belenyugodni, a melyet 
i k a vallások különbözőségére alapí tanak. 8 ' s a mely 
z,érint még azon alapon sem engedhető meg, hogy egy 

megkeresztelt egy meg ke eszteietlennel házasságra lep-
hessen. ha például az utóbbi kilátásba helyezi megtérését. 
Ug>an hat ezt ki t i l totta el ? Isten avagy ember? és ki 
adta embereknek a jogot e t i la lomra? Űgy hiszem azok 
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azok a szellemek, a melyek mint Pál (Tim, 4. 2-) mondja 
„képmutatás által hazugságot szólanak." Bizony elmond-
ható ró luk : gonosz meséket mondtak nekem; de ezek nemi 
a Te törvényed. Patritius, a pogány, feleségül vette Monicát, 
Áugustinus anyját, egy keresztyén nőt : hát miért ne volna 
ugyanez megengedhető manapság is ? 

Hasonló megrögzött bolondság, mi több, szívtelenség 
a bűn akadálya, a mely szerint nem léphetnek házasságra, 
azok, kik előbb házasságtörést követ tek el, avagy az, a 
ki tán nem átallotta az asszony előbbi férjét elpusztítani, 
csakhogy ennek özvegyével házasságra léphessen. Kórlek, 
ugyan hogy kerül ide az embereknek az a szigorú jogszol-
gáltatása, szemben az emberekkel, a melyet maga Isten 
sohasem követelt meg? Avagy nem tudják-e, avagy tán 
nem ís akar ják tudni, hogy Batsébát5 0 Úrias asszonyát 
mindkét bűn terhelte, egy az, hogy házasságtörő, más az, 
hogy férje megöletósében részes volt — s mégis Dávidnak^ 
a legszentebb férfinak lett hitestársává ? Hát ha az isteni 
törvény meg ezt is megtűr te : mi jogon ha j t j ák zsarnok 
emberek szolgatársaíkat rabigába? 

Á felavatás akadálya 87 is merő emberi koholmány, 
főleg pedig, mikor azt hirdetik, hogy a felavatás még a 
már megkötött házassági frigyet is felbontja, s ezzel csak 
a sajá t rendeleteiket emelik Isten törvénye fölé. Nem bo-
csátkozom itt a papi felavatás megítélésébe, űgy a mint 
azt ma felfogják: tudom azonban, hogy Pál rendelese 
szerint ( l Tím. 3. «,.) Qzüksé^, hogy a püspöknek egy fele 
sége legyen". Ezért a na^asságot nem is bonthat ja fel sem 
a diakónusnak, sem a papnak, sem a püspöknek, sem 
senkinek a felavatása. Nem is szólva arról, hogy oly pa 
pókról s a felavatás oly módjáról, a minőről ma van szo. 
Pál ugyan nem tudott, de épen semmit Azért hát pokolba 
mind ez átkozott emberi rendeletekkel, a melyek csupán 
azért csúsztak be az egyházba, hogy itt ininel több vesze-
delmet, bűnt és gonoszságot teremjenek. Bármely pap és 
ennek felesége között azért igazi és elválaszthatlan házas-
sági kötelék vagyon, Istennek törvénye szerint. De mi tör-
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tónjók akkor, ha istentelen emberek azt, puszta zsarnok-
ságból, megtiltani avagy elválasztani akarnák ? Hát hadd 
legyen a mit emberi törvény meg nem enged, megengedi 
az Isten, a kinek törvényét, a hol az az emberi törvény-
nek ellentmond, mindig előbbrevalónak kell tar tanunk, 

A nemi tehetetlenség akadályáról 8 8 ís meg kell pár 
szóval emlékeznem, hogy annál biztosabb tanácsosai szol-
gálhassunk a veszedelemben forgó lelkeknek; kikötöm 
azonban, hogy a mit ez akadályról mondtam, az arra ér-
tendő, ami a házasság megkötése után történik, nehogy 
az ilyeneket bármiben megrövidítsük. A meg csak meg-
kötendő házasságra nézve röviden szólva álljon az, a mit 
imént mondottam- A miként a pápa e vagy a szerelmes 
i f ja t más kényszerhelyzet alól dispensál, úgy dispensál-
hat ja kiki atyafiát avagy magamagát, feltéve, hogy e tanács 
alapján valamely asszonyt a zsarnok törvények karmaiból 
bármely módon kimenthet. Vájjon miért foszthasson meg 
engem az én szabadságomtól idegeneknek balhite vagy 
tudatlansága ? Avagy ha a pápa pénzért elnéző: vájjon 
miért ne lehetnék ón is ingyen az felebarátommal s ma-
gammal szemben, hogy ha ez lelkemnek hasznára szolgál ? 
Ha a pápának tetszett törvényeket hozni, ám tessék azt 
magának meg ís tartani, de az én szabadságomat ne bántsa, 
még csak titkon se érintse I 

A válásról is kérdés, vájjon az megengedhető-e!8 9 

Nyíltan szólva ón a válást felette gyűlölőm s azt, hogy 
megengedhető volna, kimondani nincs bátorságom,, Krisztus 
a főpásztor mondja (Máté 5. hogy 5,a ki elbocsátandja 
feleségét az egy házasságtörés okán kívül, házasságtőrőve 
teszi azt s a ki elvált asszonyt vett el, házasságtörő 
Krisztus tehát megengedi ugyan a válást, de csakis az egy 
házasságtörés esetében. Azért téved hát a pápa* a midőn 
azt más egyéb okból is kimondja. Ne is vólje magát senki 
biztonságban, a ki sokkal inkább ily pápai gazság, semmint 
rendes hatalom út ján ju to t t ilyen felmentéshez. 

Az sem fór a fejembe, hogy ha már egyszer valakit 
feleségétől elválasztottak, miért kényszerítik őt örökös 
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megtartóztatásra, megtiltván neki egy más házasságnak 
a kö tésé t Mert bárha Krisztus a házasságtörés esetében 
meg ís engedi a válást, de senkit sem kényszerít házasság 
nélküli életre; sőt Pál ís (L Kor, 70 0.) jobbnak t a r t j a 
„házasságban élni, hogysem égni": természetes tehát, hogy 
meg kellene engednünk, hogy az elvált hitestárs helyett 
mással lephessenek házasságra. Adná Isten, hogy ezt meg-
értenek s el ís határoznék, hogy így végleg segíthetnénk 
számtalan veszedelemben mindazokon, a kik ez idoszerint 
saját hibájukon kívül kényszeritvék az önmegtartóztatásra 
t. i. a kiket hi testársuk hűtlenül elhagyott s 10 év óta 
avagy egyáltalán vissza nem tért. Ez az eset napról-napra 
való példáival bánt ós bosszant engem : mert nyilvánvaló 
forrása itt minden bajnak az Ördög különös fondorkodása 
avagy az Isten igéjének megvetése. 

És bárha egymagam mindenkivel szemben mit sem 
tehetek, sem nem ítélhetek: felette óhajtanám, vajha e 
tekintetben fontolóra vennők, a mit az apostol mond (L 
Kor, 7. 15.): „Ha a hitetlen válik, ám menjen. Ily esetben 
sem az atyafiú, sem a hivő asszony nincs kötelezve", Pál 
itt megengedte, hogy az elvált hitetlen elmehet, megadja 
a hívőnek is a szabadságot, hogy mással léphet házasságra. 
Vájjon miért - ne lehetne e szabály érvényes oly esetben is, 
a midőn egy hivő, a ki t. i. csak neve szerint az, tényleg 
pedig hitetlen, házastársát elhagyja, főleg, ha ezt oly szán-
dékkal teszi, hogy soha többé vissza nem tér. Magam 
valóban a kettő között semmi különbséget nem látok, Űgy 
vélem azonban, hogy ha Pál idejében egy elvált hitetlen 
visszatért volna, avagy később hívővé vált s megígérte 
volna, hogy ismét a hívővel ól, nem engedtek volna meg 
neki, megengedték volna azonban, hogy mással lépjen 
házasságra. Ámde én itt — mint már mondtam — ítélni, 
következtetni nem akarok; bárha semmit sem óhajtok 
melegebben, mint annak a dolognak, a mely engem s sok 
másokat is most leginkább aggaszt, méltó rendezését. Nem 
akarom azonban, hogy e dologban pápa vagy a püspök 
hatalma döntsön. Ámde, ha két tudós s kegyes férfi a 
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Krisztus nevében összeállva, azt Krisztus értelmében ki-
mondaná, ez Ítéletüket elébe helyezném minden oly zsinat-
nak, a mit most terveznek, a mely, számra és erőszakra 
nézve hírhedt lesz ugyan, de minden tudomány és szentség 
nélkül való. Azért most szegre ís akasztom a lantomat, 
mígnem akad olyan értelmes ember, ki ez ügyben szóba 
áll majd velem. 

VL 

Á papi rendről vagy MszeníelésrőL"0 

Ezt a szentséget Krisztus egyháza nem ismeri, ez a 
pápás egyház találmánya; mert nemcsak hogy a kegyelem-
nek bármiféle ígérete nincsen sehol hozzákötve, hanem az 
egész űj testamentum egy szóval sem emlékezik meg róla. 
Már pedig nevetséges dolog valami olyast Isten szentségé-
nek tartani, a miről épenséggel nem lehet kimutatni, .hogy 
Isten szerezte volna. Nem azért mondom ezt, mintha én 
kárhoztatnám ezt a régi szokást, hanem, mert nem szeret-
ném, ha az isteni dolgokba valami emberi elemet kevernénk 
és nem ís szabad valamiről erősítgetni, hogy Isten rendelte, 
hogyha azt .Isten nem rendelte, mert különben az ellenfél 
a szemünkbe nevet. Ellenkezőleg azon keli lennünk, 
mi mindazt, a mr\ el hitczikként dicsekszünk, tisztán t> 
igazán és világos nasbizonyítókokkal alapítsuk meg. Ezt 
pedig ennél a szentségnél meg nem cselekedhetjük. 

Nincs is az egyháznak hatalma arra, hogy a kegye-
lemnek új ígéreteit állapítsa meg, — bár némelyek azt 
fecsegik, hogy nincs kisebb tekintélye annak, a mit az 
egyház rendel, annál a mi Istentől vagyon; mert hát a 
Szent-Lélek kormányozza azt. Az egyház ugyanis az Ígéret 
igéjéből hit által születik és ép az ígéretnek ugyanazon 
igéje által tápláltatik ós tar ta t ik is fenn, tehát az egyház 
alapszik Isten ígéretén ós nem az Isten ígérete rajta. Az 
Isten igéje ugyanis elérhetetlen magasságban van az egy-
ház felett. Isten igéjére az egyháznak, mint teremtménynek 
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nincs hatalma bármit is alapítani, rendelni vagy tenni; 
hanem neki kell arra alapíttatnia, rendeltetnie ós helyhez-
tetnie. Hiszen ki szülheti a ty já t vagy any j á t ? ki teremtette 
meg előbb a lkotó já t? 

Az a hatalma azonban megvan az egyháznak, hogy 
megkülönböztesse isten igéjét az emberek beszédétől; 
miként Ágoston 9 1 mondja, hogy ő hitt az evangólíomnak, 
mert az egyház tet t bizonyságot a mellett, tanítván, hogy 
az az igazi evangélium, de nem azért, mintha az egyház 
az evangéliom fölött állana; mert ez esetben Isten felett 
ís állana, kiben hiszünk, mert az egyház őt vallja igaz 
Istennek. De, mint Ágoston9 2 egy más helyen mondja, az 
igazság a lelket ugy megragadja, hogy ez a szerint mindent 
a legbiztosabban képes megítélni, magát az igazságot 
azonban meg nem ítélheti ós mégis csalhatatlan bizonyság-
gal kénytelen mondani, hogy az az igazság* Példának 
okáér t : A mi értelmünk csalhatatlan bizonysággal állítja5 

hogy bárom és hót annyi mint t íz; és mégsem tudja okát 
adni, hogy miért igaz ez; és nem tagadhatja, hogy ez 
igaz. Ö maga ugyanis úgy fogva van, hogy inkább az 
igazság ítéli me£* őt, mintsem hogy ő ítélne meg azt. Ily 
értelem van a leiek megvilágosítása által az egyházban 
is, hogy a tanokat megitélje és megerősítse ; ezt ugyan 
ki nem mutathatja, bárha egészen bizonyos benne. Mert 
valamint a bölcselőknél az alapfogalmakat senki sem ítéli 
meg, hanem a többiek mind azok szerint itétitetnek meg; 
úgy vagyunk mi is a lélek értelmével, a mely minden 
dolgot megitól; es ő senkitől sem Ítéltetik meg, mint 
Szt. Pál mondja (L Kor. 2. 15.). 

Hanem erről majd más helyen. Bizonyos dolog tehát, 
hogy az egyház kegyelmet nem Ígérhet, mert ezt egyedül 
Isten teheti, miért is szentséget sem szerezhet. És meg ha 
meg is tehetné, mégsem következnék ebből, hogy a fel-
szentelés szentség volna. Mert ki tudja, melyik egyház az, 
a melyik a Szent-Leiket b í r ja? Hisz mikor ilyesmit meg-
állapítanak, rendszerint csak néhány püspök avagy tudós 
van jelen s nagyon lehetséges, hogy azok nem az egyház-
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bői valók és hogy mindnyájan tévedhetnek; a mint hogy a 
zsinatok gyakran tévedtek, kiváltképen a konstanczi,93, a 
mely a legotrombább módon tévedett volt. Mert egyedül 
az kétségtelenül ígaz? a mit az egyetemes és nem csupán 
a római egyház mond igaznak. Annakokáert megengedem, 
hogy a felszentelés az egyház szokása, melyhez hasonlót töb-
bet is hoztak be az egyházi a tyák : teszem azt az edények, 
a házak, miseruhák, a víz, a só, a gyertyák, a füvek, a 
bor és effélék szentelését; mindezeket azonban senki sem 
ta r t j a szentségnek, nincs ís igéret hozzájuk csatolva. így 
a férfi kezének megkenóse, feje körülnyírása s több más 
ilyes dolog nem szentség-nyújtás, mert ígéret nem párosul 
velük, hanem csakis beállítás bizonyos hivatalokba edények 
és szerek gyanánt. 

Ámde azt mondod: Hát Bionysius,94 a kí „Egyház-
kormányzatában^ hat szentséget számlál elő és azok kőző 
sorozza a papi rendet i s? Feleletem: Tudom, hogy a 
régiek közül csakis ezt egy firkászt hozzák fel a hét szent-
ség beigazolása véget t ; bárha a házasságot ő is mellőzte 
ós csak hat szentséget tanított. Mert a regi atyák ezekről 
a szentségekről bizony semmit sem tudnak. A szentség 
nevet sem használták, mikor ezekről a dolgokról beszeltek. 
Egészen űj dolog ugyanis a szentségek kitalálása* Az meg 
(hogy vakmerőbb szót ejtsek) épenséggel nem tetszik 
nekem, hogy ennek a Dionysiusnak, bánom is ón akárki 
volt légyen, oly nagy hitelt adnak, holott az alapos tudás 
képességének nyoma sincsen nála. Mert a mit a „Mennyei 
hierarchia" czímíí könyvében, a melyen a bolondosok és 
babonások agyon g$ otoi tók fejüket, az angyalokról ír, 
arra vonatkozólag csak azt kérdezem, kinek tekintélyével 
avagy mely ervekkel tudja ezt bizonyítani? Hát mindaz 
nem a saját agya koholmányának s merő álomképnek 
bizonyul, ha szabadon és pártatlanul olvassuk és Ítéljük 
meg ? A „Theología mysticá^ -ban pedig, a melylyel bizo-
nyos nagyon is tudatlan theologusok olyan nagyra vannak, 
határozottan kárhozatos, a mennyiben inkább Platót, mint 
Krisztust követi. Űgy hogy szeretnem, ha azt a hivő épen-



2 2 0 I). L U T H E R M Á R T O N 

séggel nem, avagy csak igen r i tkán olvasná. Mert Krisztust 
abból ugyan meg nem tanulod ismerni, sőt ha már ismered, 
ú j ra egészen elfeleded. Tapasztalatból beszélek. Inkább 
Pált hallgassuk, „hogy Krisztust, még pedig a megfeszí-
tetet t m e g i s m e r j ü k . ( X Kor, 20 2.) Mert ez „az út, az élet 
és az igazság.", (Ján, 14. 6,)c Ez ama létra, melyen az 
Atyához felszállimk. A inínt maga mondja: „Senki sem 
megy az Atyához, hanem ha általam", 

Igy az „Ecclesiastica hierarchiádban ís, mi mást tesz 
ez a Dionysius, mint hogy leírja az egyház egy némely 
szokását és allegoriásdít játszik minden bizonyítás nélkül ? 
ilyen formán já r t el nálunk a „Rationale Divinorum" czímű 
könyv 9 5 szerzője. Ilyféle iratokat és allegóriákat csakis 
azok bocsátanak közre, a kiknek semmi dolguk nincs. 
Vagy azt hiszed, hogy valami nehéz feladat volna az 
nekem, bármely teremtett dologról efféle allegóriákban 
szólni ? Hát Bonaventura9 6 nem alkalmazta-e a szabad 
tudományokat (artes liberales) a theologiára ? Elvégre ís, 
Gerson9 7 a kisebbik Donatns t 9 8 mystikus theologussá 
tette. Nekem se esnék nehezemre valami jobb hierarchiát 
írni annál, a mit Dionysius í r t ; hiszen ő a pápáról a bibor-
nokokról és az érsekekről semmit sem tudott és a püs-
pököt tar tot ta elsőnek. És kicsoda oly gyenge elméjű, 
hogy az allegóriákkal meg ne tudna téveszteni ? Szeretném, 
ha ily allegóriákkal egy theologus se foglalkoznék, míg az 
írás helyes és igaz értelmével tisztába nem jött . Különben 
megesik vele, a mi Orígenessel, hogy kárára theologizák 

Nem szabad tehát mindjárt szentségnek minősíteni 
valamit csak azért, mert Dionysius valamit írt róla. Hát 
miért nem csinálnak szentséget a processióból is, melyről 
ugyanott emlékezik meg s a mely egész máig szokásban 
v a n ? Hisz így annyi szentség lenne, a hány a szokás és 
külső szertartás támad az egyházban. 

Ily gyönge alapra támaszkodva eszelték ki azen jelle-
meket ós jegyeket, miket ezen ő szentségüknek tulajdonítanak 
s mel lek a felszenteltek letörölhetlen sajátságaivá válnak. 
Ejnye edes hát ez meg már miféle gondolat? Mely írással 
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avagy érvvel bizonyíthatod ez t? Nem azért mondom ezt, 
mintha tagadásba vennem náluk azt a szabadságot; hogy 
eszeljenek ki, mondjanak és állítsanak, a mit csak akarnak; 
hanem ragaszkodunk mi ís a mi szabadságunkhoz, hogy 
semmiféle jogalapon ne merjenek a maguk tételeiből hit-
czikket csinálni, a mint eddig cselekedni merték. Elég, ha 
a békesség okáért az ő szokásukat és el járásukat helyben 
hagy juk ; ámde arra hiába erőltetnek, hogy azt a mi lelkünk 
üdvősségere szükségesnek tar tsuk. Ha ők zsarnokságuk 
jogtalan kényszerétői eíállanak, űgy felfogásukat mi ís kész-
séggel helybenhagyjuk, hogy egymással ígyen békében 
élhessünk. Mert csúf és illetlen szolgálat, ha a keresztyén 
ember, szabad létére a mennyei és isteni tanokon kívül 
egyebeknek hődol 

Ez után legutolsó erősségükbe kapaszkodnak, tudni-
illik, hogy Krisztus a maga vacsorájánál mondotta: „Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre". Erre ők azt mondják : 
lássátok, ezzel Krisztus őket papokká szentelte. Ez alapon 
többek közt kisütötték, hogy a szentség két szín alatt 
csakis a papoknak adandó. Majd kihozták ebből, a mit 
akartak, hogy teljes önkénynyel alkalmazva a Krisztus 
szavait, megvédjék eljárásukat. De hát ebből állna Isten 
igéjének magyarázása? Ej5 édes, no csak felelj erre. Krisztus 
nem ígér itt semmit, hanem csak meghagyja, hogy ezt 
cselekedjük az ő emlékezetére. Hát miért nem sütik ki azt 
ís, hogy akkor szenteltettek fel papokká, mikor rá juk bízta 
az igehirdető hivatalt és a keresztseget, mondván: „Men-
je tek el széles e világra és hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek ós kereszteljetek az Atya stb. nevé-
ben." (Márk 16. 15.) hiszen igehirdetés ós keresztelés a 
papok sajátképi tiszte ? Aztán, minthogy mai nap a pap-
nak legkiválóbb tiszte, a mely alól (a mint mondják) nincs 
felmentvény, a kánonszerű ima-olvasás : miért nem sütötték 
ki a papirend szentségét, onnét, a hol Krisztus elrendeli 
az imádkozást ós sok más helyből, így különösen a kertben, 
hogy kísértetbe ne esnének ? (Máté 26. 41»). Itt persze azzal 
a kifogással állnak elő, hogy az imádkozás nincs megpa-
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rancsolva, hanem elég a kánonszerű ima-órákat 9 9 megtar-
tani ; hogy így ez a papi tiszt az írásból soha se legyen 
igazolható és így az imádkozás ezen papi tiszte ne eredjen 
Istentol, a mint hogy valóban nincs is Is tentől 

De hát ki állította a regi atyák közül, hogy e szavakkal 
a papszentelés rendeltetett el ? Honnan ez az ű j felfogás ? 
E felfogással ugyanis azt akarják, hogy az engesztel-
hetetlen visszavonás magva fenmaradjon, melynői fogva 
a papok ós laikusok kőzött nagyobb a különbség, mint 
az ég ós föld között, a keresztség, a kegyelem hihetetlen 
szégyenére és az evangeliomi gyülekezet megzavarására. 

És ismét a papok utálatos zsarnoksága a laikusokkal 
szemben, minélfogva ők a külsőségek, a kézmegkenés, a 
megnyírás 100 ós ruházat alapján magukat a többi Szent-
Lélektől felkent keresztyeneknél nemcsak különbeknek 
és jobbaknak tar t ják, hanem csaknem olybá veszik őket, 
mint hitvány kutyákat , a kik arra sem érdemesek, hogy 
az egyházban velük egyszerre említtessenek. Innét, hogy 
nem restelnek mindent, a mit csak akarnak, parancsolni, 
r a j tuk erőszakoskodni, ' őket fenyegetni, kényszeríteni és 
elnyomni. Szóval a felszentelés szentsége finom csel volt 
és még most is az, minden az egyházban eddig elkövetett 
és ezután elkövetendő szörnyű dolgok állandósítására. Itt 
véget ért a keresztyén testvériség, itt a pásztorokból far-
kasok, a szolgákból zsarnokok, az egyháziakból világiak 
lettek. 

Ha kénytelenek volnának megengedni, hogy mi mind 
a hányan csak megkereszteltettünk, hasonlókép papok 
vagyunk, a mint hogy valóban azok is vagyunk; és hogy 
rájuk, természetesen a mi beleegyezésünkkel, csupán az 
igehirdető hivatal van bízva: akkor egyszersmind tudnák 
azt is, hogy nem lehet több joguk és hatalmuk felettünk, 
csakis a mennyivel mi magunk saját j ó szántunkból őket 
felruházzuk. Meg vagyon írva (I. P ó t 2. 9.): „Ti kiválasz-
tot t nemzetség, királyi papság vagytok" és papi ország. 
Azért mi mind papok vagyunk, a kik keresztyének vagyunk. 
A kiket pedig mi papoknak nevezünk, azok szolgák, a 
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végre választva általunk, hogy a ml nevűnkben Intézzenek 
mindent. És a papság (sacerdotium) semmi más, mint szol-
gálat (ministerium). Hasonlót mond Pál (L Kor. 4. 1o)°. 
„Kiki űgy ítéljen felólunk, mint Krisztus szolgái és Isten 
t i tkainak sáfárai felől". 

Ebből foly, hogy az, aki Isten igéjét nem hirdeti, 
noha erre őt a keresztyén egyház meghívta, nem pap ; ős 
a felszentelés szentsége semmi más nem lehet, mint oly 
szokás, melynél fogva az egyházban igehirdetőt választunk; 
igy irja le ugyanis Isten a papot Malakías próféta á l ta l 
(2. 7.:) „A pap ajkai őrizzék a tudományt ős tant keresse-
nek szájából; mert a seregek Istenének követe ő \ Azért 
feltótlenül biztos dolog, hogy a ki nem a seregek Istené-
nek angyala, vagy más czólra ós nem (hogy űgy mondjam) 
követségre (angelatum) hívatik meg, az épenseggel nem 
pap, Miként az Űr Isten Hoseásnál is mondja, (4. <..): „Mivel-
hogy te az Isten igójót megveted, megvetlek én is, hogy 
ne lennél az én papom". Innét, hogy ők pásztoroknak is 
mondatnak, mivelhogy a legeltetés vagyis a tanítás a köte-
lességük. így hát, a kik csak a kánonszeríí imaórák meg-
tar tása ós a mise-áldozat végett szenteltetnek fel, azok 
lehetnek ugyan pápás, de nem keresztyen papok: mert 
ők nem csak hogy nem prédikálnak, hanem pródikálásra 
nem is hivatnak meg. Sőt épen az a czél, hogy az ily 
papság más rend legyen, mint az igehirdető hivatal. Azért 
ezek kanonikus és misós papok vagyis elő bálványok, 
kiknek pap a nevük, de ép papok legkevésbbe. Hasonló 
papokat avatott fel Jerobeam Bethavenben a nép söpredé-
kéből és nem a levitikus nemzetségből. 

íme ennyire aláhanyatlott az egyház dicsősége. Az 
egész világ teli van papokkal, püspökökkel, biborosokkal 
és klerikusokkal ós kőzülők (a mi t isztüket illeti) egyik 
sem prédikál, ha csak a szentségszerű felavatáson túl 
valamely más tisztre meg nem hivatik, hanem azt hiszik, 
hogy eleget tesznek kötelességüknek, ha a hosszú lére 
eresztett imákat lemorzsolják ós a miset elolvassák; aztán 
ugyanazon órákban sohasem imádkoznak, vagy ha imád-
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koznak, csak magánosan cselekszik azt és (a mi a leg-
nagyobb istentelenség) miséiket mint áldozatot muta t ják 
be (holott a mise a szentséggel való élés). Űgy, hogy e 
szerint nyilvánvaló, hogy a felszentelés, a mely mint szent-
ség az emberek e fa j tá já t a papi rendbe avatja, bizonyeyal 
teljes tisztára oly emberek találmánya, a kik az egyházi-
ügyekhez, a papsághoz, Isten igéje szolgálatához és a 
szentségekhez semmit sem értenek, hogy a milyen a szent-
ség, olyanok legyenek a papjaik ís. E tévelygéshez és vál-
sághoz járul t az a nagyobb fogság, hogy ok a többi keresz-
tyénektől, mint profán néptől magukat elkülönítették, ép 
űgy, mint a hogy a gallok, Oybele istennő papjai,1 0 1 meg-
csonkították magukat, ős csak űgy puszta látszatra a 
nőtlen elet terhét vették nyakukba. 

És nem ért be azzal e képmutató ós tévelygő irány-
zat, hogy a dígamiát megtiltották, vagyis azt, hogy bár-
kinek egyszerre két felesége lehessen, mint ez hajdan a 
törvény alatt előfordult (mert tudjuk, hogy a digamiának 
ez a jelentése), hanem szerintük digamia,102 ha valaki nem 
egyszerre, hanem egymásután két hajadont vesz ei vagy 
egyszer egy özvegyet. Sőt a legszentebb szentség szent-
séges szentsége oly nagy jelentőségű, hogy nem lehet pappá 
az, a ki hajadont vesz ís el, míg felesége életben van. És 
hogy a szentség legmagasabb foka elérhető legyen, a pap-
ságról leteszik azt is, a ki nem tudva ős merő szerencsét-
lenségből valamely romlott hajadont vesz el nőül Ámde 
ha hatszáz ringyőval piszkoskodott vagy ha egy sereg 
asszonyt és hajadont ej tet t teherbe vagy ha megannyi fiút 
használ fel faj talankodásra, ez épen nem akadály, hogy 
püspök vagy bíboros avagy pápa lehessen." És azt, a mit 
Pál CL Tim. 3. 2.) mond, hogy: „a püspöknek egy feleség-
gel bíró férfiúnak kell lennie, oda magyarázzák, hogy neki 
egy egyház főpapjának kell lennie. Innét folyik az egyházi 
alapítványok ősszeferheflensóge, kivévén az esetben, ha a 
fel ment vényt adó hatalmas pápa egyre három, husz vagy 
száz feleseget azaz egyházat bíz, pénzzel avagy egyéb szol-
gálat ta l megvesztegettetve, szerinte: keresztyén szere-
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tettől és az egyház hő gondjától indíttatva ós kényszerít-
tetve. 

Óh ti, e rend szentségéhez méltó pápák, ti nem a 
keresztyén egyháznak, hanem az ördögi zsinagógáknak, 
igen a sötétségnek fejedelmei I Ézsaíássai keli felkiáltanom 
(28. „Óh ti gúnyolódok, a kik uralkodtok az én 
népemen, a mely Jeruzsálemben van!" És Ámossal (6. 
„Ja j a kevélyeknek Síonban ós kik elbizakodtak Saniaría 
hegyén, es kik azzal dícsekesznek, hogy a népeknek fejei 
ós a kikhez Izrael háza járni szokott stb." Óh Isten egy-
házának gyalázatja ; mely e szörnyű istenkáromló papoktól 
származik! Hol vannak azok a papok, a kik az evangéliumot 
ismerik, ne mondjam hirdetik? Mit kérkednek hát papsá-
gukkai ? Miért akarnak ők szentebbek ós jobbak ós hatal-
masabbak lenni más keresztyéneknél ? Óraszám minden 
avatatlan egyen tud imát olvasni vagy mint Szt. Pál mondja : 
nyelveken beszólni (I. Kor, 14. 4.) Ámde óraszám imádkozni 
ez a barátok, remeték és a magán, a laikus személyeknek 
dolga. A pap tiszte a prédikálás, ha pedig nem prédikál, 
ep olyan pap, mint a milyen embernek a festett ember. 
Az tenne valakit püspökké, hogy ily hitvány fecsegő papo-
kat szentel fel ? Vagy hogy templomokat vagy harangokat1 0 3 

szentel, gyermekeket bérmál? Neml ezt megteheti egy 
diakon, meg bármely laikus. Isten igéjének szolgálata tesz 
bárkit pappá és püspökké. 

Azért azt tanácslom, meneküljetek mind, a kik bizton 
akartok élni; meneküljetek ti i f jak ós ne engedjótek, hogy 
e szentséggel felavassanak titeket, csakis az esetben, ha 
vagy prédikálni akar tok vagy ha hiszitek; hogy a felszen-
telés e szentsége a laikusoknál jobbakká nem teszen tite-
ket. Mert az órás ima-olvasás semmi. Végre is a mise-
áldozat nem egyéb, mint a szentség élvezése. Mi van hát 
bennetek, a mi nem volna meg bármily la ikusban? A 
körülnyirott fej és ruháza t? Nyomorult papság az, a mely 
nyír étből ós ruházatból álh Avagy az u j j altokra öntött 
olaj tesz t i teket papokká? Hiszen a Szent-Leiek olajával 
testben és lélekben minden egyes keresztyén meg vagyon 

D. Luther M. művei . 1 5 
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szentelve ős hajdan a szentséget csak úgy kezelték ők, 
mint mostan a papok. Bár jelenleg a ml vakhitlink a lai-
kusoknak nagy bűnül rőjja fel, ha a puszta kelyhet avagy 
a törlőkendőt megérintik. És az ís illetlen dolog, ha egy 
szent kolostori szűz az oltári avagy más szent ruhákat 
ki akarná mosni íme az Istenért, mennyire elhatalmasodott 
a felszentelés eme szentséges szentsége. Hiszem, hogy jövő-
ben a laikusoknak még az oltárt sem lesz szabad megérin-
teniük, ha csak előbb pénzáldozatot nem hoznak. Majd szét-
vett a méreg, ha a legeslegelvetemedetteb embereknek isten-
telen zsarnokságára gondolok, a kik ily nevetséges és gyere-
kes t réfákkal gúnyolják ki és nyomják el a keresztyént. 

Ánnakokáért, a ki keresztyén akar lenni, legyen bizo-
nyos az iránt és fontolja meg jól magában, hogy mi mind-
nyájan egyenlőképen papok vagyunk, vagyis, hogy az 
Isten igéje ós bármely szentség dolgában azonos hatalom-
mal bírunk. Ámde nem szabad bárkinek azt gyakorolni 
csakis a gyülekezet beleegyezésével vagy felsősóg meghí-
vása alapján. Mert a mi mindenkivel közös, azt egyénileg 
senki sem foglalhatja le a maga számára, míg erre meg 
nem hivatik. S épen 4 azért, ha a felszentelés szentsége 
valami, nem lehet más, mint közönséges szokás (rítus,) 
melynél fogva valakit az egyház szolgálatára meghívunk. 
Továbbá a papság sajátkóp semmi más, mint az Ige szol-
gálata, az Igéé, mondom, nem a törvényé, hanem az evan-
gólioméo És a diakoni hivatal1 0 4 nem az evangéliom vagy 
a levelek olvasásának, mint manapság, hanem az egyházi 
j avak szegények közt való kiosztásának tiszte, hogy a 
papok a mulandó terhek alól feloldozva, annál szabadabban 
és szorgalmasabban foglalkozhassanak az imával és Isten 
igéjével Mert e czólzattal ál l í t tat tak be a diakonusok, mint 
az Apóst, Csel könyvében (6. 3.) olvassuk. E szerint tehát 
az, a ki az evangóliomot nem ismeri vagy nem is hirdeti, 
nemcsak hogy nem pap vagy püspök, hanem az egyház 
mételye, a ki a pap vagy püspök bitor czíme, mint egy 
báránybőr alatt, az evangóliomot elnyomja ós az egyház-
ban a farkas szerepét viszi. 
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Azért azok a papok ós püspökök, a kikkel most az 
egyház teli van, hacsak más módon nem munkál ják üd-
vösségüket vagyis, ha be nem ismerik, hogy ok sem nem 
papok, sem nem püspökök, ós nem szánják-bánják, hogy 
oly nevet viselnek, a mely nóvvel járó tisztet vagy nem 
ismerik vagy betölteni nem képesek ős ekként ima és 
könyvek közt nem keseregnek kép mutatásuk nyomorait 
állapota mia t t : bizonynyal az őrök kárhozat fiai És betel-
jesül, a mi róluk Ézsaiásnál (5. 13. l4.) irva vagyon: „Azért az 
én népem foglyul esik oktalanságból, nagyjai éhezni fognak 
ós serege szomjúhozni. Azért a pokol fel tárja torkát ós ki tár ja 
száját végtelenül, hogy alászálljanak mind nagyjai ós tömege, 
gazdagjai és vidámai". Óh, korunkat jellemző borzasztó 
Ige, mely szörnyű nagy torok nyeli el a keresztyeneket! 

Ámde ha az írásból ennyit megtanultunk, tudniillik, 
hogy ópen az a szolgálat, a mit mi papságnak nevezünk 
épenseggel nem látom be, hogy ne lehetne abból új ra lai-
kus, a ki pappá lett, ha ő a laikusoktól csakis a szolgá-
latra nézve különbözik, A szolgálatból kitétel pedig épen 
nem lehetetlenség, hiszen a bűnös papokat ma is min-
denütt megbüntetik, a mennyiben őket vagy eltiltják egy 
időre hivataluktól vagy végkép meg is foszt ják a t tó l Mert 
a letörőlhetlen jelleg találmánya rég nevetség tárgyává 
l e t t Megengedem, hogy a pápa ezt a jelleget vagy jegyet 
rányomja, ámde Krisztus tudta nélkül; ós hogy ez által 
az illető felszenteltetvén, pappá lesz, de nem annyira 
Krisztus mint inkább a pápa saját szolgájává ós foglyává, 
mint ez jelenleg történik; ámde, hacsak nem csalódom, 
ha e szentség ós találmány új ra megszűnik, a pápaság a 
maga eltörőlhetlen jellegeivel aligha áll meg ós mi újból 
visszanyerjük ama boldog szabadságot, a melyből megis-
merjük, hogy mi minden jogban mindnyájan egyenlők 
vagyunk és a zsarnok igatói megmenekülve megért jük, 
hogy a ki keresztyen, a Krisztus. A kié pedig a Krisztus, 
azé minden és az mindent tehet. Erről többet s nyomaté-
kosabban, ha majd észreveszem, hogy ez az ón pápista 
barátaimnak nincsen Ínyükre. 

1 5 
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VII. 

Az iitolsé kenet szentségéről105 

A betegek uiegkenésónek e szokásához theologusaink 
két hozzájuk méltó függeléket csatoltak. Az egyik: hogy 
szentségnek nevezik, a másik : hogy mint ilyet utolsónak 
jelentik k i így lett aztán ama szokásból az utolsó kenet 
szentsége, mert az csak a haldoklónak oszthatóé Való-
színűleg az elnevezés oka meg onnan ered, mert — hiszen 
elmés dialectikusok 106 ok I — így akar ták azt összekötte-
tésbe hozni a keresztségnek első ós az erre következő 
két szentségnek t 1 a bérmálásnak ós felavatásnak (ordo) 
azt követő felkenóseivel. 

Hát itt csakugyan hivatkozhatnak ellenemben Jakab 
apostol tekintélyére, a ki szerint itt megvan az igéret is, 
meg a külső jel is, mint a melyeken — előbbi fejtegeté-
seim szerint — minden szentség alapul. Mert úgymond: 
„Beteg-e valaki ti köztetek? hivassa az egyházi szolgákat 
és imádkozzanak érte, megkenvén őt olajjal az Úrnak 
nevében. És a hitből származott imádság megtar t ja a beteget 
ós felsegéli őt az Űr : és ha bűnt cselekedett, megbocsát-
tat ik neki"„ (Jakab I. 5, 14. 15>)„ íme — mondhat ják — 
a bűnbocsánat ígérete ós az olaj külső jele l 

Nos én meg a mondó vagyok, ha bomlottul beszeltek 
bármiben, hát itt azt cselekszik kiváló mértékben. Nem 
akarok ón itt arra utalni, hogy ez a levél Jakab apostoltól 
nem származhatott s nem is méltó arra, hogy az apostoli 
szellemmel összeköttetésbe hozzák, a mint est sokan ő 
közülök oly nagy bizonysággal áll í t ják1 0 7 , a tekintély 
iránt való, megszokott alázatuknál fogva, legyen e tekintély 
egyébként bármily kétes eredetű is. És ha mindjárt magáé 
szent Jakabé volna is e levél, nem haboznám kijelenteni, 
hogy szentséget rendelni saját hatalmából, t. i Isten ígé-
retét külső jelhez kötni, nincs joga egyetlen apostolnak 
sem, mert e jog egyedül Krisztust illeti meg. Ily értelem-
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ben mondja Pál ís (I. Kor, 11. 23.)f hogy o az „Űrtől vette" 
-az úrvacsora szentségét § hogy az ő küldetése nem az, hogy 
kereszteljen, hanem hogy az evangéiomot prédikálja (I Kor, 
1. 17.)0 Áz ':*evangéliomban pedig magában sehol e szent-
ségről egyetlen szó sincs. Hanem hagyjuk mindezt. Marad-
junk csak meg ama szavaknál — legyen szerzőjük apostol 
vagy nem apostol — maguknál s látni fogjuk nyomban, 
hogy nincs azokban semmi, a miből a szentségek e meg-
szaporítása következhetnék. 

Először ís : ha azt hiszik, hogy igaz s így megtar-
tandó az, a mit az apostol mond, hát ugyan mily tekintély 
jogán vál toztat ják meg azt s állnak neki ellent? Mikóp 
csinálhatnak utolsó kenetet abból, a mit az apostol közös 
jóra rendel t? Hiszen nem akarta ő, hogy utolsó legyen az, 
tehát csak a haldoklónak nyúj tha tó ; ellenkezőleg, vilá-
gosan mondja : „Beteg-e valaki ti köztetek ?" . . . És nem 
mondja : „Haldoklik-e valaki ?" Árra, hogy mint elmeskedík 
itt Dionysius „Ecclasiastica hierarchiája",108 épen semmit 
sem adok : mert az apostol szavai teljesen világosak, ha 
tehát ez és ők azokra hivatkoznak, miért nem követik 
tiszta értelmében? Világos ebből, hogy nem írás-alapon, 
de sajá t önkényükből, az apostol szavainak nyilvános félre-
értésével vagy magyarázásával, csempészték be az utolsó 
kenet szentséget; egyenes megrövidítésével egyébb bete-
geknek, a kiktől — jóllehet Jakab számukra rendelte — 
e jótéteményt önkényes erőszakkal megvonták. 

Ám még érdekesebb, a mit az apostol Ígérete maga 
kifejez : „A hitből származott imádság megtar t ja a beteget 
és felsegíti őt az Űr s tb . . . „" Lám, az apostol meghagyása 
szerint azért kell imádkozni s a beteget olajjal megkenni, 
hogy nyavalyájából kiépüljön s ismét visszanyerje egész-
ségét ; azaz hogy meg ne hal jon; meg hogy így a meg-
kenetése se legyen utolsó, A miként ezt egyébként ma is 
az ily betegek felett használt imák bizonyítják a melyeket 
azok felgyógyulásáért mondunk s a melyek így egyenesen 
ellent mondanak annak, hogy a megkenóssel csak a hal-
doklókat lássuk el, t. i. nehogy ezek még egyszer kiépül-
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jenek nyavalyájukból s egészségeket ismét visszanyerjék,. 
Valóban nevetségre méltó volna, ha épen nem volna e 
dolog oly nagyon komoly, hogy mily okos, ö^yes és értel-
mes magyarázattal tisztelik meg itt az apostol szavait. 
Nem rí-e ki itt ís nyílvánvalólag az o sophísta botorságuk, 
a melylyel — miként annyi más helyen — állítják, a mit 
az írás tagad, és tagadják, a mit az írás áll í t? Hát ne 
legyünk ezért hálára kötelezve e nagytudományű meste-
reink i ránt? Bizony, jogom volt állítani, hogy bomlottabbul 
sehol sem beszéltek, mint épen e helyen, 

Továbbá ha e cselekmény: szentség, kétségkívül 
— mint ők állítják — valóságos signura az, a mely jelentős 
es igaz„ Hát igazában jelent is egészséget és a beteg fel-
épülését, mint azt az apostol szavai világosan mond ják : 
„A hitből származott imádság megtar t ja a beteget ós fel-
segíti őt az Űr". Űgy de ki ne látná, hogy hiszen Jakab 
ígérete e szentségben nem csak hogy kevésben, de sem-
miben sem teljesüli Mert ezer közt alig akad egy, a ki 
ismét lábra áll; úgyde ezt sem a sacramentumoak, hanem 
inkább a természetnek vagy az orvosságnak kell tulajdoní-
taniok, mert hiszen a sacramentumnak épen ellenkező 
hatást tulajdoní tanak! Mit mondjunk t ehá t? Nyilván azt, 
hogy vagy az apostol hazudott, mikor igórt, vagy a szent-
ség — nem szentség; mert a szentség Ígérete bizonyos, 
itt pedig rendszerint bizonytalan. Sőt hogy e theologusok 
mélységes bölcseségével s elmeólével még alaposabban 
megismerkedjünk, tudnunk kell, hogy magyarázatuk szerint 
az utolsó kenet azért utolső? hogy a hozzá csatolt igéret 
ne menjen teljesedésbe, vagyis — hogy a szentség ne 
legyen szentség! Mert ha utolsó az: úgy nem gyógyít ; 
hiszen ha gyógyítana: úgy épen nem volna —uto lsó . Ily 
bölcs mesterek magyarázatából aztán világosan következik, 
hogy Jakab szükségszerűleg önmagával ellenmondásba 
jutott , s épen hogy több sacramentumot ne létesítsen, hát 
még e sacramentumot kellett rendelnie : hiszen — úgy 
mondanak — az olajjal való megkenés azért utolsó, hogy 
ne legyen igaz, mintha a beteg általa újból egészségessé 
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válhatnék, a mint pedig Jakab tényleg gondolta. No hát 
ha ez nem bomlott dolog, hát kérdeni, hol kezdődik az 
eszeveszettség ? 

Valóban rávall e mesterekre Pál mondása (I. Tim. 
h 7„), hogy „a tőrvénynek doktorai akarván lenni, nem 
értik sem azt, a mit szólnak, sem azt a mit beszéddel 
erősítenek". így olvassák ők az összes í rásokat mindent 
értelem nélktih Hasonló felületességgel alapították a fülbe-
gyónást ís az apostol e szavaira: „Valljátok meg egymás-
nak bűneiteket" (Jakab i 5= l6.) Ámde még csak az apostol 
ama rendeletét sem ta r t j ák meg, hogy az egyházi szolgá-
kat hívassák, hogy ezek a betegekórt imádkozzanak (Jakab 
5. 14o): nem ís küldenek most alig egyetlen kis papocskát, 
holott az apostol világosan megkívánja, hogy az egyházi 
szolgák, tehát többen, sokan jelenjenek ott meg, nem ngyan 
az olajjal való megkenés, hanem az imádkozás végett. 
Hiszen azért mondja, hogy „a hitből származott imádság 
megtar t ja a beteget": jóllehet nem tudom biztosan, vájjon 
papokat értett-e akkor , a midőn egyházi szolgákat vagyis 
presbytereket (véneket) emlí t Mert nem szükségkép pap, 
vagy az egyház szolgája is az, a kí vén, a miből arra a 
gondolatra is jöhetsz, hogy tán az apostol a gyülekezet 
véneire s legtekintélyesebbjeire czólzott, hogy ezek keressék 
fel a betegeket, hogy az irgalmas szeretet cselekedetét 
gyakorolják s hitben imádkozzanak, evvel a betegnek meg-
gyógyulását eszközöljek* Ámbár másrészről tagadhatlan, 
hogy azf egyházat ősidőkben a vének kormányozták, a 
nélkül, hogy felszentelt rend lettek volna, csupán koruk 
s tapasztalatuk révén megválasztva. 

Azért azt gondolom, hogy ez a megkönés semmi egyéb? 
mint a miről Márk evangélistánál is (16. 18.) megírva talál-
j u k : „Betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak". Az 
ős egyházban ugyanis bevett szokás volt az s általa a 
betegekre csodás hatást gyakorol tak; de e szokás már rég 
megszűnt, ép úgy, mint a „kígyók felemelése" is, a melyre 
ugyanott Krisztus a hívőknek szabadságot ád, hogy t. i. 
„kígyókat vesznek fel és ha valami mérges állatot isznak 
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meg, nekik nem árt, ós betegekre vetik kezeiket és meg-
gyógyulnak", Igazán csodálom, hogy ez igékből is miért 
nem sütöttek kí egy űj sacramentumot hiszen itt ís ép 
úgy meg van az ígéret ís, a külső jel is, akár csak Jakab 
igéiben! Azért ez a koholt utolsó kenet épen nem szent-
ség, hanem csak Jakabtanács, a melyet Márk evangéliumá-
ból merítve ád s a melyet követett, a kí akart. Mert nem 
hiszem, hogy e tanácsot minden betegnek adta volna, 
hiszen a gyülekezetnek a gyengeség dicsekvóse, a halál 
pedig a mi nyereségünk, hanem csakis azoknak, a kik 
betegségüket türelmetlen lélekkel ós gyenge hittel viselik, 
s a kikben ép ez okból Isten a hitnek csodaerőit és hatásait 
kinyilvánítani akarja. 

Jó előre látta ezt Jakab, azért is az egészségnek és 
bűnök bocsánatának igéretót nem az olajhoz, hanem az 
imádsághoz köti mondván: „És a hitből származott imád-
ság megtar t ja a beteget és felsegéli őt az Űr : ós ha bűnt 
cselekedett, megbocsáttatik n e k i / A sacramentumnak nem 
lényeges része a kiszolgáltató imája vagy épen a hite, 
hiszen bűnös egyén ís keresztel és szentel ima nélkül / 
hanem igen is egyedül Isten ígéretén s rendeleten alapul 
az s attól kívánja meg a hitet, a ki vele él. Űgyde hol 
van a mi mai utolsó kenetünkben a hit imája ? Ugyan ki 
imádkozik oly hittel a beteg mellett, a mely nem kétel-
kedik ennek felgyógyulásában ? Már pedig Szt. Jakab itt 
oly imádságról beszél amelyről levele elején (1. 6.) mondja : 
„Kérj hittel, semmin sem kételkedvén", s Krisztus is azt 
tanít ja (János ev. 16. 23.); „Bizony, bizony mondom nék-
tek, valamit kórendetek az Atyától az ón nevemben, csak 
higyjétek, hogy megnyeritek s meg adja nektek". 

Semmi kétség, hogy ha még manapság is igy imád-
koznának a beteg ágya mellett, t. L a gyülekezet legvénebb, 
legtekintélyesebb s legszentebb életű tagjai, hát a teljes hit 
által annyinak szereznők vissza egészségét, a mennyinek 
csak akarnók. Mert ugyan mi lehetetlen a h i tnek? Mi 
azonban feladjuk a hitet, noha azt az apostol szavai első 
sorban követelik ós a vének nevezete alá foglalunk min-
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den papot, holott e papoknak csupa vén és szavahihető 
férfiaknak kellene lenniük; aztán a szabados és közönsé-
ges megkenésből utolsó kenetet csinálunk és általa nem-
csak hogy a betegeknek amaz egészséget nem szerezzük 
vissza, a melyet Jakab megígér, hanem ép ellenkezőleg 
tönkre tesszük azt, ha meg nem nyerjük. És még dicsek-
szünk, hogy ezt a mi sacramentumunkat, nem, koholmá-
nyunkat az apostol igéivel igazolhatjuk, holott ezek avval 
homlokegyenest ellenkeznek. Óh ti szegény theologusok! 

Nocle azért ón ez utolsó kenet szentségét nem vetem 
el; azt azonban erősen tagadom, hogy az a Jakab apostol 
által ajánlott megkenéssel azonos lenne, minthogy a ket tő 
sem alakra, sem használatra, sem erőre, sem czélra nézve 
nem vethető egybe. Oda sorozom a magunk szerezte szent-
ségek közé, milyenek a víznek és sónak megszentelóse ós 
meghíntóse, Mert nem tagadhat juk, hogy minden teremt-
mény „megszenteltetik Istennek igéje ós a könyörgés által" 
mint erre Pál apostol (i Tim. 4. 5.) t an í t S ííyformán nem 
tagadjuk, hogy az utolsó megkenés által béke ós bűnbo-
csánat eszközölhető ; de nem azért mintha az Isten rendelte 
szentség volna, hanem mivel az, a kinek javára szolgál, 
hittel veszi annak áldásait, mert a hit, a mely elfogad, 
nem téved, még ha a ki a hívőnek a kenetet nyújt ja, téved 
iSo Mert kereszteljenek vagy oldozzanak bár fel valakit 
tréfából, vagyis ugy, hogy a cselekmény semmit se érjen 
a kiszolgáltató szempontjából mégis valósággal meg van 
keresztelve s fel van oldozva az, a kinek a cselekmeny 
szól, ha hisz. Mennyivel inkább nyugtat ja hát meg a bete-
get az, a ki őt az utolsó kenettel ellátja, bárha a kiszol-
gáltatás magában véve épen nem kielégítő, mivelhogy itt 
szentségről szó sincs: hiszen a megkentnek hite elveszi 
azt is, a mit a kenet osztója maga nem nyújthatot t , nem 
ís akarhatot t neki nyújtani, mert a megkentnek elegendő, 
ha az Igét hallja és hisz. Mert a miben hiszünk, azt meg 
is kapjuk, legyen bár a kiszolgáltató cselekedete még 
oly ámító avagy csalfa ís. Hiszen Krisztus maga biztosít 
minket, hogy „mindenek lehetségesek a hívőnek" (Márk. 
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9, 23°) § másu t t : „Legyen a te hited szerint", (Máté 8, 23°}° 
Ámde a mi szőrszálhasogató sophistáink © sacramentum ok-
nál mit sem szólnak a hitről, hanem csak világba fecsegnek 
a sacramentumoknak csodatevő erejőkről; mert hát tanul-
nak ugyan mindörökké, d© azért sohasem ju tnak el az 
igazság megismerésére. 

Mindamellett iidvös dolog, hogy e kenet — az 
utolsó, mert így legalább a zsarnokság ős kapzsiság 
csúffá néni teheti és a haldoklóknak irgalom az benne, 
hogy szabadon megkenhetők, meg ha meg nem gyóntak 
s az Űr szent vacsoráját sem vettek, Mert ha e megkenés 
mindennapi használatban volna, hozzá a betegeknek ha 
nem is bűnbocsánatot, hát legalább gyógyulást szerezett 
volna: ugyan édes! volna-e hely manapság széles e világon, 
a hová a pápák be nem fészkelték volna magukat, mikor 
csupán az egy gyónás és a kulcsok meg a papirend szent-
ségéből hatalmas császárokká s királyokká le t t ek? Jobb 
hát így, a mint v a n ; mert a mint megvetik a hitnek 
imáját, ép úgy képtelenek egyetlen beteget egészségessé 
tennní s csináltak egy ősi szokásból — új sacramentumot 

* 

Egyelőre legyen elég a négy szentségről. Tudom, a 
mit mondottam, nem fog tetszeni azoknak, a kik a szent-
ségek száma ós használata dolgában nem a Szentírás, 
hanem a római szék tekintélye szerint igazodnak, mintha 
bizony a római szék volna mind © szentségek forrása, 
ós nem sokkal inkább azok a fo theologiai iskolák, a 
melyeknek kétségenkívíil mindenben sok és nagy hálával 
tartozik. Mert a pápaság szertelen zsarnoksága egy perezre 
sem állhatna meg, ha a főiskolák oly nagymérvben nem 
támogatnák azt, főleg, ha meggondoljuk, hogy a sok híres 
püspökség kőzött egy sincs, a melynek oly kevés tudo-
mányosan művelt püspöke lett volna, mint a római. Mert 
a római püspökség mindeddig a többieket csupán erőszak, 
csalás és balhit dolgában multa felül; hiszen azok, a kik 



AZ EGYHÁZ Í U P . Y L C I I I FOGSÁGÁLÓL SZÓLÓ KÖNYVECSKE 2 3 5 

ezer évvel ezelőtt ültek a püspöki széken, utódjaiktól 
annyira e l i tnek, hogy kétségbe kell vonnunk vagy ezeknek 
vagy azoknak római püspökséget 

Vannak még cselekmények, melyek a sacramentumok 
közé volnának sorozhatok, azok t. L, a melyekhez Isten 
Ígérete kötve van, milyenek: az ima, az Ige és a kereszt. 
Hiszen Krisztus az ímádkozónak sokszor megígéri meg-
hallgattatásáfc. főleg Lukács evangéliumában (11. v s fk) , a 
hol sok példával buzdít az imádságra s biztat, hogy „bol-
dogok, a kik Istennek igéjét hallgatják és megtar t ják azt / ' 
(28. v.). Kí sorolhatná fel itt azonban, hányszor igéri meg 
o a gyötrodőknek, békéssőgtűroknek és alázatosaknak 
segítségét és dicsőségét? Egyáltalán ki volna képes mind 
elősorolni a sok isteni ígéretet, hiszen az egész Szentírás 
egyebet sem tesz, mint, hogy minket hitre buzdít, hol 
parancsolatok ós fenyegetések által kényszerítve, hol Ígére-
tek s vigasztalás által szelíden édesgetve; igen az egész 
írás nem egyéb, mint törvény és ígéret; a törvény meg-
alázza a fennhéjázót követeléseivel; az ígéret pedig fel-
magasztalja az alázatost bocsánatával. 

Ismeretes azonban, hogy voltaképi szentségek csak 
azok, a melyekhez jellel kapcsolatból ígéret fűződik. Á 
többiek, a melyek ily jegy gyei nem bírnak, igeretek csupán. 
A miből foly, hogy ha élére állítják a dolgot. Istennek egy-
házában nincs több, mint két sacramentum, t. i. a keresztség és 
az úrvacsora? mivelhogy csak e kettőnél van meg nyilván-
valólag az isteníleg rendelt külső jel ós a bűnbocsánat 
ígérete. Mert a bűnbánat (gyónás) szentsége, a melyet a 
kettőhöz csatoltam, szűkölködik ily Isten által rendelt 
látható jegy nélkül, azért mondtam, hogy nem más az? 

mint a keresztsóghez vezető út és megtérés.1 0 9 Magok az 
iskolás theologusok sem mondhatják, hogy az ő meg-
határozásuk a bűnbánatra is alkalmazható volna, mint-
hogy a szentség fogalmát ők is külső jelhez kötik, mint 
a mely érzékeink számára ama dolog formáját képviseli, 
a mely abban láthatatlanul hat. Ily külső jegye pedig a 
bűnbánatnak s absolntiónak nincsen, miért is s&jat meg* 
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határozásuk kényszerít! okét arra, hogy vagy a bűnbánat 
szentségi jellegét tagadják s evvel a szentségek számát 
kevesbítik, vagy pedig hogy a szentségeknek űj meghatáro-
zását koholják ki. 

A keresztség, a melyet mi az egész életre kihatőnak 
vallunk, alapjában az összes szentségek foglalatja, a 
melyekre az életben szükségünk lehet. Az úrvacsora való-
jában a haldoklónak s ez élettől válalkozónak sacraraen-
tuma, minthogy benne Krisztusnak e világtól való meg-
válását hirdetve, tannbizonyságot teszünk arról, hogy őt 
köve t j ük : űgy osztjuk meg hát a két szentséget, hogy a 
keresztséget életünk kezdetére s folyamatára, az űrvacsorát 
pedig a végre és a halálra vonatkoztat juk. Arra valók, 
hogy éljen mindkettőjükkel minden egyes keresztyén hivő 
egész életében, mindaddig, míg végül tökéletesen meg-
keresztelve ós megerősödve válik meg a világtól, újjá-
születve egy űj, őrök életre, a hol majd Krisztussal együtt 
fog ülni Atyja országában, a mint ezt Ő szent vacsorája 
szerzésekor meg is igérte, mondván: „Bizony mondom 
nektek : nem iszom többe a szőlőtőnek gyümölcsében, mind 
ama napig, melyen újra iszom veletek az Isten országában". 
(Márk 14, 25,). A miből nyílván látható az is, hogy Jézus 
ez úrvacsora szentséget tényleg az örök élet elnyerése 
végett rendelte. Mert ha mindkét szentség jelentése telje-
sedésbe mégyen, a keresztség és úrvacsora megszűnik. 

* * 

S evvel végét szakítom ez előjátéknak,1 1 0 a melyet 
ezennel minden buzgó keresztyénnek szíves örömmel bo-
csátok ítélete alá, a mennyiben t. l az írás igaz értelmét 
s a szentségek helyes használatát megismerni őszintén 
törekesznek. Mert nem csekély adomány ám „tudni azokat, 
a melyeket nekünk ajándékozott az Is teni (L Kor. 2. 12.) 
s tudni azt is, hogy miként éljünk az ajándékokkal . A 
léleknek ily értelmével felszerelkezve, nem fogjuk magunkat 
ámítva más vélelekedésre rábízni. Minthogy pedig a mi 
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tbeologusaink nekünk ép e két dolgot nemcsak hogy sehol 
sem nyúj t ják , de sőt azokat teljes igyekezettel homályba 
burkolni iparkodnak; ón, ha azokat magam sem adhattam, 
hát legalább homályba nem burkoltam, sőt alkalmat nyúj-
tot tam másoknak, hogy e dolgokat alaposabban vizsgálják 
meg. Az volt csupán a törekvésem, hogy napfényre hozzam 
mind a ke t tő t : hiszen mindnyájan mindent nem tudhatunk. 
Ámde az istentelenekkel, a kik az isteni dolgok helyett 
gaz zsarnoki módon a maguk koholmányait varr ták nya-
kunkba, velük bátran s nagy lelki örömmel szembe szegzem 
ez iratomat, mítsem törődve vak dühükkel ós mergökkeL 
Bár szívből kívánóiig hogy értelmök megvilágosodjék, a 
mint hogy szorgalmukat nem ís kicsinylem; de igenis el 
akarom választani őket az igaz ós jóravaló keresztyénektől 

Hallom azt ís, hogy újból bullák ós pápai üldözés 111 

várnak rám, s czé-ljuk, hogy tanaim visszavonására kény-
szerítsenek, vagy pedig eretneknek nyilvánítsanak. Ha ez 
csakugyan való, hát jó, legyen e könyvecske első lépes 
az ón tanaim jövendő visszavonásának terén, nehogy fel-
fuvalkodott zsarnokságukban hiába panaszkodjanak. Rövid 
idő múlva majd írok én Krisztus segedelmével oly vissza-
vonást, a milyent a római szók eleddig nem látott, hallott 
s a melyben majd kellő módon bizonyítom be engedelmes-
ségemet az én Uram Jézus Krisztusom nevében. 

Ámen, 

Zsarnok Heródes, mért remegsz 
Krisztus jövetelére ? 
Földi hatalmat nem keres, 
Ki mennyet hoz a földre.112 





III. 

AZ ÚJ ECK-FÉLE BULLÁKRÓL ÉS 
• HAZUGSÁGOKRÓL, 

1520. 

— A PÁPA ÁTOKBULLÁJÁVAL EGYÜTT. -

F O R D Í T O T T Á : 

DR M A S Z N Y Í K E N D R E . 





BEVEZETÉS. 

Mig Luther alapvető reformátor! munkáit írt a, azalatt Eck 
1520, jan. 18-án Romába sietett, hogy őt a pápánál bevádolja 
és kiátkoztassa, a mi végre sikerült is. A pápa Eckre, Prierias-
ra és Cajetánra hallgatva, Luthert 1520, jún. 15-én átok alá 
vetette az esetre, ha 60 nap alatt elkárhoztatott tanait vissza 
nem vonja s magát ő előtte teljesen meg nem alázza. 

A pápa átokbullája, melyet Hutten Ulrich »Bulla Decimi 
Leonis, eontra errores Martini Lutheri et sequacium« stb. czímen 
(L. Ulrichi Hutteni Equitis Germani Opera Omnia. Edidit E. 
Böcking. Lipsiae 1861. Volumen V. 301 s kov 1.) elő- s utó-
szóval és jegyzetekkel ellátva adott ki, annyira nevezetes és 
érdekes okirat, hogy azt méltónak találjuk egesz terjedelmében 
közölni. 

* * 
Az átokbulla. 

Kiadta X. Leo pápa Luther Márton ellen. 

„Leo p ü s p ö k , I s t e n s z o l g á i n a k s z o l g a j a 
Ö r ö k e m l é k e z e t o k á é r t . 

Kelj fel óh Uram! (VI. Zsolt. 2) lásd meg és ítéld 
meg a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyalázatodrói 
(LXXIV. Zsolt. 2), melylyel a balgatagok naponként illetnek 
tégedet (LXXXIX. Zsolt 51,52). Hajtsd le a te füledet a 
mi kiáltásunkra (LXXXVÍlP Zsolt. 3): mert eljöttek a ró-
kák, hogy elpusztítsák a Te szőlődet, a melynek sajtóját 
egymagad tapostad (Ézs. 63, 3)'; a melynek gondozását s 
kezelését, hogy Atyádhoz fel a mennybe mentél, Péterre, a 
Te főfő helytartódra és az o utódaira, mint diadalmaskodó 
egyházra bíztad. Ezt a szőlőt pusztítja egy erdei vadkan 
ós legeli egy különös vadállat. (LXXX. Zsolt. 14). 

D. Luther M. művei. t p> 
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Kelj fel Péter és Igentől nyert gondozó pásztori 
hatalmadnál fog^i auzgőn karold fel a szent római egy-
háznak, mlr t az összes egyházak anyjának ós a hit mes-
terénél: ügyét, amelyet Te Istennek parancsolatából vved-
dói szenteltel volt meg (Ap. Cseh 20, 2S5 Efez. 5, >3-27)^ s 

mely ellen, miként Te azt eleve megmondottad volt, időn-
ként hazug tanítók kelnek fel, akik veszedelmes tévely-
géseket csempésznek be, hírtelen való romlásba döntve 
maguka t ; kiknek nyelvük tűz, gsűntelen romlás s teljes 
halálos méreggel (II. Pét. 2, ,.. Jak0 3 ,5-6) , kik szivükben 
haragtól és viszálykodástól eltelve felfuvalkodnak ós hazug-
sággal az igazságnak u g a t állják. 

Kelj fel, kérünk. Te is Pál, kí amaz egyházat taní-
tásoddal ós színtazonkóp kínvallásoddal megvilágosítottad 
ős megékesítetted. Mert most egy űj Porphyríus1) lepett fel, 
aki, miként hajdan ama másik gálád mód támadta a szent 
apostolokat, űgy támadja ez ís a szent pápákat, a ini elő-
deinket, tanításod ellenere nem keresse! fordulva hozzájuk; 
hanem szidalmazva, harapva és marva őket ós kétségbe 
esve a maga dolga felett, nem átalja káromolni őket amaz 
eretnekek szokása szerint, kiknek (mint Szent Jeromos 
mondja), mikor ügyük vesztét érzik végső menedékük, 
hogy kiöntik nyelvük kígyómérgét ós ha látják, hogy már 
legyőzettek, gyalázkodásban törnek kí. Mert, bárha azt 
mondod, hogy szükség van eretnekségre a keresztyén hívők 
megedzóse végett, mégis ezt a mételyt közbenjáró könyör-
gésed ós segedelmed által ideje korán kell kipusztítani, 
hogy el ne harapódzzók, igen, halogatás nélkül szükség 
hozzálátni, hogy a rókák fel ne növekedjenek 

Végre keljetek fel és álljatok talpra minden szentek-
nek seregi és az egész keresztyén egyháznak összes gyü-
lekezetei, hisz itt vannak, kik a ti igaz szentírásmagyará-
zataitokat félredobják, kiknek szivét a hazugság atyja ősi 
eretneki szokás szerint megvakította, akik magokra bölcsek 
ós akik az í rás t a Szentlélek akarata ellen csak a maguk 
esze szerint, miként Szent Pál mondta, (Phíh 3, 3) közön-
séges hírre és dicsőségre vágyva, elcsűrik csavarják és 
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meghamisítják. Űgy hogy bizony. Szent Jeromossal szólva, 
nem Krisztus, hanem ember, sőt, ami ínég rosszabb, ör-
dög evangélioma az. Kelj fel tehát Istennek egész szent 
egyháza es ti ís mind boldog apostolok ós könyörögjetek 
a mindenható Istenhez, hogy juhait a tévelygésektől meg-
szabadítva ős megtisztítva és a keresztyén hívek köréből 
minden eretnekséget kiirtva, egyházának békességet és 
egységét fentartsa. 

Mert, — szívünk nagy aggodalma ás fájdalma miatt alig 
tudjuk kimondani, hiteles forrásból és közönséges hírhal-
lásból ér tésünkre esett, mi több bizony, sajnos, saját szeme-
inkkel győződtünk meg arról, hogy sok ós különféle tévely-
gések merültek fel : egyikét másikát már a zsinatok ős a 
mi elődeink elkárhoztatták, ilyen köztük tisztára a görögök 
ós csehek eretneksége; de több más, nyilvánvalólag vagy eret-
nek! vagy hamis vagy botrányos vagy a keresztyén füleket 
sértő vagy az együgyű lelkeket megtévelyítő s olyan hamis 
tanítóktól ered, akik eagyzásukban a világ dicséretére 
vágyódva Szt. Pál apostol tanítása ellenére (L Thessz, 2, G) 
bölcsebbek akarnak lenni, mint illik; kiknek fecsegése 
(mint Szent Jeromos mondja) az írás tekintélye nélkül 
hitelt nem nyerne, csakis ha olyba vétetnek, mint kik hamis 
tanaikat isteni, ámde rosszul magyarázott bizonyítékokkal 
is megerősítik, kiknek szemök elől az Istennek félelme 
eltűnt ős kiknek tanai, az emberi nem ellenségének sugalla-
tára újból feléledve, legközelebb egynehány könnyelmű 
egyén részéről az igen híres nemet nemzet körében tanít-
ta tnak ós elterjesztetnek. 

Ez nékem annyival inkább fáj, mert mi és a mi elő-
deink ezt a nemzetet mindenha felette szerettük. Á mióta 
ugyanis a római egyház a görögökről a németekre ruházta 
át a császárságot, ama mi elődeink és mi mindenha kö-
zülük szemeltük kí a római egyház védőit. És e németek, 
mint a keresztyen igazságnak valódi hívei, az eretnekséget 
mindenha kérlelhetetlen irtották. Bizonyság erre nézve azok 
a jeles törvények, miket a német császárok az egyház 
szabadsága és az eretneküknek az összes német tartomá-

16* 
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nyokbői való száműzése érdekében, a legsúlyosabb bünte-
tések, országok és trónok elvesztése terhe alatt, az eret-
nekek pártfogói és istápolói ellen egykoron hoztanak ós 
amiket elődeink megerősítettek. Ha azokat mai nap is 
megtartanák, űgy kétségtelen, hogy ez a baj nem szakadt 
volna nyakunkba. 

Bizonyság erre nézve a husszitáknak, Wiclefnek és 
Prágai Jeromosnak a constanzi zsinaton2) elkárhoztatott ós 
megbüntetett hűtlensége; bizonyság a németeknek a cse-
hek ellen vitt harcokban oly gyakorta ontott vére; 
bizonyság a kölni ós lőveni egyetemeknek, Isten szántó-
földje eme felettébb hűséges és jámbor művelőinek amaz 
ép oly mesteri, mint igaz ós szent kárhoztató ítélete, 
melyet az emiitett tévelygésekre, avagy azok nagyobb 
részére kímondtako És még sok más egyéb bizonyságra is 
hivatkozhatnánk, de mellőzzük azokat, nehogy úgy tűn-
jék fel a dolog, mintha mi most történetet szándékoznánk 
írni. 

Miért is Isten kegyelméből ránkruházott pásztorhiva-
talunk gondjából folyó kötelességünknek tar t juk, hogy az 
említett tévelygések halálos mérgét, nehogy a szent ke-
resztyén hit vallja annak kárát, tovább semmiesetre meg 
ne tür jük. Azért ama tévelygések közül egynehányat eme 
bullánkba foglalunk és feltárjuk azok igazi mivoltát követ-
kezőképen: 

1) Eretnekség, még pedig gyakran előforduló és 
közönséges eretnekség, hogy az új szövetség szentségei 
csakis azokkal közlik a megigazító kegyelmet, akik azok-
nak ellene nem állnak. 

2) Annak tagadása, hogy a gyermekben a keresztség 
után megmarad a bűn, Szent Pálnak és egyszersmind 
Krisztus Urunknak lábbal való megtapodása. 

3) Hogy az eredendő bűn, bárha nem is jár vele 
valóságos bűn, útját állja a testtől megváló lélek menny-
bemetelónek. 

4. Hogy a haldokló embernek fogyatékos szeretete 
szükségkép nagy félelemmel párosul ós hozzá olyannal, 
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amely egymaga is elégséges a tisztítótűz kínja előidézé-
sére és megakadályozza a mennyek országába való beme-
netelto 

5) Hogy a bűnbánat három részének, a toredelemnek, 
a gyónásnak es az elégtételnek, a Szentírásban, sőt a 
szent keresztyén atyák tanításában sincs semmi alapja. 

6) Hogy az a tőredelem, amely a bűnök megtapasz-
talása és meggyíílőlóse út ján jön létre s a végből, hogy 
az ember a maga életét a lelek keserűségében a biinők 
terhének, különféleségének, az őrök üdvösség elvesztésé-
nek és az örök kárhozat elnyerésének felgondolásával fogja 
fel, hogy ez a tőredelem inkább képmutatóvá, sőt bűnössé 
tesz. 

7) A tőredelmet illetőleg minden tanító tanánál helye-
sebb ós jelesebb mondás : ne tedd soha; ez a legnagyobb 
bűnbánat, a legjobb bűnbánat ós az új é le t 

8) Semmikópen ne vállalkozzál arra, hogy minden-
napi bűneidet meggyónd, sőt még minden halálos bűnödet 
sem, mert lehetetlen, hogy minden halálos bűnről tudj ; 
azért a keresztyen egyház első korszakában csakis a nyil-
vánvaló halálos bűnöket gyónták meg. 

9) Ha mi minden bűnt tisztára meg akarunk gyónni, 
ugy nem teszünk egyebet, minthogy semmi megbocsátni 
valót sem hagyunk az isteni irgalomnak. 

10. A bűnök senkinek sincsenek megbocsátva, csakis 
hogyha hiszi, hogy, ha őt a pap feloldja, akkor azok meg 
vannak néki bocsátva; sőt a bűn megmarad akkor is, ha 
az illető nincs meggyőződve arról, hogy azok neki meg-
vannak bocsátva. Mert a bűnök bocsánata ós a kegyelem 
adománya magában véve nem elégséges, hanem hinnünk 
kell azt is, hogy a bűn megvan bocsátva. 

11) Semmiesetre sem szabad abban bizakodnod, hogy 
töredelmed alapján oldoztattál fel, hanem igenis Krisztus 
amaz igéje alapján : Valamint megoldozasz . . . Minden 
esetre hinned kell, mikor a pap oldozatát megnyered és 
higyjed is erősen, hogy fel vagy oldozva s úgy bizonnyal 
feloldoztatol, bármint álljon ís a töredelmed dolga. 
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12) Hogyha, ami pedig képtelenség, nem érezne töre-
delmet a gyónó és a pap őt nem komolyan, hanem csak 
űgy csúfra oldozná fel — mindegy, csak higyje, hogy fel 
van oldozva, ugy valóban fel ís van oldozva. 

13) A bűnbánat szentsége és a bűn megbocsátása 
dolgában a pápa és a püspök semmivel sem ér többet, mint 
a legutolsó pap ; sőt, ahol nincs pap, ép annyit ér bármely 
keresztyén ember, ha mindjárt asszony avagy gyermek 
volna ís az. 

14) Senki sem köteles megmondani a papnak, hogy 
megbánta bűnét, ép űgy a pap se kérdje azt. 

15) Nagy tévelygés azoké, a kik az Űr testének 
drága szentségéhez abban bizakodva járulnak, hogy meg-
gyóntak, hogy halálos bűnben magukat vétkesnek nem 
érzik, hogy imádságukat már előbb elmondták és magu-
kat előbb elkészí tet tek; az ilyenek mind kárhozatot esz-
nek és isznak maguknak ; hanem, ha hisznek és abban 
bíznak, hogy ezáltal Isten kegyeimét nyerik meg, ez a 
hit egymaga t isztákká és méltókká teszi őket* 

16) Hogy : szerintem helyes dolog volna, ha a ke-
resztyén egyház valamely közönséges zsinaton elhatározná 
és elrendelné az Úrvacsora szentségének a laikusok szá-
mára mindkét szín alatt való kiszolgáltatását, hogy a csehek, 
kik a szentséget mindkét szín alatt élvezik szinten nem 
eretnekek, hanem schismatikusok vagyis olyanok, a kik-
nek külön véleményük van. 

17) Az egyház kincse nem a Krisztus és a szentek 
érdemei. 

18) A búcsú a keresztyén hivek kegyes csalása és 
a jó cselekedetek abbahagyása vagy elengedése és azon 
dolgok közé tartozik, amikkel élhetünk, és nem azok közé, 
amelyek hasznosak. 

19) A búcsú, azoknál, akik azt valóban megnyerik, 
nem eszközli ki Istennél a valódi bűnökért kiszabott gyöt-
relemnek elengedését. 

20) Tévelyegnek azok, akik azt hiszik, hogy a búcsú 
üdvösséges dolog és a lélek feleimere hasznos és alkalmas. 
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21) A búcsú csakis a nyilvánvaló, nagy, halálos bűnökre 
nézve szükséges és voltakép csakis a keményszivüeknek 
és türelmetleneknek osztogattatik. 

22) A búcsú az emberek hatféle fa j tá jának sem nem 
szükséges sem nem hasznos; űgy mint: a halot taknak 
vagy a haldoklóknak, a betegeknek, azoknak, a kiket 
törvényes okok akadályoznak, azoknak, akik nagy bűnö-
ket követtek el, de nem nyilvánosan; azoknak, a kik bűn-
tényeket nem követtek el és azoknak, a kik jobb csele-
kedeteket végeznek. 

23) Az átok csupán külső büntetés ós nem fosztja 
meg az embert az egyház közönséges lelki imájától. 

24) Meg keli oktatni a keresztyeneket az iránt, hogy 
az átkot inkább keil szeretníők, mintsem fólniők, 

25) A pápa Szent Péter utódja s nem magától Krisztus 
Urunktól Szent Péterrel az egész világ összes egyházai 
föle rendelt helytartó. 

26) Krisztus Urunknak Szent Péterhez intézett ama 
mondása (Mát. 15,19 s köv0): Valamit megoldozasz stb., 
csakis arra vonatkoztatható, amit Szent Péter megkötö t t 

27) Bizonyos dolog, hogy nem áll az egyház avagy a 
pápa hatalmában hitczikkeket, sőt még erkölcsi életre 
vagy jó cselekedetekre vonatkozó törvényeket sem meg-
állapítani. 

28) Ha a pápa az egyháznak egy jő részével így 
avagy űgy vélekedik s hozzá nem is téved, mégsem 
bűn avagy eretnekség más véleményben lenni, különösen 
oly dologra nézve, ami az üdvősségre nem szükséges, mind-
addig. mig valamely közönséges zsinat az egyik véleményt 
ül nem veti, a másikat pedig meg nem erősíti. 

29) Szabadságunkban áll nekünk a zsinatok tekintélyét 
ülo\ ti tenni es eljárásukkal szemben nyiltan állástfoglalni, és 
aziOk tóteleit megítélni és daczosan vallani mindazt, amit mi 
igaznak tar tunk, akár elvetették azt a zsinatok vagy akár 
helyben hagyták. 

30) Huss Jánosnak a konstanzi zsinaton elkárhoztatott 
egyik másik czikke a legkeresztyénibb, a legigazabb és 
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oly evangéliomí, hogy azokat az egész közönséges keresz-
tyénség sem kárhoztathatná el. 

31) Áz Igaz minden o jócselekedetében vétkezik. 
32) A legjobban véghezvitt jó cselekedet is minden-

napi bűn. 
33) Az eretnekek megógetóse ellenkezik a Szent Lelek 

akara táva l 
34) A törökökkel való háború és viaskodás szembe-

szállás Istennel, aki általuk a mi bűneinket ostorozza, 
35) Senki sem tudja biztosan a felfuvalkodottságnak 

igen ti tkos bűne miatt, hogy nem vétkezik-e halálosan. 
36) A szabadakarat a bűn után puszta név és czím 

és ha azt cselekszi, a mi benne vagyon, úgy halálosan 
vétkezik. 

37) A tisztító tüzet a Szent Szentírásból igazolni 
nem lehet. 

38) A lelkek a tisztítótűzben nem biztosak és bizo-
nyosak üdvösségük iránt, legalább mindnyájan nem; az 
sincs egyforma észbeli vagy írásbeli okkal bebizonyítva, 
hogy ok az érdem avagy a szeretetben való növekedés 
állapotán kívül volnának. 

39) A lelkek a tisztítótűzben szünetlenül vétkeznek, 
mindaddig, mig nyugalmat keresnek és a büntetéstol ir-
tóznak. 

40) A lelkek az ólok közbenjáró segedelme révén meg-
váltva kevósbbé üdvözülnek, mintha önmaguk erejéből 
tet tek volna eleget, 

41) Az egyház fó'papjai ós a világi fejedelmek nem 
tennék rosszul, ha minden koldulást megszüntetnének. 

Hogy e tévelygések láthatólag mely mételyes, mely 
botrányos, mely csábos hatást gyakorolnak az együgyű 
és jó lelkekre ós végre, hogy mely igen ellenkeznek a 
szeretettel ós a szent római egyháznak, az összes hívok 
emez anyjának és a hit mesterének méltóságával, vala-
mint a keresztyén fegyelem alapjával vagyis az engedel-
mességgel, amely mindamaz erények kútfeje ós forrása, 
amik nélkül bárkinek hitetlenségét könnyű szerrel bebizo-
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nyithatjuk, — ez minden okos ember előtt nyilvánvaló 
dolog, — Miért is mi az érintett igen igen fontos ügyben 
tisztünk szerint híven óhajtva eljárni és ezt a mételyt es 
ragadós betegséget, nehogy az Űr szántóföldjén, mint a 
tüske-tövis elhatalmaskodjék, elfojtani, a fennforgó s imént 
említett tévelygéseket ós azok mindeniket különösen is 
pontos vizsgálat, tanácskozás és komoly bírálat és idején 
való megbeszélés alá vévén és a mi derék testvéreinkkel, 
a szent római egyház bíborosaival s egyházi rendelnek 
elöljáróival avagy közönséges szolgáival és a Szentírás-
nak és a kétrendbeli jognak sok más tanítóival vagy mes-
tereivel s hozzá a legtapasztaltabbakkal mérlegelvén ós sok 
ízben megrostálván, úgy találtuk, hogy ezek a tévelygések 
(mint mondottuk) nyilvánvalólag vagy oly czíkkek, amelyek 
keresztyónelienesek vagy olyanok, amelyek az egész egy-
ház tanával vagy határozataival es a közönséges szent 
keresztyén egyház által elfogadott magyarázattal ellen-
keznek, amelynek tekintélyét pedig Szent Ágoston oly 
nagyra becsülte, hogy saját kijelentése szerint o még az 
evangéliomnak sem hitt volna, ha az egyház tekintélye őt 
arra nem indítja vala, Mert e tévelygésekből avagy azok 
egyikéből avagy másikából nyilván következik, hogy az 
az egyház, amelyet maga a Szent Lélek kormányoz, téved 
és mindenha tévedett. Már pedig ez kétségkívül ellenkezik 
azzal, amit Krisztus (miként ezt Máté szent evangélíomá-
ban3) olvassuk) az o menybemenetelekor tanítványainak 
megígért, mondván: Én veletek vagyok a világ végezetéig; 
ellenkezik a szent atyák, a zsinatok határozataival és a 
pápák nyilvános rendeleteivel vagyis az egyházi joggal is, 
pedig az ez iránt való engedetlenség volt, mint Szent Cyp-
rián mondja, mindenha minden eretnekségnek ós a keres -
tyónsőgben beállott szakadásoknak is gyújtó szikraja 
és oka, 

Miért is mi, amaz érdemes testvéreink tanacsa es 
hozzájárulása ; valamint mindama fentemlített érett meg 
fontolás alapján, a mindenható Isten és a szent apostolok, 
Péter ős Pál és a magunk hatalmából mind amaz említett 
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czikkeket vagy tévelygéseket (űgy amint elősoroltuk) mint 
nyilvánvaló eretnek! vagy botrányos vagy hamis vagy a 
kegyes füleket sértő vagy az együgyű lelkeket megtéve-
lyítő és a keresztyén igazságot lábbal tapodó dolgokat 
elkárhoztatjuk ós tisztára elvetjük ós azokat ezen bulla 
erejénél fogva a keresztyén hivők összességétől elkárhoz-
tatot t és elvetett tanoknak minősítjük és je lent jük ki, 
eltiltván azoktól a szent engedelmesség erénye ós hatalma 
nevében ós a legsúlyosabb, immár kí ís mondott átok terhe 
alatt a papi és a szerzetbeli személyeket, a püspököket, 
a patriarchákat, érsekeket, avagy egyéb fő egyházi méltó-
ságokat, a kolostorokat, príorátusokat és konventeket és 
az egyházi hűbérek összes méltóságait, oly hozzátétellel, 
hogy a világi vagy minden más egyházi tisztségektől meg-
fosztatnak ós alkalmatlanoknak nyilváníttatnak arra, hogy 
jövőben ilyen vagy más tisztségeket el nyerhessenek, 

De a konventeknek, káptalanoknak, az egyházi vagy 
világi kegyes alapítványi rendházaknak, a kolduló szerze-
teknek, az egyetemeknek és főiskoláknak is, minden bár-
mely jogos czímen és hatalom alapján bíró kiváltság, kegy 
és szabadság elvesztése mellett, amikhez a pápai szék 
vagy annak követei vagy pedig bármely más uton jutot tak, 
megtiltjuk, hogy a főiskola nevét használják s főiskolát 
tar tsanak fenn, hogy bármely tudományt taníthassanak, 
ós kimondjuk minderre való alkalmatlanságukat és hogy 
ilyen avagy más jogot ezentúl nyerhessenek, és hogy még 
az igehirdető hivatalt és a főiskolákat ós azoknak összes 
kiváltságait és szabadságát is elveszítik. 

Ugyanezen átokkal ós mindama hűbérek elvesztésével, 
amelyekhez a római egyház révén vagy más egyéb úton 
jutot tak, továbbá az ezekre való alkalmatlansággal s azzal 
Is sú j t juk a világiakat, hogy jövőben azokhoz vagy mások-
hoz juthassanak. 

Minden egyes fentemlítetteket ís az egyházi temetés 
tilalmával ós minden jogi cselekvényre való képességtől 
való megfosztással, a hűtlenségre, pártütésre ós felség-
sértésre és az eretnekekre és az ő pártfogóikra ís jogilag 
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megállapított büntetésekkei súj t juk, már ezennel ós minden 
további magyarázat nélkül mind ama fent említetteket, 
amennyiben (mitől Isten mentsen) ellenkezőleg cseleked-
nének ; ős e büntetések alól semmiféle hatalomnak, még 
a gyónó leveleknek s bármely személyekre vonatkozó s bár-
mely szavakba foglalt kijelentéseknek ereje sem oldhatja 
fel őket, kivévén a pápát és az ő e czélből különösen ís 
meghatalmazottját, ezenkívül a halál czíkkelyóben befog-
lalt esetet. 

A keresztyén hivek mindkét rendjéből valóknak egye-
temlegesen, a laikusoknak ós papoknak ós minden rend-
beli ós más személyeknek, bármely állásban és rangban 
legyenek és akármely papi avagy világi méltóságot visel-
jenek, a szent római egyház bíborosainak, patriarcháinak, 
prímásainak, ersekeinek, püspökeinek, pátriarchai, érseki, 
püspöki, alapítványi ós alsóbb egyházi főpapjainak, kleri-
kusoknak ós egyéb papi személyeknek, világi ós minden 
más rendből valóknak is, a koldulóknak is, prioroknak 
vagy generális ministereknek, vagy különleges testvérek-
nek, vagy fogadalmat tett és nem tett papoknak ís, az 
egyetemeknek ós főiskoláknak is ós a világi ós mindenfele 
más a kolduló szerzetek gyülekezeteinek is ; 

Hasonlóképen a királyoknak, választófejedelmeknek, 
fejedelmeknek, herczegeknek, őrgrőfoknak, grófoknak, 
.báróknak, főembereknek, kisérő szolgáknak, nemeseknek 
ós minden hivatalnokoknak, bíráknak és minden közjegy-
zőknek, egyházi és világi községeknek, hatalmasságoknak, 
városoknak, váraknak, országoknak, kerületeknek vagy 
azok polgárainak és lakosainak, minden egyéb papoknak 
és szerzeteseknek ís, mikép említettük az egész világon, 
akár előbb akár jövőben lakjanak Németországban, meg-
tiltjuk, hogy az említett tévelygéseket vagy azok bármelyi-
két vagy ahhoz hasonló hamis tanokat hirdessenek, vall-
janak, védelmezzenek, vagy pedig bármi módon, nyilvá-
nosan avagy titkon, azok értelme vagy mibenléte vizsgálata 
nélkül hallgatólag, vagy kifejezetten azokhoz hozzájárul ja-
nak és pártfogásukba venni merészelkedjenek. 
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Továbbá: minthogy a nevezett ós sok más egyéb té-
velygés is bizonyos Luther Márton könyveiben avagy ira-
taiban fordul elő, tisztára elkárhoztatjuk, megvetjük és 
elvetjük Mártonnak mindama könyveit ós minden említett 
iratait avagy predikáczióít, akár latin, akár más nyelven 
írat tak légyen, a mikben a nevezett tévelygések vagy azok 
bármelyike foglaltatik és akarjuk, hogy azokat mindenütt 
elkárhoztatottaknak, megvetetteknek és elvetetteknek 
tartsák, amiként mondottuk. Megparancsoljuk a szent en-
gedelmesség erejénél fogva és az emiitett büntetések 
terhe alatt, hogy tényleg azokba esni a fentemlített ke-
resztyén hivők bármely neméből senki semmiképen ne 
merészkedjék, az e faj ta könyveket és iratokat, prédiká-
ciókat, röpiratokat, vagy az azokban foglalt cikkeket, 
fejezeteket, a mik a nevezett tévelygéseket tartalmazzák, 
ne olvassa, terjessze, hirdesse, dicsérje, elméjében ne for-
gassa. napfényre ne hozza avagy védelmezze, maga vagy 
más vagy mások által, közvetlen vagy közvetve, hallgatva 
vagy beszélve, nyilvánosan vagy titkon, a maga vagy más 
házánál, közönséges vagy különös helyen ne tartson. Sőt 
kötelességüknek tar tsák azokat e bulla kihirdetése után 
mindenütt, a hol találtatnak, az ordinariusok vagyis a püs-
pökök és más fentemiitett személyek által, szorgalmasan ki-
kutatva, nyilvánosan és ünnepélyesen a papság és laiku-
sok jelenlétében a fentemiitett összes büntetések terhe 
alatt elégetni. 

A mi pedig Mártont illeti, jóságos Isten, mit mulasz-
tot tunk el, mit el nem követtünk, mely atyai szeretettel 
próbáltuk meg, hogy őt eme tévelygésektől eltérítsük ? 
Hiszen, mikor őt megidéztük és meghivtuk, kegyesen 
óhajtván ő vele tárgyalni ós elbánni, felkértük és köve-
teink út ján különféle tárgyalásba bocsátkoztunk vele és 
levelünk ú t ján figyelmeztettük, hogy hagyjon fel az ilyes 
tévelygéssel, vagy pedig biztos kiséret mellett ós a szük-
séges költséggel ellátva, minden félelem és aggodalom 
nélkül, melyet az igazi szeretetnek távol kellene tartani 
tőle, hozzánk jöjjön és mint a mi Üdvözítőnk és Szent 
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Pál apostol, nem titkon, hanem nyilvánosan és szemtől 
szembe beszéljen. És ha 6 azt megtette volna, bizonnyal, 
amint mi gondoljuk, eszére tér t volna és tévelygéseit 
megismerte volna és a római udvarnál, amelyet o sokkal 
jobban gyaláz a rosszakaratú emberek hiú koholmányába 
veszve, mint a hogyan illő, nem talált volna annyi tévely-
g é s t Mi megoktat tuk és megtanítot tuk volna ot egészen 
tisztára az iránt Is, hogy a szent pápák, a mi elődeink, a 
kiket ő3 minden fegyelmet lábbal tapodva, méltatlanul ká-
romolt, a maguk jogtóteleiben vagy rendeleteiben, amiket 
ő megtép és támad, sohasem tévedtek. Mert, mint Jeremiás 
próféta 8,22° mondja : Van balzsam, orvos ís Giieááhan? 

Ámde o mindenkor engedetlennek bizonyult és az 
említett idézést vagy meghívást ós mindazt, amiről fentebb 
megemlékeztünk, fel sem véve, el nem jö t t ós mind a mai 
napig engedetlen és megkeményedett szívvel hordozza az 
átkot több mint egy eve; és ami még rosszabb bajt-bajra 
halmozva, noha tudomása volt az emiitett idézésről és 
meghívásról, vakmerően felebbezett a jövendő zsinathoz 
II. Pius és IL Gyula a mi elődeink rendelete ellenére, amely-
ben kímondatík, hogy azok, a kik ilyetén módon feleb-
beznek, mint eretnekek megbüntettetnek. Mert ő hiába 
hívta segítségül a zsinatot, nyilván hirdetvén, hogy annak 
hitelt nem ád. 

Úgy hogy mi vele, mint a hit dolgában nyilvánvalóan 
gyanús egyéniséggel, sőt valójában mint eretnekkel, min-
den további idézés avagy halogatás nélkül, eretnekként 
való elkárhoztatását és mind ama fentemiitett büntetése-
ket illetőleg, komolyan elbánhatnánk. Mindamellett követve 
a mindenható Isten jóságának tanácsát , aki nem akar ja a 
bűnös halálát, hanem hogy az megtérjen és éljen (Ezek. 
18, 23 •) elhatároztuk, hogy ezen mi testvérünkkel, mind-
ama sérelmet ós jogtalanságot, amiket eddig velünk és a 
pápai szókkel szemben tanúsított , feledve, teljes jóság 
szerint bánunk el s a mennyiben ra j tunk áll, azon leszünk, 
hogy o az irgalmasságnak ama megjelölt ú t ja szerint ú j ra 
eszére tér jen és az emiitett tévelygésektől elálljon, hogy 
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ml 0I7 mini tékozló fiút (Luk. 15. 19.) és az egyház kebelébe 
uj ra megtérő fiát, jóságosan visszafogadjuk. 

Annakokáért ezt a Mártont és minden 0 követőit, 
gondviselőit és pártfogóit, a mi Istenünk irgalmasságára és 
a mi Ürunk Jézus Krisztus vérére, ami által vagyon az 
emberi nemnek váltsága és az anyaszentegyháznak építése, 
teljes szivünkből emlékeztetjük ós Istenre kér jük, hagy-
janak fel az egyház békességének, egységének ós igazsá-
gának háborgatásával, a miért az Üdvözítő oly buzgón 
imádkozott az atyához (Ján, 17, n . ) és tar tóztassák meg ők' 
magukat egészen az említett igen nagyon kárhozatos 
tévelygésektől Igy azután, ha valóban engedelmességet 
tanúsítanak és ezen engedelmességükről minket kézzel 
fogható módon biztosítanak, nálunk- az atyai szeretet haj-
landóságára és a jóság és kegyesség nyílt kútfejére 
találnak. • 

Mindamellett mégis megparancsoljuk ennek a Mártonnak 
most és továbbra, hogy e közben minden prédikálással 
avagy pedig a prédikátori hivatallal egészben hagyjon fe l / 
Különben, hogy ugyanazon Mártont, amennyiben őt az 
igazság és erény szeretete e bűntől vissza • nem tartaná és 
a bocsánat reménye ujra bűnbánatra nem indítaná, a kín 
és a fenyíték szorongassa: megkeressük és emlékeztetjük 
ugyanezen Mártont, az ő hív társait, pártfogóit és gond-
viselőit ezen irat erejénél, a szent engedelmesség köteles-
ségénél fogva és mind ama fentemiitett büntetések terhe 
alatt, mikbe tényleg beleesnek ós megparancsoljuk komo-
lyan, hogy hatvan napon belül, a mik közül húsz az első, 
húsz a második és - húsz a harmadik határidő leszen, ezen 
bullának az alább jelzett helyeken haladéknélküli kifü-
gesztósétől számítva, hogy ugyanez a Márton s az 0' tár-
sai, pártfogói, kővetői ós mondott gondviselői, az említett 
tévelygésektől azok hirdetésétől, terjesztésétől ós védel-
mezősétől, az ezekre vagy azok egyikére vonatkozó köny-
vek és iratok nyilvánosságra hozatalától teljesen áljának • 
el ós mindama könyveket és iratokat, amelyekben az 
emiitett tévelygések vagy azok egyike másika benfoglal-
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tátik, megégessék vagy megégettessek. ' Hogy ugyanez a 
Márton eme tévelygéseit és nézeteit minden módon vissza-
vonja és erről a visszavonásáról szőlő nyílt, szabályszerű, 
érvényes, két főpaptól sajátkezííleg lepecsételt levelét 
újabb hatvan napon bellii hozzánk küldje, vagy pedig ő 
maga (ha hozzánk akarna jönni, ami nekünk legkedvesebb 
volna) az említett legjobb kísérettel, amit ezennel meg-
adunk, értesítsen minket, hogy az ő igaz engedelmessé-
géhez semmi kétség ne férkőzhessek. 

Különben, ha (amitől Isten mentsen) a nevezett Márton, 
az ő társai, pártfogói, kővetői és gondozói másként visel-
nék magukat, vagy pedig mindazt, amit mondtunk, az em-
lített határidőn belül nem teljesítenek ós nem haj tanák 
végre: űgy Szent Pál apostol tanítását (Tit. 3, 10) követve, 
aki azt mondja, hogy az eretneket az első és második 
büntetés után kerülni kell, mint ép ilyeneket, ezt a Mártont 
és az ő társait, kővetőit, pártfogóit és gondozóit és ezek 
mindenikét, mint elszáradt szőllővesszőket, a kik a Krisz-
tusban nem maradtak (Ján. 15, 6), hanem a keresztyén 
hittel ellenkező tant vagy botrányosat vagy elkárhoztatottat , 
az isteni fenség nem csekély sérelmére ós az egész keresz-
tyén egyház hitének kárára ós szegyenere tanítva ós hir-
detve, az egyház kulcsait is kisebbítve, nyilvánvaló és nyakas 
eretnekek voltak és' még mindig azok, fentemlített hatal-
inunknál fogva megítélve őket, mint ilyeneket, ez írat ere- ^ 
jénél fogva elkárhoztatjuk, és megparancsoljuk, hogy 
minden rendű keresztyén hívek ilyeneknek tar t sák és 
alávetjük őket minden ama fentemlített ós az ilyenekre ^ 
jogalapon kirótt büntetéseknek és ezzel terhelteknek és 
hogy meg terhelve vannak, elismerjük ós kijelentjük. 

Továbbá megtil t juk min'd ama fentemlített büntetések 
terhe alatt minden keresztyén hívőnek, hogy oly iratokat, 
mégha a felsorolt tévelygések nem foglaltatnának is bennük, . 
a melyeket az a Márton szerzett vagy kiadott vagy pedig 
a melyeket ezentúl szerzene vagy kiadna, vagy azok közül 
egyet és mást,- mint oly embertől eredőket, kí az igaz hit-
nek ellensége és amelyek emiatt felette gyanúsak, az ő • 
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emlékezetének a keresztyén hivők közösségéből vaiő teljes 
kiirtása végett ne merjenek olvasni, közölni, hirdetni, di-
csérni, kinyomatni, közrebocsátani avagy védelmezni, saját 
maguk vagy más avagy mások által közvetlen avagy köz-
vetve, t i tkon vagy nyilvánosan, hallgatólag vagy kifeje-
zetten vagy pedig házaikban vagy egyéb helyeken, közön-
séges vagy különös alkalmakkal maguknál tar tani ; sőt 
hogy kötelességüknek tartsák, a mint fentebb mondtuk, 
azokat megégetni. 

Figyelmeztetjük arra is egybevéve es külön-külön a 
fent említett keresztyén hívőket, az érintett legnagyobb átok 
terhe alatt, hogy a megnevezett, nyilvánvaló ós elkárhoz-
tatot t eretnekeket, a kik a mi parancsolatainknak nem 
engedelmeskednek, a kitűzött határidő letelte alatt kerül-
jék és amennyiben ra j tuk áll kerülésükről gondoskodjanak, 
sem velők, sem kőzülők bárkivel szóba ne álljanak, sem 
társaságukba vagy közösségükbe be ne lépjenek, sem min-
dennapi szükségleteikről ne gondoskodjanak. 

Ugyancsak nevezett Mártonnak ós társainak, pártfo-
góinak, követőinek és gondozóinak, tehát a mondott határ-
idő letelte után már nyilván elkárhoztatott eretnekeknek 
nagyobb megfélemlítése végett is: megparancsoljuk minden 
egyes keresztyén hívőnek, a patriarcháknak, érsekeknek, 
püspököknek, a patriarchai, érseki, püspöki, alapítványi ós 
alsóbb egyházi főpapoknak, káptalanoknak ós más papi 
személyeknek, világi ós minden rendbelieknek, a koldulók-
nak is (különösen azon szerzetnek, amelynek nevezett 
Márton fogadalmas tagja és amelyben köztudomás szerint 
él és tartózkodik) szabadoknak ós nem szabadoknak, min 
den egyes fejedelmeknek és a különféle egyházi és világi 
méltóságoknak, királyoknak, választó fejedelmeknek, her-
czegeknek, örgrófoknak, grófoknak, báróknak, főemberek-
nek, kíséretüknek, nemeseknek, gyülekezeteknek, közsé-
geknek, hatóságoknak, városoknak, országoknak, várak-
nak, helységeknek, avagy azok lakóinak és polgárainak 
és minden egyes fent említettnek ós az egész világon, külö-
nösen a német földön lakozóknak, hogy ők vagy közülök 
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minden egyes büntetés terhe alatt, nevezett Mártont, társait, 
követőit, gondozóit ós pártfogóit bárki személyesen elfogja 
és rendelkezésinkig fogva tar tsa és nekünk átadja. Ennek 
fejében őket ezen derék cselekedetükért mi és a pap?! 
szék méltó jutalomban fogjuk részesíteni. 

Vagy legalább azokat ős köziilök bármelyiket az ér-
sekségből, püspökségből, alapítványokból, és más egyhá-
zakból, házakból és kolostorokból, gyülekezetekből, váro-
sokból; uradalmakból, egyetemekből, egyesületekből, köz-
ségekből, várakbői. országokból es helyekből minden egyes 
említett papi és világi egyének elűzzék, Mindama városo-
kat, uradalmakat, országokat, várakat, falukat, grófságokat, 
erősségeket, községeket ós helységeket pedig, bárhol le-
gyenek, az érseki, püspöki székeket és más egyházakat, 
kolostorokat, priorátusokak konventeket és papi házakat, 
ős rendházakat, bármely szerzethelíek legyenek, mint 
mondtuk, hová nevezett Márton, vagy bárki a nevezettek 
közül beteszi lábát, mindaddig, míg ott tartózkodik es 
három napig távozása után egyházi átok alá vet jük. 

Es, hogy mindaz, a mit mondottunk, általánosan köz-
tudomású legyen, megparancsoljuk továbbá az összes pa-
tr iarcháknak, érsekeknek, püspököknek, patriarchai, érseki 
és in ás püspöki és sz ékes egy h áz ak főpapjainak, a kápta-
lanoknak ós más egyházi ós világi személyeknek, minden 
fent említett rendeknek, testvéreknek, papoknak, barátok-
nak és szabadoknak és nem szabadoknak, bárhol legyenek 
és kiváltképen a németországbelieknek, hogy ők és bárki 
közülök az említett büntetés, átok terhe alatt, azt a Már-
tont és a fent említettek mindenikét az esetben, ha a 
határidő letelte után ezen mi parancsolatunknak, megbízá-
sunknak és intésünknek nem engedelmeskednek, a maguk 
templomaikban, vasárnapokon és más ünnepnapokon, mikor 
a legtöbb nép gyűl össze az istentiszteletre, mint nyil-
vános és elátkozott eretnekeket nyilvánosan kihirdessek 
es rendeljék és parancsolják meg, hogy mások is kihirdes-
sék ős hogy őket ki-ki mindenkép kerülje. És hogy minden 
keresztyén hívő kerülhesse őket, ugyanazon fent említett 

D. Lu the r M. miivel. 1 7 
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büntetések és átok terhe alatt gondoskodjanak arról, 
hogy jelen levelünketvagy annak hiteles másolatát az aláírt 
íormában a maguk templomaikban, kolostoraikban, házaik-
ban, konventjeikben és más helyeken olvashassák, s ép 
azért, hogy az kihirdettessék és kiszegeztessék. 

S a legsúlyosabb átokkai sú j t juk mindazokat, bár-
mily rendben, rangban, állapotban, méltóságban és kivált-
ságban legyenek ís, a kik a tekintetben közreműködnek, 
vagy pedig maguk elrendelik, hogy ezt a levelet vagy 
pedig annak hiteles másolatát országaikban ós uradalmaik-
ban ne olvashassák, kí ne szegezhessek vagy ki ne hirdet-
hessék, tegyék bár ezt akár ok maguk, vagy más vagy má-
sok által, nyilvánosan vagy titkon, közvetve vagy közvet-
lenül, hallgatagon vagy kifejezetten. 

Végre, minthogy bajos volna azt a levelet minden 
egyes helyre, a hol csak szükség van rá, széthordani, aka-
ra tunk és pápai hatalomból folyó kí jelentésünk, hogy annak 
azon hiteles másolatai, amelyeket valamely körjegyző állí-
tott ki és írt alá, vagy pedig melyeket Róma jeles váro-
sában nyomattak és amelyek valamely egyházi főpap pe-
csétjével meg vaunak erősítve, mindenütt és minden helyen 
teljesen hiteire méltóknak tekintsek, ép űgy, mint amilyen 
hitelt adnának az eredeti iratnak, ha azt megmutatnák és 
elibők terjesztenek. 

És nehogy as említett Márton és a fentebb megne-
vezettek bármelyíke ; a kikre ez a levél bármiképen vonat-
kozik, azt a kifogást tehessek, hogy e levélről ós annak 
tartalmáról tudomásuk nem volt, akaratunk, hogy ez a 
levél az apostolok fejedelme székes egyházának és a pápai 
hivatalnak aj ta ján, valamint a brandenburgi, meiseni, ős 
merseburgi püspöki templomok aj ta ján kiszegeztessék ós 
kihirdettessék, azon meghagyással, hogy eme leveleknek 
kihirdetése ily módon megtörténvén, a többször említett 
Mártont és a fent nevezettek mindeniket, kikre eme levelek 
bármi részben vonatkoznak, csak űgy fogassák el, mintha 
esek a levelet az ily módon történt kiszegezés és kihirdetés 
napján személyesen olvasták vagy nekik kihirdették volna. 
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Mert nem valószínű, hogy ők ne tud janak arról, a mi 
annyira nyilvánosan történt . 

Ezzel nem állí thatók szembe azon apostoli törvények és 
rendeletek, amelyek a nevezettekre mindre, vagy pedig 
azok valamelyikére avagy közűlök bárki másra vonatkozó-
lag az említett pápai szék részéről vagy pedig azok részéről, 
akik attól bír ják hatalmukat , bármely, meg a gyónó levelek 
formájában ís és bármely, meg a legerősebb záradékkal 
is, avagy akármilyen okból avagy nagy megfontolásból 
kegyelmesen k iada t tak s a melyek alapján nem volnának 
kiátkozhatok, felfüggeszthetek, vagy kiközösí thetek oly 
pápai levelek által, a melyek e kivételes kegyről t isztára és 
világosan, betű szerint, nem pedig csak általánosságban 
említést nem tesznek; épen azért ama kegynek alkalma-
zása, T.artalma, hatálya és módja ezennel, akárha csak 
betíí szerint volna ide igtatva, mint teljesen érvényen kí-
vül helyezett, jelen levelünk által közhírré tétetik. 

Ánnakokáér t épensóggel nincs joga egy embernek 
sem ezen mi kárhozta tásunk, elvetesünk, rendeletünk, 
ismeretünk, magyarázatunk, t i lalmunk, akara tunk, paran-
csolatunk, intésünk, kérésünk, megkeresésünk, figyelmezte-
tésünk, rendelkezésünk, á t ruházásunk és kárhozta tásunk 
levelét megszegni, vagy pedig vakmerő dühhel az ellen 
támadni. Aki pedig ezt megmerné cselekedni, tud ja meg, 
hogy a mindenható Isten ős a boldog Péter és Pál, az ő 
apostolainak haragja alá esik. Kiadatott Rómában, Szent 
Péternél, az Űr testbejővetelének 1520-ik esztendejében, 
julius vagy nyárhavának első napja előtt való tizenhetedik 
napon, pápaságunk nyolcadik esztendejében. 

Látta R0 Milanesius. 
Albergatus, 

* * 
* 

A római udvar e bullának kihirdetésével és az abban 
foglalt parancsnak végrehajtásával Ecket bizta meg, aki sietett is 
megbízatásában eljárni, a mennyiben azt a részére kijelölt kerü-
letekben, nevezetesen Meissenben, Merseburgban és Branden-
burgban 1420. szept. végén közhírré is tette. 

17* 
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Ugyan ő egyszersmind egy iratot ís adott ki, amelyben 
Luthernek a német nemzet keresztyén nemességéhez intézett 
müve egyik pontját támadta meg, még pedig egyenesen oly 
célzattal, hogy kimutassa annak eretnek! voltát. E pont a Busz 
Jánosra vonatkozó pont. Ezzel szemben Eck igyekszik kimu-
tatni, hogy a konstanczi zsinat joggal Ítélte el és égetette meg 
a Luther által ártatlannak hirdetett cseh eretneket 

Ecknek ez irata és maga a pápai bulla egyszerre érke-
zett meg Wittenbergbe 1520. október 3-án. Luther saját sze-
meinek sem hitt. Olyba vette azt a bullát, mintha az csnpán 
Eck koholmánya volna, bárha lelkében meg volt győződve 
annak hitelességéről. Kitűnik ez Spalatinhoz intézett s oki 11-
érői kelt s alább közölt leveléből. Azért arra egyelőre i „Az 
uj Eck-féle bullákról és hazugságokrólezimű iratával felelt, 
a mely is 1520. oki közepén jelent meg. E müvet Luther 
német nyelven irta. Eredeti czime: »Von den newen Eckischen 
|| Bulién und Lugen D. || Martini Luther [] Vuittenberg«. || 

Ez irat kölönböző, A-E-vel jelzett kiadásban maradt ránk. 
Az A nyilvánvalólag az eredeti szövegkiadás Ezt közli a 
Knaake-féle gyűjtemény s ezt vettük alapul mi ís. Magyar 
nyelven még nem jelent meg. 



LEVÉL SPALATINHOZ. 
1520. október 11. 

A z Ú r b a n s z e r e t e t t h í v é n e k S p a l a t i n 
G y ö r g y n e k , a z i s t e n f é l ő t u d ó s f é r f i ú n a k , 
s z á s z u d v a r i l e l k é s z n e k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Megjött vegre a római bulla ! Eck 
hozta. A mieink bővebben írnak maid róla a fejedelem-
nek*). Én megvetéssel fogadom ős már azon vagyok, hogy 
megtámadjam, mint istentelen, hazug s minden betűjében 
Ecktol származó művet. Majd meglátod, hogy magát a Krisz-
tust kárhoztat ják benne, érveket meg ópenseggel nem hoz-
nak fel, sőt engem nem ís kihallgatásra, hanem visszaszí-
vásra szólítanak fel benne. Láthatod ebből, hogy oly őrült-
séggel, elvakultsággal, esztelenséggel telvék, hogy sem 
nem látnak, sem nem gondolkodnak. 

De egyelőre még űgy fogok beszólni erről a bulláról, 
a pápa nevének mellőzesevei, mintha koholt, nem hiteles 
irat volna, habár meg vagyok győződve, hogy hiteles és 
hogy igazában tőlük való, Vajha Károly**) férfi volna, 
hogy a Krisztusért szembeszállana a sátánokkal! 

En magamat ópenseggel nem feltein, tör ténjek velem 
Isten akaratja. Azt sem tudnám megmondani, milyen állást 
foglaljon el a fejedelem. Legjobbnak gondolnám, ha úgy 
tetetné magát, mintha miről sem tudna. Mert Lipcsében 
és másutt mindenfelé megvetik Ecket bullájával együtt, 

*) Frigyes szász választófejedelemnek. 
**) A fiatal császár Y. Károly. 
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űgy. hogj attól tartok, h o g j a bulla csak jelentőségre 
tenne szert, ka mi túlságosan aggodalmaskodnánk és isga-
tot tak volnánk miatta, holott egyébként magától össze-
omlanék és feledésbe merülne. Küldők belőle egy pél-
dányt: hadd lássad a római szörnyűségeket. Pedig ha ők 
felülkerekednek, vége van a hitnek és az egyháznak. 

Mindamellett teljes szivemből örülök annak, hogy a 
legjobb ügyért ér engem támadás. Nem is érzem magamat 
méltónak ily szent zaklattatásra. Már sokkal szabadabb-
nak érzem magamat, mióta biztos vagyok abban, hogy a 
pápa az Antikrisztus és a sátánnak nyilvánvaló székhelye. 

Csak Isten tarsa meg övéit, hogy istentelen alakja 
által félre ne vezettessek magukat. Erasmus*) írja, hogy 
a császár udvarát koldűszsarnokok ta r t ják megszállva, 
űgy hogy Károly ban semmi reményünk nem lehet. 
Nem is csoda: „Ne bízzatok a fejedelmekben, az embe-
reknek fiaiban, kikben nincsen szabaditásra való erő.!i 

(CXLVI. Zsolt 8.) 
Én még ez órában Lichtenbergbe indulok, hogy még 

egyszer lehetővé tegyem Miltitz Károlynak a velem való 
értekezést, a hogy azt a fejedelem meghagyta, ámbár az 
apát**) nem szívesen látja, nem tudom mitől való féltében. 
Isten veled, imádkozzál érettem. Én felebbezesemet meg 
fogom újítani ós mindenben, amit tenni kell, mieinknek 
tanácsa szerint fogok eljárni, bár jobb szeretnem, ha a 
bullapör megindittatnék ellenem. De másokra is tekin-
tettel kell lennem. 

Wittenberg, 1520, október 13-án***) 

Luther Márton, ágostonos. 

*) Erasmus, a hires humanista, szül. 1467-ben Rotterdamban, meg-
halt 1536-ban Bázelben; koldűszsarnokok — koldusszerzetesek, különösen 
dominikánusok. 

**) A latin szövegben praeceptor: a lichtenbergi apát, mások sze-
rint M elánt hon. 

***) A dátum hibás, Luther oki. 12-én találkozott Miltitzczel Lich-
tenbergben. 



Ái űj Eok-féls bullákról és Iiasugságc-kréL 

Erősen tar t ja magát a hir, hogy Eck doktor megjött 
Rőmáhől s legerősebben, hogy bár őt már rég ismerik 
Bajorországban, Svábországban, Osztrákországban. B,ajna 
vidéken, Rómában, Magyarországban, sőt immár Meissen-
ben1 ós Szászországban2 is, mint afféle hamis embert, kinek 
merő hazugság ős csalás minden szava, írása és cselekedete, 
bebizonyították ezt ő néki magának „tudatlan kanoniku-
sai" és „megyalult Eck" : '-je s sok más derék ember : ő 
most mégis igazolni akar ja romai út jának tisztes szándé-
kát ás nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy hazug-
ságban in,aga magát felülmúlja. Mert exajta népseggel van 
most Róma teli és nem másformával. 

Először is azc írja,4 nogy ón bemocskolom a ke-
resztség szentségét, azt állítván, hogy az nem min-
den bűnt tőről el és hogy abban a gyermekeket nem kel-
lene részesíteni. Hát ez Eck doktornak koholmánya. Az 
ón könyvem5) mást mond; hivatkozom rá. Hazug, a ki ezt 
tagadja. 

Másodszor még többet ís ír Eck .doktor. Hogy én a 
tőredelmet eltörlöm ós szükségtelennek tartom, a gyónást 
megcsonkítom és az elégtételt elvetem. Ezt költi ő rólam; 
pedig könyveim egész mást mondanak. 

Harmadszor azt írja Eck doktor, hogy ón a szent-
séghez imádkozással és böjtöléssel való előkészülést elve-
tem. Hát ez sem űgy van; hanem igenis tanítom, hogy 
az nem elégséges. Ámde, mikor azt mondja, hogy a szent-
séget két szín alatt kiszolgáltatni a laikusoknak és hinni, 
hogy a természetes kenyér és bor Krisztus teste ős vére, 
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erscneks&g, skkor xr.ár a maga i él8menyét mondja, mert 
c ezt a dolgot máskép tudja. 

Ehhez hasonló az is, hogy az én ^aní^áscm Gserhn elég-
séges, ha a bűnös a bűnökkel -/elhagy, noha már tőrerlelmel 
nem is érez. Vg-j&r: mondd édes atyámfia, jő szándék 
vezérelheti-e az oly hazug embert, aíd közkézen forgó 
könyveim- daczára ily szemérmetlenül csudar hazugságot 
szőr rám v 

Majd aszal vádol, hogy lázadási* szítok és a nemes-
séget a pápára uszítom s iratomat oda magyarázza, mintha 
én azt mondta.rn volna: a nemesség ne kapjon semmit 
az alapítványokból és egyházi javakból. No lám, hisz én, 
te jámbor Eck doktor, ép azt panaszlom fel az én köny-
vecskémben, hogy azokat az egyházi javakat , a miket a 
nemesség övéinek javára alapított, a római gazok nyelik 
el és így a nemet nemességnek szájából veszik ki kenye-
rét. S az én Eckem mondja, hogy én nem akarom, hogy 
a nemességgel ez történjék. Köszönöm te jámbor ronia-
nístai6 

Piszkol abbeli fennhéj ázásom miatt ís, hogy én 
magamat a szent atyák ős zsinatok föle emelem. Hogy 
fennhéjázás ős több más bűn terhel, az ellen nincs sza-
vam : szentségemmel soha semmi részben nem dicseked-
tem. Ha Eck doktor oly alázatos ós szent, a minőnek 
kiadja magát, hogy mindenkinek eletét ócsárolhassa, hát 
legyen. Mi nekünk nem az élettel, hanem a tanokkai van 
dolgunk. Valakinek tana akkor ís igaz lehet, ha élete 
gonosz. Így hát a gonosz tan ezerszer ártalmasabb, mint a 
gonosz élet. Eféle tanok miatt cselekszem azt, amit cse-
lekszek és azt mondom, hogy Eck doktor megint elszólta 
magát. Én nem emelem magam a doktorok és zsinatok 
fölé; én Krisztust emelem minden tanító ós zsinat föle és 
ha e részben csak egy világos íráshelyre találok is, feleme-
lem őt az összes angyalok fölé is, a mint Pál cselekszi 
(Gal. 1.8.) Épen azért, mit bánjuk mi, ón és Szent Pál, 
ha e részben minket a hazug száj, az igazság ellensége, 
mindkettőnket eretnekeknek bélyegez. 
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Előhozakodik azzal is, hogy én hazudtam, amikor 
azt irtam, hogy mi nem ajánltuk fel neki a vitatkozást, 
Ez nem űgy van § a többi sem, a mit ugyanabban a ha-
zug könyvecskében firkál: de hát ez nem tartozik a 
dologra; természete neki, hogy mindenütt csak okot keres 
a hazugságra. 

Az ís nagyon fáj ennek az én doktor uramnak, hogy 
a pápa fényes udvartar tását sző tárgyává tettem s hossz t 
lére eresztve leírja, hogy mily nyomorúságosan él a pápa 
otthon a maga szobácskájában, mintha én azt mondtam 
volna, hogy a pápa örökös fényben pompázik! Mért nem 
mondja el azt is, hogy levetkőzve megy ágyába ós a für-
dőbe? Ó mely üres mentegetődzés és mely biita képmu-
tatás I Én négyezer öszvérről beszéltem, nos, hát, ha egye-
nesen azt mondtam volna, hogy némelyek becslese szerint 
a pápa rendelkezésére Rómában naponta több, mint húsz-
ezer öszvér á l l 7 Édes Eck, bánom ís én, akármilyen 
pompát űz a pápa, Ha kedvet találja benne, ám tartson 
százezer öszvért Azért kellett volna engem megrónod, 
hogy feipanaszlom, hogy e pompa árát a mi alapítványaink, 
nemességünk és szegény népünk fizeti meg! E részben 
tisztáztad volna pápádat s ekkor a jő úton maradsz s 
szavaimat gazul ide-oda nem csűröd-csavarod. Hamis a te 
lelked 1 

Hogy a felszentelés szentségéről más a felfogásom, 
mint az övéké, arra elég alapos okom van; és Eck, vala-
mint az összes romanisták, ne vitassák el tőlem, hogy 
minden megkeresztelt ember pap. Te tudod, hogy az írás 
azt tanítja, (I. Pót. 2, 9) mégis megbántod a te hazugsá-
gaiddal az isteni igazságot. 

Azt mondja, feltem a bőrömet, azért nincs ínyemre 
az eretnekek megégetése. Ej, mit bujkál hát ez a nagy 
hős a lipcsei kolostorban,8 kí írásban ős szóban azzal kér-
kedik, hogy senkitől, még az összes ördögöktől sem fél? 
Azt tartom, hogy az eretnekeket azért égetik meg, mert 
felnek, hogy iratokkal le nem győzhetik őket ; ép úgy, 
mint a pápisták Rómában, ha nem tudják az igazságot 
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megyőzni, meggyilkolják az embereket és liőtiórbárdcial 
némítanak el minden e rve t Az igazságnak ily védelmező-
jévé, s hősévé örömesb csapna fel az én Eck doktorom is. 
Továbbá azt irocl te jámbor férfin, hogy én a békebontók-
nak és gyilkosoknak nyitok tág kaput, tanítván, hogy a 
keresztyén ember ne védelmezze magát, sem elvett jó-
szágát vissza ne kérje, Miért nem korholod e miatt Krisz-
tust, a ki ugyanazt tanította (Máté V. 39; 40) ? Miért ja j -
gatsz hát, hogy én a nemességet harczra szólítom a pápa 
ós a papság ellen? Miért nem írod józan állapotban köny-
vecskédet? Ha téged valamely fejedelem a vízbe vagy 
börtönbe dobott volna a te bulláddal, szeretném rámondani, 
hogy jól cselekedett. Mint tetszik hát neked? Nem elég 
nyíltan mondtam-ó ki könyvecskémben, hogy a világi fel-
sőség köteles a gonoszokat megbüntetni ós a kegyeseket 
védelmezni? Hisz ez az egész könyvecske ezé íj a, ha mind-
já r t bosszant ís téged s te oly vak vagy, hogy ezt nem 
látod? Hasonlóképen, ki ki köteles az erőszakot és jogta 
lan ságot elszenvedni. Ámde a felsős égnek kötelessége arra 
ügyelni, hogy jogtalanság senkit se ér jen; es ha senki 
sem tesz panaszt, akkor is kötelessége védelmet nyújtani, 
a hol csak lehet és tud. Jó lehet a tökéletleneknek Szent 
Pál (I Kor. 6, i- s köv,) megengedi, hogy pereskedhes-
senek, ámde nem dicséri ezt, sőt inkább igen korholja. 

Te jói tudod édes romanistám, hogy a Szentíráshoz 
ópen annyit értesz, mint a szamár a lantpengetéshez; 
hiszen három sort sem tudnál keresztyén módra megma-
gyarázni ós mégis mindenkit megítélni, tanítani és ócsá-
rolni mersz. Azzal ís kerkedei és azt is világgá kürtölöd, 
hogy mindent könyv nélkül tudsz ós nincs is könyvekre 
szükséged,9) Nincs szükséged a dicsekvósre! Jobban látjuk, 
mintsem gondolod, hogy te mindent könyvek nélkül írsz 
ős tanítasz. Ha te a könyvekbe oly szorgalmasan betekint-
getnól, mint a hogy ingolstadtba írt leveled szerint Lip-
csében szerelmeskede 1.1 u és az ivásban mérsékelnéd magad, 
ugy végre rájönnél, mely igen hamis, buta a te szíved, 
tollad és szád. Bizony jobb volna, ha megnősülnél, mint-
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sem, hogy ily hírhedt szűzi életet élsz, s te még engem 
rőTrsz meg, hogy nyomorult, bukott papoknak a házassá-
got ajánlom, minek jogát tőlük a romai zsarnokok és 
lélökgyiikosok Isten és a jog ellenére elvették és a mitől 
még mindig visszatart ják őket a lelkek nagy romlására, 

És ha nem minap jöttél volna meg Kómából, Miattad 
volna-e oly szemtelenül hogy hiszed, hogy én azt prédi-
kál tam : jámbor házaspárok nem üdvözülhetnek, inert 
kegyességük felfuvalkoüottságba ha j t ja őket. No, hallod 
kedves Eck, ha te az én pródikácziómra vonatkozólag 
fölös hazugságot akarsz begyre szedni, űgy csak fordulj 
a lipcsei hollóhoz és mezitlábos baráthoz 13 ós mindazok-
hoz, a kik az ő szócsövei ós megtelik a begyed.12 

Azt is tudod, hogy a búcsúnak nincs semmi haszna 
és hogy az átkot, mint büntetést szelíden tűrnünk kell: 
szájad mégis másként beszél, mint a hogyan gondolkodok 
így bántál te Lipcsében Karlstaclt doktorral ís, a hol elő-
ször tanultalak téged megismerni. 

Írod azt ís, hogy ón a pápa iránt való engedelmes-
ségről való tant elvetem, holott ép ellenkezőleg, százszor 
ís hirdettem, hogy még a gonosz főpapoknak, sőt még a 
törőknek is engedelmeskednünk kell. Bizony én a jelenlegi 
pápa személyéről soha másként, hanemha csak tisztelettel 
emlékeztem meg; 13 de űgy általánosságban eleget beszél-
tem a gonosz pápákról és a kárhozatos pápaságról. Hanem 
neked úgy látszik mesterséged az én szavaimat el csűrni, 
csavarnia 

Csodálom, hogy önön magad előtt nem pirulsz, mikor 
szememre hányod, mintha én örömest eltörölném a kol-
duló szerzetet Gonosz gyűlölködésed annyira vakmerővé 
tesz, hogy ezt, mint eretnekséget világgá kürtölöd, holott 
nagyon jól tudod, hogy másként áll a dolog, hogy aki a 
koldulást nem tar t ja jónak, nem tar tha t ja annak magát a 
kolduló szerzetet sem. Óh te nyomorult, ugy-e szeretted 
volna a kolduló szerzetrendet reám uszítani?1 4 

Azt, hogy én a törökök ellen való háborút elítélem,15 

mindaddig, mig előbb magunk kegyesekké nem leszünk. 
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és aztán így istenfélelemmel felszerelkezve nem indulunk 
ellenük, nem veszi nékem rossz néven senki más, csakis 
Eck doktor, kinek szívében az igazság iránt egy csepp 
szeretet nincsen. Én még most ís azt mondom: a nemes-
ségnek kötelessége volna mindazok közé ütni ott Rómában, 
akik Sylvesterrel tartanak, és vele állítják, hogy az írás 
a pápa alá van vetve és hogy a pápának még akkor is 
büntetlen kell maradnia, ha mindjárt az egész világot az 
Ördög kezébe adja ís. Hát persze az efaj ta tanítás és be-
széd kedves dolog neked, te kedves, derék, keresztyén 
féri!u, ez szerinted nem eretnekség, ez ellen nem írsz egy 
sort se. De bennem emberedre akadsz; én az ily ördögi 
tanok miatt bizony szembeszállók veled s társaiddal. 

Hogy én a böjtöt is szabadossá tettem ! Hát ezt Szent 
Pál cselekedte (1. Tirn 4,3.) és nem én. Csoda-e hát, ha 
engem vádolsz és gyalázsz, midőn Szent Pált és Krisztust 
Is gyalázod, s te mégis kegyes, derék keresztyén vagvf 

ŐIi mely szánandó vagy te szegény ember, mint kap-
kodsz ide oda, csakhogy segíthess magadon. Azt mondod: 
nem kellenek nekem az iskolás tudósok, hanem az egyház-
atyák, majd nem kellenek nekem az egyházatyák sem, 
hanem most a pápa, majd a pápa sem, most a zsinatok, 
majd a zsinatok sem; mert én csakis az írás alapján 
akarok tárgyalni. Az Isten szerelmére kérlek édes Eekein! 
mi hasznod van az ilyen nyilvánvaló hazugságokból, mikor 
jól tudod, hogy egészen inasként áll a dolog? Vagy azt 
hiszed, hogy én megijedek a te hazugságaidtól ? Avagy 
véled, hogy mégysz valamire azzal, hogyha az együgyű nép 
egy részét hazugságaiddal becsapod s magadnak dicsőséget, 
nekem gyalázatot szerzesz ? 

Te a múlt évben a lipcsei vitatkozás alkalmával ís 
mindent hazugságra és csalásra építettél, amint ezt jól 
tudod ós a magad dicsőségét kerested ós meg is nyerted, 
dehát hová tűnt az ? Látod, hogy az Isten, ki maga az 
igazság, elsöpri hazugságaidat s mégsem szűnsz meg hazug-
ságokkal ostromolni ő t Szánva kérlek téged, hagyj fel 
már hazudozásaíddal ón Eckem, nehogy Isten másként 
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bánjon el teveled T© úgysem árthatsz én nekem. Tégy 
akaratod szerint, hiszen hazugság a mesterséged. 

Egész Lipcse bizonyságom, hogy én mindenha az 
Írásra hivatkoztam ; nem vetem el a doktorokat sem egé-
szen, ámde, merthogy egyben másban tévedtek, nem akar-
tam és nem akarok mindenben velők tartani és ahol csak 
egy világos íráshelyem volt, ott egymagamra megállottam 
mindnyáj likkal szemben, ha mást tanítottak. Ezt mondot-
tam én és ezt te sem tagadhatod, és mégis azt írod ós 
kiáltod világgá, hogy én minden doktort elakartam vetni 
és csupán a magam nézetéhez ragaszkodni, minden írásbeli 
alap nélkül és így azt, amit részleg állítok, te általáno-
sítod. Kérdezd meg lelkiismeretedet, tiszteséges ós becsü-
letes eljárás ez? Nem félsz legalább ís egyik másik lipcsei 
fültanútól ? 

Nem szégyenled azt is vétkül tudni be ón nekem, 
hogy ón csakis a Szentíráshoz akarom magam tartani ? 
Ugyan gyalázhatnád-e jobban magad magadat, "mintha te, 
a Szentírás doktora, nemcsak hogy a magad mesterséget, 
hivatalát és czíniót szégyenled, vagy féled, hanem nekem, 
mint hibát rovod fel, hogy én a Szeneírás melle állok. 
Igen, tudom ón, hol szorít a bakkanos; te a Szentíráshoz 
inégcsak nem ís konyítasz, tudom jól, és mégis Szentírás 
doktora a neved és félsz a saját czímedtőL Azért idézed 
elő százszámra a tudósok neveit, hogy szentirásbeli tudat-
lanságodat észre ne vegyék, de hát ez sem segít ra j tad. 
Neked, pápáknak, doktoroknak, zsinatoknak, embereknek, 
angyaloknak és ördögöknek az írás elé kell állnotok és 
ugyanazt az Íteletet vennetek; azt és nem másto Hát te a 
Szentírást sutba akarnád dobni és meg nem engedni, hogy 
a doktorok általa ítéltessenek meg ? Hohó, kedves Eck I 
Lásd, ebből értheted meg az én állhatatlanságomat, hogy 
én most doktorokat, majd nem doktorokat, most pápát, 
majd nem pápát akarok hallgatni. Én akarom hogy állandó 
alap és első az írás legyen, hogy aztán minden ahhoz 
tar tsa magát ós aszerint igazodjék, amit nekem az írás 
tanít, írta légyen bár aká rk i ; nekem nem kell több mester 
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csak egy s ez Krisztus a mennyben; amint o nekünk 
parancsolta, én minden mást tanítványtársnak akarok 
tartani (Máté 23, 1(J), 

Továbbá, amit a tisztítótűzbe]! lelkekről ős évfordu-
latí napokról fecsegsz, arra szót se vesztegetek; tudja jól 
az egész világ, mit tar tok erről a dologról; nincsen szük-
ség itt a te hazugságodra és gonoszságodra. Azt pedig, 
hogy türelmetlenebb voltam-e nálad, Emseméi, Prieriásnái 
és társaidnál, ítéljék meg a mi könyveinknek olvasói. Te 
csak dicsekedjél, nem fosztalak meg e gyönyörűségtől. 
Jói tudod azt te, mi az az Eck-főle szerénység! Én ez 
erényemmel sem dicsekszem; én dicsekszem a Szentírás 
igazságával, a melytől .te futsz, mini az Ördög a kereszt-
től ős kapva kapsz azon, hogy vita tárgyává tehesd az 
én éltem gonoszságát, miről ugyan hamar meggyőzhetsz 
engemet, bárha, amit fel se veszek, Istennek hála, engem 
az emberek előtt senki sem szólhat meg. Hiszem, hogy e 
részben te is hamarosan beadnád derekad, ha csak szo-
kásod szerint hazugsággal ki nem vágnád magad. 

Végre rátér ő kegyelme a konstanczi zsinatra és 
újdonsült szemenszedett romanista módjára átkozódva 
azt mondja, hogy a Plusznak es Jeromosnak adott kíséretet 
és esküt nem szegték meg stb. Nohát, minthogy ennek 
az én drágalátos Uramnak viszkethetnékje van, felnyitom 
a számat és azt mondom a konstanczi zsinatról: 

Először, hogy én sajnos, a lipcsei vitatkozáskor nem 
olvastam Husz János t ; különben nemcsak egynéhány, 
hanem minden Konstanczban elkárhoztatott czikket hely-
benhagytam volna, aminthogy most helybenhagyom, minek-
utána olvastam Husz János felette érdemes, nemes keresz-
tyén könyvecskéjét,1 6 a melyhez foghatót 400 óv óta nem 
írtak, a mely Isten gondviseléséből most ú j ra megjelent 
nyomtatásban, hogy bizonyságot tegyen az igazságról és 
nyilván megszégyenítse mindazokat, a kik azt elkárhoz-
tat ták. 

Nem Busz János, hanem Krisztus, Pál, Ágoston felette 
jól megalapozott ős megczáfolhatatlanul bebizonyított 



AZ ŰJ KÜK-FÉLE BULLÁKRÓL FIS HAZUGSÁGOKBÓL 2 7 1 

czikkei azok, amint est mindazoknak be kell ismerniük, 
a kik csak olvassák, öli! vajba méltónak ítélne engem az 
Isten, hogy ily csikkekért szinten megégessenek, széttép-
jenek, száműzzenek, oly gyalázatos módon, aminőt csak 
kigondolhat maga ez a Hazug doktor és kerülne bár ezer 
nyakba, csak jöjjenek mind a hányan vannak"! Nem azért 
mondom ezt, hogy ezzel Huss Jánost felmagasztaljam, és 
márt í rnak kikiáltsam. En nem vagyok oly vakmerő, hogy 
szenteket avassak, mint a pápa a maga vak pápistáival. 
Én tudom, hogy Isten a maga ítéleteiben csodálatos és 
ret tenetes; engedi, hogy valakinek igaz tana legyen és 
ráadásul megfojtassék és hogy mégse tud ja senki, mi a 
cséija vele. 

Azért mondom, lelkiismeretemnek az ártatlan vértől 
való megmentése végett, mindazokkal szemben, kik az ily 
czikkeket kárhozatosaknak ta r t ják , hogy tudniok kellene, 
mint tagadják és kárhoztat ják magát a Krisztust; és Eck 
doktor, aki nagyon jól tudja, hogy azok jogtalanul kár-
hoztat tak el, mégis bajvívásba keveredve szégyen! taka-
rodót fú jn i ; inkább megvakít ja hazugságaival az egész 
világot, csakhogy az o híre ós dicsősége megmaradjon, 
de az igazságnak nem engedi a maga jogát érvénye-
süln;. Igaz ugyan, hogy Husz Jánost előbb égették meg, 
mint s, pápát megerősítették.17 Be épen a miatt a panasz, 
hogy ások a gaz kópék kormányoztak ott a maguk feje 
szerint, mielőtt a pápaság igazi rendje megállapíttatott 
volna. 

Mentegeti a nemességet is, amelynek és nem a zsinat-
nak ugyanazon Huszt ós Jeromost meg kellett volna égetnie. 
Kedves Eckem, hát hiszen könyvecskémben, épen azt pa-
naszlom kiváltképen, hogy a pápa a maga embereivel 
egyetértve az ujabb zsinatokon megfoszt mindenkit minden 
szabadságtól, amennyiben előbb esküvel kötelezi le ezeket, 
csakhogy ők kényük kedvük szerint cselekedhessenek ós a 
maguk gazságát a fogságba ejtet t és megcsalt nemességgel 
haj ta thassák végre. Lett volna csak, amint tervezve" volt, 
Zsigmond császárnak és a fejedelmeknek szabad kezük, 
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bizony Konstancz és Bázel sok más zsinat és hazug roma-
nista hallatlan gazságának út já t állta volna. 

Azért Eck doktor újólag' hazudik, állítván, hogy a 
konstantzi szabad zsinat volt; én meg viszont nem ok 
nélkül egyengetem egy szabad zsinatnak útját , ahol taná-
csot ülnének nem csupán a legtudatlanabb püspökök ós 
a leggoronihább, hóbortos sophisták, miként Konstantzban, 
hanem okos tapasztalt fejedelmek, nemesek ós laikusok 
ís, hiszen már annyira jutottunk, hogy a férjes asszo-
nyok ís jobban ismerik a bibliát ós különben értik a ke-
resztyen dolgokat, mint Eck doktor ós sophis tatársal 

Amint mondottam ís, úgy igaz az, hogy Huss János 
a keresztyén kíséretet nem kapta meg ós Eck doktor 
maga sem érti, a init a latin kísérőlevélben megjelöl Ke-
resztyen kíséretet ígértek nekik, amint ezt ama szavak 
világosan mondják, amiket Eck doktor takargatni szeretne: 
Quantum ín nobis est et fldes orthodoxa exigit, vagyis: a 
mennyiben ra j tunk áll ős az igaz hit kívánja. Ez ok miatt 
neveztem én keresztyén kíséretnek, vagyis olyannak, 
aminőnek az írásban találjuk. Nos, azt meg tudjuk jól, mit 
tesz keresztyén módra eljárni. A keresztyénség még soha 
sem hal lot t 'oly igazi kíséretről, a minőre ón köllyvec s-
kernben tovább rámutat tam. Hát a keresztyénség 14 száz 
esztendő alatt már sok eretneket meggyőzött ugyan, de 
egyet sem égetett meg, csakis a konstantzi pápisták, akik 
keresztyén kíséretet adnak ós abból azután emberi, jogi 
kíséretet csinálnak, ami inkább csak látszat, mintsem 
igazi kíséret, ős keresztyenellenes. Az az ok, amelyre Eck 
doktor a maga igazi kíséretét alapítja, mégis csak nagyon 
elégtelen volna arra, hogy amiatt a kíséretet meg ne ta-
gadták volna. 

Miért nem égette el Szent Ágoston az afrikai eret-
nekeke t? Avagy Hilarius18 ós sok más szenta tya , hanem 
ellene voltak még annak ís, hogy azokat pénzbüntetéssel 
sú j t s ák? Ezek bizony igazi keresztyen bölcsek módjára 
bántak el az ere tnekekkel Mégis volt ennek a gyümölcse; 
de hogy ebből az eljárásból, mi származott, tudjuk j ó l És mi 
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szükségük volt ama konstantzi vérszomjas zsarnokoknak 
arra. hogy a megholt, megégetett Huss Jánossal oly bor-
zasztó embertelenséget kövessenek el, hogy hamvait kiássák 
a föld mélyéből és a Rajnába szór ják? Okát akarod tudni? 
Lelkiismeretük re t teget t az ő igaz ügyétől, azért eszeltek 
ki egy oly dühöngő eljárást, hogy a szegény népet meg-
lelem litsék, hogy az igazságot erőszakkal és rémitóssel 
nyomják eh Mégsem használt semmit ; az igazság nap-
fényre jő és ha az összes pápisták megpukkadnának is 
mérgükben, még a kövek is kiáltani fognak Huss gyilko-
saira. Immár szász esztendeje, hogy ú t já t állják, s minél 
inkább állják útját , annál nyilvánvalóbb leszen, hogy Huss 
dolga isteni, a konstantziak dolga ördögi volt; az igazság 
nem maradhat elrejtve. 

Proles Andrástól.19 a mi vikáriusunktól, aki névre ós 
liirre nagyhírű férfiú vala Nemetországban, s kit sokan 
szentnek tar tot tak, hallottam mondani, hogy ő egy ízben 
kolostoraink egyikének falán Zachariás János2 0 doktort 
barettjón rózsával lefestve látva meg, így szólot t : „Oh 
jaj , nem örömest viselnem e rózsákat díszként!" Mikor 
aztán egyik bátor atya megkérdezte őt, hogy hát mit ís 
jelentne az, ilyenformán válaszolt : Mikor Huss János 
Konstantzban nyilvánosan vitatkozott; Zachariás János 
Ezek. 34. 11 i2"böl eme mondást idézte fe jére : „Visitabo 
ego ipse pastores et non populus meus;" Huss János 
erre megjegyezte, hogy ez a kifejezés, et non populus 
meus, nincs a szövegben. Ekkor Zacharias János. Hussnak 
saját bibliájára hivatkozott, melyet ő előbb Huss János 
szállásán titkon megnézett és őt mégsem figyelmeztette: 
mikor pedig előhozták, hát benne találták. És bárha Huss 
János felszólalt, hogy az hamis, más bibliákban nincsen 
űgy, mert ő véletlenül hozott egyet magával : nem volt 
segítség, nyakát szegte a hamis biblia. Ekkor adták 
Zakariásnak a rózsát kitüntetóskép, mint az eretnek Huss 
János meggyőzőjenek. Úgyde bizonyos dolog, hogy a világ 
összes bibliáiban máig az van, a mit Huss János nondott 
és nem, a mit Zakariás János; ebből látható hoöy a, 

D. Luther M. művei. 1Q 
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sophísták ügyük felett kétségbe esve ezer cselhez és 
csaláshoz folyamodnak, ós semmiben sem járnak el nyilván-
való igazság szerint, 

Tisztára nyilvánvaló e szerint mindenki előtt, hogy 
Immár senki sem tagadhatja. Hogy Huss Jánost még 
soha meg nem győzték az írásokai; amint egyik másik 
okmány maga is említi, elkázhoztatták őt alattomos mó-
don, mert a nemesek maguk kőzt afelett tanácskoztak, 
piacet, piacet, piacet,21 ős így a tudatlan zsarnokok pia-
cetje alapján elítéltek, kioktatás, érvelés, meggyőzés nél-
kül ; amint én ezt az én institutoromtól, Greffensteiu 
Jánostól3-, egy tudós és kegyes férfiútól hallottam, kinek 
ne rét immár meg ís említhetem, minthogy meghalt és én 
ezt tőle in ég akkor hallottam, mikor meg eszem ágában 
sem volt, hogy pap, ne mondjam doktor legyek, 

innen Németországban sokfelé ínég mindig a sűgás-búgás 
Huss Jánosról ős ez napról napra fokozódott, míg én ís 
beleszóltam ós rájöttem, hogy ő valóban derek s igen 
felvilágosodott férfiű volt, akit még most sem tudnának 
legyőzni, ha egy rakáson húszezer Ecket állítanának ís 
vele szembe. És ha megokosodnak, majd meglát ják s 
okát adják, miért kárhoztat ták el Huss Jánost. Nem elég 
annyit mondani: a zsinat cselekedte ezt ; az okot ís meg 
kell jelölni, az ellenfeleket meghallgatni, ós mi magunkat 
megnyugtatni, mert nyilvánvaló dolog, hogy a zsinat ís 
tévedhet. Hiába itt minden Eck ós minden pápista és 
romanista; ti Huss Jánost az írásokkal meg nem dön-
titekí 

Azért te, igazságnak nagy ellensége, jobb lett volna, 
ha tolladnak bókét hagysz, és hagysz emgem is dolgom-
ban eljárni. Avagy közbe kiadod könyvedet „Edendum 
vei bíbendum aut etiam egerendum de primatu Petri.4, ^ 
Meddig rágódoi raj ta?2 A szegyen térített észre? Szemtelen 
pofa vagy ós látod, hogy maga Isten áll teneked ellen, o 
visz minden gyalázatba, mégsem akarsz észre térni. 

Azt is hallom, hogy Eck doktor egy ellenem szóló 
bullát hozott magával Rómából, amely annyira hasonlít hozzá 
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hogy akár Eck doktornak ís nevezhetnék, ugy tele van hazug-
sággal ős tévelygéssel 5 és ugy tálalja fel azt, port liíntve 
a nép szemébe, hogy higyjék, miszerint az a pápa műve, 
holott ez merő hazugság.. Ám legyen. Isten nevében be-
várom e já ték véget ; ki tudja, mit végzett az Isten az ő 
tanácsában. Reám ínég semmi sincs bízva, azért az én 
révemen seniiní sem ís veszhet eL 

Annak pedig, hogy én erősen hiszem, hogy egy bul-
lának sincs semmi látatja, oka vagyon, Először, mert az én 
felebbezésem, amelyet az egyetemes zsinathoz intéztem, meg 
megíngatlanui áll; abból a pápának s minden öveinek sem-
mit sem engedek, mert az egyedül isteni ügy. Ha pedig 
erőszakkal bán el vele, csak raj ta , hadd jöj jön; meg nin-
csen tul az árkon és én ezennel mindenki előtt nyilváno-
san helyt állva ugyanazt a felebbezést a legjobb czólból 
megújítom. 

Másodszor: a mennyiben az én dolgom önkéntes bele-
egyezésem alapján az ón kegyelmes uramra, Frigyes her-
czegre, a szász választó fejedelemre stb. Míltítz Károly24 

pápai követ űr indítása, a trierí érsek, Istenben kegyelmes 
atyám ős uram kihallgatása alapján vagyon reá bízva, ami 
még nem lóvén visszavonva, azt a hitet kelti bennem, 
hogy a római szék ezt a két hatalmas választó fejedelmet 
csak nem fogja fabábunak tekinteni, vagy hiába fárasztani; 
hisz különben mi németek örökre bolondok maradnánk, 
Azt tartom hát, hogy ón ís csak egy oly ember vagyok, 
aki nem várhat két vagy három helyen egyszerre kihall-
gatást avagy íteletet. 

Harmadszor : ki képzelheti el azt ; hogy a pápa rám 
vonatkozólag Eck doktornak adhasson ki parancsot, aki 
irántam való nyílt gyűlöletének maga sem ismeri ha tárá t : 
hiszen minden ügyben nem a pártoknak maguknak, hanem 
megbízható egyéneknek kell eljárniok, amint ezt a dolog-
természete ós minden jog k ívánja? Azért odase neki, 
hazudjék, csaljon, koholjon és intézzen mindent, ugy a 
mint azt neki az ő gonosz gyűlölete súgja. 

Kegyedszer: nem adok én egy bullára sem semmit, 
18* 
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bárhonnét jöjjön is, hacsak iiein látom az igazi főbullát. 
A másolatok engem meg nem tévesztenek még pedig a 
következő okokbőL Láttam a búcsú-bullát25, kezdetben az 
ellen keltem ki és nevezetes fogyatkozásokat és hibákat 
találtam abban; hozzá egyesek, nálam okosabbak egyugyan-
azon bullában 18 hibát fedeztek fel. Nohát3 ha a római 
gazfickók nem átallották Mainznak és Magdeburgnak nagy 
püspökét azzal a bullával becsapni, mire nem vetemed-
hetnek velem szegény koldussal szemben ? 

Ezenfelül az ágostai Szt.-Szixtus biborosa az ón ke-
gyelmes uramat. Frigyes herceget, a szász választó feje-
cleiuiet egy nyilvánvaló koholt hamis levéllel megcsalta, 
amint én ezt az Acta Augustánákban kimutattam. Ha tehát 
azok a római gazkőpék a nemet tartományokban ily nagy 
urakat tesznek bolonddá hamis leveleikkel: miért kelljen 
hinnem, hogy ők Eck doktor útján, aki "magamagát sza-
vaiban és írásaiban országszerte híres nagy hazugnak 
bizonyította be, velem becsületesen szándékoznak tárgyalni. 
Igen, annyira közönséges dologgá lett Rómában a hamis 
levelekkel való üzérkedés, hogy igazi már-már alig akad, 

Annakokáért látni akarom én annak a bullának ólmát "i 
viaszkját, zsinórját, jelzését, záradekát, szóval mindent a 
magam szemével, máskülönben kutyába sem veszem az 
egész nagy hű-hót. Amiatt meg senkise panaszolkodjék, 
mintha Wittenbergbe bátran nem jöhetne s járhatna kel-
hetne : nekünk olyan kegyes, becsületes fejedelmünk ós 
hatóságunk van, hogy e részben mentségre semmi szük-
ség, feltéve, hogy velünk jogos alapon akarnak tárgyalni. 

Ezzel mindenkit intve-intek, hogy a római üzérkedés 
és Eck doktor által rászedetve meg ne j á r j ák velem és 
első sorban az exekutoroknak, ha kudarcot vallanának, 
eszükbe jusson, hogy én eleve figyelmeztettem őket. Még 
sok mindennek nagyot kell változni, hogy jól üssön ki a 
dolog. Ha azonban erőszakhoz nyúlnak, ami nem oly 
könnyű dolog, Isten neki; én vidám szívvel szánom el 
magam mindenre a mi Urunk Jézus Krisztus nevében Ámen, 
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BEVEZETÉS. 

Mondottuk, hogy Luther lelkében meg volt győződve 
arról, hogy az Eck-féle bulla voltakép a pápa bullája, de hogy 
olyba vette azt egyelőre, mintha az csupán Eck koholmánya 
volna. Azt hitte ugyanis, hogy talán majd visszaszívják: de 
mikor látta, hogy e reménysége hiábavaló, akkor aztán türel-
mét veszítve, nekiment magának a bullának s minthogy immár 
annak szerzőjében magára az Antikrisztusra ismer, egyenesen 
neki fordul az Antikrisztusnak vagyis a pápának. Két iratban 
cselekszi ezt meg. Az egyikben a tudós világ, a másikban a 
nép előtt fejti ki álláspontját a bullával szemben. Amazt latin 
nyelven, emezt pedig német nyelven írta meg. 

A latin szöveget 1520, nov. 4-én küldte meg kedves ba-
rátjának Spalatinnak (L. levelét alább) jelentvén neki, hogy: 
»Kiadtam a latin antibullát: itt küldöm.« De ebből helytelen 
dolog volna azt következtetni, hogy ez irat nyomtatási)an csakis 
akkor jelenhetett volt meg. Ellenkezőleg, úgy áll a dolog, hogy 
e latin antibulla már október végén elhagyta a sajtót. Kitűnik 
ez Burckhard Péternek, a wittenbergi egyetem volt rektorának 
Spengler Lázárhoz okt 29-én intézett leveléből, a melyben 
többek közt ezt mondja: »De hogy mennyire fél Márton doktor 
attól az átokbullától, arról meggyőződhettek abból, a hogyan 
ő azt taglalja, majd ha munkáját (expositionem bullae) olvasni 
fogjátok.« Kétségtelen, hogy e kifejezés »expositio bullae« egye-
nesen a szóban forgó iratra vonatkozik. 

A latin szöveget háromféle: A. B. C. kiadásban ismerjük. 
Ezek közül az eredeti szöveg az A. Ezt közli Knaake a varians 
lectiokkal együtt. 

Teljes czíme: »Adversus Execrabi || lem Antichristi || Bul-
lám, Mar. || Lutherus. || Wittembergae, || Anno, M. D. XX. || « 

A német szöveg szintén november elején jelent meg. 
Nem szó szerint való fordítás ez, hanem szabad átdolgozás. 
Teljes czíme: »Widder die Bulién des End || christs: Doctor 
Marti- || nus Luther. || Vuittembergk. || lm Jar. M. D. XX. || « 
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Egy dologban azonban teljesen egyezik a két irat. Mind 
a kettő kíméletlen: izzé-porrá törik a bullát és annak minden 
tételét. És ez igen érthető: „azokat, — mondja Luther — kik a 
Krisztust megölik, a hitet megtagadják, kímélni nem lehet" 

Mi a két irat közül csak az egyiket, a népnek szóló s 
német nyelven írt iratot közöljük, mert a másik lényeges tar-
talma ebben is megtalálható s a mellett emez a bullának nem 
csupán 6. hanem 12 tételével foglalkozik. 

A német irat A, B és C szövegben maradt ránk: ezek 
közül az eredeti szövegkiadás az A. Ezt vettük mi is alapul 
Magyar nyelven még nem jelent meg. 



LEVÉL SPALATINHOZ. 

1520. november 4. 

A t u d o m á n y b a n é s k e g y e s s é g b e n k i v á l ó 
S p a l a t in G y ö r g y ú r n a k , a s z á s z v á l a s z t ó f e j e -
d e l e m i d v a r i p a p j á n a k , az Ű r b a n s z e r e t e t t 
b a r á t j a ü ake 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Magam is csodálkozom, édes Spala-
tinom, mi lehet oka annak, hogy leveleimet nem kapod 
meg. Már két ízben írtam, de úgy veszem észre, hogy 
egyik levelemet sem kaptad meg. 

Örvendek, hogy végre valahára belátod, hogy hiúk 
a németek reményei, hogy megtanultad, hogy nem szabad 
bízni a fejedelmekben, és hogy már független vagy az 
emberek ítéletétől, kik irataimat vagy magasztalják vagy 
kárhoztatják. Ha az evangóliom olyas valami volna, a mit 
e világ hatalmasai terjeszthetnének vagy megóvhatnának, 
az Isten nem bízta volna azt halászemberekre. 

Nem a fejedelmeknek, nem e világ főpapjainak dolga, 
édes Spalatinom, hogy megvédjék Isten igéjét és azért 
nem is fordulok ő hozzájuk segítségért, mert hiszen nekik 
inkább egymást kell támogatníok az Űr és az ő Krisztusa 
ellenében. A mit teszek, inkább csak azért teszem, hogy 
ők kötelességüknek velem szemben való teljesítésével 
érdemesekké váljanak Isten igéjére és általa üdvözüljenek. 
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Azokat azonban sajnálom, kik az igét hallották is, még-
is é r te t ték: mert ezek örök kárhozat nélkül meg nem 
tagadhat ják, cserben nem hagyhatják, meg nem hazud-
tolhatják. Csak attól kell tartanunk, hogy ezek közt less 
velünk együtt sok barátunk ís, azért az állhatatosság lel-
kéért kell esedeznünk. 

Keserves dolog más meggyőződésben lenni, mint az 
összes főpapok és fejedelmek, de nincs más út kikerülni 
a poklot ós Isten haragját . Azért hát lássad, hogy azok, 
a kik hevességemen megütköznek, nem' olyanok-e, a kik 
kevésbe veszik Isten igéjét ós holmi világi dolgokon jár-
ta t ják eszüket. Mert a kí érdeme szerint ítólí meg a doh 
got, nem csoda, ha feljajdul ós majd megpukkad. Én, ha 
te annyira nem bizgatnál, az egész ügyet Istenre biznám 
és többet, mint a mennyit tettem, már nem is tennék, 
mert tudom, hogy az ő akara t ja szerint keli mindennek 
történnie. 

Kiadtam a latin Antibullát: itt küldöm. Nyomják már 
német nyelven ís. Kérlek, e műben ne botránkozzál meg 
azon, hogy egyesek rossz néven veszik, hogy mórsókletes 
kormányok ellen ís hevesen kifakadok, A római pápakor™ 
mánya nem mérsékletes, mert általa megsemmisíttetik a 
Krisztus, megparancsoltatik a hit megtagadása. 

Én az ügy méltatlan volta miatt kénytelen voltam 
röviden írni. Oly kínos nekem a sátáni bulla, hogy majd-
nem teljesen elnémultam. Mert a mióta áll a világ, volt-e 
Sátán, a kí oly szemtelenül szólalt volna meg az Isten 
ellen r De mit mondjak: lever engem a legistentelenebb 
káromlásoknak sokasága abban a bullában és ezt senki 
figyelembe nem veszi. Elvégre is meggyőződtem sok félre-
ismerhetlen jelből, hogy küszöbön van az ítélet napja, hogy 
az Antikrisztus uralmának vége kezdődik. 

György berezeg az ő sophistáival és a merseburgi 
püspökkel*) dühösködik ellenem. Űg> látom, hogy ez a 
békétlen bulla lázadást fog kelteni a mi épen illlik a római 

*) Anhalti Adolf. 
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kúria tisztéhez. Emser kiadta ellenem dühösködéseít Thomas 
Radinus Toriscus neve alatt és Rómában nyomatta ki, 
most pedig* Lipcsében dicsekesznek avval, hogy velem 
szemben hihetetlen őrültséggel dühösködtek. 

Nem írok mint magánember a fejedelmekhez, hanem 
egy nyilvános irattal fogom megújítani felebezésemet és csat-
lakozásra fogom felszólítani Nemetország nagyjait, kicsi-
nyeit egyaránt. Kifejteni majd az ügy méltatlan voltát ős 
kinek-kinek lelkiismeretéhez fogok fordulni, hogy halálos 
órájában le ne súj tsa a tudat, hogy ama szörnyetegeknek 
engedelmeskedett, 

A íJiainzí érsekkel semmi dolgom, hanem György 
herczeghez és a merseburgi püspökhöz levélben és — ha 
a nyomdából kikerül — német nyelvű Antibullámban lesz 
szavam, nem mintha reményem volna, hogy megátalkodott 
lelküket megpuhíthatnám, hanem hogy megnyugtassam 
saját lelkiismeretemet az által, hogy feltárom előttük az 
őket fenyegető veszedelmet. Minden egyébre Istennek legyen 
gondja és nektek. 

AdríanunkrőF) ugyancsak ezt jelentette nekünk Eg-
ranus. De ő ís ellenségeimhez szegődött, mert kifogásolta, 
hogy azt tanítottam, hogy a jő cselekedetek semmit sem 
érnek, hanem egyedül a hit. Alig lehetett őt visszatartani 
attól, hogy nyilvánosan meg ne sértsen, Végre nekem 
rontott, sőt sértegetett is ez a theologíában teljesen járat-
lan ember. De evvel a haszontalan emberrel gyorsan el 
lehet majd bánni, Lipcsébe ment, hogy7 ott talán Eckkel 
összeszűrje a levet. Legyen meg Isten akarat ja . 

Az erfurti egyetem Eck parancsoló felszólítása elle-
nére sem fogadta el a bullát azon kifogással, hogy nem 
adatott át a törvényes formák közt. Hasonló okból utasí-
tot ta őt el a babenbergi püspök ís. Az erfurti fiatalok fegy-
veresen körülfogták Ecket és a kinyomtatott bullát dara-
bokra tépve a vizbe dobták. Mert igazában bulla vagyis 

*) A héber nyelv tanára. 
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hólyag a bulla.*) A tanács e dolgokat szándékosan el-
nézi, a mainzi érseki kúria pedig nem mer tenni semmit. 
Azt hiszem tudod, mily kitüntető fogadtatásban részesült 
Eck Lipcsében: utálja őt mindenki, a fejedelem ős püspök 
kivételével Te tégy úgy, a hogy azt neked a Szentlélek 
sugallj a. Isten veled 1 

Wittembergben, november hő 4-ik napján, az 1520-ik 
esztendőben. 

Luther Márton ágostonos. 

*) A bulla szó hólyagot is jelent. 



k% Antikrisztus bullája ellen: Luther Márton 

doktoFc 

JÉZUS. 
A k e r e s z t y é n i g a z s á g m i n d e n b a r á t j á n a k 

a d j o n I s t e n k e g y e l m e t é s b é k e s s é g e t . Ám e n. 
Majdnem egész világ t u d j a : három év telt már el 

azóta, hogy a csalárd bűcsúüzlet miatt, a mely a keresz-
tyeneket evek során át károsította és czudarmód felre-
vezette és kizsarolta, bizonyos áldatlan vitába keveredtem 
és © dolgot egy némely búcsűhos annyira vitte, látván, 
hogy nincs talaj lábok alatt, hogy ínég a pápa hatalmának 
és állásának kérdése ís szóba került; pedig eddig az volt 
egyedüli támaszuk, mind abban a mit csak akartok, noha 
sem az írás, sem az esz alapján nem állnak, sőt egyenesen az 
írás ős ész ellenére hittek és tanítottak. 

Mert noha jól tudják, hogy a pápai hatalom nem 
egyszer nagyon is tévedett s még most ís napról-napra 
téved, amint ezt ők maguk sem tagadhat ják , 1 mindamellett,a 
mikor csak rászorulnak hatalmára tervük végrehajtásában, 
nemcsak hogy nem átal ják azt, mint kétségbevonhatlan 
keresztyén igazságot az egyszerű néppel elhitetni, hanem 
ugyanabból a pápai hatalomból akkor és ott gyártanak 
keresztyénséget és keresztyén egyházat, a mikor és a hol 
nekik tetszik.- S mindezt azért teszik, mert habár tudják, 
ós igaz is, hogy az egyetemes keresztyén egyház vagyis 
e világ összes keresztyéneí nem tévednek,3 betömik a 
szánkat ós hogy elhitessék a szegény néppel, hogy az ő 
ostoba tervük helyes, igaz s keresztyén igazság, mindazt 
a mit a pápa hatalma alapján, amely tévedhet; csempész-
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nek be, űgy adják kí, mintha azt a keresztyén egyház, 
mely nem tévedhet, hozta volna be, tehát már csak azért 
sem lehet kedves az, a mit a pápa helyben hagyott. így 
vezetnek ok minket orrunknál fogva és a mint róluk 
Szent Péter mondotta (ÍL Péter 2? 3.) feífuvalkodottságuk-
ban hamis koholt beszédükkel t raktálnak minket, csak-
hogy mi a pápát, a ki tévedhet, csalatkozhatatlan keresz-
tyénségnek mondjuk és tar tsuk, de csak akkor, amidőn 
reája saját érdekükben szükségük van, különben pedig 
a mint már mondottam, elismerik, hogy o töved ős 
tévedhet. 

Óh mely tévelygés ős sok egyéb gonoszság Ion így 
eme szemfényvesztő já ték utján a keresztyén egyház szent 
nevében s a pápai hatalom gálád fenyegetése réven a 
szegény nép közt elhintve! Hány lelket rontot tak meg, 
mennyi gyilkosság történt s mennyi ver folyt, hány orszá-
got szipolyoztak k i e s tet tek tőnkre ; borzadály még csak 
reá ís gondolni s mindez azon világgá kürtői t ürügy alatt, 
hogy az ő keresztyén egyházuk, a pápa nem tévedhet 

így ebben az esetben is, midőn az egyház hajóját 
zátonyra vitték és a tisztára minden alap nélkül való, 
hazug búcsú napfényre kerülve, csúfot • vallott, s vele 
együtt sok hamis tan is, miket eddig erőszakkal terjesz-
tettek, de mikről most belátják hogy sem az Írás, sem pedig 
az esz előtt meg nem állhatnak: szokott módjuk s eljá-
rásuk szerint az utolsó szalmaszálba, a pápa erőszakos ha-
talmába kapaszkodva, ím most nekem esnek, hogy merőben 
erőszakos, gonosz beszedekkel engemet és könyveimet, anél-
kül hogy meggyőznének, igazolt ok nőikül elkárhoztassa-
nak, eretnekként szidalmazzanak, k iközösí tessenek ós 
megégessenek. 

Hát tudom én jól, hogy tudomány ós erőszak két 
különböző dolog ős ón a tudomány nélkül való erőszakot 
semmibe sem veszem ; könyveket megégetni nagyon 
könnyű; azt a gyermekek is megcselekedhetik, hogy ne 
cselekedhetné hát meg a pápa és az ő főfő tudósai, 
akikre bizony ráférne szerintem, hogyha valamivel különb 
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tudományról tennének bizonyságot, mint a mi a könyvek 
megegetésében vagyon. E részben lelkemre mondhatom, 
hogy semmit sem óhajtanék jobban, mintha minden ón 
könyvem elpusztulna; hisz1 azokat csakis azért kellett 
közrebocsátanom, hogy a népet az e fa j ta tévelygésektől 
megóvjam és a szent írásokba bevezessem, s hogy, ha 
azoknak értelmét megismerte, akkor aztán az én köny-
vecskéimet szépen felre tegye, istenem, hiszen ha meg-
volna az Írás értelme mi bennünk, bizony semmi szükség 
sem volna könyveimre és tanúm az Isten, hogy nem hazudom: 
ha az engem ért kárhoztatás csak nekem magamnak ár-
tana; űgy becsületem s életem tettein vala fel rá, hogy 
a mennyiben raj tam áll, kis ujjam se mozdítsam meg az 
erősek karmaiból való kiszabadulás céljából Sőt szíves 
örömest hallgatva tűröm, hogy a pápai erőszak elkár-
hoztasson engemet. 

Ámde mert Krisztus azt mondja (v. ő. Mát. 10, 32. 3 3 ; 
Luk. 12, 8.) „Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, 
arról ón ís vallást teszek az ón atyám és az ő angyalai 
e lő t t ; a ki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt 
ón ís megtagadom az Istennek angyalai előt t" ; hozzá, köte-
lességem is minden egyes felebarátom üdvösséget mun-
kálni ós a veszedelmet tőlök elhárítani és ón immár bizo-
nyos vagyok abban, hogy a pápának és övéinek erőszakos 
hatalma minden ok és alap nélkül, mi több, merő balga-
tagságból ós tévelygésből tör a keresztyen igazság ellen : 
lehetetlen, hogy tűr jem az igazság meggyalázását ós a 
lelkek niegteveiyitését, bármit merjen is reám az Isten ! 

Épen azért ezennel mindenkinek felajánlom az én 
köteles keresztyéni szolgálatomat és a mennyiben hatás-
körömbe vág, mindenkit hívsóggel intek, hogy velem ne 
gondoljon, hanem csakis a maga lelkére vigyázzon s min-
dent elkövessen, nehogy őt a pápai erőszak,a pápának ós övé-
inek ama roppant félelmetes s dörgedelmes bullája, amelyet, 
mint mondják, mínapában Rómából Luther doktor ellen 
adtak ki, az igazságtól elszakassza. Kiki tudja meg, hogy 
azzal nekem semmiféle szolgálatot nem tesz, ha ezt a gaz. 
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eretnek és hazug* bullát megveti, viszont semmi bosszú-
ságot nem okoz, ha ugyanazt nagyarra becsüli is. Én Isten 
kegyelméből szabad ember vagyok ; nincs szükségem reá, 
nem ís akarom, hogy akármely gyarló teremtmény nyújt-
son nekem vigasztalást avagy rémítgessen, Nagyon jól 
tudóin én, hol vagyon amaz én vigasztalásom és erőm, 
amely mindenha bizton rendelkezésemre áll emberekkel 
és ördögökkel szemben, A magam dolgát elvégzem ; kiki 
felelni fog önmagáért halála és az itólet napján és akkor 
majd eszébe ju t az én hűséges intelmem is. 

Hogy azonban senkise menthesse magát azzal, mintha 
nem tudná, mennyiben köteles ettől az erőszaktól ós té-
velygéstől őrizkedni, elsősorban a bullában elkárhoztatott 
czikkeket veszem elő és ezt előzőleg rámutatok a római 
gazok vakságára és gonoszságára ís.4 

Azt í r ják abban a bullában, hogy az abban halomra 
hányt czíkkek közül némelyek eretnekiek, némelyek té-
vesek, némelyek botrányosak, némelyek megtóvelyitok 
némelyek pedig a keresztyén fület bántők, szóval, hogy 
tulajdonképen ötfélék. Ámde annyira tétova, kárhozatos 
és ravasz az észjárásuk, hogy nem ís merték ama czik-
keket világosan ós beható alapossággal tárgyalni és értel-
mezni, hanem csak ugy vaktába végeznek az egész 
halommal ugy, hogy senkisem tudhat ja meg, melyiket 
t a r t j ák hát eretnekinek vagy tévesnek, vagy botrányosnak 
vagy iiiegtevelyitőnek avagy fülsértőnek es mégis elkár-
hoztat ják azokat; ilyenformán nagy ügyesen bolondozva 
különbséget tesznek ugyan a czíkkek közt, de hogy azt 
más is megtegye, azt már nem engedik, hanem reményük, 
hogy mert ők azokat elkárhoztatták, hát majd ez alapon 
mindenki minden különbség nélkül eretnekieknek fogja 
azokat tartani, Hát nem jámbor emberek ezek ? E bölcs 
és óvatos eljárással kettős veszedelemből ránt ják ki magu-
kat : az egyik, hogy nem kell bebizonyitaniok ós megokol-
niok á tkuka t ; a másik pedig, hogy habár némely czikket 
eretnekinek bélyegeztek, ne csaphassák szájon ós le ne 
leplezhessék őke t 
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Ámde én reménylem, hogy az az óvatos okosság maga 
magát szépen becsapja, Majd szolgálok ón nekik kanállal, 
hogy megkóstolhassák, a mit összekotyvasztottak ezek a 
kedves hullások* Mert űgy sejtem, hogy ezt a bullát vagy 
pityókos vagy pedig lázas fővel készítették. Kérdem azér t : 
ha az eretnekség ós a tévedés nem mindegy, akkor 
semmíesetre sem lehet eretnekség az, a mi téves, ha ennek 
a híres bullának mesteri megkülönböztetése egyáltalán 
megáll. Ép űgy, ami gonosz, nem kell annak okvetlenül eret-
nekínek s tévesnek lenni és így tovább. A megkülönböztetés 
egyik része nem lehet azonos a másikkal, hisz különben 
nincs megkülönböztetés. • 

Immár világos tehát, hogy ami nem eretneki, az 
keresztyéni ós isteni. Mert catholicum et haereticum vagyis 
keresztyéni ós eretneki egymást kizár ják tisztára, amint 
Krisztus mondja (Luk. 11, 23): „Aki velem nincsen, ellenem 
vagyon," s szintúgy másutt (Luk. 95 50): „A mi nincs elle-
netek, mellettetek vagyon." Annakokáórt, amit nem kár-
hoztatunk, mint eretneki dolgot, azt azzal már dicsérjük, 
mint keresztyénit, hisz egy tévelygés sem tesz kár t a 
keresztyén egyházban, csakis az eretnekség. Mert bárha 
tévednék is abban, hogy a pápát szentnek tar tom és min-
denkit jámbornak, úgy e tévedés még nem eretnekség, 
sem nem kárhozatos, sem nem ártalmas. De ha téves czik-
keket kárhoztatunk el, úgy elkárhoztatvák olyan téves 
tanok, amelyeket pogányok és eretnekek szerzettek. Ha 
a keresztyének minden tévedését el kellene kárhoztatnunk, 
úgy nem maradna egyetlen egy keresztyén sem; hisz senki 
sincs bűn és tévedés né lkül Miért is világos, hogy ezek 
a bullások a saját szavukat sem értik, azt sem tudják, 
mit fecsegnek össze. 

Sot e dologban csalfaságuk még másra is való: ön -
maguk felett mondják ki az ítéletet, hogy ok a leggono-
szabb antikrisztusí eretnekek, akik maguknál és maguk-
ban a világosan megismert igazságot is elkárhoztat ják s 
készek bármikor elkárhoztatni. Ezt saját szavaikkal bizo-
nyítom be következőkép. Mivelhogy saját lelkiismeretük 

I). Lutlier M. művei. 1 Q 
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készti és kényszeríti őket beismerni, hogy ezen czíkkeknek 
nem mindenike eretneki avagy téves, tehát nem mernek 
c-y nagy fennen szitkozódni, pedig ezt örömest megtennék, 
ha valaki mástól nem félnének. Ezzel nyilván elárulják, 
hogy eme ezíkkek keresztyéni s igaz voltáról szivükben 
meg vannak győződve és azokban hibát épenséggel nem 
találnak, kivévén hogy azok az ő tudományukat avagy 
téves véleményüket megdöntik ; ez ok miatt gyűlöletre s 
bosszúra gerjedve nem szívelhetik meg azokat ós ú j kifo-
gást eszelnek kí, csakhogy elkárhoztathassák azokat, mint 
olyanokat, a melyek botrányosak avagy tűrhetetlenek, 
pedig hát azok igazak, helyesek, keresztyéniek és sem 
nem tévesek, sem nem eretnekiek az ő saját bevallásuk 
szerint. Hát nem főfőeretnekek s pogányok azok, akik 
elkárhoztatni merészlik az általuk ís megismert igazságot 
s hozzá csakis azon okból, mert az nekik tűrhetetlen ós 
botrányos? Hiszen a főpapok és írástudók Krisztusban, az 
összes prófétákban ós apostolokban ís megbotránkoztak 
és nem szívelhették őket és semmi más ok miatt nem 
kárhoztat ták el az eretneket, csábítót, tévelygőt, lázítót, 
istenkáromlót, hanem csak azért, mert nem szívelhettek 
és botránkozásukra vala. 

Mivel pedig a római hazugokat saját szavaik árulják 
el, mint olyanokat, akik a megismert igazságot megtagad-
ják és elkárhoztatják, miért félnek tőlük, s miért fá jna 
szivem az ő á tkuk mia t t? Sőt óvjon meg engem az Isten 
attól, hogy valaha emberek dicsérjenek ós igazoljanak, 
mert ennél nagyobb gyalázat nem ís érhetne! Ám ele hiva-
talos kötelességem késztetett , hogy ezt az ő csalfaságukat 
leleplezzem s a szegény, együgyű lelkeket azok antikrisz-
tusí mérgétől megmentsem, akik készek mindazt elkár-
hoztatni, ami az ő ostoba fejükbe nem fór. 

És hogy kézzelfogható legyen mindenki előtt, hogy 
nekik ott Rómában eszük ágában sincs az igazságot védel-
mezni, hanem igenis, hogy mindent hamis színben tüntes-
senek fel s összehazudjanak, tehát jól figyelj ide: ők 
mindnyájan bizonyságot tesznek én mellettem arról, hogy 
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helyesen cselekedtem, mikor a hűesúhircletőkn ek ellenáll-
tam és beismerik, hogy amazok cselekedtek rosszul, hogy 
hamis volt beszédük, hogy a szegény népet czudarul félre-
vezették s űgy testükben, mint lelkükben megkárosították. 
S mégsem akad senki sem Romában, aki őket megidézné, 
megfékezné, megbüntetne s rákényszerítené tanuk vissza-
vonására ; itt nincs senki, ki az igazságot szívén hordná; e 
részben bullát nem tudnak kiadni, — ezek mind ép bőrrel 
menekülnek meg. Ezt elnézik nagy kegyesen; pedig, ha 
csakugyan kegyesek volnának és az igazságot önzetlen 
szeretnék, mint ahogy állítják, — űgy az ily Istent, Krisztust 
és az ő anyját káromló, lélekrontó beszédeket a legna-
gyobb büntetéssel sújtanák. 

De inert ón elevenükre tapintottam, Isten engem! 
minden mást felednek ós talpra áll nemcsak Róma maga, 
hanem megmozdul menny ós lold; van bulla és átok, van 
irkafirkálás és ezer Ördögnél több átkozódás. Tele kürtő-
lik a s lagot , hogy ők Krisztus nyájának pásztorai ós 
Krisztusnak helytartói, pedig valójában az egész nyilvános 
komédiává! kizárólag saját hasznukat keres ik; az igazság 
és az egész keresztyénség gondját a szélnek eresztik, űgy 
hogy cselekedeteikből nyilván meg lehet ismerni, hogy 
bizony ők nem pásztorok, hanem ragadozó farkasok; vak-
merő követelésük, hogy mi németek örökké az ő hamis 
s koholt beszédük után induljunk Isten és lelkiismeretünk 
ellenére. 

Ezen felül hogy soha senki ne kétkedhessek abban, hogy 
a bullát a gonosz lélek szerzette, hát ők maguk nyilván 
hirdetik, hogy elkárhoztatandók és megógetendők azon 
könyvecskék is, amelyekben nincsen tévedés. No lám, nem 
római te t t ez ? így győzi le Krisztus az Antikrisztust és 
így veri vissza hamis visszás módon. Mire vezet ez, ha-
nem hogy mind azoknak, a kik a bullát elismerik es ko 
vetik, meg kell tagadniok Istent és az ő igéjét s nem 
szabad egyebet tanítaniok, hanem csak tévelygést es eret-
nekséget ? Mert ha azok a könyvecskek kárhoztatandók 
el, a mikben nincsen tévelygés, miként azt ők maguk 

19* 
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nyilván írják, úgy az igazságot kell elkárhoztatni és a 
tévelygést helyben hagyni, 

Azzal vádolnak, hogy én a laikusokat akarom a pá-
pára, a papságra és szerzetesekre uszítani. Hát ha a lai-
kusok kiengesztelése és a pápa kimentése az, ha ők nyíl-
ván ős arczátlanul szabados módon rendelik el és paran-
csolják meg, hogy az igazságot és tiszta tant meg kell 
égetni ős a hazugságot ós tévelygést fel kell karolni ós 
becsületben tartani, úgy ón már bizony nem tudok sem 
németül, sem lat inul 

Mert ón eddig azt tanultam, hogy aki a tévedést az 
igazság fölé helyezi, az - megtagadja az Istent s imádja az 
Ördögöt; nos és épen ezt akar ja ránk parancsolni, erre 
erőltet minket az a hírhedt kedves bulla a maga dörge-
delmes átkozódásaívak Eddigelé úgy já r tak el ezek a flcz-
kók, hogy a tévedést az igazság leplébe burkolva sózták 
a nyakunkba. Hát hogy ez immár kivilágosodik ós csalfa-
ságuk tovább már nem maradhat titokban, a mi sehogy 
sincs ínyükre, — Isten a bódításnak lelket adta beléjük, 
amely tévútra vezeti őket, amire rá is szolgáltak; innét, hogy 
egyszerre erőszakkal és általán ismeretes tévelygéssel és 
eretnekseggel próbálják ravaszságukat megvédelmezni 
És hogy hazugságuk megállhasson, oly vakmerők, hogy 
ránk parancsolják, hogy a nyilván ismert igazságot meg-
tagadjuk és a tévelygést elfogadjuk. 

Életemben még soha nem kivántam ós nem is reményl-
tem, hogy ellenségeim önmagukat oly csúful, saját szavu-
kon meg fogják, gyalázatba és szégyenbe keverjék. Minek 
is veszekedjem velük, mikor maguk nyílván s önként beis-
merik, hogy olyasmit kárhoztatnak el, a miben nyoma 
sincs a tévedésnek ? Hisz ezt, ha ők maguk nem mondják ? 

el sem hinne senki a világon, De hát így já rnak mindazok, 
a kik önkényesen szembe szállnak az isteni igazsággal; 
magukat gyalázzák s ámítják, amint írva vagyon az isteni 
igazságról: Hazuggá teszi azokat, akik meggyalázzák, 
(Bölcs, k. 10, 14). 

Csoda volna-e hát, ha a fejedelmek, nemesek ós lai-
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kusok a pápá t a püspököket, papokat és szerzeteseket 
agyba főbe vernek s az országbői számkivetnek? Hisz el-
eddig hallatlan dolog volt az a keresztyénsógben s bor-
zasztó most ís hallani, hogy meg lehessen nyilvánosan 
parancsolni a keresztyen népnek, hogy az igazságot meg-
tagadja, elkárhoztassa ős megégesse. Ha ez az egész 
keresztyénség ítélete szerint nem eretneki, téves, botrányos, 
ámító es tűrhetetlen eljárás, űgy új ra felfordult fenekestől 
minden. Reményiem mindebből eléggé világos, hogy nem 
Luther doktor, hanem a pápa, a püspökökkel, papokkal 
és szerzetesekkel egyetemben maga dönti magát bajba 
e káromló szenny-bulla által s nagy vígan maguk uszít-
ják magukra a népe t Hiszen mely keresztyén lélek 
tűrhetné s hallgathatná el sző nélkül,' ha ráparancsolják, 
hogy az igazságot minden igaz ok nélkül nyilvánosan 
megégesse és a tévelygést kövesse; pedig ez az átkozott, 
szemtelen, ördögi bulla ezt teszi? Sőt hallom azt is, hogy 
ha én írtam volna az evangéliomot, azt ís meg kellene 
tagadni ós égetni csupán ón miattam. Óh ti vak, eszeve-
szett bullások, mórt is átkoználak én meg ti teket! ? Ti 
magatok merő átok vagytok, megparancsolván mine-
künk, hogy az igazságot megtagadjuk es a tévelygést 
kövessük. 

Ennyit mentségemre; most már kiki álljon résen, 
s tudja, mihez tar tsa magát a bullával szemben lelke kára 
nélkül. Nem az az ón czélom, hogy a köznépet a papiosztály 
ellen fe lbuj tsam; ellenkezőleg^ esedezünk érettük, hogy az 
Isten fordítsa el róluk haragját ós szabadítsa meg őket a 
gonosz leiektől, amely őket megszállotta, mert ez keresz-
tyén hűségből és szeretetből folyó kötelességünk. Elégnél 
több, ha tudjuk, hogy mily vakmerőkké és balgatagokká 
lettek ők a felkelő igazságtól való félelmükben, amelynek 
hatalmas fénye úgy a szemükbe vág, hogy kéket , zöldet 
látnak bele és nem tudják, mi az a mit látnak, hallanak, 
avagy beszelnek. Itt csak egy szükséges s ez az, hogy irgal-
masan és ne keményen bánjunk velők, már tudniillik, ha 
egyébként letesznek vakmerőségükről ; s akkor jobb sors 
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éri őket, mint a milyen bárki részéről érheti vala őket 
Isten segítse rá őket ós minket is mindnyájunkat! Ámen 

Lássuk immár azokat a czikkeket, amelyeket ez a 
nyomorult nép elkárhoztatott. 

Az elsőc Eretnekség azt állítani, hogy a szentségek 
kegyelmet nyújtanak mindazok részére, akik nem zárják 
el szivüket előlük. 

Sok szóra volna szükség, hogy ezt a czikket a laikusnak 
megmagyarázzuk, még pedig ama hamis okoskodás miatt, 
amelylyel az kapcsolatos. Röviden: ők azt tanítják, hogy a 
szentségek kegyelmet közölnek mindenkivel, még azzal ís, 
aki bűneit meg nem bánja, vagy a kinek szivében egyetlen 
jó gondolat síncsen, hanem elégséges, hogy el ne tor-
laszolja magát azok elől, vagyis, hogy ne akarjon szánt-
szándókosan vétkezni. Erre mondtam ós mondom most is, 
hogy ez téves és eretnek! tan. 

Mert attól a szántszándőkos torlasztól ós gonosz szán-
déktól eltekintve, nemcsak a bűnbánat szükséges oda, hogy 
a szentséget élvezzük, hanem szükséges oly hit is, mely 
a szentséget móltőkép fogadja ; hiszen Szent Pál Róm. 
14 23. mondja: „A mi nem hitből származik, bűn az." A 
hitetlenségnek ezt a nagy akadályát ők nem lá t ják és el-
kárhozta t ják a bűnbánatot és hitet a szentségeknél. 
Miféle keresztyének ezek? Hozzá, semmiféle bizonyítókuk 
ellenemben ; Isten irgalmazzon e vak, nyomorult népnek. 

A második. Aki tagadja, hogy a keresztség után 
minden gyermekben marad bűn, az lábbal tapodja Krisztust 
és Szent Pált. 

Mily ravasz gonoszsággal és gaz csellel forgat ják ki 
merő gyűlöletből, csakúgy színre szavaim értelmét, hogy 
legyen mit kárhoztatniok; pedig ez a nyomorult nép na-
gyon jól tudja, hogy ez a czikk helyesen értelmezve nem 
enyém, hanem Szent Ágostoné és Pálé, mint akik tanít-
j ák , hogy a keresztség eltöröl ugyan minden bűnt, annak 
vágya, de nem lényege szerint. Maga a bűn megmarad ; 
érezzük mindnyájan, mihelyt öntudatra ébredünk. Ámde 
Isten ép a keresztség miatt nem számítja azt be nekünk, 
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ha az ellen felvesszük a harcot, a niino én ezt a kereszt-
ségről szóló beszédemben megmondottam. Ámde ok azt 
sem tudják, iní a bűn, mi a kegyelem, mi a keresztség, a 
vétek, avagy az isten. Azért c sakúgy világba elkárhoztat ják 
a nyomorult vak sophisták. Ha a keresztség után nem ma-
rad bűn bennünk, mi ellen harcolunk mi a böjttel, imád-
sággal és más cselekedetekkel? 

A harmadik. Az eredendő bűn szikrája, bárha valóságos 
bűn nem forog is fenn, mégis akadályozza a mennyek 
országába való bemenetelt. 

Az imént említett s a keresztség után megmaradó 
bűnt azért nevezzük bűnszikrának, mert könnyen kigyullad 
gonosz gondolatokban. Ezt teljesen kí ís kell oltani, mielőtt 
mennybe jutnánk, mert azt, ami Ádámtól eredve velünk 
született, mind ki kell sepernünk. Ámde az én hullásaim 
nem-et mondanak erre; ők a mennybe beszemtelenkedné-
nek ugyanazzal a gonosz szikrával és ó Ádámmal, hogy a 
mennyben is legyen valami piszkosuk, amitől büzljenek. 
Ezért kell engem elkárhoztatniok, pedig jő lenne ezt meg-
gondolniok. 

A negyedik. Isten fogyatékos szeretete a halál pilla-
natában nagy félelemmel párosul, és egymaga ez a félelem 
tisztítótűz számba vehető és akadályozza a mennybe 
menetelt . 

Szent János (I. Lev. 4, 1 8) m o n d j a : „Ahol félelem va-
gyon, ott a szeretet nem tökéletes \ Mert a tökéletes sze-
retet kizár ja a félelmet, mivelhogy a félelem gyötrelmes". 
Jánosnak e szent igéi ugyanazt mondják, amit ez a czikk és 
arokat , én miattam, mégis e lkárhoztat ják ezek az őrült' 
buta tökfe jek , akik azt sem tudják, mit olvasnak, mon-
danak a agy hallanak. Azonkívül, amit János mond: „A 
felelem gyöt re lmes ' pótlólag azt mondtam; a félelem tisz-
títótűz számba vehető. Hát ezt én merészen, de felfogásom 
szerint nem mereven mondottam. Mert én gyakran meg-
vallottam : nem tudom, mi van a tisztítótűzben, amint ők 
tudni merészük, noha még kevésbbé tud ják nálam: nohát 
én jobban tudom, mint ők. 
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Áz ötödik. Kincs semmi alapja annak, sem az írásban, 
sem a regi szent atyáknál, iiogy a bűnbánatnak három ré-
sze vagyon, 1 L a tőredelem, a gyónás, ós az elégtétel. 

Ezt a czikket, úgy vélem, azért kárhoztat ták el, hogy 
kapzsiságok éhen ne múljon k i ; más okot bizonyára ok 
maguk sem tudnának felhozni. Mert ha as elégtétel, mini 
a bűnbánat harmadik része abban állna, amiben az írás 
szerint áll, vagyis, hogy ahol azt Isten kiszabja es köve-
teli, ott senki más ki nem szabhatja, úgy alakulna a 
dolog, hogy az az egész majomjáték, amit a pápa, a püs-
pökök, a papok és barátok a kulcsokkal, a búcsúval, a 
bullákkal, levelekkel, kiváltságos esetekkel űznek, szóval 
az egész római vásár, melylyel a világot becsapták és meg-
nyerték, nyilvánvalólag hamis, ördögi, antikrisztusi tévely-
gésnek, csalásnak s az összes emberek elcsábításának 
bizonyűlna. Miért ís bizony szükség volt egy erős taka-
róra, hogy legyen mivel befedni e gyalázatos czudarságot 
és megakadályozni, hogy a római vásárnak gaz kópéságai 
napfényre kerüljenek, Hát igen, Luther doktor valóban 
eretnek; inert hát nem tűri, hogy az ilyen titkos .ravasz-
ság csak a tudósok iskoláiban maradjon, hanem kitálalja a 
laikusok elé ís, német nyelven, mint a kiknek lelkük 
üdvössége szempontjából nem dukál ez igazságot meg-
ismerni. 

. Hogy az Isten akárhová tegyen titeket római gazok! 
Orrunknál fogva vezettek minket szegény embereket va-
gyonunk, becsületünk és üdvösségünk dolgában és meg 
azt akarjátok, hogy magasztal junk es nagyra tar tsunk 
benneteket! Minden törekvéstek, hogy fejbe bólint-
sanak és elűzzenek titeket. Én azt tanítottam, hogy a 
bűnbánat és a gyónás nem elégséges, hanem hitre is van 
szükség* Annak az elégtételnek pedig, amely búcsúval 
elintézhető, az írásban semmi alapja. Ezt a főpap ok szab-
ták ki, ok szüntessék is meg* Arról nem is akarok ez 
alkalommal beszélni, hogy ők a contritio szót az Írásból 
kiragadva a töredelemre alkalmazták, holott az egészen 
mást jelent. Röviden, hogy többet mondjak, mint bármikor 
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is mondtam, kijelentem, hogy e három dolognak: Cont-
rítio, Oonfessío, Satísfactio, ugy értve, mint ahogyan ok 
értik, az í rásban sehol nyoma nincs; hiába á l l í t ják; annyit 
értenek ok az Irásől, mint a tyúk az ábéczéboL 

A hatodik. Az oly töredeleírj, amely a bűnöknek kiku-
tatása, megvizsgálása és meggyfílölése u t ján létesül, ha a 
bűnös szívének keserűségével számba veszi idejét, meg-
fontolja a bűnök nagyságát, sokaságát és undokságát, 
azonfelül az őrök üdvösség elvesztését és az őrök kár-
hozat megnyerését , képmuta tóvá és még nagyobb bűnössé 
tesz. 

Valamint a pók a szép rózsából mérget szív és ron-
gálja azt, amiből az ártat lan méhecske mézet szív, ká r t 
nem okozva: ugy bánt el ez a nyomorult „kígyó fa jzat" 
(hogy Krisztus szavaival éljek) az én bűnbánatról mondott 
beszédemmel, amelyben azt tanítottam, hogy a tőredelemnek 
az Igazság szeretetéből és kedveléséből kellene származnia, 
amint ők is í r j ák és taní t ják ós mégsem értik még. És a 
hol nincs szeretet, ott megmarad az igazság gyűlölete. A 
hol pedig ez megmarad, ott a töredelem képzelt, hamis ős 
csak képmuta tókká , sőt nagyobb bűnősökké tesz, azért, 
mert nem az igazságnak teszen szeretetből eleget, amilyen 
Júdás bűnbánata is volt (Mát. 34, 4.) 

A hetedik. Igaz és minden más tannál, amelyet eddig-
elé a tőredelemről tanítot tak, jobb az a közmondás, amely 
szerint : Soha többe nem tenni, — ez a legnagyobb bűnbánat 
ós: az ű j élet a legjobb bűnbánat, vagy: megtérni a legjobb. 

Méltán kárhozta t ták-e el e czikket, Ítélje meg bármely 
laikus. Ők ínég sohasem taní to t tak oly jól a töredelem-
ről, mint ahogy ezt a közmondás cselekszí. Ezt még most 
is vallom és ópensóggel nem tudakozódom azután, hogy 
ők a legjobb bűnbánatnak t a r t j ák , ha mi a pápának ós 
nekik pénzt adunk az ő hitvány leveleikórt, A tőredelmet 
nem lehet megvásárolni ; akinél pedig megvan, annak sem-
mi szüksége, hogy bármit is megvásárol jon; ámde ez a 
római szent széknek nagy ká rá ra volna, 

A m/olezadik Eszedbe se jusson, hogy naponkénti bű-
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neídet mind meggyónd, sőt még a halálos bűnöket se 
mind. Hiszen senki sem ösmerheti összes halálos bűneit 
és ha jdanában csakis a nyilvános és tudot t halálos bűnö-
ke t gyónták meg. 

Látod, ezek az őrült nyomorai t tökfe jek maguk mond-
ják, hogy a mindennapi bűnöket nem kell meggyónni ős 
mer t en is azt mondom, el kell azt kárhoztatniok. Hason-
lókép ők maguk mondják, hogy voltakép senkisem ismeri 
az összes halálos bűnöket, épen azért nem is lehet azokat 
meggyónni ; ez igaz i s : ámde ha ón is azt mondom, űgy 
az eretnekség. Ilyenformán velem együtt az én Dávidomat 
is e lkárhozta t ják , a ki azt m o n d j a : Uram, tisztíts meg 
engem az ón t i tkos bűneimtől, Mert kicsoda az, aki minden 
bűnt i smer?" X I X Zsol t 15. u . 

Ebből ós más egyéb dolgokból kiki jól megértheti , 
hogy ezt a bullát ostoba, dühöngő lelkek csinálták, vagy 
a minden gonoszságnak feje, az Antikrisztus. Ki hiheti, 
hogy ők bármely czikket megér te t tek ós joggal kárhoz-
t a t t ak el, mikor oly nyiivánvalólag tévelyegnek ós bolon-
doznak, hogy a gyermekek és bolondok is észrevehetnék. 

A kilencedik. Ha arra vállalkoznánk, hogy minden bűnt 
t isztára kigyőnunk, semmi mást nem teszünk, minthogy 
megbocsátás végett az isteni i rgalomnak semmit sem 
hagyunk. 

Ezt el kellett kárhoztatniok, pedig hát Szent Pál, 
Szent Ágoston és Gerzson János is tan í t ják . Mindenkor 
szükséges az, hogy mi az isteni kegyelemre sok bűnt 
bízzunk, amiket meg nem ismerhetünk és meg nem gyón-
hatunk, amint ezt ők maguk is mondják az elfelej tet t ós 
nem tudot t bűnökről; mégis maguk maguk ellen feszenge-
nek és e lkárhoz ta t ják ugyanazt ebben a bullában és minket 
ar ra ősztökélnek, hogy minden bűnt megbánjunk, megla-
kol junk, megfizessünk, noha jói tud ják , hogy ez lehetet-
len a nélkül, hogy sok pénzt hozna. Mit bocsát meg az 
Isten, ha mi minden bűnér t eleget teszünk ? Miféle jkegye-
lem az, amely ingyen semmit sem bocsát meg ? íme így 
csínálnak ők Istenből egy zsibárust ós a kegyelemből egy 
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szigorú ítéletet és mégis elveszik vagyonunkat és becsü-
letünket az ilyen ördögi csalásért, elkárhoztat ják a maguk 
saját megismert igazságát, csakhogy semmi jót ne tanul-
hassunk tőlük. 

A tizedik. Senkinek sincsenek bűnei megbocsátva, 
hacsak nem hiszi, hogy azok meglesznek neki bocsátva, 
ha öt a pap feloldozza. Igen a bűn megmarad, mihelyt nem 
hiszszük, hogy az meg vagyon bocsátva. 

Óh te mindenható Is ten! Óh ti összes jámbor keresz-
tyének, ide nézzetek, hát nem szánandó, irtóztató, rettene-
tes dolog-e, hogy ép azok kárhozta t ják el nyilvánosan a 
keresztyén hitet, akik azzal dicsekesznek, hogy a keresz-
tyén hit mesterei ? Azzal állnak elő, hogy nem szabad 
hinnünk, hogy a bün megvagyon bocsátva, ha a pap fel-
oldoz minke t ; mit cselekedjünk hát ? Hogy az Isten ver-
jen meg titeket, ti római, antikrisztusí gazficzkók és 
lóiekgyilko'sok! Miért állotok elo, hogy minket tanítsa-
tok ? Hát azt mondjuk talán a papnak, ha feloldoz min-
ket : te Isten helyében hazudol és Isten veled együtt ? 
Miért kívánjátok hát. hogy hígyjünk a ti hitvány bullái-
tokban és búcsúleveleitekben, amiket az Ördög nevében 
árultok ? No halljatok hát kedves keresztyének valami uj 
dolgot Rómától: a hitnek ama czikke el van kárhoztatva, 
amely igy hangzik : „Hiszek Szent Lélekben, egy keresztyén 
egyházat, bűnöknek bocsánatát"! 

Ha tudnám, hogy ezt a bullát a római pápa adta ki 
s nem Eck doktor, ez az országos hazug és gonosztevő, 
akkor felhívnám a a egész keresztyén világot, hogy a pá-
pát ne tekintse másnak, mint amaz igazi főfő Antikrisz-
tusnak, a kiről az írás beszél, ós ha nem hagyna fel az-
zal, hogy a hitet ilyen szemtelenül, nyilvánosan megtiltsa 
minekünk, felhívnám őket, hogy a világi hatóság álljon 
ellent örömmel néki, inkább, mint bármely törőknek. Mert 
a törők legalább a hitet kinek-kinek szabadjára hagyja, a 
pápa ellenben senkinek sem akar ja ezt megengedni. Azért: 
aki keresztyénnek ta r t j a magát, kelljen hite ós mindama 
szegény egyűgyű lelkek védelmére, kiket ezek a hires 
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iélekgyilkosok és farkasok halálra és kárhozatra kísérte-
nek, Hiszem ís, becsületesen megfogják mutatni, mennyit 
érnek ós mennyire tisztelik Krisztust 

A tizenegyedik. Épenséggeí ne hidd, hogy te toredel-
medert oidoztatol fel, hanem igenis Krisztus igéjéért, aki 
azt mondja Pé te rnek ; „Yalamit inegkötözesz, kötözve 
lészen," 

Azért azt mondom c ha a pap feloldoz téged, erősen 
hidd, hogy feloldoztattál s akkor bizonyára fel vagy ol-
dozva; álljon töred elmeddel akármint a dolog. 

De ez a hiten tűi megyein Mert ón azt taní to t tam: 
a tőredelem, gyónás és bűnbánat nem elég, a mi a leg-
főbb, a hitre ís szükség van. Hiszen ki fog gyónni avagy 
vezekelni, ha nem hiszi, hogy néki a bűnök megbocsáttat-
tak ? Mit tegyen a pap, ha teszem én hozzá megyek ós 
így szólok: Uram ón ugyan vétkeztem s ezt sajnálom is, 
hanem ón nem hiszem, hogy ön engem feloldozhat? Per-
sze, hogy azt gondolná, hogy én megőrültem; s íme ez a 
bulla, mégis azt parancsolja, hogy így cselekedjünk. Igen, 
töredelméért nem oldozhatunk fel senkit, hisz különben 
Júdás, az Ördög ós minden elkárhozott reg fel volnának 
oldozva; hanem egyes egyedül hi tünkért oldoztatunk f e l 
El veled tehát átkozott, kárhozatos bulla; ezernél is több 

• máglyára vagy te méltó. 
A tizenkettedik. Ha lehetséges volna töredelem nélkül 

gyónni, avagy ha a pap könnyelműen vagy tréfát űzve 
oldozna fel valakit, hát, ha az illető ennek dacára is hiszi, 
hogy fel van oldozva, úgy bizonynyal fel van oldozva. 

Ezt mondtam én, hogy kiéreztessem, mennyire szük-
séges a hit a bűnbánatnál; bárha lehetetlen, hogy a hit 
töredelem nélkül való legyen. De ha lehetséges volna, úgy 
a hit egymaga is elég volna, mert Krisztus mondja: hígy-
jetek és elveszitek. Nem a pap hitétől és hatalmától, ha-
nem az én hitemtől függ az, amit el kell nyernem. Ámde 
ezek a nagy kópék, akik igen szeretnék, hogyha a mi vi-
gasztalásunk és üdvösségünk tőlük függne, csakhogy húz-
hassanak és nyúzhassanak minket, amint eddigelé csele-
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kedték, ezt a keresztyén hitet elkárhoztat ják és mindent 
a maguk koholt, hazug hatalmi és működési körébe 
vonnak, 

De mi szükség, hogy minden czíkket rendre elővegyek, 
hiszen könyvecskémben, az írásból jól megalapozva, már 
korább közlőttem azokat ; aztán ez az őrült, buta, káromló 
és antikrisztusí bulla nemcsak, hogy mindent alap nélkül 
kárhoztat el, hanem képtelen csupán egyetlen cikkről ís 
kimutatni, hogy eretneki, avagy téves volna. És ha más 
hibája nem ís volna, már magában véve azaz egy is tel-
jesen elégséges és felette nyomós ok arra, hogy minden 
igaz keresztyén megtagadja és a római Antikrisztust és 
Eck doktort, az ő apostolát cókmőkostől hazaküldje, hogy 
a keresztyén hitet nyilvánosan és arcátlanul megtagadja, 
kárhoztat ja és eretnekségnek bélyegzi. Én tudom jól, nem 
vagyok méltó, hogy az átkozott bulla miatt halált vagy 
más baj t szenvedjek. Bár egyébként, mi jobb sor érhetne 
engem ? 

Annakokáért ezennel óvok és intek mindenkit, hogy 
ezektől az ördögöktől őrizkedjék es egy jelszót ís adok 
ki, t. i. ezt: Ha a pápa ezt a bullát vissza nem vonja és 
el nem kárhoztatja, azonfelül Eck doktort czimboráival 
egyetemben, mint ily bullák terjesztőit meg nem bünteti, 
űgy senkise kételkedjék afelett, hogy a pápa Isten ellen-
sége, Krisztus üldözője, a keresztyénség megrontója és 
igazi Antikrisztus. Mert eddigelé hallatlan egy dolog, hogy 
a keresztyén hitet, amely nyilván ismeretes, bárki űgy 
elkárhoztatta volna, mint ahogy az a pokoli, á tkos bulla 
teszi. 
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BEVEZETÉS. 

Miltitz Károly apostoli követ abbeli törekvését, hogy Lut-
her reformátor! munkáját békés úton meggátolja, Eck a maga 
Rómából hozott bullájával már már egészen meghiúsította; 
azért még egy kísérletet tett, hogy célját elérje. Az ágostonos 
rend főnökét, Staupitz Jánost utasította, hogy hívja össze a 
rend gyűlését, ami meg is történt. 1520. augusztus 28-án gyűl-
tek egybe Eislebenben. E gyűlésre maga Miltitz is elment. Innét 
követséget menesztettek Lutherhez Wittembergbe. A követség 
tagjai voltak Staupitzon és ujjon választott utódján, Lincken 
kivül még néhányan a rendlagok közül. Luthert szeptember 
elején keresték fel s közös tárgyalásuk eredménye az volt, 
hogy Luther megígérte, miszerint alázatos levelet fog írni a 
pápának, amelyben kijelenti, hogy személyét bántani soha 
eszeágában sem volt. Ámde Eck még ugyanazon hónapban 
több helyen kifüggesztvén az átokbullát, Luther ezen Ígérete 
alól felolclottnak érezte magát. 

Eközben Miltitz Károly még egy személyes talál-
kozást tervezett. Frigyes választó fejedelem az ő ösztönzésére 
utasította egyik tanácsosát, Feilitzsch Fábiánt, adja tudtára 
Luthernek, hogy hallgasson Miltitz szavára s tartsa magát az ő 
rendelkezéséhez. Luther ezt meg is cselekedte. 1530,. október 
12-én összejött vele Lichtenbergben, ahol is közösen meg-
beszélték a pápához intézendő levélnek tartalmát és azt, hogy 
senki se mondhassa, miszerint Eck bullájától való féltében adta 
be derekát, szeptember 6-áról vagyis azon napról keltezték, 
amelyen a rend követei szólították fel őt, hogy írjon levelet a 
pápának. Megállapodtak egyszersmind abban is, hogy leveléhez 
majd egy iratot is mellékel s hogy úgy a levelet, mint a mel-
lékelt iratot német és latin nyelven adja kí. 

Luther a pápához intézett latinnyelvű levéllel október 
végén készült el, de hamarosan megírta azt német nyelven is, 
sőt német nyelven irt levelét még a latint megelőzőleg kiadta 
»Ein Sendbrief an den Papst Leo X.« címen. Ebből Miltitz egy 
nyomtatott példányt nov. 16-án küldött Pirckheymer Wülibaldnak 

1) Luther M. művei. 2 0 
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Nürnbergbe. Á levélben utalás van ugyan a tervezett iratra is, 
de ez ahhoz még nem csatoltatott, 

Luther Márton doktornak eme hires nevezetes levele 
a békének hozott utolsó áldozat volt Magához a pápá-
hoz fordulva őszintén, nyiltan és határozottan elmondja mind 
azt, ami szivén fekszik. Magáról szerényen, a pápáról, de csak 
személyét s nem méltóságát, állását és udvarát illetőleg, teljes 
tisztelettel szól. A pápaságot, a magas klérust és az alsó papságot 
azonban épen nem kiméli; ostorozza vakságukat, romlottságukat 
s kereken kimondja, hogy békét csak az esetben hajlandó kötni, 
ha nem követelik tőle, hogy tanait visszavonja s ha az Isten 
igéje hirdetésének szabad folyást engednek. 

E levél is különböző: A. B. C. szövegben maradt ránk. Az 
eredeti szöveg az A. kiadás. Megjelent 8 quartlapon Grünenberg 
János kiadásában a következő czimmel: 

»Ein sendbríeff an den Bapst || Leo den czehenden. 
D. || Martinus Luther [| aufz dem lateyn || ynsz deutsch || 
vorwan- || deli || Wittenbergk || 1520 || «. 

Mi ezt a szöveget vettük alapul s adjuk itt újabb fordí-
tásban. 



LEVÉL X. LEO PÁPÁHOZ. 

I s t e n b e n s z e n t s é g e s I L e o a t y á n a k Kó-
m á b a n m i n d e n j ó t K r i s z t u s J é z u s b a n , a m i 
U r u n k b a n, Á m e n ! 

Szentséges Atyám Istenben I Az a peres ügy, melybe 
néhány megvadult egyénnel mostanában, az utóbbi három 
év alatt belekeveredtem,1 kényszerít, hogy néha-néha2 

utánad j á r j ak es reád gondoljak ; sőt, minthogy azt tar t ják, 
hogy Te vagy a per egyedüli főtárgya, lehetetlen, hogy 
szüntelenül Reád ne gondoljak. Mert bárha egyik-másik 
istentelen tányórnyalód, azok, a kik minden ok nélkül 
nekem estek volt, szinte rám erőszakolják, hogy ügyemet 
ítélőszékedtől a szabad keresztyén zsinathoz felebbezzem, 
de lelkemben eleddig meg sem idegenedtem el annyira Te 
tőled, hogy Neked és római székednek teljes minden erőm-
ből mindenha a legjobbat ne kívántam ós a mint csak 
tőlem telt, Istentői buzgó imádságban ne esdettem volna. 
Annyi igaz csak, hogy feltettem magamban, hogy ón azo-
kat, a kik eddigelé mindent elkövettek, csakhogy engem 
a te neved és hatalmad fenségével és nagyvoitával halálra 
rémítsenek, megvetem és lenézem. Hanem van egy dolog, 
a mit nem szabad megvetnem s ez az oka annak, hogy 
ismételve irok Neked. Azt veszem észre tudniillik, hogy 
azzal vádolnak és azt rój ják fel nekem, mintha én a Te 
személyedet sem kíméltem volna. 

Hát őszintén és nyíltan vallom, hogy ón semmi másra 
nem emlékszem, mint hogy valahányszor a Te személyedre 
gondoltam volt, Rólad mindenkor a legtíszteségeseiiben és 
legjobban nyilatkoztam és ha ezt valaha meg nem lettem 

20 * 
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volna, én magam sem hagyhatnám azt helyben és vádlóim 
ítéletét teljes készséggel aláírnám ós semmitsem óhajtanék 
inkább, mint ezen én merényletemet és gonoszságomat 
visszacsinálni ós kárhozatos szavaimat visszaszívni Én 
Téged Babylon Dánielének neveztelek es hogy mely hévvel 
védtem ártatlanságodat a Téged piszkoló Sylvester ellen,3 

a ki csak olvassa, nagyon is jól megértheti, 
Hired ós derek neved az egész világon ismeretes; 

sok nagy tudós dicsőbben és jobban magasztalt, semhogy 
bárki ravasz módon érinthessen, ha még oly nagy ember 
íSo Nem vagyok oly esztelen, hogy egyedül ón támadjam 
meg azt, a kit mindenki dicsér; hozzá mindig az volt a 
szokásom s ezentúl is az lesz, hogy meg azokat se bán-
tom, a kiknek egyébkent mindenki csak rossz hírüket kür-
tölheti. Semmi gyönyörűségem a mások bűnében, hisz jól 
tudom, hogy az ón szememben is ott a gerenda és hogy 
nem lehetek ón az első, a ki az első követ vesse a házas-
ságtörő nőre. 

Igen, én erősen megtámadtam, de csak űgy általá-
nosságban, némely keresztyónellenes t a n t ; ellenfeleim irá-
nyában is kíméletlen voltam, nem az ő gonosz eletük, 
hanem az ő keresztyénellenes tanaik és védekezésük miatt 
és ezt epenseggel nem bántam meg, sőt feltett szándékom, 
hogy továbbra ís serény és éles maradok, semmit sem 
törődvén azzal, hogy némelyek ezt mire magyarázzák. 
Mert előttem a Krisztus példája, a ki a maga ellenfeleit 
erős hévvel szinten kigyőfajzatnak, képmutatóknak, vakok-
nak, az Ördög gyermekeinek nevezi; Szent Pál is a Mágust 
az Ördög gyermékenek mondja, ki tele van csalással és 
gonoszsággal, és bizonyos hamis apostolokat, mint kutyá-
kat , csalókat ós Isten igéje elferditőit korholja. Ha a gyen-
géd, finom fülek ilyesmit hallottak volna, bizony azoknak 
is azt kell valaha mondaniok, hogy senki sem vala oly 
csípős és türelmetlen, mint Szent Páh És ki élesebb, mint 
a próféták ? De korunkban a mi füleink annyira gyöngé-
dek ós finomak lettek az átkos hizelgők sokasága révén, 
hogy mihelyt minden dolgunkat dicsérettel nem halmoz-
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zák eL. ja jga tunk a csípős beszéd miatt. És mivel egyéb-
ként az igazság mellett nem tudunk kitartani, hát lemon-
dunk arról a csípőssőg, türelmetlenség és szerénytelenség 
költött ürügye czímen. De mire jő a só, hogyha nem csí-
pős ? Mire jő a kard pengéje, ha nem éles? Hisz a pró-
féta mondja: átkozott legyen a férfi, a ki Isten parancso-
la t já t ímmel-ámmal teszi ős felette igen kiméin 

Ánnakokáért kérlek, szent atyám, Leo, vedd kedve-
sen ezt az ón mentségemet és tedd fel rólam bizonyosan, 
hogy nekem eszem ágában seiu volt soha a Te személye-
det gonoszszal illetni ós hogy ón olyan ember vagyok, 
aki neked mindig a legjobbat kívánja, a ki perelni, 
vitázni senkivel sem óhajt bárkinek gonosz elete, hanem 
egyesegyedül az Isten Igéje igazsága miatt,, Bárkinek min-
denben örömest engedek, de Isten Igéjét nem akarom, nem 
is tehetem, hogy elhagyjam, avagy megtagadjam. Ha valaki 
másként gondolkodik rólam, téved és igazán nem értett 
meg engem. 

Az azonban igaz, hogy én a római székre, melyet 
római udvarnak neveznek, jó erősen rátapintottam, de 
Neked magadnak is be kell ismerned és senki sem is 
gondolkodhatik másként a földön, mint hogy az sokkal 
gonoszabb ós utálatosabb, mint valaha Sodorna és Gomora 
avagy Babylon volt. És én úgy látom, e gazságáből nincs 
is, a mi kigyógyíthatná. Fenekestől felfordult ott minden. 
Az bántott engem, hogy a Te ós a római egyház nevében 
a szegény népet az egész világon csalják és nyúzzák; 
ez ellen keltem én ki és ki is fogok kelni, a míg csak 
keresztyén lélek ól bennem, nem mintha azzal hitegetném 
magam, hogy én vagyok e képtelen dologra hivatva, 
avagy reményleném, hogy sikerűi valamit rendbe hozni ez 
utálatos Sodomában és Babylonban, különösen, mikor annyi 
dühös tányérnyalő tői iám hanem mert úgy érzem, hogy 
én az összes keresztyenek köteles szolgája vagyok, azért 
feladatom, hogy nekik tanácscsal szolgáljak és figyelmez-
tessem őket, hogy a rómaiak pusztítása rá juk nézve kisebb 
kárral is járhatná. 
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Mert Te előtted sem titok, hogy evek hosszú sora 
óta Rómából az egész világra semmi más nem árad ki, 
mint a testnek, lelkeknek, javaknak romlása és hogy min-
denféle gazságnak megrontó példái özönnel szakadtak 
reánk, a mit nyilván tud mindenki s ekként a római egy-
ház, amely időknek előtte a legszentebb vala, most már a 
rablók barlangjává, latrok házává, bűn. halál ós kárhozat 
kűtforrásává ós országává lőn, hogy el sem is gondolható, 
több gazság burjánozhatnók-e fel, ha szinte maga az Anti-
krisztus jönne is eh 

És e közben, Te szent atyám Leo, úgy ülsz ott, mint 
juh a farkasok ós mint Dániel az oroszlánok és mint 
Ezékiel a skorpiók között. Mit tehetsz Te egymagad ennyi 
dühös szörnyeteg ellen és bárha három vagy négy tudós, 
kegyes biboros szegődne is hozzád, mi az ennyi csőcselék 
köz t? Még bel© se fognátok a bajok orvoslásába és már 
méregtől kellene elpusztulnotok. Vége a római széknek, 
Isten haragja súj tot ta őrökre; ellensége a kőzzsinatoknak, 
nem akar okulni, javulni, képtelen arra. hogy megveszett; 
keresztyenellenes mivoltából kivetkőzzek; így teljesült be 
raj ta , a mit anyjáról, a régi babyloni szajháről megmon-
dottanak vol t : „Gyógyítottuk Babylont, ámde meg nem 
gyógyult, hadd menjen hát a maga útján." 

A Te kötelességed ós a bíborosoké volna, hogy e 
csapást elhárítsátok, ámde a nyavalya csúffá teszi az 
orvosságot, lő és kocsi mit sem adnak a kocsisra. Ezért 
sajnálom, kegyes Leo, hogy Te pápa lettél ebben az idő-
ben ; Te bizony méltó lettél volna arra, hogy jobb idők-
ben páspáskol jáh A római szék Téged s hozzád hasonló-
kat nem erdemei; — a gonosz léleknek kellett volna itt 
pápának lennie, a ki bizonynyal inkább is úr Babylonban, 
mint Te. 

Vajha le is mondanál tisztségedről (a mint azt a Te 
legmegátalkodottabb ellenségeid nevezik) ós ólnél vala-
mely alapítványból avagy atyai örökségedből; mert való-
ban ily tisztséggel méltóképen senki mást nem lehetne 
kitüntetni, csak egy Iskariótbelí Júdást és a hozzá hasonló. 
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Istentol megvetett népet. Mert mondd csak, mi hasznod 
van neked a pápaságban, hiszen az annál gonoszabb ós 
elvetemültebb, minél inkább él vissza a T© hatalmaddal 
ős czimeádel, hogy a népet vagyonában ős lelkében meg-
károsítsa, a Mint ás szégyent növelje, a hitet ős igazságot 
elnyomja, Óh Te boldogtalan Leo, a ki a legveszedelme-
sebb székben ülsz, bizony igazságot mondok "Neked, mert 
javadat óhajtom, 

Ha Szent Bernát4 a maga pápája, Jenő elien vádat 
emelhetett, mikor a római szék, bárha már akkor ís Igen 
gonosz állapotban vala, de még mindég a javulás jó remé-
nyében kormányoztatot t o mennyível inkább kell vádat emel-
nünk nekünk Te ellened, mivelhogy e háromszáz év alatt 
a gonoszság és romlás szinte ellenállhatatlan módon felbur-
jánzott s uralomra jutot t . Hát nem igaz-e, hogy az egész 
kerek ég alatt nincs gonoszabb, mételyesebb, utálatosabb 
egy dolog, mint a római udvar ? Hiszen túltesz a török 
gazságán, űgy hogy igaz beszéd: Róma egykor a menny 
kapuja volt és most a pokol tágra tá tot t szája ós, sajnos, 
olyan egy száj, melyet Isten haragja miatt senki sem zár-
hat be ós nincs ís más teendőnk, mint hogy egyeseket 
óvjunk és visszatartsunk, nehogy a római száj elnyel-
hesse őke t 

Látod, szent .atyám, ez az oka annak, a miért én e 
mételyező szék ellen oly erős támadást intéztem, mer t az, 
hogy személyed ellen keljek ki, annyira nem volt még 
eszem ágában sem, hogy ellenkezőleg reményltem, hogy 
Nálad kegyre s hálára találok ós elismerik rólam, hogy 
engem a Te jóvoltod vezérel, mikor ezen Te börtönödet, 
igen, ezen Te poklodat, hevesen s élesen ostromlom. Mert 
hát én azt tartom, hogy Neked és sok másoknak csak 
javára és üdvösségére válhat mindaz, a mit az összes 
okos és tudós férfiak a Te keresztyentelen udvarod felfor-
dult állapota ellen felhozni képesek. Valóban azt a dolgot 
végzik, mit Neked kellene végezned, mindazok, a kik 
üsak ezt a udvart ütik, verik ; és Krisztust tisztelik mind-
azok, a kik ezt az udvart a legnagyobb mértekben 
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kicségérezik, Röviden: mind jó keresztyén ' az, a ki rossz 
római. 

Még többet ís mondok, Az sem jutott volna sohase 
eszembe, hogy a romai udvar ellen törjek avagy vele felesel-
jek. Mert, látva, hogy lehetelen raj ta segíteni s hogy itt 
költség és fáradság kárba vész, megvetettem, szabadjára 
eresztettem, mondván: „Isten veled, kedves Róma, hadd 
büzljék tovább, a iiií bűzlik és hadd maradjon tisztá-
talan mindörökre, a mi tisztátalan0 ; ráadtam magamat a 
Szentírás csendes, békés tanulmányozására, hogy hasz-
nukra legyek azoknak, kikkel együtt élek. Minthogy 
azonban e téren nem volt gyümölcstelén munkám, kinyi-
totta szemeit a gonosz lélek és figyelemmel kísérte azt; 
ízibe dőre hiúságot csepegtetett szolgájába, Eck Jánosba,5 

Krisztus és az igazság ez esküdt ellenségébe. Rábírta, 
hogy észrevétlen belerántson egy vitatkozásba és bele-
kössön egy, a pápaságra vonatkozó, számból véletlenül 
kiszaladt szócskába. Erre felczíhelodött ez a nagy, dics-
vágyó hős, dühöngött, tajtékzott, mintha már foglyul ejtett 
volna, kiadta magát, mint olyat, a ki Isten dicsőségéért 
ós a szent római egyház javáért mindent mer és kivisz; 
felfújta magát s elbizakodottságában hatalmadat arra akarta 
felhasználni, hogy a világ első theologusának tartsák, a 
mire nagyobb gondja is vagyon, mint a pápaságra ; elhitette 
magával, hogy e czélját nem kis mértékben mozdítja elő, 
hogyha Luther doktorral kél páros viadalra. Minthogy 
pedig ez a dolga balul ütött ki, eszét veszti a zofista, 
mert érzi most, hogy egyedül az 6 hibája következtében 
érte miattam a római széket szógyen és gyalázat. 

Engedd meg itt, szentséges atyám, hogy egyszer már 
ügyemet Neked is előadjam és előtted a Te igazi ellen-
ségeidet bevádoljam. Kétségkívül tudomásod van arról, 
hogyan tárgyait velem Ágostában Szt. Sixtus bíborosa,6 a 
Te követed. Hát bizony szerénytelenül és helytelenül, sőt 
hitlenül is, pedig akaratodra minden ón dolgomat a végre 
bíztam kezére, hogy békességet teremtsen. Én véget akar-
tam vetni az ügynek ós csendben hallgatni, ha ellenfeleim 
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is elnémulnak, a mit o könnyen, egy szavával elérhetett 
volna. Ámde nagyon előfogta őt a mulő dicsőség visz-
ketege, megvetette kérésemet^ nem átallotta ellenfeleimnek 
pár t já t fogni, kötőfékuket hosszabbra ereszteni ős rám 
parancsolni, hogy visszavonjak mindent, noha erre semmi-
féle utasí tása sem vala. így történt, hogy az ő erőszakos 
eljárása következtében azóta a dolog sokkal rosszabbra 
fordult, pedig akkor egészen jó kerékvágásban volt. Azert9 

a ni! aztán történt, az már nem az ón, hanem ama bíbo-
rosnak vétke, a ki nem engedte, hogy hallgassak? mire 
pedig kérve kértein. Mit tehettem hát ón többet ? 

Azután jö t t Miltitz Károly,7 szintén szentséged kül-
döttje, a ki sok futkosás és fáradozás után, hogy a dol-
got ú j ra jó kerékvágásba igazítsa, a honnét a gőgös ós 
erőszakos bíboros kivetette, végre a fenséges választófeje-
delem, Frigyes szász herczeg stb. segítségével kivitte, hogy 
velem párszor ér tekezet t Ekkor ismét haj to t tam a jó szóra 
és neved tisztességéért hallgattam, beleegyezvén, hogy m 
ügyet a trieri érsek vagy a naumburgi püspök vizsgál-
hassa meg és dönthesse ek Minekutána ez ígyen megtör-
tént és elintéztetett ós a jó reménység ós békesség napja 
ű j ra felkelt, közbevág a te legnagyobb, igazi ellenséged, 
Eck János, a maga vitatkozásával, melyet ő Karlstadt 
doktorral szándékozott felvenni; és kapkodó beszéde folya-
mán beleköt a pápaság dolgába és zászlót bont és hajszát 
indít váratlanul ón ellenem, a mivel a tervezett békesség 
dolgát alaposan elrontotta. 

E közben o, Károly, vá r t ; a vitatkozás megejtetett , 
a bírákat megválasztották, de semmit sem végeztek, a min 
nem is csodálkozom. Mert Eck a maga hazugságaival, kör-
leveleivel és t i tkos mesterkedéseivel az ügyet úgy elmór-
gesítette, összegabalyította és ellapította, hogy bármely 
részre ütöt t volna is ki az ítélet, a tüzet kétségkívül meg 
jobban szította volna. Mert ő a dicsőséget kereste és nem 
az Igazságot. Szóval ón mindenkor megtettem, a mit ruam 
bíztak ós semmit sem mulasztottam el, a mit megtenni 
tartoztam. Beismerem, hogy ez úton a római k e r e s z t e n 
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telen üzelmek nem csekély része kerül t napvilágra; ámde 
a mi vétek vagyon ebben, az nem az én vétkem ; hanem 
az Ecke, a ki oly dologra mert vállalkozni, a melynek 
nem tudot t eléggé embere lenni ós saját dicsőségét ke-
resve, a római bűnöket az egész világ előtt szegyenpadra 
állította. 

Ez az ember szentséges atyám, Leo, a Te és a római szék 
ellensége, Ezen o egyetlen példájából kíki megtanulhatja, 
hogy nincs veszedelmesebb ellenség, mint a hízelgő. Mit 
ért el hízelgésével, ha nem egy oly szerencsétlenséget, 
hogy nincs király, a ki azt jóra hozza? Immár a római 
udvar bűzlik az egész világon; oda a pápai tekintély, 
veszettül hirhedt a római ; a mi mind be nem következik, 
ha Eck, Károlyt ós az én békejavallatomat félre nem löki, 
a mit érez o maga is, és bárha lanyhán és hiába, méltat-
lankodik az én kiadott könyvecském miatt. Addig gon-
dolta volna meg a dolgot, míg dicsőség után ficzánkoló 
telivér paripaképen nem nyihogott ós a Te károdra, a maga 
hasznán kívül másra nem törekedett volt. Azt vélte a hiú 
ember, hogy en a Te nevedtől megijedek, útjából kitérek 
ós hallgatok (mert azt hiszem, tudományt és ügyességet 
nem tet t fel magáról). Most, hogy látja, hogy a fejem se 
fáj bele, sőt tovább is hallatok magamról, czudarsága késő 
bánat j a . fogja el és érzi (ha ugyan érzi), hogy el valaki 
ott fenn a mennyben, a kí a felfuvalkodottaknak útjukba 
áll (L P é t 5. 5.) ós az elbízott lelkeket megalázza. 

Minthogy tehát a vitatkozás semmi eredményre sem 
vezetett, hanem csak a római szók nagyobb gyalázatjára, 
o, Miltitz Károly,8 az ón rendem atyáit kereste fel: tanácsot 
kért, hogy az ügyet elsimisítsa és agyonhallgattassa^ mikor 
az a legveszettebbül állt. Ekkor azok egy pár derék fér-
fiút hozzám küldtek, tisztában lévén azzal, hogy velem 
erőszakosan ugyan el nem bánhatnak. Kívánták, hogy leg-
alább a Te személyedet, szent atyám, tiszteljem és alá-
zatos írásban a Te és az én ártat lanságomat • tisztázzam, 
vélvén, hogy nincs veszve az ügy még egészen ós nem is 
oly kétségbeejtő, ha a szent atya, Leo; veleszületett, isme-
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retes jóságával felkarolja a z t Minthogy pedig ón mindenha 
a békét ajánltam és kívántain, hogy a csendes és alapos 
tanulmányozásba merülhessek, ez kedves ós örvendetes kö-
vetség volt nekem; hálával fogadtam ós teljes készséggel 
rendelkezésükre bocsátottam magam ós különös kegye-
lemnek tekintem, ha reménységünk valóra válhatott vala. 
Mert ón semmi más okból nem keltem kí oly erős hév-
vel, szóval ós írással, csakhogy leverjem ós elhallgattas-
sam azokat, a kikről láttam, hogy nem Is mérkőzhet-
nek velem. 

íme tehát jövök, szent atyám, Leo s lábaidhoz 
omolva kérlek, ha lehetséges, vedd kezedbe ezt az ügyet 
ós zábolázd meg a hízelgőket, a kik a béke ellenségei ós 
mégis bókeszerzőknek adják ki maguka t Abból azonban, 
hogy én visszavonjam tanaimat? semmi sem lesz; ne is 
ártsa magát ebbe senki, ha csak nem akarja, hogy még 
nagyobb vihar tomboljon. Szabályt vagy mértéket nem 
szívelek meg akkor, mikor az írás magyarázatáról van szó; 
mert az Isten Igéjét, a mely teljes szabadságot hirdet, 
nem szabad ós nem kell fogságba vetni. Ha e két dolgot 
meghagyják, azontúl nincs semmi, a mit teljes örömmel 
meg ne tennék, avagy el. ne víselnék0 Én a perpatvarnak 
ellensége vagyok, senkit sem akarok se bizgatni, se inge-
relni, de akarom, hogy engem se ingereljenek. Ha pedig 
ingerelnek, nem maradok, ha Isten is úgy akarja , adós, 
se szóval, se írással. Vajha szentséged egy-két rövid szó-
val mind e perpatvarnak véget vetne, egyúttal hallgatást 
és békét parancsolna; ezt mindég vágyva vágytam meg-
hallani. 

Azért, szentséges atyám, vajha ne hallgatnál a 
mézes-mázos fülbesugókra, kik azt mondják : Te nem vagy 
csupán ember, hanem Isten költözött te beléd, a kí minden 
dolgok parancsoló ura. Nem úgy van az, hiába is próbálod 
meg. Te az Isten szolgáinak szolgája vagy s hozzá vesze-
delmesebb, nyomorultabb állapotban, mint bármely más 
ember a földön. Ne engedd, hogy megcsaljanak, a kik azt 
hazudják ós színlelik, hogy Te a világnak ura vagy ; a 



3 1 6 I). LUTHER MÁRTON 

kik azt akar ják , hogy csak az lehessen keresztyen, a ki 
Neked aláveti magát ; a kik azt fecsegik, hogy Neked 
hatalmad vagyon a mennyben, a pokolban és tisztító tűz™ 
ben, Ők a Te ellenségeid és törekvésük, hogy lelkedet 
megrontsák. A mint Ézsaiás mondja (4, 12 ; 9., 16. v.) : 
„Édes népem, a kik tégedet dicsérnek és magasztalnak, 
azok megcsalnak tégedet". Mind tévednek azok, a kik azt 
mondják, hogy te fölötte álsz a zsinatnak ós az egyetemes 
keresztyónségnek. Tévednek, a kik egyedül neked adnak 
hatalmat arra, hogy az írást magyarázzad ; ezek egytől-
egyig csakis azt akar ják, hogy a Te nevedben keresztyen-
telen üzelmüket a keresztyénségben nagyban folytathassák; 
a mint ezt a gonosz lelek, sajnos, sok elődöd által meg 
ís cselekedte,. Egy szóval, senkinek se higyj, a ki Téged 
magasztal, hanem csupáncsak azoknak, a kik Téged meg-
aláznak. Ez az Isten ítélete, a mint írva vagyon: „Ő le-
vetette székeikből a hatalmasokat és felemelte a gyengé-
ket". (Luk. 1. 25). 9) 

íme, mennyire elütnek egymástól Krisztus ós az ő 
helytartója, pedig ők mind az ő helytartói akarnak lenni; 
és én valóban attól tar tok, hogy ők csakugyan a sző leg-
igazabb értelmében helytartői. Mert a helytartó az ő ura 
távollétében helytartó. Nos hát, ha a pápa Krisztus távol-
létében, a ki szivében nem lakik, kormányoz, nem a szó 
legigazabb értelmében helytartó-e? De mi más az ily 
tömeg, mint Krisztus nélkül való gyülekezet ? Mi más az 
ily pápa is, mint Antikrisztus, bálványisten? Mennyivel 
helyesebben já r tak el az apostolok, a kik magukat csupán 
a bennük lakozó Krisztus szolgáinak és nem a tőlük távollevő 
helytartóinak nevezték s engedték nevezni! 

Talán orczátlankodom, hogy egy oly nagyságot okta-
tok, a kitől mindenkinek oktat tatni kéne, hiszen mint egyik-
másik veszett tányérnyalód kürtőlgeti Rólad, minden király 
és bírószék a Te ítéleted alá esik. Ámde én ebben a 
dologban Szent Bernátnak Jenő pápához intézett könyvével 
tartok, melyet bizony minden pápának könyv nélkül kel-
lene tudnia. ' Nem abban a hiedelemben cselekszem ezt, 
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hogy téged taní tsalak; hanem merő, hűséges gondból ós 
kötelességből, a mely mindenkit méltán serkent arra, hogy 
felebarátainkkal még biztos dolgaikban ís törődjünk; és 
nem engedí? hogy a méltóságra vagy a méltatlanságra 
nézzünk, oly szorgosan ügyeli meg a felebarát veszedel-
mét és veszedelem nélkül való állapotát. Minthogy pedig 
tudom, hogy Szentséged ott Rómában, mintegy a nyilt ten-
geren úszva, mindenütt ezer meg ezer bajjal s vészszel 
küzkődik és oly nyomorban ól és uralkodik, hogy a leg-
utolsó keresztyén segítségére ís reá szorul: nem tar tot tam 
illetlen dolognak, hogy engedve az atyafiságos szeretet 
kötelességének, Szentségedről meg ne feledkezzem. Ily 
komoly ós veszedelmes ügyben nem tudok én hízelegni. 
S ha akadnak, a kik e tekintetben nem akar ják megérteni, 
hogy én barátod, sőt mi több, szolgád vagyok: hát majd 
akad olyan ís, a kí megérti a z t 

Végezetül, hogy ne jöt tem légyen Szentséged elé 
üres kézzel, ím itt nyújtom ezt a Neved alatt kiadott 
könyvecskét,1 0 jő kívánattal, a béke ós jő remény fejében. 
Ebből megízlelheti Szentséged, miben telnék örömöm és 
mi volna gyümölcsöző foglalatosságom, ha istentelen 
tányórnyalóid meg nem rontanák azt. Alakját a mi illeti, 
kicsinyke az, de foglalat ja az egész keresztyén élet sum-
mája, csak fogják fel jól az értelmét. Szegény vagyok, 
nincs egyebem, mivel szolgálhatnék; de hiszen "Neked csakis 
a lelki javak válhatnak jobbulásodra. 

Ezzel Szentségednek ajánlom magamat, tar tsa meg 
a Jézus Krisztus. Ámen. 

Wittenbergben, 1520 szeptember 6-án, 
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BEVEZETÉS. 

Luthernek »A keresztyén ember szabadságáról« szóló 
irata egyidejűleg jelent meg a X. Leo pápához intézett levéllel, 
de külön kiadásban. Eredetileg latin nyelven írta azt Luther 
ugyancsak a pápa számára, miként ez említett levele záradé-
kából is kitűnik; de ő maga kiadta azt német nyelven is. 
Miltitz egy példányt belőle már 1520. november 16-án küldött 
Erfurtból Pirkheimer Willibaldnak. 

Ezt a német kiadást Luther Mühlpfort Hermann zwickaui 
polgármesternek ajánlotta, akit azonban ő hibásan Jeromosnak 
nevez. Sylvius (Wildenauer) János ajánlotta be őt neki alkal-
masint ez időbe eső wittenbergi látogatása alkalmával, mint 
oly egyéniséget, aki a Szent írást igen nagyon kedveli. Luther 
így akarta kimutatni iránta való jóindulatát és barátságát, ami 
innentúl állandó is maradt köztük mindaddig, mig a zwickaui 
gyülekezetben felmerült belső viszálykodások el nem idegení-
tették őket egymástól 

Luther e műve ís különböző A.-—-T. szövegben • maradt 
reánk. Az eredeti szöveg az A ; ezt vettük mi is alapul Űgy 
a levélnek, mint a vele kapcsolatos iratnak, latin kiadása 
valamivel később jelent meg. Lemme L. szerint a német 
szöveg minden tekintetben mögötte áll a latinnak, amennyiben 
emez részletesebb, teljesebb, világosabb és kerekdedebb. De 
másfélül az is kétségtelen, hogy a német kiadás gyakorolt na-
gyobb hatást a népre. Minthogy pedig a két szöveg lényeges 
tartalma szerint megegyez, mi csakis az egyiket, még pedig a 
németet ültettük át s közöljük itt szintén ujabb fordításban. 

Mint érdekes adatot említjük meg, hogy egyetemes evan-
gélikus egyházunk levéltárában Budapesten szintén van egy 

"kézirat e nevezetes műből s hogy azt Luther eredeti kéziratá-
nak tartották. Legelőször (1879) az »Alg. ev. Liith. Kirchenzei-
tung« hozta az erre vonatkozó hírt, valamint a szerkesztőség után-
járására illetékes helyről adott ama felvilágosítást is, amely szerint 

I). Luther M. művei. 91 
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a budapesti levéltárban levő kézirat Luthernek 1520-ből való 
s igen jó karban levő autographonja s valószínűleg ugyanazon 
példány, amelyet Luther Mühlpfort Jeromosnak köldött, tehát 
maga az eredeti szöveg s amely szerint az a kővetkező úton került a 
jelenlegi helyére: magán a kéziraton található jegyzet szerint Chr. 
Kari Kress von Kressenstein nürnbergi tanácsos ajándékozta 
azt 1757-ben Möii János Zsigmondnak, a Sct. Sebaldi prédiká-
tornak s ennek halála után alkalmasint Pfaff E. G. lembergi 
könyvkereskedő vette meg, aki is azt 1809 Brecletzky galíciai 
superintendesnek ajándékozta s ennek hagyatékából került 
Schwartz Mihály eperjesi prédikátor birtokába s ő ajándékozta 
azt 1825. a budapesti levéltárnak. 

Ezzel szemben Pietsch P. clr. a Weimari kritikai szöveg-
kiadásban meggyőzőleg mutatja ki, hogy a budapesti kézirat 
nem eredeti lutheri kézirat, hanem a B. (tehát nem is az első 
s legjobb) szövegkiadás másolata s mint ilyen nem nagy értékű 
s hogy ez a másolat valószínűleg — nyelvi sajátságai után 
ítélve — Délnémetországban, közelebb Svábországban készült. 

Ezzel az evang. egyetemes gyűlés által a Luther 
Testamentoma eredeti kézirata megvizsgálása czéljából 1879-ben 
kiküldött bizottság ama véleménye, hogy »A keresztyén ember 
szabadságáról« szóló mű birtokunkban levő kézirata hiteles, 
de »Luther fiatalabb korából való autographon« megdől. 



Értekezés 

A Keresztyén Ember Szabadságáról, 

A tapasztalt és bölcs Möiilpfort Je romos 1 á rnak, 
Zwickau város gazdájának, az én különösen kedves bará-
tomnak és pártfogómnak; én Luther Márton doktor, ágos-
tonrendbeli, készséges szolgálatomat ajánlva, minden 
jót kivánok. 

Tapasztalt és bölcs uram, nekem jóindulatú barátom! 
Egran János, a derék mester, nemes várostok prédikátora, 
nagyon kiemelte Kegyelmednek a Szent-íráshoz való sze-
retetét ós kedvet s egyszersmind, hogy Kegyelmed azt 
serényen követi s nem szűnik meg magasztalni az embe-
rek előtt. Ez az oka, hogy szeretne engem Kegyelmeddel 
megismertetni, a mire ón a legjobb szívvel hajlandó is 
vagyok. Mert felette nagy öröm nékem azokról hallani, a 
kik szeretik az isteni igazságot, a melynek, sajnos, sokan 
és leginkább azok, a kik minduntalan reá hivatkoznak, 
teljes erővel és ravaszsággal ellenszegülnek. Mert hát 
űgy kell annak lenni, hogy Krisztusban, a ki botránkozás 
és ellenmondás jele,2 sokan ütközzenek meg, essenek el, 
támadjanak fe l Annakokáért elhatároztam, hogy ismeret-
ségünk ós barátságunk kezdetekóp, ezt a kis értekezést 
és beszédet, a melyet latínban a pápának küldtem, németben 
Kegyelmednek ajánlom, hogy kiki tisztában legyen az ón 
pápaságra vonatkozó tanomnak ós írásomnak, hiszem, ki-
fogás alá nem eső indító okával. Ezzel magamat, Kegyel-
medet ós mindnyájunkat az isten kegyelmébe ajánlom, 
Amen. 

Wittenbergben, 1520. 
* * 

2 1 * 
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JÉZUS.3 

Hogy alaposan megtudhassuk, mi a keresztyen ember 
és hogyan áll a dolog azzal a szabadsággal, melyet Krisz-
tus szerzett s adott neki § a melyről Szent Pál annyit 
beszél : 4 

(1) Először ís két tételt állítok fel: 
L A keresztyén ember mindeneknek szabados ura és nincsen 

senkinek alája vetve. 
2, A keresztyén ember mindeneknek készséges szolgája és 

mindenkinek alá vagyon vetve. 
E két tétel világosan olvasható Szent Pálnál, I. Kor, 

9 , 1 9 : „Én mindenkivel szemben szabad vagyok ós minden-
kinek szolgájává tettem magamat \ Viszont Róm. 13, 8 : 
„Senkinek semmivel ne tartozzanak, kivévén, hogy egy-
mást szeressék", A szeretet pedig szolgálatkész ős alá-
veti magát annak, a mit szeret. Ugyanezt olvassuk Krisz-
tusról ís, Gal. 4, 4 : „Az Isten a maga Fiát ei-kihocsátotta, 
ki asszonytól született és a törvény alá vettetett". 

(2) Hogy a szabadságra es szolgálatra vonatkozó e 
két ellentmondó tételt megérthessük, tudnunk kell, hogy 
minden egyes keresztyén embernek kétféle, t. í. szellemi és 
testi természete vagyon. Lelke szerint szellemi, új, benső 
embernek mondat ik; teste ós vére szerint pedig testi, ő, 
külső embernek mondatik. És e különbség alapján beszél 
az írás róla egymással merőben ellenkező tételekben, olyan-
formán, a mint a szabadságról ős szolgálatról most mondtam. 

(3) Ha vizsgálat alá vesszük a benső, szellemi embert, hogy 
meglássuk, mi szükséges oda, hogy valaki kegyes, szabad 
keresztyén ember legyen ós annak inondassék: úgy nyil-
vánvaló, hogy nincs oly külső dolog, a mely őt szabaddá, 
avagy kegyessé tehetné, bármi legyen is az, hanem csakis 
az ő kegyessége ós szabadsága; viszont az ő gonoszsága 
és szolgasága szintén nem testi, sem nem külső dolgon 
fordul meg. Hiszen mi haszna abból a léleknek, hogy a 
test szabad, ép és egészséges, hogy eszik és iszik ós ól, 
a hogy neki tetszik ? S viszont, mi kára abból a leieknek. 
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hogy a test fogoly, beteg és nyavalyás, hogy éhezik, szom-
júhozik és szenved, bárha kelletlen is ? Ezek a dolgok a 
lelket nem érintik, se szabaddá, se fogolylyá, se kegyessé, 
se gonoszszá nem teszik.. 

(4) Tehát a léleknek semmit sem használ, ha a test 
szent ruhákat ölt fel, miként azt a papok teszik és a lelki 
pásztorok; az sem, ha a templomokban és szent helyeken 
van; az sem, ha szent dolgokkal foglalkozik; az sem, ha 
tes t szerint imádkozik, böjtöl, búcsút já r és hogyha test 
által és testben, bárha szüntelenül, mindenféle jócselekede-
teket ha j t végre. Kell, hogy legyen még valami egészen 
más, a mi a léleknek kegyességet és szabadságot szerez-
zen és nyujtsom Mert mindezen fent említett dolgokat es 
cselekedeteket magában véve bírhatja és gyakorolhatja 
egy gonosz ember, egy színeskedo és képmutató is. Sőt 
ez úton-módon nincs nép, a mely csupa képmutatóvá ne 
válnék. Viszont: mit árt az a léleknek, ha a test közön-
séges ruhát visel, ha közönséges helyen időz, eszik, iszik, 
kénye-kedve szerint ól, ha nem imádkozik ós mellőzi mind-
ama cselekedeteket, miket ama fent említett képmutatók 
űznek. 

(5) Nincs más dolog sem égen, sem földön, a mely 
a leieknek életet adna, a mely őt kegyessé, szabaddá és 
keresztyénné tenne, csak egy; t. L a szent evangelíom. 
Istennek Krisztusról szóló igéje, miként ő maga mondja, 
(János 11,25) • „Én vagyok az élet ős a feltámadás ; aki hisz 
ón bennem, el őrökké" ; szintúgy (14,6): „Én vagyok az út, 
az igazság ós az eletu ; szintúgy (Máté 45 4,): „Az ember nem 
csupán kenyérrel el, hanem minden Isten szájából eredő 
igével". Jegyezze hát meg minden ember, hogy a lélek 
minden nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkül nem ős 
hogy Isten igéjén kívül semmi sem segit ő ra j ta . Míg, ha 
igéje, akkor mindene van ; van az igében eledele, öröme, 
békessége, világossága, igazságossága, igazsága, bölcses-
sége, szabadsága, van minden java fölös bőséggel. így olvas-
suk a Zsoltárban* különösen a CXVIII. Zsoltárban,5 hogy 
a próféta semmi más után nem. kiált, hanem csak az Isten 
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igéje után. És az írás szerint az Istennek iegeslegnagyobb 
csapása ós legeslegnagyobb haragja, a inikor igéjét vonja 
meg az emberektol; viszont nincs nagyobb kegyelme, mint 
mikor igéjét közli, miként est a CVL Zsoltárban6 olvas-
suk : „Kibocsátotta igéjét, hogy segítsen ra j tuk" . Krisztus 
is egyedül azért jö t t e világra, hogy hirdesse az Istennek 
igéjét. Ez az összes apostolok, püspökök, papok ős az 
egész lelki rend kizárólagos hivatása ós tiszte, 'bárha 
jelenleg, sajnos, nagyot változott a dolog. 

(6) Ámde kérded: melyik hát az az ige, a mely ily 
nagy kegyelmet nyújt és hogyan éljek azzal? Felelet: 
semmi más, mint a Krisztusról való beszéd, űgy, a mint 
az az evangéíiomban foglaltatik, melyet olyba kell ven-
ned és a mely olyan is, mintha Istenedet hallanád te veled 
beszélni, hogy minden te életed és cselekedeted Isten előtt: 
semmi, ellenkezőleg, hogy neked mindazzal, a mi benned 
van, örökre el kell kárhoznod. Ha te ezt, a mint tartozol, 
igazán hiszed, önmagad felett kétségbe kell esned ós 
hinned, hogy igaz Hózseás mondása (13, 9); „Óh Izrael, 
nincs benned más, mint a te romlásod, egyedül nálam 
vagyon segítséged". Hogy pedig te magadból es magadtól 
vagyis a te romlásodból kiszabadulhass, oda állítja eléd 
az ő szerelmetes fiát, a Jézus Krisztust ős élő, vigasztaló 
igéje által értésedre adja, hogy rendíthetlen hittel neki 
add által magadat es ő benne vesd erős bizalmadat. Akkor 
ezen te hitedért minden te bűneid megbocsáttatnak, min-
den te romlásod véget ér es te igazságos, igaz, boldog, 
kegyes lész ós minden parancsolatot betöltesz, mindenek-
től szabad leszesz, a mint Szent Pál mondja (Rom. 11, l 7 ) ; 
„Az igaz keresztyen egyedül az ő hitéből él". És Róm. 
10, 4: „Krisztus az összes parancsolatok vege és teljes-
sége azokra nézve, a kik hisznek.'0 

(7) Ánnakokáért valójában minden keresztyénnek 
egyedül abban kellene foglalatosnak lennie, hogy az igét 
és Krisztust mélyen szivükbe vésnék, ezt a hitet szüntelenül 
ápolnák ós erősítenék, mert semmi más foglalatosság 
sem tehet minket keresztyénekké, a mint Krisztus (Ján. 
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26> 29) a zsidóknak mondja, kiknek mikor kérdik, „mit 
cselekedjenek, hogy cselekedetik isteni legyen-', Ő így 
felelt; „Higyjetek abban, a kit Isten k ü l d ö t t a kit Isten, 
as Atya egyedül rendelt a végre. '. 

Azért az igaz hűnek fölötte igen bőséges gazdagsága vagyon 
Krisztusban, mert 0 üdvöt nynjt ős minden kárhozatot 
ölvesz. A mint Márk (18, 16) mondja : „A ki hiszen és 
megkeresztelkedik, üdvözül, a ki nem hisz, elkárhozik". 
Azért Ézsaiás próféta (10, 22), ugyanezen hitnek gazdag-
ságára gondolva, monda r „Isten röviden végez a földön és 
e rövid végzés, miként özönvizet árasztja ki az igazságos-
ságot" vagyis a hitet, a melyben minden parancsolat be-
töltése röviden benn vagyon; ez bőségesen megigazítja 
mindazokat, a kik birtokában vannak, űgy, hogy semmi 
másra nem lesz szükségük. Hasonlóképen mondja Szent 
Pál (Rom. 10, 1 0): „Az tesz igazzá és kegyessé, hogy szív-
ből hiszünk". 

(8) Űgvde hogyan lehetséges, hogy egyedül a hit tehet 
minket kegyesekké és részesíthet minden cselekedet nélkül 
oly bőséges gazdagságban, holott az írásban annyi tör-
vény, parancsolat, cselekedet, rend ós űtmócl van elénk 
irva. Itt pontosan meg kell jegyeznünk ós komolyan meg-
tar tanunk, hogy egyedül a hit, minden cselekedet nélkül, tesz 
kegyessé, szabaddá és boldoggá, a mint majd erről lentebb 
meg többet is hallunk. 

És tudnunk kell, hogy az egész Szentírás tulajdon-
kép két igéből áll s ezek: egyfelől a parancsolat vagy Isten 
törvénye, másfelől a jövendölés vagy Isten Ígérete. A parancso-
latok különféle jő cselekedeteket tanítanak ós szabnak 
elénk, de ezzel azok még nincsenek ám végrehajtva. Uta-
sítanak ugyan, de nem segítenek, megmondják, hogy mit 
kell tennünk, de erőt nem adnak hozzá. Azért csakis arra 
rendelvók, hogy az ember megismerje belőlük jóravaló 
tehetetlenségét ós megtanuljon önmaga felett kétségbe 
esni. És ezért mondatnak is ó-testamentomnak és mind 
az ó-testamentomba tartoznak. Miként ez a parancsolat : 
„Ne kivánj gonoszt" (Róm. 7, 7) bizonyítja, hogy mi mind-
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nyájae bőnősök vagyunk és egy ember sincs gonosz kí-
vánság nélkül, tegy© bár, a mit csak akar; ebből tamilja 
meg önmaga felett kétségbeesni és máshol keresni segít-
séget, hogy gonosz kívánság nélkül való legyen és így a 
parancsolatot más valaki által betöltse, mire magamagá-
tói képtelen, Ugyanígy mind a többi parancsolatok tel-
jesítésére ís képtelenek vagyunk. 

(9) Ha már az ember a parancsolatokból a maga 
tehetetlenségét megismerte és átérezte, ugy, hogy immár 
aggódni kezd azon, hogy hogyan tesz eleget a parancso-
latnak, mert hát a parancsolatot teljesíteni kell, avagy 
neki el kell kárhoznia: akkor eléggé megvan önmaga 
előtt alázva ős a porig lesújtva: nem talál magában sem-
mit, a mi által kegyessé lehetne. S épen ekkor hangzik 
fel a másik ige, az isteni ígéret és jövendölés, mondván: 
akarsz minden parancsolatot teljesíteni, akarsz gonosz 
kívánságaidtól és bűneidtől szabadulni, a mint ezt a pa-
rancsolatok kényszerítve követelik: nohát, higyj a Krisz-
tusban, a kiben én neked minden kegyeimet, igazságos-
ságot, békességet és szabadságot felajánlok; ha hiszesz, 
mindez a tied; ha nem hiszesz, nem a tied, Mert a mire 
a sok, de semmi haszonnal nem járó parancsolat összes-
cselekedetei által képtelen vagy, azt hit által könnyen és 
hamar elered. Mert rövidre fogva: a hitbe helyheztettem 
mindent, hogy a kinek hite van, mindene legyen ós üdvö-
züljön ; a kinek nincs, semmije se legyen. 

Tehát Isten ígérete ép azt nyújt ja, a mit a paran-
csolatok követelnek ós teljességre viszi, a mit a paran-
csolatok mondanak, hogy minden Istené legyen, a paran-
csolat ós teljesítés is„ Egyedül ő parancsol, egyedül ő tel-
jesít isa Azért az Isten ígéretei: az új testamentom igéje ós 
az űjtestamentomba tartoznak is. 

(10) Már pedig Isten ezen ós minden igéje szent, 
igaz, igazságos, békés, szabad ós minden jókkal teljes. 
Azért, a ki igaz hittel csüng azokon, annak lelke oly tel-
jesen ós tisztára egyesül velők, hogy ez ige összes eré-
nyei is a lélek sa já t jává lesznek. És igy a hit által a 
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lélek Isten igéjétől szentté, igazságossá, igazzá, békéssé, 
szabaddá és minden javakkal teljessé. Isten valóságos 
gyermekevé lészen; miként Ján* (1, u ) mondja : „Megadta 
nekik, hogy mindnyájan Isten gyermekeivé legyenek, a 
kik t i az o nevében hisznek". 

Ebből könnyen megérthetjük, honnét a hitnek ez a 
hatalma és honnét, hogy azzal egy jó cselekedet sem ér 
feh Mert egy jő cselekedet sem fogódzik űgy bele az Isten 
Igéjébe, nem is hatolhat űgy a lélekbe, hanem egyedül 
az ige és a hit uralkodik a lélekben. A milyen az ige, 
olyan lesz általa a lelek ís, mint a hogy a vas izzóvá lesz 
akárcsak a tűz, ha egyesül a tűzzel. Látnivaló tehát, 
hogy a keresztyénnek a hit teljesen elegendő, hogy neki 
cselekedetre semmi szüksége a végből, hogy kegyessé legyen. 
Ha pedig semmi szüksége a cselekedetre, úgy bízonynyal 
fel is van oldva minden parancsolattól és törvénytől. S ha 

fel van oldva, úgy bizony nyal szabad. 
Ez a keresztyén szabadság, az egyetlen hü, melynek 

eredménye nem az, hogy tétlenkedjünk, avagy gonoszt 
miveljünk, hanem hogy nincs szükségünk semmiféle cse-
lekedetre a végből, hogy a kegyességet és üdvösséget el-
nyerjük, a miről alább még többet is mondunk. 

(11) Továbbá a hittel űgy áll a dolog, hogy a ki 
másnak hisz, azért hisz neki, mert őt kegyes, igaz ember-
nek tar t ja , a mi a legnagyobb tisztesség, melylye! ember 
embert illethet. A minthogy a legnagyobb gyalázat, ha 
valakit hitvány, hazug, könnyelmű embernek tartunk. 
Hasonlóképen, ha a lélek Isten igéjében rendíthetetlenül 
hisz, akkor őt igaznak, jónak ós igazságosnak t a r t j a ; 
ezzel őt a legnagyobb tisztességgel illeti, melylyel csak 
illetheti. Mert igy megadja ós meghagyja neki, a mi őt 
jog szerint illeti, igy tiszteli nevet ós engedi, hogy tet-
szése szerint cselekedjék vele mert nem kételkedik, hogy 
ő jó, igaz minden cselekedeteben. 

Viszont lehetetlen az Istent nagyobb tiszteletlenség-
gel illetni, mint ha nem hiszünk benne; ezzel a lélek őt 
haszontalan, hazug, könnyelmű Istennek mondja ós a 
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mennyiben, ra j ta áll, őt az ily hitetlenséggel megtagadja 
és szivében a maga saját felfogása alkotta bálványtistent 
állít Isten ellenébe, mintha a dolgot jobban tudná nála. 
Ha aztán az Isten látja, hogy a lélek neki igazságot ád 
ós hitével őt megtiszteli: viszont o ís a lelket kegyesnek 
és igaznak tart ja , a minthogy ily hit által való-
ban kegyes ős igaz is az. Mert, hogy az Istennek igaz-
sággal és kegyesseggel adózunk, az helyes ós igazságos 
dolog, ős igazzá ős igazságossá tesz, minthogy igaz és 
helyes dolog, hogy megadjuk Istennek az igazságot, amit 
nem tesznek meg azok, a kik nem hisznek ós mégis 
magukat sokféle jó cselekedettel terhelik ós gyötrik. 

(12) A hit nemcsak azt eszközli, hogy a lélek az 
isteni igéhez hasonlóvá, minden kegyelemmel teljessé, 
szabaddá és boldoggá lesz, hanem egyszersmind a lelket 
Krisztussal, mint menyasszonyt a vőlegénynyel egyesíti 
Ebből a házasságból foly, mint Szent Pál (Efez. 5, 30) mondja, 
hogy Krisztus ós a lélek egy test té lesznek; ekként mind-
kettőnek javai, szerencséje, szerencsétlensége ós minden 
dolga közössé válik; hogy a mi Krisztusé, az a hívő 
léleké is s a mi a léleké, az Krisztusnak is sajá t jává 
leszen. Űgyde Krisztusé minden jő és az üdvösség, hát 
ezek a lélek sajátjai ós viszont a léleké minden rossz ós 
bűn, hát ezek meg Krisztus sa já t jává lesznek, 

Igy immár egy boldogító csereviszony ós verseny 
támad. Minthogy Krisztus Isten és ember, a kí soha nem 
vétkezett es kegyessége győzhetetlen, örök ós mindenható, 
hát ő a hívő lélek bűnét jegygyűrűje vagyis hitünk által 
önmagára veszi, mintha csak ő követte volna el azt s 
ekként a bűnök benne szükségkép elnyeletnek és megfoj-
tatnak, mert az ő győzhetetlen igazsága minden bűnön 
diadalmaskodik. így a lélek a maga bűneitői jegyajándéka, 
vagyis hite revén tiszta, mentes ós szabad lesz ós vőle-
gényének, a Krisztusnak őrök igazságával felékesített. 

Hát nem boldogító közösség az, mikor a gazdag, 
nemes, kegyes vőlegény, Krisztus, a szegény megvetett rossz 
személyt házastársul veszi és megmenti minden bajtól, 
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felruházza minden jóval? így már lehetetlen, hogy a bűn 
kárhoztassa őt, inert immár Krisztust terhei! as és ő benne 
elnyeletet t így ő vőlegényében egy oly gazdag igazsághoz 
jutot t , a melynél fogva ismét megállhat minden bűnnel 
szemben, bárha ezek ránehezednek is. Idevágóiag mondja 
Pál (L Kor. 15, 5 7): „Istennek legyen hála ős dicsőség, 
a ki nekünk olyan diadalmat adott a Krisztus Jézusban, 
a melyben a halál a bűnnel együtt elnyeietett", 

(13) Ebből pedig megértheted, mely oknál foyva mond-
juk egész méltán a hitről, hogy minden parancsolatot betölt és 
minden egyéb cselekedet nélkül kegyessé tesz: hiszen 
immár nyilvánvaló, hogy egyedül a hit tölti be az első 
parancsolatot, a mely így szól: tiszteld az Istent.7 Ha 
ni erő jó cselekedet volnál tetőtől talpig, mégsem volnál 
kegyes és mégsem adnád meg Istennek a köteles tiszte-
letet és így a legeslegelső parancsolatot sem töltenéd be, 
mert Istent lehetetlen tisztelni, hacsak igazságot és min-
den jót nem tulajdonítunk neki ; a minthogy igaz is. Ezt 
azonban semmiféle jó cselekedet nem teszi, hanem egyes-
egyedül a szív hite. 

Azért egyedül ez az ember igazsága ós minden paran-
csolat betöltése. Mert a ki az első íoparancsolatot betölti, 
az bizonynyal és könnyen betölt minden más parancsolatot ; 
ámde a cselekedetek holt dolgok, Istent nem dicsőíthetik, 
bárha Isten tiszteletére történnek ós végeztetnek is. Min-
ket azonban itt nem a végrehaj ott cselekedet érdekel, 
hanem maga a cselekvő ós mester, a ki Istent tiszteli és 
cselekedeteket végez. Ez pedig semmi más, mint a szív 
hite; ez a kegyesség kútfeje ós egész lényege; azért 
veszedelmesen homályos beszéd ós fan az, a mely szerint 
Isten parancsolatait cselekedetek által kell betöltenünk, 
holott a betöltésnek az összes cselekedeteket megelőzőleg 
hit által kell megtörténnie; a cselekedetek a betöltés után 
következnek, a mint majd meglátjuk. 
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(14) Továbbá, hogy 'megérthessük, mink van nekünk 
a Krisztusban és mely nagy jó az igaz hit, tudnunk kell, 
hogy az ő testamentom előtti s alatti időben Isten a maga 
számára szemelt ki ós tar tot t fenn emberekből ós állatokból 
minden első hímnemű szülöt tet És ez az elsőszülött ked-
ves vala ős azt az összes többi gyermekek fölött kőt nagy 
kiváltság illette meg, t. i az uraság vagy királyság ós a 
papság (L Móz. 49, 3), a mi annyit jelentett, hogy az első-
szülött fiú uralkodott összes többi testvérei felett ós pap 
vagy pápa volt Isten színe előtt. De ez csak példázat 
Jézus Krisztusról, mert valójában ő az Istennek, az Atyá-
nak szűz Máriától való amaz első fi ne mű szülőtt je; azért 
ő a király és pap, csakhogy lelki értelemben, mivelhogy 
az ő szelleme nem földi, hanem lelki javakból áll, milye-
nek az igazság, bölcsesség, békesség, öröm, üdvösség stb. 
Ezzel azonban a múló javak nincsenek kizárva, mert neki 
mindenek alája vet vők égen, földön ós pokolban (VIII. Zsolt. 
7.) bárha őt mi nem ís látjuk, — minek egyébkent oka, 
hogy ő lelkileg, láthatatlanul uralkodik. 

Következőleg az ő papsága sem killsŐ mozdulatokban és 
ruhákba)i nyilvániil, mint ezt az embereknél látjuk, hanem 
lélekben, láthatatlanul nyilvánul, olyanformán, hogy ő Isten 
szine előtt szünetlenül képviseli övéit és önmagát áldozta 
fel érettük es mindazt megteszi, a mi egy kegyes pap 
kötelessége. „Ő könyörög érettünk", mint Szent Pál (Rom. 
8, iS4) mondja ős tanít minket bensőleg a szívben. E ke t tő 
a pap sajátkópi tiszte ; mert ily formán könyörögnek ós 
tanítanak a közönséges, emberi, ideigvaló papok is. 

(15) A mint immár Krisztus birtoka az előszülöttség 
a maga tisztességével és méltóságával, ugyanúgy közli is 
o azt minden híveivel, hogy -a hitnél fogva vele együtt azok 
is mind királyok és papok legyenek, a mint Szent Péter 
(L Pét. 2, 9) mondja: „Ti papi királyság ós királyi papság 
vagytok". És ez úgy történik meg, hogy a keresztyén 
ember hit által minden dolog fölé oly fenséges magasságba 
emelkedik, hogy lelkileg mindeneknek urává lesz, mivel-
hogy üdvösségének semmi sem ár tha t ; sőt neki minden 
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kell, hogy hódoljon és üdvösségét szolgálja, a mint Szent 
Pál (Róm. 8, 93) t an í t j a : „A kiválasztottaknak mindenek 
javukra szolgálnak", akár élet, akár halál, akár bűn, akár 
erény, akár jó, akár rossz vagy bármi legyen neve. Hason-
lókép (I. Kor. 3, 2 2): „Minden tietek, akár élet, akár halál, 
akár jelenvaló, akár jövendő" stb. 

Ezt azonban nem úgy kell érteni, mintha mi testiké-
pen, a birtoklás vagy használat szempontjából minden dolog-
nak urai volnánk, miként az emberek a földön, mert hiszen 
testileg nekünk ís meg kell halnunk ós a halált sem kerül-
heti ki senki ós sok más egyebet is el kell szenvednünk, 
miként ezt Krisztusnál és az ő szentjeinél l á t juk ; hanem 
lelki uraság az, a mely itt a testi korlátoltság körében ha-
talmát megnyilatkoztatja, vagyis; én mindent lelkem javára 
használhatok fel olyanformán, hogy még a halál és szen-
vedés ís kell, hogy nekem szolgáljon és üdvösségemre 
váljék. Abban van a mi igen fenséges, tiszta méltóságunk 
és igazi mindenható uraságunk, lelki királyságunk, hogy 
nincs jő avagy rossz dolog, a mi nekem javamra ne vál-
nék, ha hiszek és hogy nekem semmire sincsen szükségem; 
ellenkezőleg az én hitem nekem mindenekre elégséges, íme 
ily drága jő a keresztyén ember szabadsága es hatalma. 

(16) Ezenfelül mi papok vagyunk; s ez még sokkal 
több, mint a mi királyságunk, mert papságunk tesz minket 
méltókká arra, hogy Isten ele lépjünk és másokért könyö-
rögjünk; mert Isten elé állni es könyörögni, ez kizárólagos 
papi jog. Űgy vásárolt meg minket Krisztus, hogy mí lelkileg 
egymás ele állhatunk és könyöröghetünk, mint a hogy a 
pap testileg a nép elő áll és könyörög. A ki azonban 
Krisztusban nem hisz, annak semmi sem válik javára, annak 
minden dolog botránkozására vagyon. Még imádsága sem 
kedves, nem is hat fel az égbe. 

Ki foghat ja hát fel a keresztyen ember tisztességét 
és fenséget? Királysága által mindeneknek ura; papsága által 
Isten hatalmának birtokosa. Mert Isten megcselekszi, a mit ő 
kór és akar, a mint írva vagyon (CXLXX Zsolt. 19-ben): „Isten 
megcselekszi azok akarat ját , a kik őt félik és meghallgatja 



3 8 4 I) . L U T H E R M Á R T O N 

imádságukat". És e tisztességhez egyesegyediil a hit által 
ju t és semmiféle cselekedet által sem. Ebből világosan 
láthatjuk, hogy a keresztyén ember valóban minden dolog-
tól ős minden dolog felett szabadj hogy neki semmiféle jő 
cselekedetre sincs szüksége a végből, hogy kegyes és 
boldog legyen, hanem a hit biztosítja mindezt számára 
fölösen. És ha botor őszszel azt vélne, hogy jő cselekede-
tek által leszen kegyes, szabad, boldog avagy keresztyén, 
űgy elveszíti a hitet mindennel egyetemben; akárcsak 
ama bizonyos kutya, a melyik egy darab húst vitt a szá-
jában és a vízben levő árnyék után kapott s ekként a 
hűs és árnyék ís oda lett. 

(17) Kérded, mi a különbség hát a keresztyénségben a 
papok és laikusok közt,• hogyha mi mindnyájan papok vagyunk? 
Feleletem: E szócskával: pap, lelkész, nagy visszaélést 
követ tek el, a mennyiben a néptől elvettek ós egy kis 
csoportra ruházták, arra, a mit ma ís űgy hívnak ; hogy 
lelki rend. Hát a Szent írás más különbséget nem ismer, 
mint hogy a tudós ős felavatott egyéneket szolgáknak és 
sáfároknak (ministri, servi, oeconomí) nevezi, a kiknek az 
a hivatásuk, hogy a Krisztust, a hitet és a keresztyen 
szabadságot prédikálják. Mert hát, bár mi mindnyájan 
egyformán papok vagyunk, mégsem szolgálhatunk, sáfár-
kodhatunk ós prédikálhatunk mindnyájan. Ázt mondja Szent 
Pál (I. Kor. 4, -,): „Ember űgy gondolkodjék rólunk, mint • 
a Krisztus szolgái és az evangóliom sáfárai felől". Csak 
az a baj, hogy a sáfárságból afféle világi, külső, pompázó, 
félelmetes uraság ós hatalom lett. hogy még az igazi 
világi hatalom sem mórkőzhetik vele; mintha bizony a 
laikusok valami más volnának s nem keresztyén nép. 
Ezzel aztán oda lett a keresztyén kegyelem, szabadság, 
hit egész jelentősége, oda minden, a mit Krisztustól nyer-
tünk, sőt Krisztus maga is; s egyszersmind a helyett 
nyakunkba szakadt a sok emberi tétel és cselekedet s 
merőbben szolgákká, a föld legsilányabb teremtményeivé 
lettünk. 

(18) Mindebből pedig az a tanulság, hogy nem elég 
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Krisztus életét és tetteit csak ágy világba, mint valami 
históriát ós krónikát prédikálni, nem is szólva arról, a 
mikor róla egészen hallgatunk és a . mellett az egész 
papi jogot és más emberi tóteleket és tanokat varrunk a 
népnek nyakába. 

. Olyanok is sokan vannak, a kik Krisztust űgy hirde-
tik s űgy olvasnak róla, hogy egyetlen céljuk szánakozást 
kelteni felette s ellenszenvet a zsidókkal szemben, avagy 
iriás hasonló gyermekes dolgot művelni. Ám a Krisztust 
nem így kell hirdetni, hanem csak űgy, hogy bennem ós 
benned hitet költsön az s e hit bennünk meg is marad-
jon. Ily hit pedig űgy támad ós marad meg, ha megmond-
ják nekem, miért jöt t a Krisztus, hogy kell azzal élni és 
azt élvezni, a mit ő nekem hozott és adott. Ez ismét úgy 
történik, ha alaposan megmagyarázzák a keresztgén szabadságot. 
a melyet mi neki köszönhetünk és hogy mi, mint királyok 
ós papok, mely értelemben vagyunk minden dolognak 
u r a i És hogy mindaz, a mit cselekszünk, Isten színe előtt 
kedves legyen ós meghallgatásra találjon, mint eddig 
mondottam. 

Mert ha a szív így hallgatja Krisztust, lehetetlen, 
hogy meg ne vidámuljon, legmélyén meg ne vigasztalódjék 
és a Krisztust megkedvelve, ú j ra meg ne szeresse. Ezt a 
tőrvónynyel és cselekedetekkel soha el nem érjük. S van-e, 
ki az ily szívnek ártalmára, avagy félelmére lehetne ? Ha 
oda a bűn és halál, ha hiszi, hogy a Krisztus kegyessége 
az övé ós a saját bűne többe már nem öve, hanem 
Krisztusé: űgy okvetlen tágít a bűn Krisztus kegyessége 
elől a hitben, mint fentebb mondottuk. És megtanul a 
hivő az apostollal együtt a bűnnel ós halállal dacolni, 
mondván: „Pokol, hol a te diadalmad? Halál, hol a te 
fulánkod ? A te fulánkod a bűn. De hála ós dicsőség 
Istennek, a ki nekünk diadalmat adott a Jézus Krisztus, 
a mi Urunk által; ós a halál elnyeletett a diadalomig1', 
stb. (I. Kor. 15, 56, 57). 
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(19) Legyen elég a benső emberről, az o szabadsá-
gáról ós igazságosságáról a melynek se törvényre, se 
cselekedetre semmi szüksége, sőt a melynek mindez kárára 
van az olyannál, a tó elbizakodva ez által akar szert 
tenni a megigazításra,. 

Most térjünk át a másik részre, a külső emberre. Itt meg 
akar tunk felelni mindazoknak, a kik az imént mondotta-
kon megbotránkozva így szólnak: „No hát, ha a hit min-
den s magában elégséges arra, hogy minket kegyesekké 
tegyen, mire valók akkor a jó cselekedetek? Hiszen akkor 
el is lehetünk nélkülük!" Nem úgy, édes atyámfia! Igazad 
volna, ha te merőben benső ember és egészen lelki ős 
benső lény volnál: ámde arról sző se lehet az utolsó napig. 
Űgy van ós úgy is marad, hogy a földön csak kezdjük ós 
folytat juk azt, a mi a más világon éri el a tökéletességet 
Azért beszel az apostol „primitia Spiri tuszról , vagyis „a 
lélek zsengéjéről"* (Rőm. 8, 2s=) Miért is ide vág az, a 
mit fentebb mondtunk: a keresztyén ember mindeneknek 
kész szolgája és alattvalója; a mi annyit tesz, hogy a 
mennyiben szabad vagy, semmit sem kell tenned; a meny-
nyiben azonban szolga vagy, sokfélét kell tenned. Hogyan, 
miként ? — mindjárt meglátjuk. 

(20) Bár az ember belsőleg, lélek szerint a hit által 
elégségesen meg van igazítva és bír mindent, a mit bírnia 
kell, kivevőn, hogy hitének és bir tokának folyton növe-
kednie kell egész a más életig: mégis itt e -földön, testi 
életeben kötelessége, hogy saját teste felett uralkodjék és 
embertársaival együtt éljen. Ezzel függnek össze immár a 
cselekedetek; itt már nem renyhélkedhetik, itt bizony a testet 
böjttel, virrasztással, munkával ős mindenféle mersőkletes 
fegyelemmel fékeznie ós edzenie kell, hogy az a benső 
ember a hit és engedelmesség szolgálatába -álljon, hogy 
ne akadályozza, sem ellene ne szegüljön, mint szokása, 
hogyha féken nem tar t ják. Mert a benső ember Istennel 
egyesülve, minden gyönyörűségét abban találja, hogy Krisz-
tusért, a ki érette annyi jót tett , ő is viszont szolgálja az 
Istent ingyen való szabad szeretetből ; ámde a testben egy 
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más, ellenszegülő akaratra talál, a mely, a mi neki kedves, 
a világot szeretné szolgálni és ahhoz ragaszkodik. Hát a 
hit ezt nem tűrheti, azért hévvel reá veti magát, hogy ot 
megfékezze és útjába álljon. Á mint Szent Fái (Kőm, 22? 23) 
mondja : „Gyönyörködöm Isten törvényében az én benső 
emberem szerint; d© látok testemben egy más törvényt, a 
mely engem rabul ád a bűnnek fogságba", Szintúgy (L 
Kor. 9, 27) • „Megsanyargatom testemet és rabságra vetem, 
nehogy míg másoknak hirdetem az igét, magam alkalmat-
lanná váljak",, S viszont (Gal 5, 24): „Mindazok, a kik a 
Eriszteséij megfeszítik a testet a maga gonosz kíván-
ságaivá,! egyetemben/ ' 

(21) Ámde ezeket a cselekedeteket nem azzal a gondolattal 
kell végrehajtanunk, mintha általuk Isten előtt kegyesekké lennénk. 
mert ezt a hamis felfogást a hit meg neiníi íűrí9 kizárólag 
0 maga leven kegyesség Isten előtt, hanem csak abban a 
meggyőződésben, hogy ekként leszen a test engedelmes 
és ekként megtisztul minden 0 gonosz kívánságaitól és 
hogy a gonosz kívánságokat csak azért k ísér jük szemmel^ 
hogy azokat kipusztítsuk. Mert, minthogy a lélek a hit által 
tiszta ős Istent szereti, örömmel azon van, hogy körülötte 
is minden tiszta legyen, első sorban a saját teste ós hogy vele 
együtt kikí Istent szeresse ős dicsérje. Innét, hogy az ember 
sajá t teste miatt nem renyhélkedhetík és hogy s o k j ő cseleke-
detet ha j t végre, hogy azt kényszerítse ; ős a cselekedetek 
még sem az igazi jó, a mely minket Isten előtt kegyesekké 
ós igazakká tenne, hanem végezzük azokat ingyen, szabad 
szeretetből, hogy Istennek tessünk; nem akarunk mi azok-
kal mást, nem ís vesszük számba azokat másként, mint 
hogy az Istennek így te tsz ik ; as 0 akaratára örömest 
teszszük a legeslegjobbat. 

Ebből tehát kikí véleményt formálhat s eligazodhatik 
a test sanyargatására vonatkozólag; mert böjtölünk, vir-
rasztunk, dolgozunk annyit, a mennyit a test érdekében 
szükségesnek látunk, hogy önkényét megtörjük. Mások 
azonban, a kik azt hiszik, hogy a cselekedetek által kegye-
sekké lesznek, ügyet se vetnek az önfegyelmezesre, hanem 
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csak a cselekedetekre néznek és hiszik, hogy ha azokból 
sokat ős nagyot végeznek, már ez elég, jót tet tek ős ke-
gyesek ; olykor agyon gyötrik magukat s ráadásul testüket 
ís tönkre teszik A keresztyen hitnek ős öletnek dolga 
szempontjából bizony nagy ostobaság és tudatlanság, mikor 
hit nélkül, cselekedetek által akarnak kegyesekké lenni 
és üdvözülni, 

(22) Hogy néhány példával világosítsuk meg a dolgot: 
a keresztyén ember cselekedeteit, aki hit által és tisztán 
Isten ingyenvaló kegyelméből igazíttatott meg ós üdvözült, 
nem szabad másként felfognunk, hanem csak mint a 
milyenek Ádám és Éva cselekedetei voltak a paradicsom-
ban. Erről (lo Móz. 2,1 2) meg vagyon í rva: „Isten a terem-
tet t embert a paradicsomba helyezte, hogy mívelje és 
őrizze azt". 

Nos hát Ádám Isten előtt kegyes ós bűn nélkül való 
volt, hogy ne legyen szüksége a maga munkája ós vigyá-
zása által kegyessé és igazzá tenni; ámde, hogy ne reny-
hólkedjók, dolgot adott neki az Isten, ültetnie, miveinie 
és őriznie kellett a paradicsomot. Mindez merő szabad 
cselekedet lett volna, a mit semmi másért nem végezett, 
csakhogy az Istennek tessék és nem, hogy a mit már bírt 
vala, elnyerje az által a kegyességet ; a mi természetesen 
velünk mindnyájunkkai ís velünk született volna. 

így a hívő embernek, a ki hite által ismét a paradi-
csomba helyeztetett ós ú j ra teremtetett , miután nincs szük-
sége semmi cselekedetre, hogy kegyessé legyen, hanem 
hogy ne renyhólkedjók ós teste dolgozzék ós megőriztes-
sék : azért hagyatott meg neki, hogy ily szabad cseleke-
deteket végezzen egyedül az Isten tetszésére. 

Hasonlatoskópen a felszentelt püspököt, mikor templo-
mot szentel, bórmál vagy tisztének egyéb dolgát végzi, e 
cselekedetek nem teszik püspökké, sőt ha előbb nem szen-
telték volna fel püspökké, e cselekedetek egyike sem érne 
semmit ós tisztára bolondság volna, így az a keresztyen, 
ki hit által felszenteltetve jó cselekedeteket mivel, ezek által 
nem lesz jobbá, avagy inkább felszentelttó (ezt semmi más, 
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csak a hit növekvése cselekszí), nem lesz keresztyénné; 
sőt ha előbb nem hitt volna és keresztyén nem lett volna, 
minden o cselekedetei semmit sem érnének, hanem merő 
bolondos, büntetésre méltó, kárhozatos bűnök volnának, 

(23) Annakokáért igaz e két mondás: Jő, kegyes cse~ 
lekedetek sohasem tesznek senkit jó, kegyes emberré; hanem 
a jó, kegyes ember jó, kegyes cselekedeteket mivel. Gonosz 
cselekedetek sohasem tesznek senkit gonosz emberré, hanem 
a gonosz ember gonosz cselekedeteket míveL Űgy, hogy 
mindenesetre elébb a személynek kell jónak ős kegyesnek 
lenni minden jő cselekedetet megelőzőleg, akkor aztán a 
kegyes ős jő személytől jő cselekedetek származnak, A 
mint Krisztus mondja (Mát 7 , 1 8 ) : „A rossz fa nem terem 
jó gyümölcsöt A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt". S 
az is világos, hogy nem a gyümölcs t a r t j a a fát; a fák 
sem nőnek a gyümölcsön: hanem megfordítva, a fa ta r t ja 
a gyümölcsöt ós a gyümölcs nő a fám Valamint hát fának 
elebb kell lenni, mint gyümölcsnek és a gyümölcs nem 
teszi a fát se jóvá, se rosszá, hanem a fától függ a gyü-
mölcs minősége: azonkőpen az embernek is a maga sze-
mélye szerint elébb kegyesnek vagy gonosznak kell lennie, 
mielőtt jó vagy rossz cselekedeteket mívelhetne ; és az o 
cselekedetei nem teszik őt jóvá avagy rosszá, hanem 5 
követ el jó avagy rossz cselekedeteket 

Valami hasonlatos dolgot észlelhetünk a különféle 
mesterségeknél is. Egy jó avagy rossz ház nem tesz senkit 
jő avagy rossz építőmesterré, hanem igenis a jó vagy 
rossz építőmester jó vagy rossz házat csinál Nem a mű 
teszi a mestert, hanem: a milyen a mester, olyan a mun-
ká ja ís. így vagyunk az ember cselekedeteivel is; a szerint, 
a mint hívő vagy hitetlen az ember, lesznek cselekedetei is jók 
vagy rosszak, És nem megfordítva olyan formán, hogy 
a milyenek cselekedetei, a szerint lesz ő maga ís kegyes 
avagy hívő. A cselekedetek, amint hívőkké, úgy kegyesekké 
sem tesznek minket. Hanem igenis a hit, a mint kegyessé 
tészen, űgy cselekedetekre ís indí t 

A cselekedetek tehát senkit sem tesznek kegyessé 
22* 
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és aa embernek keli előbb kegyesnek lenni, mielőtt műkö-
dik, Asért nyilvánvaló, hogy egyesegyedül a hit, merő 
kegyelemből, Krisztus és az ő igéje által teszi elégséges-
képön kegyessé és boldoggá az embert, é-s hogy a keresz-
tyénnel-: as üdvösség végett semmi cselekedetre, paran-
csolatra nincs szüksége; hanem szabad o minden paran-
csolattal szemben; és merő szabadságbői ingyen cselekszi 
minői a s t a mit tesz. Hasznát avagy ídvessegét épen nem 
keresi azzal, mert őt kielégítette és ídvezítette hite ég 
Isten kegyelme ; hanem csakis asért végez jő cselekede-
teket, hogy Istennek tessék 

(24) Viszont annak, a kinek hifce nincs, egy jő csele-
kedet sem lendít kegyességén avagy üdvösségen. Ámde 
másrészt egy rossz cselekedet sem teszi őt rosszá avagy 
kárhozot tá : hanem a hitetlenség a mely a személyt, mint 
a fát rosszá teszi, az cselekszik gonosz ős kárhozatos cse-
lekedeteket, Azért ha valaki kegyessé avagy gonoszszá 
lessen, nem a cselekedeteken kezdi, hanem a hiten és 
hltetlenségen, Kiint a bölcs (Sír, 10̂  í 4 15) mond ja : „Minden 
bűn kezdete, hogy Istentől elhajtunk ás benne nem MsaoJkA 
Ásí tanít ja Krisztiig ís, hogy ne a cselekedeteken kezdjük, 
mondván (Mái 12, 3 3): ?;Vagy tegyétek a fát jóvá és gyü-
mölcse is j ő ; vagy tegyétek a fát rosszá és gyümölcse is 
rossz lesz", mintha csak mondaná: a kí jő gyümölcsöt 
akar, elébb a fán kezdje, azaz jőt ültessen. 

Tehát, a ki jő cselekedeteket akar niívelm, nem 
szikség, hogy a cselekedeteken kezdje, hanem a S3emé= 
iyen, a kinek cselekednie ke l l Ámde a személy s z i k i t 
sem tesz jővá, hanem ©gyedül a hit és senkit sesn tesz 
rosszá, hanem egyedül a hitetlenség, ígas ugyan, hogy a 
cselekedetek kegyessé vagy gonoszszá tesznek az- emberek 
e lő t t vagyis külsőképen megmutat ják, kí a kegyes avagy 
gonosz. A mint Krisztus mondj a (Mai go) » As 6 gyü-
mölcseikről Ismeritek meg ó'ket", De ez mind csak a külső 
látszat, a mi sokakat megtéveszt, a kik leírják es tanítják, 
hogyan kell jő cselekedeteket míveini és kegyessé lenn!, 
mert hát ők a hitre épenséggel nem gondolnak s így esik 
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mQg aztán, hogy egyik v&k a másikat vaséig gyötrik 
magukat a cselekedetek sokával és igazán Kegyesekké még 
sem lesznek s o k , Ezekről mondja Szent Pál (II. T í b i l 3,5); 
'Ok a kegyességnek csak külső ssinét mutat ják, de annak 

erejét megtagadják" ; örökké tanulnak, ele az igazságnak 
ismeretére még sem ju tnak el soha. 

Aki tehát n&m akar e vakokkal együtt tévelyegni, a 
cselekedeteknél, a cselekedetek parancsolatánál vagy taná-
nál tovább nézzem Vizsgálja meg minden előtt, hogy a 
személy miként less kegyessé. Az pedig nem a parancsolat 
vagy cselekedet hanem Isten igéje (vagyis az o kegyelem-
ígérete) ős a hit által lesz kegyes és boldog; as épen as 
o isteni dicsősége, hogy o minket nem a mi cselekedeteink, 
hanem a maga kegyelmes igéje által ingyen, merő irgal-
másságból idvezít 

(25) Mindebből könnyen megérthet jük, hogy a jő 
cselekedetek mennyiben állhatnak meg ős mennyiben veten-
dok el és hogyan kell mindazon tanokat értelmezni, me-
lyek a jő cselekedetekről szólnak. Mert, ha az a hamis 
gondolat és visszás nézet fűződik hozzájuk, hogy mi a 
cselekedetek által leszünk kegyesekké és boldogokká, 
akkor már helytelenek és egészen eívetendok, mert 
ígazolhatianok ős meggyalázzák Istennek kegyelmét, 
a mely egyedül hit által tesz kegyesekké és igazakká, 
a Mire a cselekedetek képtelenek és mégis erre vállal-
koznak és ezzel a kegyelem dolgába és dicsőségébe avat-
koznak. 

Azórt elvetjük a jő cselekedeteket: nem maguk miatt, 
hanem ama gonosz pótlék ős hamis, visszás nézet miatt, 
melynői fogva elengedőnek tar t ják , ha azok csak jóknak 
látszanak, bárha, magukban véve nem jók is s mivel 
magukat csalják es mindenkit; ép űgy, mint a ragadozó 
farkasok a báránybőrben. 

De ez a gonosz pótlék és visszás nézet a cselekede-
tek dolgában legyőzhetetlen ott, hol a hit hiányzik. Szük-
ségkép megvan az a műkegyesekben, míg nem jő a hit 
ős kiirt ja. A természet maga magától ki nem űzi azt, sőt 
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fel sem ismeri; ellenkezőleg drága, üdvösséges dolognak 
tar t ja s ez az oka, hogy oly sokakat téveszt meg. 

Ánnakokáért, bárha jő dolog bűnbánatről, győnásróh 
©légtételről írni és prédikálni; ámde ha tovább, egész a hitig 
nem jutunk, bizonyára csupa ördögi, csábító tan azc. Nem-
csak az egyiket kell prédikálni, hanem istennek mind a 
ké t igéjét, A törvényt hirdetni kell, hogy a bűnösöket 
megfélemlítsük és az ő bűneiket fel tárjuk, hogy megbánják 
azokat és megtérjenek. De itt nem szabad megállni ; a 
másik igét, a kegyelem Ígéretet ís hirdetni kell, mint a 
mely nélkül a parancsolat, bűnbánat és minden más hiába-
való. Yannak ugyan még prédikátorok, a kik bűnbánatot 
és kegyelmet hirdetnek, de nem ecsetelik űgy a paran-
csolatot és az Isten igéretét, hogy megtanulnék, honnan 
és miként keletkezik a bűnbánat ós kegyelem. Mert a bűn-

" bánat a parancsolatokból foly; a hit az Isten Ígéretéből: 
és így azt az embert; a kit az isteni parancsolatoktól való 
félelem lesújtott ós önismeretre ébresztett, az isteni ígé-
retbe vetett hit megigazítja és felemeli. 

(26) Ennyit a cselekedetekről általában, tekintve azok-
nak különösen a keresztyen ember sajá t testéhez való 
viszonyát. 

Szóljunk most azon különféle cselekedetekről, a 
miket más emberek iránt kell gyakorolnunk. Mert az em-
ber nem egymagában, nem. csupán a maga testében eL 
hanem együtt ól más emberekkel a földön. El sem is 
lehet hát ezek iránt való cselekedetek nélkül, hiszen mégis 
csak kell velük beszélnie ós érintkeznie, bárha neki ama 
cselekedetekre a saját kegyessége és üdvössége szem-
pontjából semmi szüksége sincs. Azért e cselekedeteknél 
minden törekvésünknek szabadon ós csakis arra kell irá-
nyulnia, hogy más embertársainknak általuk szolgál junk 
ós javukat munkáljuk, semmi másra nem tekintvén, csakis 
a mire másoknak szükségük vagyon. Mert ebben áll az 
igaz keresztyén élet és itt a hit jő kedvvel ós szeretettel 
lát dolgához, a mint Szent Pál a galatáknak mondja (Gal 
5, 6). Úgyszintén a íiiippibelieknek, midőn megoktat ta volna 
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Őket, hogy a Krisztusban való hit teljes kegyelem és 
elégség nekik, azután ezt köti lelkükre mondván (2, 1): 
.Ha van intés a Krisztusban, ha van szava a szeretetnek, 
ha van közössege a léleknek, ha teljessé akar já tok tenni 
az ón örömömet, űgy hasson át t i teket egyazon érzület, 
egyazon egymásiráni való szeretet és szolgáljátok egymást ős 
senki se nézze a maga hasznát, hanem ki-ki a másét ís 
és azt, a mire a másiknak szüksége vagyon", 

íme, — itt Pál a keresztyen életet egész világosan 
űgy állítja elénk, mint a melynek minden cselekedete kell, 
hogy a felebarát javát czélozza, mert magára nézve kinek-
kinek elegendő a saját hite és minden más cselekedet és 
az egész elet csak arravaló, hogy általa felebarátunknak 
szabad szeretetből szolgáljunk, E végből utal Krisztus pél-
dájára mondván (Fih 2, ö, 7): „Ugyanazon érzület legyen 
bennetek, a mely a Jézus Krisztusban ís, a kí bárha Isten 
alakjában vala" és maga magának elégsége vala ós ele-
tére, műkődesőre ós szenvedésére neki a végből, hogy m 
által kegyes ós boldog legyen, semmi szüksége sem vala 
„mégis mindenektől megüresítette magát és szolgaalakot 
öltött fel," mindent megtett ós elszenvedett, nem tekintve 
másra, csak a mi j avunkra ; és így, bárha szabad vala, 
mégis mi éret tünk szolgává lett, 

(27) Tehát a keresztyén embernek, miként Krisztus-
nak, az ő fejének, meg kell teljesednie és be kell érnie 
a maga hitével s azt folyton növelnie, mint a melyben élete, 
kegyessége és üdvőssége vagyon, a mely neki mindazt 
megadja, a mije Krisztusnak ós Istennek van, miként fen-
tebb mondtuk. Szent Pál ís mondja (Gal 2, 19): „Á mely 
életet még a testben élek, azt is a Krisztusban, az Isten 
Fiában való hitben élem". És bár már ő egészen szabad, 
önként ismét szolgává kell magát tennie, felebarátjának 
segítenie, vele élnie ós bánnia, a miként Isten Krisztus 
által ő vele bánt. És ezt mind ingyen, semmi mást nem 
keresve, mint Isten tetszését, ilyenformán gondolkodván : 
íme az en Istenein engem, méltatlan és elkárkozott embert, 
minden en érdemem nőikül, ingyen való kegyelméből meg-' 
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ajándékozott Krisztus által ős Krisztusban minden kegyes-
ség és üdvösség teljes gazdagságával űgy hogy immár 
semmi másra nincs szükségem, mint hogy higyjem, hogy 
ez igy vano No hát, ennek az én jő Atyámnak, a ki engem 
fölös jókkal ingyen elhalmozott, megteszek ŐR ÍS önként 
szabadon és ingyen mindent, a mi neki tetszik és leszek 
felebarátaim iránt én ís keresztyén, a mint Krisztus irán-
tam lett és nem teszek egyebet, cssk a miről tudom, 
hogy nekik szükséges, hasznos és üdvösséges; hiszen nekem 
hitem által Krisztusban mindenem meg van bőséggeL 

íme, így foly a hitből az Isten iránt való szeretet, 
és a szeretetből a szabad, szolgálatkész, vidám élet, a 
mely ingyen munkál ja a felébarát javát . Mert, a miként 
egyik másik embertársunk ínséget Iát és ránk szőrűi, 
ugyanúgy valánk mi ís Isten előtt Ínségben és úgy szorul-
tunk rá az o kegyelmére, Azért, a mint Isten Krisztus 
által ingyen segített ra j kink, űgy kell nekünk is a test 
és ennek cselekedetei által felebarátainkon segítenünk. 
Tehát lá that juk, mily dicső egy elet a keresztyen élet; 
csak az a sajnos, hogy ma már az egész világon nemcsak 
hogy pusztulóban van, hanem már nem is ismerik, sőt 
nem is hirdetik. 

(28) ügy olvassuk (Luk, 2, 22), hogy szűz Mária 
templomba ment hat hét elmultával és a tőrvény szerint, 
miként más anyák, ő ís megtisztult, holott oly érteleimben, 
mint azok, nem volt tisztátalan, sem a tisztulásra kötele-
zett; erre szüksége sem vala. De megtette szabad szere-
tetből, hogy a többi anyákat meg ne vesse, hanem velük 
közösséget tartson. Hasonlókép Szent Pál Tímotheust körül-
metéltette, nem mintha az szükséges lett volna, hanem, 
hogy a gyenge hitű zsidóknak okot ne szolgáltasson bal-
vélekedésre / míg ellenben Titust nem engedte körülmetélni, 
csak azért, mert kí akar ták erőszakolni, hogy körülmetél-
tessék, azt tartván, hogy szükséges ez az üdvösségre. És 
Krisztus (Mát, 17, 24)? mikor tanítványaitól az adógarast 
követel ték, megkérdezte Pétert, ha vájjon a királyfiak 
felmentvék-e az adófizetéstől ? És bár Szent Péter igennel 
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felelt, o mégis oda küldte 51 a tengerhez, mosdván : 5?PIogy 
meg ne botránkoztassuk őket, eredj : vedd az első haiat5 

a melyet fogsz és szájában találsz egy fillért, azt add oda 
érettem és magadért",, Ezt a dolgot igen szépen világo-
sítja meg eme példa, a Mennyiben Krisztus Magát és 
övéit szabad királyfiaknak mondj a, a kik semmire sem 
kötelesvék és mégis készségesen enged, szolgál és meg-
adja as aclóto Hát, a mennyire szüksége vala Krisztusnak 
e cselekedetre és a mennyiben mozdította elő az ő kegyes-
sége és üdvössége dolgát, annyiban szükségesek minden 
o s az o híveinek többi cselekedetei is m üdvösségre; 
ezek mind mások hasznát és javát célzó szabad szolgálaitőie-
lek, így kellene minden papi, kolostori és alapítvány! cseleke-
de teke t is végezni, hogy másoknak javát munkálják és a 
mások testet féken tartsák, hogy Igy másoknak, a kiknek 
szintén szükségük van arra, hogy tes tüket fegyelmezzék, 
példát mutassanak hasonló cselekedetre. De mindenkor 
ügyelni kell arra, hogy el ne hitessük magunkkal, hogy 
ez által kegyessé és boldoggá leszünk, mert ezt egyedül 
a hit eszközölheti. Ilyenformán rendeli Szent Pál (Rom 13. 
33 és Tik 8, j), hogy a világi felsosegnek engedelmeskednünk 
és szolgálnunk kell, nem mintha ez által kegyesekké lehet-
nénk, hanem hogy másoknak ős a felsosegnek szabadon 
szolgálnánk és akaratuk szerint járnánk szeretetből és 
szabadságból A ki immár ezt fel tudja fogni, az könnyen 
eligazodhatik a pápa, püspökök, kolostorok, alapítványok, 
fejedelmek és urak ezer meg ezer parancsolatai iránt, a 
miket egyik-másik eszeveszett főpap ágy hajszol, mintha 
azok az üdvösségre szükségesek volnának és a miket, 
bárha helytelenül^ az egyház parancsolataínak minősít. 
Mert a szabad keresztyén így gondolkodik: böjtölök, imád-
kozom, ezt meg azt megteszem, a mint parancsolva van, 
nem mert szükségem van rá3 vagy hogy általa kegyes és 
boldog legyek, hanem mert a pápának, püspöknek^ a 
gyülekezetnek vagy felebarátomnak, uraknak kedvében 
akarok járni, példát adni, szolgálatot tenni és szenvedni, 
a mint Krisztus ís sokkal nagyobb dolgokat te t t az én 
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kedvemre és szenvedett, noha arra neki meg* kevesebb 
szüksége vo l t És bár a zsarnokok jogtalanságot követ-
nek el5 mikor ilyesmit követelnek, mindegy, nekem nem 
árt az, mert nincs Isten ellenére. 

(29) Ebből ki-ki biztos Ítéletet formálhat és különb-
séget tehet minden cselekedetet ős parancsolatot illetőleg 
és a tekintetben ís, hogy kik a vak és eszeveszett, avagy 
a jőzan felfogású és igaz főpapok. Mert: a mely cseleke-
detnek nem az a czelja, hogy másnak szolgáljon, avagy 
hogy a saját akaratát megtagadja, a mennyiben t. i. nem 
Isten ellen való cselekedetről van sző, úgy az nem igaz. 
keresztyén cselekedet. Innét az én aggodalmam, hogy 
kevés alapítvány, egyház, kolostor, oltár, mise, végrendelet 
keresztyéni; ehhez járulnak különösen a bojt és némely 
szentekhez intézett imák. Mert attól tartok, hogy mind 
ebben kiki csak a maga hasznát keresi, vélvén, hogy az 
által bűneiért elegettóve idvezül, § ez a felfogás tisztán a 
hitre és keresztyén szabadságra vonatkozó tudatlanságból 
ered; és némely vak főpap a népet ide tereli ós ezt az 
eljárást magasztalja, búcsúval kérkedik ós a hitről soha-
sem beszéb Én azonban azt tanácslom neked, hogy, ha 
valami alapítványt teszesz, ha imádkozol és böjtölsz, ne 
tedd abban a hiedelemben, hogy ezzel magadnak teszesz 
jót, hanem add oda azt szabadon, hogy mások élvezzék 
és tedd az ő j avukra ; ekkor igaz keresztyen vagy. Mi 
szükség a te fölös javaidra és jó cselekedeteidre tested 
fegyelmezése és gondozása érdekében ? mikor neked elég 
a hit, a melyben Isten neked mindent megadott. íme, így 
keli Isten javaínak egyiktől a másikra átszármazniok ós 
közössé lenniők, hogy ki-ki a maga felebarátja dolgát olyba 
vegye, mint önmagát,, Krisztustól származnak azok ránk, 
mint a ki felvett minket a maga életébe, mintha ő volt 
volna olyan, mint a milyenek mi vagyunk. Belőlünk át 
kell származniok azokra, a k iknek rá jok szükségük van 
egészen oly módon, hogy nekem még az ón hitemet és 
igazságomat is Isten ele kell állítanom felebarátomért, 
hogy az 5 bűnét betakarjam, magamra vegyem ós úgy 
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tegyek, mintha as az én sajátom volna, egész olyanformáig 
mint a hogy Krisztus te t t velünk mindnyáj imkkaL Íme, ez 
a szeretet természete, hogyha as Igazi: igazi pedig ott, a 
hol a lift igazi Azért tulajdonít ja a szent apostol a szere-
tetnek (L Kor* 13,5) hogy az nem keresi a maga hasznát, 
hanem a felebarátét 

(30) Mindebből a végső következtetés, hogy a ke-
resztyén ember nem él önmagában, hanem Krisztusban és 
felebarátjában; Krisztusban a hit, felebarátjában a szeretet 
á l t a l Á hit által felemelkedik önmaga főié, fel Istenhez; 
Istenből alászáll ismét önmaga alá a szeretet által é§ 
imégis Istenben és az isteni szeretetben marad mindvógígo 
Á mint Krisztus mondja (Ján. L 51): „Mág meglátjátok 
as eget megnyilatkozni ős az angyalokat fel ós leszállani 
az emberfiára"* íme ez az igazi, lelki keresztyen szabad-
ság, a mely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, tör-
vénytől ós parancsolattól, a mely minden más szabadságot 
felülmúl, mint a hogy felülmúlja az ég a főidet. Adja 
Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk* 

Ámen.18 
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BEVEZETÉS. 

Luther attól tartva, hogy egyházi átokkal sújtják, hogyha 
az 1520. jún. 15. kelt hullában kitűzött határidőig, elkárhozta-
"ot4 tanait vissza nem vonja, — még mielőtt X. Leohoz intézett 
le/ele s irata a sajtó alól kikerült volna, azon kéréssel for-
dalt a wittenbergi tanácshoz, hogy az ő korábbi (1518. nov. 28-ról 
Költ s a zsinathoz intézett) felebbezését tegye magáévá. 

E lépésének eredményét nem ismerjük, csakis annyit 
tudunk, hogy a tanács maga is másutt keresett e részben 
tanácsot. 

Luther e közben elhatározta, (1. Spalatin Györgyhöz intézett 
s 1520. november hó 4-én kelt levelét), hogy nem fordul 
többé se jobbra se balra, hanem korábbi felebbezését egy 
nyilvános iratban megújítja és Németország minden fiát 
a ügyéhez való csatlakozásra szólítja fel És ezt hamarosan 
meg is cselekedte. 

Áz 1520. év november 17-én megújította felebbezését a 
pápától az egyetemes zsinathoz. S egyszersmind hozzácsatolta 
ezen eljárásának megokolását és ama felhívását, amelyben V. 
Károly császárt, a fejedelmeket, a rendeket, és a hatóságokat 
arra kéri, hogy »Isten dicsősége megmentése és a keresztyén 
egyház, tan és hit védelme, valamint a szabad keresztyén zsi-
nat fentartása érdekében csatlakozzanak ő hozzá és felebbezésé-
hez és forduljanak el vele együtt a pápa istentelen dolgától s 
álljanak ellent az ő erőszakos gazságának avagy maradjanak 
nyugton és azt az istentelen bullát végre ne hajtsák mindaddig, 
míg őt ügyében törvényesen meg nem idézik, pártatlan bírák 
útján ki nem hallgatják s az írásból alaposan meg nem 
győzik.« Az erre vonatkozó, közjegyző által és hites tanuk előtt 
kiállított okmányt azonnal ki is nyomatta. Eredetileg latin 
nyelven, de átdolgozva német nvelven is kiadta. Hogy nyilvá-
nosan kifüggesztette-e ? kérdéses: egy bizonyos s ez az, hogy 
november végéig azt nem cselekedte meg, noha eszében for-
gatta a dolgot. 
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Lntliei e műve ís különböző Áa, Áb' és B szövegben 
maradt reánk. 

Az eredet: latin szöveg vagyis az Áa czíme: ^Áp-
pellatio L. Mai j| tini Lutheri ad [| Coneilium a || Leone 
Decimo, denue re [] petita & innovata [] Wittenbergae [| « 
6 qűart lapon. 

A német szöveg czíme: »Appellation oder Berafnng an 
ein christlicli frei Coneilium von dem Papst Leo und seinem 
unrechten Frevel verneuert und repetirt.« Erre 1524. Cochleus 
János írt feleletet, 

Á német kiadás szintén különböző, A—H. szövegben 
maradt reánk. Mí az A. német szöveget vettük alapul, mint olyat, 
a mely inkább a nagy közönségnek szól Magyar nyelven még 
eddig nem jelent meg. 



1. LEVÉL 

SPENGLER LÁZÁR NÜRNBERGI VÁROSI JEGYZŐHÖZ. 
1520. november 17. 

N a g y j ő u r á n a k ó s b a r á t j á n a k , az é r e lemes 
é s t u d ó s S p e n g l e r L á z á r n a k , N ü r n b e r g v á r o s a 
j e g y z ő j é n e k * 

JÉZUS. 
Szolgálatomat érdemes ós bölcs jó uram ős barátom í 

í rásodat és a keresztyén igazsághoz való nagy buzgősá-
ságodat örömmel olvastam. Isten erősítsen tégedet is 
és mindnyá junka t az ő kegyelmével Melegen köszönöm 
jóságos és szíves gondoskodásodat rólam ós a többi 
wit tembergiekrőI ís. De bizonyára elhiheted, hogy E a r k 
s tadt doktor ős Fülöp egy szív, egy lélek, ha néha egyet-
más t különbözőkópen ís taní tanak az iskolában, a miből 
talán az a mendemonda ke le tkeze t t így nekem sem ju to t t 
soha eszembe, hogy neheztelósem vagy ellenségeskedésein 
legyen ErasmusszaL Nagyon helyesnek tar tom részéről, 
hogy azt k íván ja , hogy ón irataimban ne hivatkozzam ő 
reá, Ír tam is neki erre vonatkozólag és megígértem, hogy 
nem emlékezem többé róla, sem más barátaimról , ha már 
ez oly kellemetlen. Jól esik az embereknek, ha rólam így 
í té lhetnek és í rhatnak, de azért csak ne is hederíts beszed-
jükre . Erasmus ós ón, ha Isten is űgy akar ja , egyek fo-
gunk m a r a d n i Az ugyan igaz, hogy néha-néha Fülöppel 
magunk közt v i ta tkozunk azon, mily közel vagy -mily 
távol van Erasmus az igazi úttól, de ehez veszedelem 
nélkül tel jes barátságban neki is ós mindenkinek is : ^ g 
van a joga velem szemben. Most ú j r a k inyomatom f 
bezésemet latinul ís, németül ís, ámbár ezt nem tartó 
ópen nagyon szükségesnek, inert a bulla oly nyilt ar. -

i ) . Luther M. művei. 9Q 
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Hansággal lép fel épen nem keresztyéni kárhoztatásáb&n. 
Nem tudjuk , váljon a püspökök végre fogják-e kajtani. 
Mi űgy ta r t juk , Iiogy teljes joggal ki vannak nekünk 
szolgáltatva. Eszel magamat Isten nevében barátságodba 
ajánló ni. 

Wittembergben, az 1520-ik esztendőben. Szent Márton 
napja etán szombaton, 

D„ Luther Márton} ágcstonos. 

2. LEVÉL 

LANGE JÁNOSHOZ. 

1520. november 28= 

A t i s z t e l e n d ő a t y á n a k , L a n g e J á n o s d o k -
t o r n a k , a h i t t u d o m á n y m e s t e r é n e k , á g o s t o n o s 
s z e r z e t e s n e k E r f u r t b a n , a z Ű r b a n b a r á t j á n a k , 

JÉZUS. 

üdvöt az Űrban. Örvendek, tisztelendő atyám, hogy 
fejedelmünk visszaérkezett. Kérlek, imádkozzál az én 
ügyemér t György berezeg oktalanul, sőt mi több esze-
veszetten dühösködik. Nap nap után vár juk ama oldalról 
a fenyegető villámokat. Gondolkodom a fölött, hogy ragasz-
kodom felebbezésemhez. Űgy látom, hogy az ügy űgy 
fejlődik, hogy nagy forrongás lesz belőle. Bár az Isten 
jóra fordítaná! Olvastam fejedelmünknek, a pápai köve-
teknek, Alexander Jeromosnak és Marinusnak adott okos 
és finom feleletet, melybői azt látom, hogy nála semmire 
sem mentek. Majd annak idején megküldöm. Ugyanannak 
az Aleandarnek egy gonosz, de szellemes könyvecskében 
sok bűnt vetnek szemére. Az őn könyveimet elégették 
Kölnben és Löwenben. Hogy mi lesz, nem tudom. Isten 
veled! A vikárius Stembergbe utazott, követi őt János 
testvér, a ki visszaérkezett. 

Wittemberg 1520, András napja előestéje előtti napon. 

Luther Mártonod. 



LiitfeeF Márton doktor megqjitott és Megissstalt 
apelíátiőja^ vagyis Mebibeiés© Le§ pápáiéi Is es 
ő jogtalan merényletétől a ssaibaá ksrsssíjlri 

i s i n a t l i o s o 

' JÉZUS. 

Tudja meg minden kegyes keresztyén, hogy én Luther 
Márton doktor, igaz októl indíttatva, korábbat egy törvényes 
és rendes íelebbezést nyújtottam be X-ík Leo pápátői a 
szabad keresztyén zsinathoz, a melynek tar talma a 
következő: 

Minthogy az isteni, természeti és emberi jog as ap-
pelatiot vagy felebbezést az alsóbb foktol a felsőbbhez ?az 
elnyomottak megnyugtatására és védelmére ssersatte és 
rendelte és egy alsóbbfokű hatalomnak sincs joga azt 
megakadályozni avagy a felette állónak kezét megkötni; 
es, minthogy az ís nyilvánvaló, hogy a közönséges keresz-
tyén zsinat, kiváltképen a keresztyén hitnek dolgában, a 
pápa felett áll és nincs joga ennek megakadályozni 
hogy tőle amahhoz felebbezhessenek, bárha 1L Gyula és I I 
Píus az ő gaz és eszeveszett rendeleteikkel nem átalltak 
erre jogtalanul vállalkozni: annakokáért én Luther Márton 
ágostonos barát, a Szentírás doktora Wittenbergben stb. 
íme Ön előtt közjegyző űr, mint nyilvános hites személy 
előtt, ezen jelenlevő tanuk füle hallatára, feltett szándékom és 
akaratom szerint appellálok és felebbezek. Nem régiben 
egy néhány (mint ők magukat nevezték) pápás bűcsűMr-
dető Szászországban fölötte hitványmód prédikált, csak-
hogy megtévessze és megkárosítsa a szegény népet és én 
szabad ós nyilvános vitatkozásba bocsátkozva § as Írás 

23* 
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igaz alapjára állva, szembe szálltam velük. Erre ok ne ki-
dühödve, reám rontot tak és a szószékekről nap nap után 
meg-megr ágaimazva, nyilvánosan és gazmódon eretneknek 
bélyegeztek; majd végre bizonyos Marius de Perusíis utján, 
X. Leo, Istenben szentséges atyám előtt ís bevádoltak, 
úgy, hogy levelet kaptam, a melylyel engem Rómába 
idéztek, hogy Hieronymus de Genutiis ős Sylvester Prie-
rías előtt megjelenve, törvény ele álljak. Ez intézkedést 
sereimesnek tekintvén, a mennyiben t i. én meg Witten-
bergben sem valók biztonságban, meg kevesbbő hát Ró-
mában, aztán szegénységem ős gyengélkedésem miatt 
olyan nagy útra nem ís vállalkozhattam, hozzá a kirendelt 
bírák nekem gyanúsak és ellenszenvesek valának, mert 
hiszen Sylvester az ón halálos ellenségem, ki ellenem 
nyilvánosan ís irt s ráadásul a fenforgő dologra nézve a 
Szent írásban teljesen tudatlan, Jeromos úr pedig mint 
jogász és nem theologus, ez ügyben bíró nem lehetett : 
megkértem Ő fenségét Frigyes herceg urat, a szász 
választó fejedelmet az iránt, hogy ügyemet megbízható ós 
tudós egyénekre bízzák; ámde ők mohó gyorsasággal 
kieszközölték a pápa Ő szentségénél, hogy ügyem Kaj etán 
Tamás urra? Szent Síxtus bíborosára ós jelenleg német 
pápai követre bízatott, csakhogy emez ügyben ők maguk 
bíráskodhassanak, mert, minthogy az illető bíboros az ő 
rendjüknek ós előljárőságuknak a legkiválóbbika, bizton 
remélhették, hogy ő el fog ítélni, vagy pedig, hogy ón az 
ilyen részrehajló bírának ellenszegülve, nem jelenek meg 
s mint engedetlen, büntetés ós ítélet alá esem. De ón 
mégis vigasztaltam magam az igazsággal s nagy fárad-
sággal, költséggel és veszélylyel Ágostába jöttem s a. főtisz-
telendő bíboros részéről kegyes fogadtatásban részesültem. 
Hanem ő, tekintet nőikül arra, . hogy én nyilvános vagy 
bizalmas feleletet kértem • tőle s hogy a négy főiskolára 
is hivatkoztam, azonnal való • meghátrálásra szorított, 
még csak arra se méltatván, hogy eljárása okát és 
alapját megmondja s midőn könyörgésem és megalázko-
dás om ís mind -hiábavaló • v o l t - v é g r e -.egy -, durva.. pápai 
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rendeletre hivatkozva megfenyegetett, és azt mondta, 
hogy ne kerüljek többé szeme elé, hacsak mindent viszsza 
nem vonok; miért is kénytelen voltam az ilyen mél-
tatlansággal szemben felebbezni Leo atya ő szentségéhez, 
hogy őt jobban felvilágosítsam, a mint ezt abban a feleb-
bezésben bővebben ís előadtam. 

Minthogy azonban ők az ilyen felebbezést semmibe 
sem veszik s tévelygésem bebizonyításával mind a mai 
napig késnek, habár én szívesen visszavonnám azt, amiben 
esetleg tévedtem, a mit most is állok, sőt ráadásul magát 
vitatkozásomat is a pápa elé terjesztettem, íteletet meg máig 
is várván: mégis arről értesülök ós rnagaR. Tamás, Szent 
Sixtus bíborosa is azt írja Ő fenségének a szász választó 
fejedelemnek, hogy a fentnevezett bírák Rómában ügye-
met tovább bolygatják, hogy elkárhoztassanak, mítsem 
törődve amaz ón hűséges, határtalan engedelmességemmel, 
amelynél fogva ón Ágostában, annyi fáradság daczára 
megjelentem, szintúgy nem méltatják feleletre, nyilváno-
san, avagy bizalmasan ajánlatomat sem; sőt azt is méltó-
ságukon alulinak tar t ják, hogy engem, Krisztus szegény 
juh ócskáját az igazságra megoktassanak és a tévelygéstől 
megmentsenek, hanem egyenesen hallatlan és megoko-
latlan eljárással, merő zsarnokságból és gazságból ama 
tanításom visszavonására szorítnak, amelyet ón lelkiisme-
retem szerint igaznak tartok, hogy így engem a keresz-
tyén hittől és az írás közönséges értelmétől eltántorít-
sanak. 

Minthogy tehát a pápa hatalma az írásnak és az 
isteni igazságnak nem áll fölötte, sem ellene, hanem érette 
és alatta és ő nem arra nyert hatalmat, hogy Krisztus 
juhait megfojtogassa, a farkasok torkába hányja, hamis 
tanítóknak kiszolgáltassa, hanem, hogy a mint egy pász-
torhoz, püspökhöz, Isten helyetteséhez illik, az igazságra 
vezérelje, a mi miatt ón magamat sértve és megbántva 
érezem (hisz ily erőszakos eljárás mellett bekővetkezhetik, 
hogy jövőben senkisem mer meg Krisztusról sem vallást 
tenni, nem meri még a Szent írást sem nyilvánosan olvasni 
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és ilyenformán az erőszaknak engedve az igaz es ép 
keresztyén hittől és az írás értelmétől mindenki merőben 
hámig és irin emberi nézetekbe és Eoegtéveiyíto mesékbe 
vész): annakokáért a magam ős mindazok nevében, a kik 
velem tar tanak és a jövőben velem tartani akarnak, a 
fentnevezett szentséges Leo pápátői, a ki est as ügyet 
nem fontolta és nem értet te meg jól, valamint a fent-
említett bíráktól, as Ő idézésüktől, eljárásuktól és mind 
attől is, a mi abból következik vagy kővetkezhetík, rám-
áén o ítéletüktől és mind ama sérelmektől, a melyek 
engem részükről egybevéve vagy külön érhetnek, mint 
olyanoktól, a mik magukban véve semmisek, jogtalanok, 
gonoszak és .méltat lanok: appellálok ós Mebbezek ez 
irattal a jövendő szabad ós biztos zsinathoz, ós követelem 
először, másodszor, harmadszor, hogy nekem az apostolo-
ka t adják ide, a kik ideadhatják, követelem különösen 
Öntől, jegyző űr, a bizonyságokat ós kikötőin, hogy ón 
ezen felebbezesemet végrehajtom és az ő semmis, hitvány 
jogtalan és méltatlan eljárásukat, amint csak tőlem telik, 
kimutatom, fentartva magamnak a jogot, hogy azt bővít-
hessem, szűkíthessem, változtathassam, javíthassam és 
hogy ezt a jogot nekem, kővetőimnek ós azoknak, a kik 
majd ínég hozzám csatlakoznak, megadják* 

Minthogy azonban ugyanez a Leo pápa az ő isten-
telen gazságában kitartva, abban megrőgzik, sőt növe-
kedik, oly annyira, hogy mint hallom, engem meg sem 
idézve, ki sem hallgatva, s meg nem győzve, egy bullában 
elkárhoztatott s ráadásul a keresztyen egyház ós a szabad 
zsinat hatalmát. Isten ós az ő szent igéje ellenére, mint 
hitehagyott, tagadja, féli ós gyalázza, sőt azt ís rám paran-
csolja, hogy a keresztyén hitet nyilvánosan megtagadjam 
és hallatlan istenkáromlással, Istennek szent igéjét el-
nyomja: én hát ezennel kinek-kinek tudtára adom, hogy 
benynjtott és fentemlített appellatiomhoz meg mindig 
ragaszkodom ős hogy azt törvényes úton és módon köz-
jegyző és hites tanuk előtt megújí tot tam ós ezennel min-
denki előtt megújítom es megújítottalak kijelentem ős 
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ugyanannak erejénél fogva, ezennel újólag Is még app©l= 
lálok és felebbezek a keresztyén zsinathoz ugyanazon Leo 
pápától, először, mini gonosz, erőszakos ás zsarnok bírótól, 
a mennyiben ő engem a nőikül, hogy meggyőzött volna, 
kifej tet t okok vagy adatok nélkül elítél; másodszor, mint 
megrögzött, tévelygő, az egész írás által elkárhoztatott 
eretnektől ós hitehagyottól, a mennyiben rám parancsolj 
hogy én a szentségekbe való keresztyen hitet megtagad-
j a m ; harmadszor, mint az egész Szent í rásnak ellensé-
gé tő l támadójától, elnyomájátől, a mennyiben ő, a maga 
sa já t üres szavát minden isteni igével nyilvánosan és 
arczátlanul szembe ál l í t ja; negyedszer, mint a szent 
keresztyén egyház ós a szabad zsinat megvetőjetől, károm-
lójától és gyaláz ójától, a mennyiben nem átallja az ő 
Istentelen elődeível, Ih Píussal és II. Gyulával azt hazudni 
hogy a keresztyén zsinat semmi, holott jól tudja, hogy 
habár az még nem is gyűlt össze, mégis csak itt vannak 
azok, a kik a zsinatba tartoznak, vagyis megvan a keresz-
tyén gyülekezet, épen úgy, mint a hogy a római biro-
dalmat, avagy bármely város tanácsát nem lehet azért 
semminek mondani, mert azok a fejedelmek ós urak, kik 
abba tartoznak, nem gyülekeztek össze. 

Ezen ős minden más dologban ezennel kész vagyok 
helyt állani és számot adni. 

Miért is alázattal kérem az összes fenséges, méltó-
ságos, nagyságos, nemes, komoly, bölcs, tapasztalt urakat, 
Károly római császárt, a választó fejedelmeket, a fejedel-
meket, grófokat, bárókat, nemeseket, tanácsosokat, az 
egész német nemzet városait ős községeit, hogy Isten 
dicsősége megmentése es a keresztyen egyház, tan ós hit 
védelme, valamint a szabad keresztyen zsinatok fentartása 
érdekében csatlakozzanak hozzám és az én felebbezésem-
hez, forduljanak el velem együtt a pápa istentelen dolgá-
tól ős álljanak ellent az ő erőszakos gazságának, avagy 
maradjanak nyugton ős azt az istentelen bullát végre ne 
ha j t sák mind addig, míg engem ügyemben törvényesen 
meg nem idéznek, pártat lan bírák által ki nem hallgatnak, 
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az írásból alaposan meg néni győznek. Bizonyára megfizet 
ezért Krisztus, a mi ü r o n k az igaz biró kinek-kinek az 
utolsó ítélet napján, örök kegyelemmel, gazdagon. 

Ha pedig valaki ezt az én kérésemet megveti, mel-
lőzi és a pápát követi, én ezennel mosom kezeimet és 
ezen hűséges intelmemmel idejekorán testvéries módon 
fordulva hozzájuk, a felelősséget lelkiismeretükre ruházom 
és őket, a pápát és az egész pápás hadat Isten, utolsó 
ítéletének adom át. 

Ők hadd átkozzanak, 
És te áldj meg, 

CVIIL Zsolt. 
Igaz ez. 



VIII. 

A PÁPA ÉS H Í V E I KÖNYVEINEK 

ELÉGETÉSÉRŐL. 

1520. 

FORDÍTOTTA : 

I)R- M.ASZNYIK ENDRE. 





BEVEZETÉS. 

Az átokbulla végrehajtásával, különösen Németországban 
nem nagyon siettek. A fejedelmek féltek a főpapság hatalmi 
túlkapásától, a főpapok haboztak, az egyetemek formahibába 
kapaszkodtak, a nép pedig egyenesen ellene állott Ezt észre-
vették Romában is s épen azért Aleander Jeromost, a vatikáni 
könyvtár tudós igazgatóját küldték Németországba a lutheri, 
eretnekség elnyomása végett, ki is a császári udvarban meg-
jelenvén, a mondott ezél elérésére legalkalmasabbnak vélte 
Luther iratainak nyilvános elégetését s hamarosan el is ért 
annyit, hogy itt-ott császári parancsra a máglyák ki is gyúltak. 

Luthert ez a dolog nem lepte meg, sőt mint ez Spalatin-
höz, 1520 julius 10-én irott leveléből kitűnik, ő ís készült, hogy 
a kölcsönt visszaadja, vagyis hogy a pápa könyveit nyilvánosan 
elégesse. De mikor arról értesült, hogy a máglyákat Witten-
berghez mind közelebb és közelebb gyújtják ki, sőt hogy már 
Lipcsében is készülnek elgégetni az ő könyveit, ő is elszánta 
magát a merész lépésre. 

1520 decz. 10-én Melanthon a víttenbergi vártemplom, 
ajtajára egy hirdetményt függesztett ki, a melyben az akadémiai 
ifjúságot és mind azokat, a kik az evangélíomi igazságot szere-
tik, felszólítja, hogy 9 órakor a városon kivül, a Szent Kereszt 
kápolnánál jelenjenek meg, a hol is »ősi apostoli szokás szerint« 
a pápás törvények és az iskolás theologia istentelen könyveit 
el fogják égetni 

Úgy lőn. A mondott órában az összegyűlt tanárok és ta-
nulók, élükön Lutherrel, tengernép kíséretében kivonultak a 
városból az u. n. Elster- azaz Szarka-kapu elé. Máglyát raktak. 
Körül állták. Ekkor Luther előlépett, rövid imát mondott, aztán 
rátette a máglyára a római egyház törvénykönyveit s egyéb 
iratait, majd midőn egy idősebb magister alágyújtott s mikor 
a tűz javában ropogott s hatalmas lángjai magasan csapkodtak 
— a komoly pillanat hatása alatt reszkető hangon idézve a 
Szent-írás eme szavait : »Mivel te az Úrnak szentjét (azaz 
Krisztust) megszomorítottad, szomorítson és emésszen meg té-
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ged az örök tűz — Józsua 7, 25 —: bele dobta a pápai bullát 
is. Ezután a jelenvolt doktorokkal és magisterekkel együtt 
visszatért a városba. 

Luther e lépésének jelentőségével teljesen tisztában volt, 
tudta, hogy ezzel formailag is szakított a pápasággal Másnap, 
mikor a kathedrára lépett, tanítványait ez iránt fel is világosí-
totta. De érezte, hogy felvilágosítással tartozik a nagy közön-
ségnek is. És azt megadta : »Mért égette el a pápának és hívei-
nek könyveit ?« című német nyelven írt s még ugyanazon év 
deezember hava végén kiadott iratában, a melynek teljes 
czíme : 

»Warnmb des Babsts und sey- [| ner Jüngern bucher von || 
Doct. Martino Lu |] ther vorbrat || seyn. || Lass, auch anczey-
gen wer do [| will. warumb sie D. Lu || thers bücher vor- || pren-
net ha- |] ben. Wittenbergk. || D. M. || XX. || « 8 quart lapon,« 

Ez az irat is különböző A a—M szövegben maradt ránk, 
a melyek közül a legjobbak az A, B, G. Ezek alapján közli 
Knaake a legjobb szöveget. Ezt vettük mi is alapul Magyar 
nyelven már megjelent, — de itt egészen új fordításban adjuk 
a legjobb szöveg alapján. 



LEVÉL 

SPALATINHOZ, 
1520, deczember 10. 

A t u d ó s é s j á m b o r f é r f i ú n a k , S p a 1 a t i n 
G y ö r g y n e k , u d v a r i l e l k é s z n e k , a z Ú r b a n 
s z e r e t e t t b a r á t j á n a k . 

JÉZUS. 
Üdvöt az Úrban. 
Az 1520-ik esztendő deczember havának tizedikén 

kilencz órakor Wittembergben a keleti kapunál, a Szent 
Kereszt mellett megégettetek a pápa minden könyvei, még 
pedig a decretum, a dekretalisok, a Hatodik Kelemen-féle 
Extravagansok, Tizedik Leo utolsó bullája, továbbá a Summa 
Angeliea*) valamint Ecknek műve a Ghrysopras és ugyan-
csak ezen szerzőnek ós Emsernek egyéb művei ós még 
egynémely más könyv, a mit egyesek oda hordtak. Úgy 
hogy azok a pápista gyújtogatok láthatják, hogy nem 
valami nagy dolog elégetni a könyveket, melyeket meg-
czáfolni nem bírnak. Ez az űjság^ • . \ . 

Isten veled. _ 
Wittembergben, deczember 10-én. az 1520-ik esztendő-

ben. . •' ' Luther Márton. • 

*) Egy m c. szerzetesnek Angelus Carnetusnak (f 1494.) " mun-
kája, melyet Lu' egyház babyloni fogságáról irott művében az emberi 
tanok hulladéká t /^hordott Szemétdombnak nevez, ' ' '' 



Miért égette el Luther Márton doktor a pápá-
nak és Mveinek könyvelt? 

A 7ci tudja, okolja meg azt is, miért égették ők meg Luther doktor könyveit. 

JÉZUS, 

Á keresztyén igazság minden barát jának kegyelem 
ós békesség Istentől. 

Én, Luther Márton, a Szentírás doktora, Ágostonrend-
beli szerzetes Wittenbergben, kinek-kinek tudtára adom, 
hogy akaratomból, elhatározásommal és közreműködésem-
mel Szent Miklós napja után való hétfon, az 1520-ik esz-
tendőben a római pápának és egyik-másik követőjének 
könyveit elégettük. Ha valaki csodálkoznék azon, hogy Limit 
szánhattam el magam erre és kérdené tőlem, mely okból 
s parancsra cselekedtem meg ezt, hallgassa meg a követ-
kező válaszomat. 

Először ís régi szokás a mételyes, rosss könyveket 
megégetni, miként ezt Apóst, Csel 19, 9 olvassuk, ahol ís 
ötezer pénz árú könyvnek elégetéséről van sző Szent 
Pál tanításának hatása alatt. 

Másodszor. Minthogy ón méltatlan, de mégis meg-
keresztelt egyén, hozzá a Szent írás felesküdt doktora s 
ráadásul közönséges prédikátor vagyok, — nevem, állásom, 
esküm és hivatalom kötelez, hogy a hamis, ámító, keresz-
fcyénelíenes tanokat irtsam,vagy legalább megakadályozzam. 
Igaz, hogy ugyanez a kötelesség sok mást ís terhel, de 
bár annak megfelelni nem. tudnak, vagy nem akarnak, 
meglehet tudatlanságból vagy gyarló félelemből, ez nekem 
épen nem mentség a részben, hogy bárki póldája vissza-
tartson engem, mikor az én lelkiismeretem eléggé ki van 
oktatva és lelkem isten kegyelméből eléggé megedzve. 
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Harmadszor, Hát Igaz, hogy én e dologba mégsem 
fogtam volna, ha nem tapasztalom és látom, hogy a pápa 
ás a pápás csábítók nemcsak hogy tévelyegnek és meg-
tévelyítnek, hanem minden én reá juk hasztalan pazarolt 
tanításom daczára keresztyénellenes? léiekrontő tévely-
gésükben annyira megrogzenek és megkeményednek, hogy 
nemcsak nem akarak hajlani az okos szóra, tanításra, 
hanem vak dühökben fülüket, szemüket befogva elkárhoz-
ta t j ák és megégetik 1 az evangéliumi tant, csakhogy meg-
erősítsék és fentartsák antikrisztusíy ördög! tanukat, 

Negyedszer azt sem hiszem, hogy parancsuk volna 
Leo pápától, legalább ami az 6 személyéi illeti, ámde mégis 
mást tapasztalok: neki tudom, hogy maguk ezen általam 
elégetett, bárha őseitől származó könyvek nem tetsze-
nek és hogyha tetszenek ís, nem nagy súlyt fektetek a 
dologra. Azt ís tudom s hozzá biztos forrásból, hogy a 
kölniek es löveníek, 2 akik azzal kérkednek, hogy császári 
meghatalmazás ós parancs alapján égetik az én könyvecs-
kéimet, elhallgatják az igazságot; mert Ők sok ezer forint 
ér tékű ajándékkal vásárolták meg ezt a kiváltságot egy-
néhány hivatalos egyéniségtől 

Ötödször: minthogy ezen o kőnyvégetésük az ígas-
ság nagy kárára és az egyszerű köznépnél balválekeöésre 
vezetne ós sok íálek romlását idézne elő, hát én ís (mint 
hiszem a lőlek indítására, szintén elégettem ellenfeleimnek 
könyveit, hogy ama lelkeket megerősítsem és megtartsam, 
lemondva az ő javulásuk reményérőL 

Azért ne tántorítson meg senkit a pápa magas czíme, 
neve ős lármája, az egyházi jog ós emez elégetett könyvek 
hosszas használata, hanem hallja és lássa meg előbb, ml 
az, amit a pápa m o könyveiben tanít s mely mételye® 
és szörnyű tanok ások, amik az egyházi jogban vannak ős 
azután Ítéljen szabadon, ha vájjon jogosan avagy jogta-
lanul égettem-e el ama könyveket? 

Apj egyházi jog és a pápás könyvek a i s a czikkei és 
tévelygései, amelyek miatt azok joggal megégetendoh és él-
vetendoL 
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Az első. ' 
A pápa és követői nem kötelesek Isten parancsolatainak 

magukat alávetni és azoknak engedelmeskedni, 

Ezt a borzasztó tant nyilván hirdeti a „Solite de 
majorítate et obedientia"fejezetben, a hol is Szent Péter 
ama mondását (L 2, 15). „Engedelmesek legyetek minden 
felsőbbségnek", oda magyarázza, hogy Szent Péter itt nem 
magát, sem nem az ő követőit, hanem az ő alattvalóit 
értette 3» 

A második. 

Szent Péternek nem parancsolata, hanem tanácsa az, 
mikor arra oktat, hogy minden keresztyén engedelmeskedjék a 
királyoknak. Ugyanott. 

A harmadik. 
A nap a pápai, a hold a világi hatalmat jelenti a keresz-

tyénség!) en. JJgganott. 
A negyedik. 

A pápa és az ő széke nem köteles magát alávetni a keresz-
tyén zsinatoknak és rendeknek. Cap. „Signifícasti" de eleet.4 

Az ötödik 
A pápának a maga szivében teljes hatalma vagyon minden jog 
felett. In Prolog. Sextifi 

Á hatodik 
Ebből fóly, hogy a pápának jogában áll minden zsinatot 

és minden rendet megszüntetni, megváltoztatni és helyben hagyni, 
amint ezt naponként cselekszi is űgy^ hogy immár a zsinatok-
nak és a keresztyén rendeknek semmi hatalmuk s hasznuk nincs, 

A hetedik 
A pápának joga van a püspököktől az ő köpenyeikért esküt 

és hűséget követelni0 0, „Signiíicasti;6 contra illnd; Gratis 
accepistis, gratis date.7 
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A nyolcadik. 
Ha oly gonosz volna is a pápa, hogy tengersok embert 

adna az Ördög kezébe mégsem büntethetné meg őt ezért senkifia= 
List 40. ,.Si Papa".8 

Ez a czik egymagában elég ok arra, hogy a pápának 
összes könyvét elégessük. Van-e ördögi, keresztyén-
ellenes dolog, amit meg nem kísértenének, ha ily borzasztó-
ságot egész szemtelenül vallanak ós taní tanak? Ebből 
láthatod keresztyén atyámfia, mit hirdet az egyházi joga 

A kilenczedik. 
Az egész keresztyénség üdvössége Isten után első sorban a 

pápától függ. Ugyanott / eontr. illud: „ Credo ecclesiam sanctam 
etc.9 Hiszen igy minden keresztyénnek el kellene vesznie, kár~ 
hoznia, valahányszor a pápa gonosz. 

A tizedik. 
A pápái e földön senkisem Ítélheti meg és az ő Ítéletét 

senki sem bírálhatja meg ; hanem az ő kötelessége, hogy minden 
embert megítéljen a földön 9. q. 3 c. „Cuncta.10 

Ez a cikk a fő cikk. És hogy ez a lelkekbe mélyen 
gyökeret eresszen, örökösen elő elő ránt ja azt sok sok 
fejezet, sót majdnem az egész egyházi jog, úgyhogy szinte 
úgylátszik, mintha az egész egyház jogot csak azért ko-
holták volna ki, hogy a pápa önkényesen tehesse és 
mellőzhesse, amit ő akar, hogy a bűnre felszabadíthasson 
és a jó útjába akadályt gördíthessem Ha ez a cikk megáll, 
úgy oda Krisztus és az ő igéje ; ha pedig meg nem áll, 
úgy vége az egész egyházjognak pápástól és székestől. 

Nos hát nincs rá eset, hogy megálljon; mert Szent 
Péter I. Pét. 5, 5, meghagyja: „Mindnyájan egymásnak 
engedelmesek legyetek." És Szent Pál Fii. 2, 3 : „Kiki 
mást magánál jobbnak tar tson/ ' És Krisztus gyakorta 
mondja : „Aki a legnag) obb akar közöttetek lenni, legyen 
a legkisebb". Luk. 12, 26. Hasonlóképen korholja Szent Pál 
Szent Pétert Gal 2, n : „Mivelhogy nem jár egyenes úton 

I>. L u t h e r V . mii vei. 2 4 
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az evangóliom szerint." És Apostol. Csel. 8, u szerint 
Szent Pétert Szent Jánossal együtt kiküldték a többi 
apostolok, mint a lárendel t jüket Annakokáért nem igaz és 
nem ís lehet igaz, hogy a pápa senkinek sincs alávetve, 
sem nem Ítélhető meg, hanem ellenkezőleg: kell, hogy 
ő mindenkinek alá legyen vetve ős mindenkitől megítél-
tessék, mivelhogy ő első akar lenni. És így az egyházi 
jog alapja és egész lényege szerint mindenben ellenkezik 
az evangeliommal. 

Hát igaz, hogy a világi felsőség nem vetheti magát alá 
alattvalóinak. Ámde Krisztus megfordítja a dolgot ős azt 
mondja: 55Ne legyetek olyanok, mint a világ f e j e r , és azt 
akarja, hogy az ő népének fejei mindenkinek alá legyenek 
vetve és törjék, hogy megítéltessenek, amint Luk. 22, 25—26y 

mondja : „A pogányokon uralkodnak az ő királyaik / ti 
pedig nem űgy, hanem aki legnagyobb kőztetek, olyan 
legyen, mint aki legkisebb." Ámde hogy legyen legkisebb; 
ha nem engedi, hogy bárki is megítélje ő t? 

Ha pedig (mint némelyek teszik) Krisztus igéjét oda 
magyarázzuk, hogy szivében tar tsa az illető magát a leg-
kisebbnek, ámde külsőképen ezt ki ne mutassa; űgy azt ís 
ki kell mondannunk, hogy szivében tar tsa magát a leg-
nagyobbnak és külsőképen ezt se mutassa k l Ilyenformán 
vagy mindkét esetben lelkileg, szív szerint fogjuk fel a 
dolgot, vagy mindkét esetben külsőképen is mutassuk ki 
azt, mert Krisztus igéje csakis így állhat meg.11 

Ez. az a cikk, amelyből minden baj ered s árad szét 
az egész világra. Miért is az egyházi jogot, mint mótelyes 
dolgot, méltán ki i r that juk ós kerülhet jük; mert az az oka 
annak, ami mégis történt ós amit mindenki jól tud, hogy 
semmi rosszat meg nem akad ál y o z h a tu n k ós semmi jót 
véghez nem vihetünk ős hogy szemünk láttára pusztul 
az evangéliom és a hit. 

A tizenegyedik. 

A római szék forrása s ereje minden jognak, ámde ő maga 
egyiknek sincs alávetve 25, q. 1.12 Ez annyit jelent, hogy 
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amit o akar, az jogos; ámde ő maga abból semmit sem 
köteles megtartani. Ép űgy, mint ahogyan Krisztus Máté 
23, 4 a zsidó farizeusokról mondja : „Nehéz terhet raknak 
az emberek há tok ra ; de ők azokat csak iyjókkal sem 
akar ják illetni," Ezzel szemben mondja Szent Pál Gal 
5, i : 55Álljatok meg a szabadságban és ne vessétek maga-
tokat emberi törvények alá." 

A tizenkettedik. 
Az a szikla, amelyre Krisztus Máié lö> ^g szerint a maga 

egyházát építi ̂ , a római szék. Díst. 19. cum proxíinís suis ; 13 

holott .;az a szikla egyedül Krisztus," I. Kor, 10, 

A tizenharmadik. 
Hogy a kulcsok egyedül Szent Péternek advák, holott 

Máté 16, 9 ős 18, 8 szerint azokat Krisztus az egész gyüle-
kezetnek adja., 

A tizennegyedik. 
Hogy Krisztus a maga papságát Szent Péterre ruházta. 

De constítu. ce „ t rans la to" . u Ezzel szemben Dávid C. 
Zsolt 4 ós Pál Zsid. 7, 17 azt mondja, hogy: „Krisztus 
egyedül valő örök pap, kinek papsága soha többe át nem 
ruháztatik." 

A tizenötödik. 

Plogy a pápának hatalma vagyon törvényeket hozni 
a keresztyén egyházra vonatkozólag; 25 q. 1. ideo permít-
tente.15 Ezzel szemben mondja Pál, Gal 5, 1 3 : „Ti szabad-
ságra hívattatok." 

A tizenhatodik 
Hogy ő ezt a mondást Máté, 16, 1 9 : „ Valamit megkötözesz 

stb. oda magyarázza, hogy néki hatalma vagyon az egész keresz-
iyénséget a maga önkényes törvényeivel terhelni, holott Krisztus 
ezzel semmi mást nem akar, hanemha a bűnösöket 
büntetése és bűnbánat alá fogni ós epenséggei nem a 
többi ártatlanokat törvényekkel megterhelni, amint ezt az 
igék világosan mondják. 

24* 
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A tizenhetedik. 
Hogy ő átok és bűn terhe alatt megtiltja, hogy bizonyos 

napokon húst, tojást, vajat, t-'íu/y azt együnk; holott e rész-
ben semmi hatalma sincs, legfeljebb szelíden arra kellene 
intenie, hogy kinek-kinek szabadságát sértetlen meg-
hagyjuk, 

A tizennyolcza.dik. 
Hogy o a házasságot az egész papi rendnek megtiltotta 

amiből minden ok nélkül Isten parancsolata és a keresz-
tyén szabadság ellenére sok bűn és gyalázat eredt. 

A tizenkilencedik. 
Hogg III. vagy IV. Miklós a maga antikrisztiisi decre-

tumában sok más gaz csín között állítja: Krisztus Szent Péter-
nek és az o utódainak a kulcsokkal megadta a földi és meny-
nyel országnak hatalmát, holott kiki nagyon is jól tudja, 
mennyire kerülte Krisztus a földi országot (Ján. 6, 5) és 
hogy minden pap bírja a kulcsokat, ámde nem mind 
király a mennyei és a földi ország felett.10 

A huszadik. 
Hogy o azt a nagy, keresztyén ellenes hazugságot, hogy 

Konstantin császár Kómát, az országot, a birodalmat és hatalmat 
neki adta a földön,11 igaznak tartja, és állja, holott ép ellen-
kezőleg Krisztus azt mondja Máté 6, 9 : „Ne gyűjtsetek 
kincset e főidőm" Hasonlókép, Nem szolgálhattok egy-
szerre a világi gazdaságnak és Istennek." 24 v. 

A huszonegyedik. 

Hogy ő azzal kérkedik, o a római birodalom örököse de 
sent. et re jud. c. „Pastoralis",18 holott kiki nagyon jól 
tudja, hogy a lelki hivatal és a világi kormány egy-
mással meg nem fér. És Szent Pál meghagyja, hogy a 
püspök az Isten igéjére viseljen gondot. 
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-A huszonkettedik. 
Hogy ő tanítja: jogos dolog, hogy a keresztyén a hata-

lommal szemben védje magát, holott Krisztus azt mondja 
Máté 5, 4 0 : „Aki elveszí felső ruhádat , add neki oda az 
alsót is." 

A huszonharmadik. 
Hogy az alattvalók felmondhatják az engedelmességei a 

maguk felebbvalóinak és hogy ő a királyokat leteheti, amint 
ezt sok helyen elkövet te és gyakran megcselekedte Isten 
ellenere. 

A huszonnegyedik 
Hogy Ő neki hatalma vagyon, hogy bármeny esküt, szövet-

séget és kötelezettséget is, ami a felső és alsórendek közt létesült, 
megsemmisítsen Isten ellenére, aki parancsolja , hogy kiki 
mássa l szemben a hi tet megtar tsa . 

A huszonötödik 

A pápának hatalma van az Istennek lett fogadalmakat 
megszüntetni és megváltoztatni, de vot. et veti redempt,1 9 a 
mi szintén Isten ellen vagyon. 

A huszonhatodik. 

Aki fogadalmát vonakodik teljesíteni a pápa parancsolatá-
ból, az nem vétkes a fogadalom megszegésében. Ez annyit jelent, 
hogy a papa Isten fölött áll. 

A h uszonh e te dik. 

Senki sem szolgálhat Istennek, aki házasságban él; holott 
Ábrahám és sok szent házasságban élt; a házasságot két-
ségkívül maga az Isten szerzette. így tol ja magát az Anti-
kr isz tus Isten föle is. 

A huszonnyolczadik. 

Hogy ő a maga hitvány törvényét egyenlővé teszi az evcm-
geliom,okkal és a Szent írással, amint ezt decretumábaii ki-
jelenti. 
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A huszonkilenczedik. 

Hogy a pápának hatalma van a Szent írási a maga önkénye 
szerint magyarázni és kezelni és senkinek sem engedni meg, 
hogy azt máskép magyarázza, mint ahogy azt ő akarja. Ezzel 
o magát Isten igéje főié emeli és ugyanazt megront ja 
és k i í r t j a ; holott Pál I. Kor. 14, 31. azt mond ja : „Az 
első a mellette űlő ki jelentésének engedjen/ ' 

A h arm in cza dik. 

Hogy nem a pápa nyer hiteire méltó létjogot ̂  erőt és becs il-
lést az írástól, hanem az írás ő tőle: ez egyike a főczikkek-
nek, miér t ís 6, mint igazi Antikrisztus, megérdemli, 
hogy maga Krisztus őt a mennyből seregével lesújtsa, 
miként Pál megjövendölte. 

Ezen és az ezekhez hasonló czikkekben. a miknek 
se szeri se száma, de mind ar ra irányulnak, hogy a 
pápa Isten ős emberek felett való legyen és hogy csak ő 
maga ne legyen senkinek, hanem neki legyen mindenki, 
ínég Isten és az angyalok is alávetve, úgyhogy maguk az 
ő tanítványai ís m o n d j á k : a pápa valami csoda egy dolog; 
ő nem isten, de nem ís ember (talán maga az Ördög), •— 
immár beteljesedék Pál ama mondása (II. Thess. 2, 3 ) : 
„Eljő a bűn emberre és a romlás fia, kí ellenáll ós kevé-
lyen főiébe emeli magát mindennek, amit I s tenkent tisz-
telnek és neveznek, a gonosz lelek működése által stb." 
Hogy Pál őt „a bűnök emberének és a romlás fiának" 
nevezi, ezzel nem csupán az ő személyét érti, mer t ez a 
kisebbik baj volna, hanem hogy az ő ura lkodása nem 
egyéb, mint bűn és romlás és hogy ő csak azért ural-
kodik, hogy az egész világot bűnbe és pokolba döntse ; 
a minthogy az e f a j t a czikkekből nyílvánvalőlag ki tűnik, 
hogy a pápától semmi más nem áradt szót a világra és 
ma sem árad más szét, csak bűn ós romláSo 

Hiszen maguk az egyházi jog hívei ís beval lot ták, 
bárha csak ugy ti tokban, hogy bűzlik a hiu kapzsiságától . 
És ez igaz is és ezt be kell vallania annak, aki hazudni 
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nem akar. Akarod immár megtudni rövidesen, mi van az 
egyházi j ogban? No hát halld; ez annak a veleje : a pápa 
Isten e földön, fölötte áll minden mennyei és földi, lelki és világi 
dolognak és minden az övé; mert tőle senkisem kérdheti: mit 
mivel. 

Ez ama borzasztóság és utálatosság, a melyről Krisztus 
mondja (Mát. 24, 1 5) : ..Mikor azért lá tandjá tok ama pusz-
tító utálatosságot , a mely a szent helyen fog állani s a 
melyről Dániel mond ta : „ Aki olvassa, jól ér tse meg stb." 
És Szent Pál IL Thessz. 2, 4 : r Beül az Isten templomába 
(vagyis a keresztyénsegbe) űgy adván ki magát, mintha Isten 
volna." Hogy azután a pápának ezt az ő borzasztóságát 
senki vagy csak egy kőt ember merte megmondani, azon 
nincs mit csodálkozni; hiszen előre megmondatot t , hogy 
ő mindazokat megfogja égettetni, a kik neki ellene állnak 
és hogy az összes királyok ós fejedelmek hozzá fognak 
csatlakozni. Mert hiszen ha az Antikrisztus kísér tése oly 
durva módon tör ténnék, hogy azt mindenki észre vehetné, 
vagy olyan jelentéktelen volna, hogy a királyok és a nagy-
fej űek nem a legkiválóbbak volnának abban, ugy a prófé-
t ák és apostolok hiába beszéltek és í r tak volna arról oly 
sokat s oly alaposan. 

Midőn Krisztus a földön jár t , azok közül, akik az ő 
igéit hal lot ták és az ő cselekedeteit lát ták, sokan mon-
dot ták azoknak, a kik nem akar ták elismerni, hogy o 
volna a Krisztus: „Ugyan, ha ma jd Krisztus el jő, tehet-e 
több csodát, mint a m e n n y i t ez tesz?" Ilyenformán mor-
mogják most is; Ha majd az Antikrisztus eljő, mívelhet-e 
az több gonoszt, mint a mennyit a pápa kormánya te t t 
és naponként teszen? Hiszen az csak mégsem hihető, hogy 
ennyi romlás és bűn eredhetne tőle ós a gonosz lélek 
ily erőszakosan ura lkodhatnék benne, ha az ő kormánya 
Istentől való \o lna . De nem hiszünk mindaddig, mig el 
nem veszünk es vajmi lassan ismer jük fel az Antikrisztust . 

De hát a teremték kezdete óta a legnagyobb rossz min-
denha a legjobból szármázik. Hisz az angyalok legfelső 
karában, ahol Isten a leghatékonyabban működik. Lucifer 20 
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vétkezett .és okozta a legnagyobb kárt . A paradicsomban 
az első és legjobb emberek követték el a legnagyobb bűnt 
és ron tás t ; azután 1. Móz. 6, 4 szerint az őriások és zsar-
nokok senki mástól nem származtak, hanemha Isten szent 
gyermekeitől és Krisztust, az Isten fiát nem feszítették 
meg, hanemha a szent városban Jeruzsálemben, ahol leg-
inkább tiszteltek ós ahol legtöbb csodát mívelt és senki 
más hanemha a fejedelmek és főpapok ós a legtudósabbak, 
legszentebbek. És Júdásnak nem kisebb dolgot, hanemha 
az apostoli hivatalt kellett betöltenie. Ugyanígy Isten egy 
várost sem árasztott el a földön annyi kegyelemmel és 
szenttel, mint Rómát és többet tet t vele, mint bármelyik 
uiássah Azért kell hálából neki is, mint Jeruzsálemnek a 
legnagyobb kár t okoznia és megadnia a világnak az igazi 
nagy kárt tevő Antikrisztust, aki nagyobb romlást szerez, 
mint a mily jót hajdan Krisztus cselekedett. És így megy 
ez bizonnyal és így kell mennie mindennek Krisztus és 
Isten neve és színe alatt, hogy senkise higyje, mígnem ő 
maga megjő ós mint Pál mondja, megvilágosítja azt a 
sötétséget eljövetelének világosságával. 

A czikkekbői ez alkalommal legven elég ennyi. Ha 
majd akad, aki egy húrt penget a pápa\ al e- kedve kereke-
dik vállalkozni ezeknek megvédelmezeserc majd még job-
ban kiszínezem azokat számára és meg jo \ a l többet soro-
lok elő belőlük. Ezek csak kóstoló, a komoly elbánásból; 
mert ón eddigelé csak tréfálkoztam és játszadoztam a pápa 
dolgával. Én Isten nevében megkezdtem a dolgot. Remény-
lem itt az idő, hogy az nélkülem is sikerüljön. Ezalatt 
szándékom mindazokat a czikkeket, a melyek az Antikrisz-
tus követe által most Rómától az utolsó bullában el kár-
hoztatvák és megégetvék, mint olyanokat, a melyek keresz-
tyéniek és igazak, egybefoglalni és viszont ép annyi anti-
krisztusi es keresztyónellenes czikket tálalni a pápa elé, 
amennyit o az enyémekből elkárhoztatott . Mert ha ők az 
én czikkeimet, a mikben (dicsekvés nélkül, igazság szerint 
mondom és be is bizonyítom) több van az evangéliomból és 
az igaz Szent írásból, mint a pápa összes könyveiben, el 
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merik égetni : ugy sokkal nagyobb joggal égetem meg én 
az o keresztyénellenes jogi könyveiket , amelyekben semmi 
jő sincs. És Iia volna is valami jő azokban, amint ezt a 
decró tumokrő l 2 1 be kell ismernem, ugy azt is mind elfor-
gat ták, csak hogy ká r t tegyenek ós a pápát a maga anth 
krisztusi kormányában megerős í t sék; hozzá azokból, merő 
buzgalomból, soha semmi mást meg nem tar tanak, csakis 
azt t a r t j ák meg, ami bennök rossz és káros. 

Kinek-kinek józan belátására bízom, miként í téljen 
ebben a dologban ; engem leginkább az az körülmény ve-
zérel, hogy a pápa még soha senkit sem czáíolt meg az 
Írásból avagy az észből azok közül, akik ellene szóltak, 
í r tak avagy cselekedtek, hanem mindenkor erőszakkal , 
átokkal , királyok, fejedelmek, és más hívei által avagy 
csellel és hamis beszéddel nyomta el, űzte el, égette meg-
vagy más módra nemitof ta el őket, amiről ón őt egész 
sereg tör ténet tel győzhetem meg. Azért nem aka r t ő semmi-
féle jogot avagy ítéletet soha meg tűrni, hanem örö-
kösen csak azt fecsegte, hogy ő minden írás, itélei és hata-
lom felett cdh No már pedig bizonyos, hogy az igazság 
nem fél az ítélettől, sőt semmisem kedvesebb neki, mint 
a világosság ós jog; örömest lá t ta t ja és próbál ta t ja magát . 
Az apostolok Apostol Csel 4 3 l 9 szerint el lenségükre bízták 
az ítéletet, mondván : „Ti magatok ítéljétek meg, ha váj jon 
inkább kell-e nektek, mintsem Istennek engedelmesked-
nünk oly bizonyos volt az igazságuk. Ámde a pápa min-
denkinek megakar j a vakítani szemét ; nem engedi, hogy 
bárki is megítél je őt, hanem egyedül ő akar k i t -k i t meg-
ítélni ; annyira felénk ós annyira nem biztos a maga dol-
gában és ügyében. És ez az ő sötétségben való sunnyogása 
ós ez az ő világosságtól való irtózása, ez az oka annak, 
hogy ón a pápának még akkor sem hinnék, ha ő merő 
angyal volna. Minden ember méltán gyűlöli a sötétség-
cselekedeteit és szereti a világosságot. Ámen. Mind e dolog-
ban bárkinek kész örömest rendelkezésére álloko (Sámsom 
Birák 15, n ) . Amint ők cselekedtek velem ; úgy cselekszem 
velők ón is.22 
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BEVEZETÉS. 

A lipcsei vitatkozás alkalmával (1519. jul. 15.) Eck Luthert 
a cseh kérdésben, közelebbről Husz Jánost illetőleg színvallásra 
kényszerítette. Eelmek ez kapóra jött s innentől nem szűnt 
meg Luthert cseh eretnekséggel vádolni. S ebben volt is némi 
igaza; mert igaz ugyan, hogy Luther az egyház egységének a 
csehek részéről való megbontását nem helyeselte, még abban 
az esetben sem, hogyha »az isteni jog mellettük szólana, mivel-
hogy a legfőbb isteni jog a szeretet és a léleknek egysége,« de 
másfelől azt is határozottan kijelentette, hogy »Husz János 
avagy a csehek tételei között igen sok teljesen keresztyéni és 
evangéliomi tétel van s ezeket az egyetemes egyház sem kár-
hoztathatja el.« E kijelentésének eredménye volt, hogy a csehek 
őt lelkesen üdvözölték s követség útján arról is biztosították, 
hogy éjjel és nappal imádkoznak érte. 

Emser Jeromos, György szász herczeg titkára, a lipcsei 
vitatkozáson szintén jelen volt és Eck mellett foglalt állást kivált-
képen ép a cseh kérdésben, a mi kitűnik Zack János doktorhoz, 
a leitmeritzi préposthoz mindjárt 1519. aug. 13-án intézett nyilt 
leveléből, a melyben a lipcsei vitatkozásról szólva kijelenti, 
hogy a csehek Lutherben új támaszt nyertek, pedig semmi sem 
volna kívánatosabb, mintha a csehnép Bábelnek eme szegény 
leánya, újra visszatérne az egyház biztos kikötőjéhez. S egy-
szersmind előttük Luthert meg is rágalmazta, mint a ki az ő 
szentszéktől való elszakadásukat maga ís elkárhoztatta. 

Luther átlátott a szitán és a ravasz romanista eme gonosz 
játékát azonnal le is leplezte. Egyik, pár héttel utóbb latin 
nyelven kiadott s »Az Emser-féle vadkecskéhez« czímű iratában 
kijelenti, hogy megmarad a mellett, a mit a lipcsei vitat-
kozás alkalmával mondott, még ha e miatt őt csehnek nevezik 
is, sőt imádkozik, hogy vajha tanai nem csupán a csehek, ha-
nem a zsidók és törökök, sőt Emser és Eck tetszését is meg-
nyernék s felhagynának istentelen tévelygéseikkel. 

Emser védelmére Eck sietett, de utóbb maga Emser is 
megszólalt. 1520. nov. havában »Luther-féle vadászat« czímen 
írt feleletében kiöntötte Luther ellen dühös mérgét s többek 
között azzal gyanúsította meg, hogy azért gyűlöli ő a pápát, 
mert nem kapott osztalékot a búcsú jövedelméből. Ez ocsmány 
iratot Luther feleletre sem méltatta. Hanem mikor ugyanez 
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idő tájt kezéhez jutott egy másik »Szózat a német fejedelmek-
hez és néphez a nemzet becsületét meggyalázó eretnek Luther 
Márton ellen« czímű Rómában megjelent s Lipcsében ujra ki-
nyomatott irat, a melynek bizonyos Rhadinus Tamás római 
dömés szerzetes volt a szerzője, Luther, minthogy emez álnév 
alatt Emsert gondolta rejtőzni, noha Emser ezt tagadta, Melan-
thont kérte meg, hogy válaszoljon arra, a mit Melanthon Didy-
miis Faventinus néven meg is cselekedett. Maga Luther csak 
akkor szólalt meg, mikor Emser egy ujabb iratot adott ki, még 
pedig német nyelven az ő »A német nemzet nemességéhez« 
intézett kiváló munkája ellen, mert biztosra vette, hogy Emser 
ezt az iratát György szász herczeg megbízásából adta ki elle.e. 
Kitűnik ez 1521. jan. 14. Staupitzhoz és Linkhez intézett leve-
léből. Megírta ugyanis mindjárt az Emser-féle irat első ívének 
kézhezvétele után 1521. jan. havában: »A lipcsei baknak * czímü 
alább közölt iratát, a mely voltaképen egészben személyes ter-
mészetű s nem czéloz egyebet, mint hogy Emsert biztosítsa arról, 
hogy ő tőle éppenséggel nem fél s hogy egyszersmind nézetének 
alaposabb megokolására bizgassa őt. Emser is felelt Luthernek : 
»A vittembergi bikának« czímű iratában, mire viszont Luther; 
»A lipcsei bak feleletére« czímü irattal válaszolt. Emser erre 
sem maradt adós, megírta: »A vittembergi bika dühös repliká-
jára* czímű iratot. Erre Luther viszont: »Felelet Emser bak 
felette keresztyén, szellemes és mesterkélt könyvére« czímen 
válaszolt. Erre Emser megírta a maga Quadruplika-ját, a melyre 
Luther már csak 1521. őszén Wartburgból válaszolt, de Emsei-
nek erre adott válaszára, noha ez egész haláláig (1527.) újabb 
meg újabb gyalázkodó iratot adott ki ellene, többé már nem 
válaszolt. 

E vita iratok közül mi csak kettőt közlünk t i.: «A lip-
csei baknak« és : »A lipcsei bak feleletére« czímű iratokat, 
hogy bemutassuk Lutherünket a személyeskedő harcz terén is, 
mert magának a vitának érdemleges anyaga más irataiban 
sokkal alaposabb tárgyalásban található meg. 

Mindkettő német nyelven jelent meg. Az elsőnek teljes czíme: 
»An den Bock zu Leyptzick Doctor Martinus Luther, 

Vuittenberg. im Jar. M. D„ Xxi« 4 quart lapon. 
Ez irat A és B szövegben maradt ránk. Az A a legjobb. 
A másiknak teljes czíme : 
»Auf des bocks zu Leypczick Antwort D. M. Luther.. 

Wittemberg 1521.« 
Ez irat A—E szövegben maradt ránk s ezek közül a leg-

jobbak az A és B. Mi mindkét iratnál az A szöveget vettük 
alapul. Magyar nyelven még egyik sem jelent meg. 



1. .LEVÉL. 

STAUPITZ JÁNOSHOZ, 

(1521. február 9.) 

A f ő t i s z t e l e n d ő d e r é k f é r f i ú n a k , S t a u p i t z 
J á n o s rí a k, a h í 11 ti d o m á n y m e s t e r é n e k , á g o s-
t o n o s s z e r z e t e s n e k , a z Ú r b a n f e l e b b v a 1 ó-
j á n a k. 

Üdvöt az Úrban. 
Csodálkozom, főtisztelendő Atyám, hogy leveleim és 

könyveim még nem jutot tak hozzád, amint azt leveledben 
olvasom. Hogy milyen szellemben tárgyaltam eddigelé Isten 
igéjét, megküldött irataimból láthatod. 

Wormsban eddig semmi sem történt ellenem, ámbár 
a pápisták csodálatos elkeseredéssel rosszat forralnak 
ellenem. Spalatin azt írja, hogy oly becsülete van ott az 
evangéliomnak, hogy azt reméli, hogy kihallgatás ős meg-
czáfoltatás nélkül nem fognak elítélni. 

Emser Lipcsében, fejét neki szegvén írt ellenem egy 
könyvecskét, a mely elejétől végig egyetlen egy hazug-
sággal van telve. Kénytelen vagyok felelni ennek a szörnyű 
embernek György herczeg miatt, a kit ennek az őrültsége 
elkapatottá tesz. 

Nem épen öröm nélkül hallom, hogy Leo ellened is *) 
fellépett, hogy te is felállítsad a világ példájára a keresz te t 
melyet prédikáltál. Mert nem szeretnem, ha az a farkas 
meg volna elégedve leleteddel, mert engedékenyebb voltál, 
irányában, mint a mennyire helyes vol t Űgy fogja ugyanis 

*) A pápa a salzburgi érseknél vádat emelt Staupitz ellen, a k i 
1520 óta a salzburgi érsek udvari papja volt, hogy Luthernek híve. 
Staupitz erre késznek nyilatkozott, hogy aláveti magát az érsek ítéletének. 
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feleletedet magyarázni, mintha engem minden taní tásom-
mal együtt teljesen megtagadnál, minthogy ajánlkoztál, 
hogy őt bírádűl elfogadod. De ha Krisztus szeret téged, 
ezen írásod visszavonására fog késztetni. Mert hiszen 
abban a bullában minden el van kárhoztatva, a mit eddig 
Isten könyörületességéről tudtál és tanították 

Minthogy pedig ezt jól tudod, úgy látom, hogy nem 
Krisztus sérelme nélkül hívod fel azt birádnak, a kiről 
magad látod, hogy mint Krisztus ellensége dühös ellen-
ségeskedéssel tombol a kegyelem igéje ellen. Ezt kellett 
volna neked vallanod és reá bizonyítanod istentelenségét. 
Mert ott nem szabad félni, hanem kiáltozni ke l l a hol a 
mi Urunkat a Jézus Krisztust kárhoztat ják, cserben hagy-
ják és káromolják. Azért, a mint te engem alázatos-
ságra intesz, ép úgy intlek én téged a büszkeségre. Te 
túlságosan alázatos vagy, épúgy, mint én túlságosan 
büszke. 

De az ügy komoly. Azt lát juk, hogy Krisztus szenved. 
És ha eddig hallgatnunk ós megalázkodnunk kellett, most 
hogy kerek e világon azt a mi édes Megváltónkat, a kí 
magát éret tünk feláldozta, gúny tárgyává teszik; kérlek 
nem fogunk-e ére t te ' harczolni, nem fogjuk-e életünket 
felajánlani? Kedves Atyám! Nagyobb a veszedelem, mint 
azt sokan gondolják. Már itt valósulni kezd az evangéliom: 
valaki engem valland az emberek előtt, arról én is vallást 
teszek mennyei atyám előtt (Luk. 12, 8.) a ki engemet 
szégyell, azt én is szégyellem, (Luk. 9. 2cJ-

Találtassam bár büszkének, kapzsinak, házasság-
törőnek, embergyilkosnak, pápa ellenségének és minden 
bűnben vétkesnek, csak az istentelen hallgatás vádjával 
ne illesenek, a mikor Uram szenved és azt mondja : nem 
szaladhatok el és nincs senki a ki az ón életemre gondot 
viselne! jobb felé tekintettem, de nem volt senki, a ki 
ismerne. (CXLIL Zsolt. 5). Az a reményem, hogy e vallásom-
mal fel fogok oldatni minden bűnöm alól. Azért ki is 
egyenesítettem telj es bizalommal szarvaimat ezen római 
bálvány és igazi Antikrisztus ellen. A Krisztus igéje nem 
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a békességnek, hanem a háborúságnak igéje, De minek 
oktassam én együgyű az okosat ? *) 

Annál nagyobb bizalommal írom ezt neked, mert 
attól tartok, hogy a Krisztus és a pápa közt a középen 
ingadozol, holott pedig látod, hogy ezek egymásnak legel-
keseredettebb ellenségei. Imádkozzunk hát, hogy a mi 
Urunk Jézusunk szájának lelkével mielőbb megeméssze a 
gonoszságnak e fiát (II Thess. 2, 8). Ha te nem akarsz 
követni, hadd hogy én menjek ós tovább ragadtassam; 
ón nem fogom elhallgatni Krisztus segedelmével ezen 
szörnyeteg előtt az ő szörnyűségeit. 

Mégis az a te megalázkodásod kissé megszomorított 
engem. Más embert mutatot t az nekem, mint az a Staupitz 
volt, a ki a kegyelmet és keresztet prédikálta,, Ha a 
bullának ismerete és Krisztus meggyaláztatása előtt csele-
kedtél volna így, nem szomorítottál volna meg. 

Hutten ós mások bátran síkra szállanak mellettem 
írásaikban ós nap nap után készölnek versek, melyekben 
aligha lesz gyönyörűsége annak a Bábelnek. A mi feje-
delmünk, a milyen okosan és hűségesen, ép oly állhata-
tosan ís j á r eh Az ő parancsára adom ki e tételeket 
mindkét nyelven.**) 

Fülöp üdvözöl ós emelkedettebb lelkületet kíván 
neked. Üdvözöld kérlek Ludovicus orvos urat, a ki oly 
okosan írt nekem. Nem volt érkezesem, hogy í r jak neki, 
mert egymagam három nyomdát vagyok kénytelen foglak 
koztatni« Az Űr legyen veled, imádkozzál érettem, 

Wittembergben, Szt. Apollónia napján, az 1521-ik 
esztendőben. _ 1 T ,7 , , , _ Fiad Luther Marton, 

*) Az eredetiben a latin közmondás: sed quid ego sus Minervám. 
**) Assertio omnium articulorum,német czíme: Grund und Ursaeh stb. 

D. Lutl ier M. művei. 2 5 
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2. LEVÉL. 

S P A L A T I N H O Z . 
(1521. február 17-én) 

S p a 1 a t i n G y ö r g y m e s t e r n e k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Űrban. Remélem, édes Spalatinom, hogy 
végre valahára megkaptad leveleimet és könyvecskéimet. 
Csodálkozom, hogy mi akadálya lehet annak, hogy már 
rég meg nem kaptad, holott azóta én már két leveledet 
vettem, az enyóimről pedig említést sem tész. Hát még a 
Huttennak irott igen terjedelmes levelemet, mi rossz szól 
vihette el? Már igazán nem tudom, mit tegyek ezentúl 
a levélírással ós küldéssel. Hat ívet már előbb hozzád 
röpítettem, űgy nedvesen, a hogy a nyomdából kaptam, 
de űgy látom, hogy ezek sántikálnak. A többit most kül-
döm, és küldeni fogom nyomban, a mint a nyomda végez. 

Emser végre, hogy György herczeg kegyében járjon, 
kiokádta mérgét. Kénytelen vagyok ennek az embernek 
felelni pusztán csak arczátlan hazugságai miatt. Murner-
nak még nem felelhetek, de hogy is felelhetnék minden-
kinek ? Zsoltárkönyvemet Ádám Péter kinyomatta Bázel-
ben, pedig nem szívesen látom. A merseburgi püspök, 
ez a szent ember ós pápa rabszolgája, elégette könyveimet, 

Kívánságod szerint itt küldőm a Gyónók kioktatását. 
Magdeburgban Emser könyvét nyilvánosan kifüggesztet-
ték a vesztőhelyen ezen aláírással : „Ilyen könyv ilyen 
helyre való." Azt mondják, hogy seprűt is akasztottak 
melléje, hogy jelképezzék méltó büntetését. Egyébiránt 
Emser sokat merészel Lipcsében, mint a ki azonnal kész 
véget vetni önmagának, már az ilyen fa j tá jú emberek 
szokása szerint. 

A mi diákságunk e farsangi napokban nagy mulat-
sággal körülhordozozott egy pápának öltöztetett felcziczo-
mázott alakot magas t rónon; végre pedig a piaczon űgy 
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te t tek , mintha csak a pa takba aka r t ák volna vetni s a 
menekülő pápát, bíborosaival püspökeivel és minden cseléd-
ségével együt t a város különböző részeibe kerge t ték szét 
és_ üldözőbe vették. Nagyon mulatságos ős szellemes 
elmés tréfa volt ez. Mert Krisztus ellensége rászolgált az 
ily megcsűfol ta tásra , mint a kí a leghatalmasabb királyok-
kal, sőt magával a Krisztussal ís gúnyt űz. Már nyom-
t a t j á k ís tudós versekbe szedve ezt a jelenetet . Je romos 
dok tor azt hiszem nálad van ma. Isten veled. 

Invocavit vasárnapján, Wittenbergben, az 1521-ik 
•esztendőben, 

Luther Márton, ágostonos 

Á Lipcsei baknak: Luther Márton doktor 
A lipcsei baknak minden jót. 
Ha én téged édes Emserem gúnyból baknak nevez-

te lek volna, úgy te bizonyára egy avagy ké t könyvet is 
írsz erről ós szokásod szerint a hazug, káromló és pisz-
kolódó szavak egész özönével árasztasz el engem. Ámde 
te most s hozzá ugyancsak vastag betűkkel kiírva, magad 
adod az egész világnak tudtára, hogy bak vagy és semmi 
mással, hanem csak azzal fenyegetődzől, hogy döfsz, mond-
ván : „Vigyázz magadra, a bak feldöf téged!" Nos tehá t 
azt hiszem, hogy i lyenformán a te szíves kegyelmedből is, 
bízvást mintegy bakot kezelhetlek téged. Pedig bizony 
aká r ki se ír tad volna, hiszen egész mivoltod nyilván el-
árulja, hogy bak vagy ; hozzá, hogy te egyebet nem is 
tudsz, csak döfködnie De hát, ezt szinte fölösen bizonyít-
j á k a te k ö n y v e c r V d és beszédeid. Nem gondolod, hogy 
ón a te k ö n n y e i d k .ienyegetodzósedre majd azt felelem és 
m o n d o m : Édes szamaram ugyan ne ficzkándozzál! Óvja 
Isten a baktól a selymes szarvú kecskéket ; én ha Isten is 
úgy akar ja , ma jd ©1 bánok vele. 

Sohse hallot tad a mesét arról a szamárról, a melyik 
versenyt ordított az oroszlánnal? A többi állat mind mene-

25* 
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költ ordítása elől, ámde az oroszlán hozzáfordulva így 
szóit: Ha nem tudnám, hogy szamár vagy, magam ís meg-
ijednék tőled! Hiszen nap nap után látod, hogy ón még 
azoktól sem félek, kiknek csupán egy hajszálukban is több 
az erő és esz, mint a te egész testedben és lelkedben; s 
te mégis merészelsz velem daczolni ós engem ijesztgetni, 
csakhogy nyílván bebizonyítsd, hogy a józanságod bolond-
sággá váltóztattad és te magad emberből kecskebakká 
le t te l 

Mi czélod óh te buta bak a Szent írással, hogy köny-
vecskédben, nagy kérkedve, te azt nem a betű szerint, a 
mely megöl (II Kor, 3,6), hanem a lélek szerint, a mely meg-
elevenít akarod magyarázni? Hiszen te még azt sem tudod jó 
magyarán megmondani, a mit eszedben forgatsz; oly gyá-
moltalanul, oly díb-dábul, oly szárazan foly beszéded és a 
mennyire én még ítélhetek, azt sem tudod, sőt még soká 
meg sem ís tanulod, mit jelent az írásban a betű, a lélek 
a halál ós é le t Ha a te egyházjogod meg nem tanít erre, 
a te bakfejed bíz nem süti ki azt. Ez a másik bizonyitók 
arra, hogy te az qmbert levetkőzted és a bakot feloltőzted, 
hogy te a szent jog szabadosa,1 ám de a Szent írás tilal-
masa (Licentiat sacrorum canonum, Prohibitat sacrae scrip-
turae) vagy es bizony az is maradsz. 

De ím ón úgy vélem, hogy igaz indítékodra mutatok 
reá és nem veszem észre, hogy te mindezt merőben önhitt 
tudás és értelem szerint cselekszed; saját lelkiismereted 
kétségkívül téged magad is meggyőz erről és ón is teljes 
őszinteséggel bebizonyítom ezt, ha majd kiöklelted magad 
s a sor ón rám kerül, hogy bak szarvaidat kissé megvakar-
jam ; te mihelyt a hír nevem szárnyára vette, anélkül, hogy 
okot adtam volna reá, oly nagy gyűlölettel teltél meg 
irántam, hogy ón gyakran csodálkoztam, mint férhet és 
élhet ekkora gyűlölet egy ember szivében. Pedig egyéni-
ségedre nem valami szép fényt vet, hogy te ép e nagy 
gyűlölet miatt csaknem országszerte kozmondásos alak s 
a megtestesült gyűlöletnek mintaképe lettel. 

Ugyanaz a gonosz indulat vitt rá, hogy megírd első 
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Könyvedet ellenem a cseh kérdésben s hogy abban űgy 
bánj el velem, a mint csak kitelik tőled; hát a r ra ís meg-
feleltem neked s akarat lanul ugyancsak megpiszkáltam 
a te keléseidet és koszos őtvaraidat. Mert akkor tá jban , 
Isten a tanúm, még épenséggel nem volt tudomásom a 
te baktermészetedroh Ekkor gerjedtél csak dühös haragra 
és megírtad másik könyvedet, a mi miatt a tudósok mind 
ellenségeiddé lettek, a mint te is tudod s annyi. nyilván-
való hazugságot és tenger szitkot szórtál szerte szét, hogy 
megsajnál ta lak és nem is akar tam már szóba állani veled. 

Ez időtol fogva mondhatlan gyűlöleted nem tud a 
boszűállássál betelni, nem csillapszik, nem szűnik m e g ; 
kiadtad ellenem sok egyéb gaz irataidon kívül harmadik, 
Rhadinus Tamás-féle könyvedet is, s hogy romlot t szived 
senki előtt el ne áruld, Rómában nyomattad azt ki, koholt 
czímen, úgy hogy félek, semmi egyéb, hanemha ép ezen 
te gyűlöleted fog téged elemészteni, különösen ha majd 
látod, hogy semmire sem megy és én téged megvetlek. 
Ó te nyomorul t ember! hát hogy is higvje el bárki e vi-
lágon, hogy te ily embertelen es szüntelen való gyűlölet 
mellet t annak a t iszta ós áldott í rásnak értelmébe beha-
tolnál, a melyet te sem nem olvassz, sem nem tanulmányozol. 
Szent Isten, mely re t ten tő vakság vert meg téged; hát te 
ar ra még csak nem is gondolsz, hogy az Isten a te urad 
ős birád ís, és hogy azt a te fenékig megkeseredet t , gyű-
lölködő szived megváltoztasd ? 

Persze, mer t ón a te hazugságaidat, és gyalázkodás 
saidat eddig agyonhallgattam, azt hiszed, hogy nyert ügyed 
van és hogy én nem tudok neked megfelelni. Talán a bulla 
is bátorít s reménységed, hogy nekem már többé nem 
szabad írnom ós hogy te, mint álarczos vitéz, egyedül, ellen-
fél és veszély nélkül maradsz majd a küzdőtéren és diadalt 
a ra tha tsz és mégis azzal dicsekszel, hogy mint Is tennek 
papja némán tűröd uga tá somat ; pedig ón a tiedet már 
három ízben hallgatag e l tűr tem; és nem veszed észre, hogy 
minden te könyvedben egyik szitok a másikat éri, hogy a 
közvélemény szerint nincsen is más gyalázkodó irat, ha-
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íiernha a tied. És akarod ís, hogy erről légy hírhedt, mert 
szerinted az efaj ta dühös és eszeveszett tombol ásnak 
türelem és szenvedés a neve és te kí tudsz mindent for-
gatni a maga valójából ős tudsz mindennek egészen űj 
nevet adni. Bizony nem csoda, hogy ha te a Szent 
Írásból ís azt csinálod, a mit ép akarsz. No de gondold 
meg hogy ezentúl nem fogok hallgatni ós nem tűröm, hogy 
mint eddig tetted, a Szent írást a te bakoskodásoddal be-
mocskold : talán jő volna már egyszer leróvnod regi adós-
ságaidat ! 

Csak egyet szeretnék: ha felhagynál hazugságaiddal és 
azt írnád, a mi igaz, mert azon, hogy te az íráshoz semmit 
sem értesz, mógcsak meg sem ütődöm; ámde, hogy oly 
kedved telik a hazudozásban, ez neked, Isten papjának 
ugyancsak rosszűl áll és elveszi kedvemet a válaszolástól 
De egyébként, — bánom is ón, ha szi tkozódd és piszko-
lódol is, — hisz jól tudom, hogy véredben van s a gyű-
lölet nem enged felhagynod vele. 

Ezt az első néhány lapnyi írást, édes bakom, ne vedd 
olyba, mintha be sem tudtam volna várni a te könyved 
végét s mintha a te irkafirkád elől szaladásra venném a 
dolgot, csakhogy ilyenformán egész biztosra támadhass 
s szinte készakarva biztosítsam diadalod. No hát tudd 
meg, hogy — ha Isten is űgy akar ja — másként áll a 
dolog; hisz hogy ha te az ón feleletemre számítottál volna, 
kétségkívül nem öltesz magadra olyan rongy czafrangot. 
Annakokáért , minthogy a te biztonságod téged lomhává, 
ós tunyává tesz, úgyhogy magad sem tudod már, hogy mi 
mindent fecsegsz ós köpködői, ón meg ép készülők nem 
csupán neked felelni, a mire te nem vagy érdemes, hanem, 
arra is okot találni, hogy keresztyen oktatást adjak a 
lélekről és a betűről, a miből te egy jo t tá t sem értesz: 
inteni és nógatni akarlak, hogy ébredj fel ós a kardot 
nem úgy, mint most nagy biztonságodban cselekszed, a 
hüvelyénél, hanem a markolatánál ragadd meg s mind a 
két kezeddel s vedd magadhoz elvtársaidat is, hogy 
könyvecskéd végén mégis írj valamit, a mi méltó legyen 
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feleletre és a mid van, abból a legjobbat add elő, hogy 
ne legyen szükség sok haszontalan könyvet írni és az 
emberek idejét rabolni. Hisz czőlodtöí már nem vagy 
messze, édes bakom. 

Ha meg azt mondanád, hogy a te Mdtollad az í rás 
érteimének nyi t ja s hogy az egyházatyák tudományát , a 
k ik sokkal inkább tévedtek ós a te szarvas eszed főzt jét 
a logikus okoskodás világosítja meg : hát, ha Isten is úgy 
akar ja , ennek is állok elébe és majd arra a te mocskos 
szádra, mely Is tennek igéjét ilyen könnyelműen gyalázza, 
ugyancsak reá tapintok. Csak fel, vígan, szedd elo kis ós 
nagy kardja idat . Három könyvér t ós egynehány levélért 
kell helyt állanod, különösen néhány istentelen hazugságért , 
a mikbe ugyancsak belefáradhat tá l vagy még többet ís 
kell hazudoznod. Egyszer már én is időt szakítok és 
lelkem erejével neked esem. Miért ís édes bakom, ne 
gondold, hogy te egymagadban állsz a küzdőtéren. 

Tudom jól, hogy holmi szemtelen rágalmazóval ós 
hazudozóval nem valami kellemes dolog bajlódni, a mint 
a közmondás ís t a r t j a : 

..Ezt bizonyosra veszem: sárral bajlódva, legyek bár 
Győztes avagy legyőzött, sárba csak én maradok1 \ 

Mégis az igazság okáér t a te mértéktelen, határ ta lan 
gyalázkodásodat és őcsárlásodat el keli tűrnöm. 

Ha valami más is telt volna tőled, talán megírtad 
volna. Azért tűrnöm kell és eső módra hullni hagynom, 
a mire téged a te ol thatat lan gyűlöleted tanít. Én is sok-
szor csaptam lármát, de a mellett, lá rma nélkül, jő rész-
ben jó dolgot is ír tam, ámde te nem tudsz egyebet, csak 
szitkozódni ós gyalázkodni. De azért csak jöj j édes bakom, 
ót nálad amúgy is hiába keresünk. 

Legyen meg az Űr akara t ja , Amen. 
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A lipcsei bak MeMére* 
Az állhatatos és komoly E» J-nek, mint az én külö-

nösen kegyes uramnak és barátomnak, Márton doktor 
minden jót, 

Komoly és állhatatos uram és barátom ! Emsernek 
ón hozzám, mint wittenbergi bikához intézett négy 
levelnyi könyvecskéjét megkaptam a Kegyed írásával 
együtt. És habár többen azt tanácsolják, hogy neki, mint 
országos hazugnak és gyalázkodónak ne feleljek, mégsem 
állok el attól a szándékomtól hogy hazugságaira reá 
ne mutassak, nehogy hasa, haja disznómód megnojjön. 
Hisz ha ez az ostoba kobak3 daczára annak, hogy merő hazug-
ság a dolga ós igazság nincs benne, mégis hinni meri, hogy 
igaz és nyert ügye vagyon, — bizony sehogy sem illenék 
hozzám, hogy hallgassak, annál is inkább, mert ez időszerűit 
minden hazugságával irataim ocsárlását czélozza, Mindezt 
nem szemrehányáskép mondom el Kegyednek, Ezzel Isten 
nevében ajánlom magamat 

Először. Meg akar ja mutatni, hogy hát miféle madár 
ís vagyok én. Erre rá is szorul Mert habár nem ís vagyok 
oly igen kegyes, az Isten eddig mégis űgy megoltalmazta 
életemet, hogy igazság szerint senki sem találhatott én 
bennem kivetni valót s az utóbbi két óv alatt annyi hazug-
ság ós hazug vallott kudarczot ón velem, hogy Emsernek, 
ha bizonyításba fog, ugyan bele fájdul feje. Ámde nekem 
vele szemben van egy nagy előnyom s ez az, hogy nem. 
kell senkinek bizonyítgatnom, miféle madár ő, mert őt 
könnyen meg lehet ismerni a tolláról ós énekéről A 
milyen a híre, olyanok a könyvei is. Bizony valóságos 
áldás az rám nézve, ha hazugnak és gaznak kíáltnak ki. 

Mai ket ízben is adott ki könyvet, latint ís. németet 
is, és annyiszor fecsegte már itt is ott is rólam, hogy én 
saja t állításom szerint „a já tékot nem Isten nevében kezd-
tem meg s hogy nem is fog az Isten nevében végződni." 
Hát ugyan mit tenne, ha valami biztosat tudna felőlem 
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Milyen lángot vetne akkor az az o keresztyéni szeretete, 
a melylyel, dicsekvése szerint, értem ég szívében, lia már 
ebben a mérges, maga eszefő'zte és arczátian hazudozásban 
is annyira féktelen s elbízott, hogy szinte nyomban leszúrna 
és szeretné összes irataimat és tanaimat egy csapásra 
csúffá tenni s az Ördögnek tulajdonítani. Csakhogy elvé-
tetted a dolgot: a kés hegye saját njjadba szaladt be^ Te 
nyomorult, hogy mered azt állítani s Isten szent nevében 
erősíteni, hogy téged ón velem szemben nem a gyűlölet, 
irigység és hazugság vezet, mikor szived és lelkiismereted, 
egészen mást beszél neked? Csak türelem, majd kipo-
rolom kissé tollaídat és jó magadnak is bemutatlak ma jd : 
mert mások tudják már, hogy miféle madár vagy. 

A lipcsei vár hivatalszobájában történt, jól emlékszem 
reá, mikor Eck mesterkedése következtében a vitatkozás 
az ő előnyére ós az ón hátrányomra fordult ós mi észre-
vettük, hogy az ellenpárt többet ád a dicsőségre, mint az 
igazságra, és mikor az utolsó pillanatig reméltem, hogy 
talán Isten nevében kezdik, a mint én kezdtem volt: akkor 
siralmas szavakkal és szomorodott szívvel így szóltam: a 
dolgot nem kezdtétek Isten neveben, tehát nem is fog az 
Isten nevében végződni; a minthogy azt aztán a következ-
mények be is igazolták. Ki-ki látja immár, hogy ez az én 
jövendölésem beteljesedett, mert a vitatkozás eredménye 
nagyon ís világos. 

E szavaim mellett bizonyságot tehetnek nemcsak a 
mieink, a kik ott álltak, hanem Emser sajá t lelkiismerete 
ís,i 'a;ki szintén ott volt s a kinek arczából azonnal kirítt 
az irigység s aki csak űgy dúlt-fűlt nagy mérgében. 

Azért nem is hederítettem nyilvánvaló hazugságaira 
s nem is akartam azokra felelni, gondolván, hogy Istennek 
eme szent papja és szerelmetes fia egykoron maga is 
szégyenkeznék az ilyen nyilvánvaló, arczátian hazugság 
miatt, és attól tartván, hogy ha ón és a mieink hallgatnak, 
ama hivatalszoba asztala, kemenczéje és boltozatja szól és 
kiált r e á : Emser bele fúlsz a hazugságba! A hazudozás a 
rímgyártóhoz és fűzfapoétához méltó. Mert én nem szere-
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tek olyanok ellen írni, a kikről tudom, hogy saját lelkiis-
meretük ta r t ja őket fogva ős a kik saját büdösségök ós 
hazugságuk tudatában vannak. 

Azonkívül tudja azt Istennek ama szent papja és 
mindenki, hogy nem ón, hanem Eck kezdte a vi ta tkozást ; 
hogy ís kezdhettem volna vitát én? Mert azzal dicseked-
hetem s be ís bizonyíthatom, hogy én ezekben a dolgokban 
sohasem kezdtem ki senkivel, mert mindenha akaratom 
ellenére elhalmoznak és elfoglalnak a hasznos ós üdvös 
tennivalók ős hogy sok kegyes ember merő szánalomból, 
drága idejének feláldozásával védelmébe vett ős óvott amaz 
én hazug és rosszakaratú ellenségeimmel szemben, a kik 
engem hetvenkedve maguk közé hívtak csak azért, hogy 
dicsőséget arassanak ra j tam ós hogy aztán, ha ezzel fel-
sültek, vendégüket sárral dobálják meg. 

De ha Isten úgy akarja, kelletlen is vendégként keli 
engem látniok, úgy a hogy meghívtak, vagy pedig becsü-
lettel kell engem elbocsátaniok ós hetvenkeclósükőrt, a 
melyet a gonosz ellenség indítására velem szemben gya-
koroltak, keservesen lakolníok. A játékot nem adom fel 
olyan könnyen, mert hiszem az Istent ós 10 évbe sem 
telik, Emser, Eck, a pápa, és az ők egész hazug bandája 
majd meglátják, hogy vájjon ők avagy én kezdtem-e meg 
a dolgot Isten nevében, égessék el bár a könyveimet és 
ráadásul engem magamat is. 

így hát ama szavaim nem ón rám, hanem Eckre, 
Emserre és a lipcsei theologusokra vonatkoztak, de azokat 
Istennek ez a szent papja, csakhogy kimutassa a maga 
keresztyén szeretetét, mint a hogy a zsidók Krisztus sza-
vát a garasról, császárról ós a templomepítósről, ő is fonákúl 
és zsídómódra reám alkalmazta. És azt irja, hogy ón mon-
dottam, hogy én ezt a dolgot nem Isten nevében kezdtem 
meg s ráadásul meg is esküszik, hogy őt nem gyűlölet 
ós irigység vezérlik és Istennek szent neve takarója gaz 
hazugságainak, s azonfelül meg gyalázat tárgya is. Ismered 
már tollaidat te f a jmadá r? Ki hiszi el, hogy igazat írsz, 
ha nemcsupán oly készségesen hazudol, hogy mindent el 
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kellett követnem csakhogy bocsánatodat elnyerjem, hanem 
félsz nélkül vállalkozol arra ís, hogy istentelen hazug-
ságod és esküdözésed révén ily mérget önts az ártatlan 
szivekbe és az elő Istennek nevében, hazugságod halála 
legyen annyi keresztyén embernek ? Hogy tomboltál és 
hüzlöttél, volna, ha te engem csak egy betűn oly vitézül 
megfoghattál volna, a miként én téged e hazugságon raj ta-
kaptalak. 

Épen olyan tefaj ta igazság az ís, mikor írod, hogy 
én mondottam, tegyen róla az Ördög, hogy a szegény 
együgyű köznép tanításomon megbotránkozzék. Emserem, 
a kí engem meg akar félemlíteni, annak nem kell hazug-
sággal rontani rám. Ezen három év alatt annyi hazugságot 
kentek rám, a mint te is tudod] ós mind szégyent vallot-
tak. Minthogy te ís hazugsággal állasz elő, egy cseppet 
sem félek, hogy te majd becsületet aratsz, még ha egy időre-
sikerülne ís az0 

Hogy te és Eck, a pápa és az egész Behemót3 az én 
tanításomon megbotránkozának, azért Istennek legyen hála 
és dicsőség. Én azonban meg semmi mást nem tapasz-
tal tam sok kegyes embernek írása és bizonysága réven, 
hanemha, hogy az én tanításom az együgyű, megszomo-
rodott és szorongatott lelkeknek vigasztalására, hasznára 
és épülésére van és hogy nekem méltatlannak, oly szíve-
sen köszönték meg és Istent űgy magasztalták, hogy meg 
ertek azt az időt, a mikor ily beszédet hallhatnak. Krisz-
tus mondja (Mát. 10 15): a tanítvány ne legyen különb az 
ő mesterénél. Ha az ő gazdájukat Belzebubnak hívták, az 
ő népét is úgy fogják hívni. A mint az én beszédem hallgat-
ják , úgy hallgatják majd a tieteket is (Ján. 15,2o) Ö benne 
is megbotránkoztak az ő Eckjei, Emserjei, bakjai, farkasai 
ős kígyói és több efféle oktalan vadállatjai; de a bárányok 
meghallották az ő szavá t 

így hát bennem is meg kell megbotraukozniok az ón 
Annásaimnak,4Kaifásaimnak,Herodeseímnek, J i dásaimnak, 
farizeusaimnak, írástudóimnak és a jámbor, nemes, kegyes 
népnek; de itt az én szerencsém' Krisztus mondja (Mát,-
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15, 1 4 ) : Ne törődjetek velők, hiszen vakok s vakokat ve-
zetnek. És ha valaki azt mondotta volna, amint azt te, 
te gyilkos, rólam hazudtad, hogy a te, meg a hozzád hasonló 
gonosztevők botránkozását maga az Ördög idézte elő, az 
nem volna halálos vé tek ; bárha azt ón nem is mondom, 

Igy hát nem mondtam én, kedves hazugom, amit te 
nekem tulajdonítasz, hogy ón az együgyű lelkek megbot-
r ánkozásá t annyira megvetem, hogy azokat egészen az 
ördögre bizom: ezt csak te eszelted kí, hogy, mint irod 
is, engem aféle pöffeszkedő és elbizakodott embernek tüm 
tess fel. Zokon esik neked az ón nagy jó kedvem. Már 
pedig én most és ha Isten ís űgy akarja, jövőben ís, Isten 
segedelmével megőrzöm az én állhatatos, büszke, daczos 
lelkem veled, Eckkel, a pápával és a ti egész perepűtyotok-
kai, sőt még az Ördöggel szemben is, és daczolok és meg-
vetlek titeket, mint oktalan vak tökfilkókat és veszett 
hazugokat és szeretném, hogyha vérbefúlt szemeid napról 
napra látnák az én jó kedvemet. —• ha már annak puszta-
híre is beteggé teszen. Nem segit ra j ta tok irigység, búbánat, 
dühöngés ós bármi gonosz szándék: mert hogy nem alá-
zom meg magamat előttetek, ti veszett vérszopó zsarnokok 
•s kutyába se veszem hazugságtok ós mérgetek, azért telik 
meg a szivem büszke daczczal.. Ilyen formán volt Krisztus-
nak és Jánosnak is ördögük a zsidók szerint (Mat. 11, j§ 
Ján. 8, 8). 

De ha tudnám, hogy az én tanításom (a mi pedig 
lehetetlen, mert az maga a tiszta evangóliom) ártalmas az 
együgyű lelkeknek, inkább tíz halált szenvednék, mintsem 
hogy aféle tudományt terjedni engedjek avagy azt vissza 
ne vonjam. Hisz csak gonosztevő lehet s gonoszabb ma-
gánál Emseméi is, akinek fájdalmat nem okoz a szegény 
nép megbotránkozása. És csak pogány ember lehet az 
olyan ís, a ki a zsarnokok és képmutatók megbotránko-
zásában őrömét találja. Az ellen azonban, hogy pöffesz-
kedő vagyok, minthogy e vád nem a tanításomat, hanem 
a személyemet érinti, nem is védekezem. Sokszor mond-
tam m á r : személyemet bántsa, a ki csak és ahogy csak 
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akar ja ; nem tartom magam angyalnak. De tanomat, mint-
hogy tudom, hogy az nem az enyém, hanem Isten tudo-
mánya, nem tűröm, hogy bárki ís piszkálja. Mert attól 
függ úgy a felebarátom, mint a magam üdvössége. Isten 
dicséretére és dicsőségére. De ón azt tartom, hogy az én 
vittenbergi népeimnek, akik engem napról-napra látnak § 
akik velem érintkeznek, mégis csak több hitelt lehet adni, 
mint a távollevő hazug Emsernek* Jól tudom és ettől 
nemcsak szomszédaim, hanem a világ minden tájáról ér-
kező levelek ís óvnak, hogy ne alázzam le magam bárki-
hez és ne tűr jem nevem folytonos meghurczoltatását ós 
azt is jói tudom, hogy az illetők életüket is készek értem 
koczkáztatni / ámde büszkeségem még senki sem sokalta 
annyira, mint ép Emser; pedig neki, mint oly ellenségnek, 
ki a közmondás szerint az igazat szokta megmondani, 
bizony hinnem kellene, hahogy ő maga nem mutatná be 
magát oly közönséges hazugnak, a kinek hazugsága nap-
nál világosabb. 

Azután meg nézetem szerint magának az ügynek, 
mely egyedül ra j tam fordul meg, ha más természetem 
volna is, le kellene hűtenie bármely pöffeszkedő lelket. 
Sokan lehetetlennek fogják tartani, hogy én ily emberek 
környezetében egyáltalán élni tudok. Hisz most annyi 
tennivalóm akad, hogy hat évvel ezelőtt, harmadmagam-
mal sem bírtam volna meg; de most. Istennek hála, friss, 
egészséges, víg, bátor és szabad is vagyok. S mind ezt, 
kétségkívül, a kegyes emberek kérelmére, minden én 
érdemem nélkül, maga az én Uram Krisztus cselekszi, 
Isten igéje összes ellenségeinek nagy boszankodására és 
fájdalmára s csupán azért, hogy merő bosszúságból, ha 
Isten is úgy akar ja , olylyá legyenek, mint ő elődeik a 
zsidók, a kikről meg vagyon írva: Megboszantottak engem 
egy idegen Isten által ; ón is megboszantom őket egy 
idegen nép á l ta l V. Móz. 32, 2 l . 

Szintúgy, irod azt is, hogy én megtiltottam a pápá-
nak ós a felsőbbségnek való engedelmeskedést és nem 
pirulsz, konok hazugságod út já t járva, az ón sok könyvem 
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láttára, a melyekben egész mást tanítok, teszem a „De Cap-
tivitate Babylonica" czímű könyvemben is, a mely pedig 
a legerősebb fajtából való. Tehát hazudsz, akar jelen 
.akár távol vagyok, akár könyveimről van sző, te minden-
képen hazug vagy. Én a pápa könyveit azon czikkely 
miatt égettem el, melyben feloldja az embereket a felsőbb-
ség iránt való engedelmesség alól ; és te azt mondod, 
hogy ugyanazt ti l tom! 

Én így fejeztem kí magam : a pápának és a püspök-
nek nincs joguk arra, hogy a keresztyeneket törvényeik 
igájába ha j t sák ; de az alattvalóknak viselniök és tűrníök 
kell az ők igazságtalan erőszakoskodásaikat, a mennyiben 
ezt bűn és veszély nélkül megtehetik. Ugyanezt írtam nem 
egy, hanem több helyein 

Csak nem akarod eltagadni a „Rhadinus Tamás" 
czímű könyvedet, kedves hazudozom ? Hisz taj tékzó dühöd 
úgy kirí belőle ős abban az a tudomány, a mellyel, mint 
sajátoddal örömest kórkedel, szintén teljesen rád, a te 
philosophiához ós theologiához értetlen, buta fejedre vall, 
a mint ezt nyomban magad ís belátod, Mert ha volna is 
benne tudomány, azt nem neked tulajdonítanám. Ki is 
hinné azt el neked, hogy az a szigor, a mellyel a papság 
kihágásai ellen fellépsz, tőled eredne ? Akkor hát miért 
hallgattál a búcsúval való borzasztó visszaélést és a római 
gazságot látva és miért hallgatsz mind a mai napig ? 
Hozzá, te egyik könyvecskémet sem támadtad meg, mert 
azokban egy rendet sem, hanem csakis a bűnöket ostoroz-
tam. Ugyan mi gyönyörűséged az e fa j ta hazugságokban ? 
Jól ismered a rendek bűnösségót és gonoszságát s mégis 
befogod a szádat ; de azért óhajtód, hogy mint kegyes 
embert es a gonoszság gyűlölőjét magasztaljanak* 

De jól látom, hogy mikor a kosár már teli van víz-
zel és a gonoszság a haszonatalan néppel elmerülő félben, 
te most ís a rendet mented, ámde a bűnöket és a gonosz-
ságot erősíteni akarod, épen, mint a hogy ez a konstanczi 
zsinaton is történt. No de ez iránt kétségkívül majd az 
.a te draga, czifra könyvecskéd oktat meg minket, mely 
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hazugsággal kezdődik s valószínűleg hazugsággal vég-
ződik is. E fa j ta hazugságot akármennyit eléd találhatok, 
de azokról eddig hallgattam, "Ne vagdalj oly kegyetlenül, 
mert a visszapattanó szilánkok kiverik szemedet. Azért 
kedves Emserem, ínég egyszer kérlek, az Isten szerelméért 
mérsekeld magad a hazudozásban s vond vissza eddigi 
hazugságaidat, hogy magadra ne vond Isten nagy haragját . 
Nekem nem árthatsz, azt jól tudom, de mégis jobb szeret-
ném, hogyha észre térnél és egészen el nem kárhoznál. 

És hogy semmivel se maradjak adósod a részben, 
a mivel egy keresztyén ember tartozik ellenségének, 
mivelhogy látom, hogy lelkedet tetted arra fel és mérges 
méh módjára eltedet is koczkáztatod, — ezen irataimmal, 
mikép ezt már korábbat egyik ellenségemmel is meg-
cselekedtem, szabad választást engedek neked a haragra 
avagy a nevetősre és íntlek és nógatlak téged, ha tán 
órád ütne (mert hiszen mi mindannyian egy perczig sem 
vagyunk biztonságban), nehogy puszta emlékemtől meg-
ret tenj avagy kétségbe essél; a mit velem tettél, nem 
lesz ártalmadra, ebben bátran bizakodhatoh Én lelked 
üdvössége érdekében kötelességemet megtettem és ha 
talán a gonosz ellenség sugallatára ezt az ón ajánlatomat 
te most visszautasítanád, kinevetnéd, s ezért áldás volna 
a jutalmad, a mitől ugyancsak tar tok : mégis, ha beáll 
ideje ós szüksége, jusson az eszedbe ós csak ne csügedj eh 

Ezzel tehát minden én ellenségeimnek is tudtára 
adtam, a kik még nem tudják vagy nem tapasztalták 
meg, hogy mire tanít a végső ínség és nyomorúság. Én 
tudom, mit mondok : el jő az idő, a mikor ők is meg 
tudják, adja Isten vesztük nélkül: és ne is gondolj arra, 
hogy én tanításomba" sak egy betűt is visszavonok, még 
ha Isten téged nagy; ámmá, húgommá vagy sógorommá 
tesz ís, vagy birkává változol avagy bak maradsz. Itt 
nem tanom visszavonásáról van szó, hanem arról édes 
Emserem, hogy arra éltemet tegyem fel; erről és semmi 
másró l Erre segéljen engem az Isten az ő kegyelméből, 
Ámen. 
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És hogy te magad is megláthasd, mennyire hazudsz, 
és hogy nem annyira az igazság szeretete, mint inkább 
merő, olthatlan gyűlölet készt téged ellenem írnod, még 
többet is mondok. Ha szinte oly őrült volnék ís, — a 
mitől óvjon az Isten! — hogy még most is azt mondanám: 
nem Isten nevében kezdtem meg dolgomat, — mit pisz-
kálsz bele? Hisz azt kiabálod, hogy te gyűlölködés nélkül, 
csupán tanomat akarod elővenni 1 Hányan vannak, a kik 
pénzért, vagyonért ós dicsőségért mégis csak az igazságot 
taní t ják ? Nem olvastad Mák 7, hogy az utolsó napon, 
némelyek azt fogják mondani Krisztusnak (Mát, 7, 22? 23): 

Uram, avagy nem a te nevedben tanítottunk-e es csele-
kedtünk sok csodákat? És ő mégis így felel nekik : Távoz-
zatok ón tőlem ti gonosztevők I Ezzel nyilvánvalóvá teszi, 
hogy azok nem munkálkodtak az ő nevében, a mint 
maguk kérkedve beszélik. Meglásd, hogy te is társaságukba 
ne kerülj , mint a ki nagy fennen dicsekszel ós meg is 
esküdöl reá, hogy Isten nevében kezdted el dolgodat. 

Aztán: Biieam, IV. Móz. 24, 13, 14, felette áldásos 
jövendöléseket mondott, nem Isten nevében, hanem a jó 
érdekében. Krisztus mondja Mát. 23, 23 35 hogy hallgassunk 
az írástudókra, kik Mózes székében ülnek, ha mindjárt 
gonoszok is; a kikről kétségkívül el kell ismerned, hogy 
ők nem Isten neveben tanítottak, hanem csak haszon-
lesésből ós dicsvágybóh Hát vájjon nem igaz, hogy te és 
minden pápás képmutató és hazug erre az alapra álltok 
és egy karban mondjá tok: hogy a kapzsi, parázna és 
nagyravágyó főpapokat és tanítókat nem szabad meg-
vetni vagyis mindent egybevéve nem az életüket, hanem 
a taní tásukat kell nézni ? Igy tehát ki van zárva, hogy 
azok Isten nevében kormányozhatnának ós taníthatnának, 
hanem mint Szent Pál mondja róluk (Fílíp 2, 2i ): Ők 
mindannyian a maguk hasznát keresik. Ha te mindazokat 
ki akarnád irtani, kik nem Isten nevében taní tanak és 
kormányoznak, ugyan hányat hagysz meg a papi rend-
ből és hol állasz meg? Én azt hiszem, hogy te még a 
magad tanítását sem fogod saját szentségedhez mérve 
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olvasni avagy felbecsülni, hiszen mi más volna az ez 
esetben, mint merő kópéság. 

Szent Pál Filip. 1, 15 s köv. dicsekedve ós örömmel 
említi, hogy az evangéliomot egynéhány gonosz nagyra= 
vágyó ember, sőt az evangeiiom ellenségei is hirdették, 
csakhogy az evangéliomot kiirthassák. Te pedig, Szent Pák 
nái sokkal derekabb és szentebb, űgy véled tanításomat 
elfojthatni; hogy ahol csak lehet, megrágalmazod. Ezzel 
árulod el, hogy vakságodban mennyire nem veszed észre 
a magad gyűlöletét és gonoszságát! S mert nem sikerül 
dolgod és tanaimat nem birod kiirtani, életemre fenekedet, 
hogy gyalázatba keverd azt s hozzá oly szívósan, hogy 
szómra is rá lessz, mert hát egy tet temet sem ócsárolhatod; 
eltökéled magad, hogy tanom ellen írsz, és írsz életem 
ellen. Nekem úgy látszik, a farsang utóiját járod és annak 
a versfaragónak szerepet játszod, kiről Horatius 6 írja, hogy 
hordót akar t csinálni ős korsó lett abból Épen olyanfor-
mán, mint az, a ki a szeretetről akart prédikálni ós prédi-
kál t a lúdról Persze neked nincsenek szamárfüleid, a mint 
magad mondod, de ha ilyen ügyetlenül és oktalanul jársz 
el, vigyázz, nehogy fejet s szívet cserélj a szamár ra l 

Azt hiszed, hogyha életed ellen akar tam volna törni, 
nem találtam volna ón is ra j tad megróni valót ? Be tudnám 
neked bizonyítani az „Assertio 1U czimű második könyved-
ből, hogy magad is beismered, miszerint gyűlölettel visel-
tettél irántam ós hogy irántam való gyűlöletből írtad az 
az első dicsérő könyvet a csehek ellen, a mit azonban te 
nem egy izben tagadsz ugyanabban a könyvben ós szün-
telen önmagad ellen beszólsz, merő hazugságot írván. De 
nekem eszem ágában sem volt ós most sincs törődni a te, 
vagy - bárki életével ; én nem az élettel, hanem a tannal 
bajlódom. A gonosz elet voltakép nem másnak, csak az 
illetőnek ká ra ; de a gonosz tannál nincs nagyobb baj a 
földön, mert az seregestül szállítja a lelkeket a pokolba. 
Jámbor vagy gonosz légy, ahhoz semmi közöm; mérges, 
hazug és Isten igéje ellen törő tanodat akarom ón elővenni 
és Isten segítségével azzal derekasan el is bánni ' • 

I). Luther M. művei. 9 0 
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És hogy ez a te mélységes tudományod és nagy szent-
séged velem nyomorult bűnössel és nagy bolonddal szem-
ben magamagát megcsodálja ós felmagasztalja, meg többet 
is mondok és megvallom, nem dicsekszem azzal, mintha 
én bármit is Isten nevében kezdtem volna meg, mint a 
hogy te világra szóló hivatásod tudatában felfújod magadat, 
Hogy állunk hát Emser barátom ? Csak csattogtasd tollai-
dat vagy húzasd meg az összes harangokat ós kiáltsd ki 
világgá : az én dolgom mind Ördögnek dolga, úgy a mint 
ezt merő szeretetből, e halálos döfést adva, örömest meg 
is cselekedted volna, Az ón szivem már csak úgy van al-
kotva, hogy reménylem, Isten nevében kezdtem dolgomat; 
ámde nem vagyok én oly merész, hogy ugyané dologról 
Ítéletet mondjak és kikiáltsam: ez bizonnyal nincsen más-
képen, Ném örömest kérném e dologban Isten ítéletét; 
ellenkezőleg kegyelmének székéhez csúszom ós hiszem, 
megengedi, hogy nevében kezdjem a dolgot s ha tán va-
lami tisztátalan elem keveredik abba, mert hiszen én bűnös 
ember vagyok, ki halandó testben él, hiszem, hogy ezt 
nekem ő kegyesen megbocsátja ós nem itel meg engem 
szigorú mértékkel. 

Ily félénkké tesz engem Szent Pál L Kor. 4, 4, azt 
mondván: „Én semmiről sem tudok magamban; de ez nem 
igazít meg engem. Én meg sem is itólem magamat; hanem 
Isten az a ki engem megitél/ ' És Dávid (CXLIIL Zsolt. 2): 
„Uram ne szállj perbe ón velem; mert előtted egy elő ember 
sem állhat meg igazság szerint." Hanem, te vakmerő ős 
rettenthetlen hős, ki magasan fölötte állasz Szent Pálnak 
ós az összes szenteknek; ki nem is vagy alkotva húsból 
ós vérből, hanem tiszta szellemből ós isteni elemből . te 
könnyedén veszed a dolgot, Istennek utolsó Ítéletét, mert 
te mindent Isten nevében teszesz, gyűlölet nélkül; de egy-
úttal daczolsz is Istennek félelmetes ítéletével. No csak 
édes, — taktus t is e mekegeshez és tépd ki a szakállát! 

Illő volna talán, ha mikor végig mógysz a lipcsei 
utczán, meghúznák a harangokat s mint valami új szent-
nek, virágot hintenének a lábaid elé. És ha már irataiddal 
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lefőztél, kérlek, támad is meg Istennek amaz utolsó rette-
netes Ítéletét s ír j az ellen is valamit, teszem, hogy igaz-
ságtalan ni bán veled, mert hát nem akar ja helybenhagyni, 
hogy te Istennek nevében fogtál dolgodhoz s parancsolj 
rá az Istenre, hogy a mint te teszed, csak szálljon perbe 
veled ! Mert egyedül te vagy az, a kí az összes emberek 
előtt már ítélkeztél magad fölött s oda is ítélted magad-
nak a koronát és egyedüli leszesz, a ki igaznak fogsz talál-
tatni. 

Hová is rohansz voltaképen Emserem ? Nem veszed 
észre, hogy gyűlöleted annyira elvakított, hogy már a saját 
szavadat s művedet sem érted meg0 Még nem olvastam 
borzasztóbb és utálatosabb kijelentést, a fülem is majd 
hogy belé repedt, mint mikor te magad ellen hívod az 
Istennek utolsó ítéletét. És hogyha semmi okom sem lett 
volna, hogy higyjem, miszerint hazug és képmutató vagy 
mindabban, a mit csak mondasz ós előadsz, űgy ezen, az. 
utolsó ítéletre való szertelen hivatkozásod nagyon is ele-
gendő ok volna arra. Mert őszinte, igaz szívből nem szár-
mazhatik az ilyen gondolat, avagy minden írás hazug. 
Erős esküdözessel nagy hazugságokat szokás takargatni. 
Te azonban azt vélted, hogy hitelre talál hazugságod es-
nem vetted észre, hogy ezzel épen az igazmondásodban 
való hitet teszed tönkre. Ki hinne neked bármit is, mikor 
te gonosz szívvel, hazug szavakkal az Isten ítéletet hívod 
ki. Ha pedig nem hazudsz, ím itt a vakságod — s az in-
gat ja meg hiteled. Mert mire neked a Szent írás, mikor 
annyira buta és vak vagy, hogy még a saját szavadat és 
szívedet s hozzá Isten Ítéletét sem érted meg ós csak 
fecsegsz, akár egy tökrészeg ? 

Ép azért nekem számodra csak egy tanácsom volna 
s ez az, hogy maradj meg versfaragónak s faragd tovább 
rongyos verseidet; akkor, ha a mellett hazudsz vagy tévedsz 
is, senkibe se tész kárt . Az Istennek igéje meg a Szent 
irás nem neked való, mert nagyon is vadul mógysz neki. 
Még egyet, hogy megdicsérjem könyvecskédet, amelylyel 
olyan nagyra vagy: azt kürtölöd abban, hogy az én tanom 

26* 
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ugy elharapódzott, hogy nincs immár ház, hol miattam 
veszekedés ós viszály ne támadott volna. Hát ki kórt fel 
arra, kedves Emserem, hogy tanom mellett, magad ellen, 
ily fényes bizonyítványt állíts k í? Erősítheti-e jobban tano-
mat más, mint legádázabb ellensége ilyen bevallása? Az 
Isten kényszerít téged, mint Kaj fást (Ján. 18, 14), hogy 
gyűlölséged ís javamat munkálja, mikor megrontásomra 
tőr. Hitem szerint, nincs erősebb bizonysága s jele 
annak, hogy dolgomat Isten nevében kezdtem el és hogy 
én Istennek igaz igéjét tanítom, mint hogy az e kerek föl-
dön oly hirtelen, minden ón hozzájárulásom ós erőlködésem 
nélkül, sőt az összes tudósok ós hatalmasok részéről 
való ellenállás ós üldözés daczára elterjedt és egyenetlensé-
get támasztott. És hogy ha ez meg nem történik, én már 
rég elcsüggedtem s bele betegedtem volna. 

Mert hogy dolgom sikere s híre az Isten igéjének 
különös munkája, ezt bizonyítja CXLVII. Zsolt. 15: Isten 
igéje gyorsan ter jed; ós Krisztus, Luk. 21, 1 5 : Olyan szájat 
és bőlcsesóget adok nektek, a melynek nem fognak tudni 
ellenszegülni és ellentmondani összes ellenfeleitek sem; 
és Mát. 10, 34 s köv.,: Ne gondoljátok, hogy ón azért jötteim, 
hogy bőkeséget hozzak a főidre. Nem jöttem, hogy héke-
séget, hanem hogy fegyvert és háborúságot hozzak. Mert 
jöttem, hogy meghasonlásba hozzam ős elválasszam a fiút 
az atyjától, a leányt az anyjától ós hogy az embernek 
ellensége legyen a maga házanópe. 

Ha tehát tanomnak ily eredménye van a világon, a 
mint ezt maga az ellenség Is beismeri, kivánhatnék-e jobb 
dolgot, mint hogy ilyesmiket halljak ? Nem csodálatos 
Isten-e az, a kí Bíleam átkát áldásra fordítja és ellenségeim 
fenyegetéseit vigasztalásomra, daczolását erősségemre? íme 
mely szépen kisütötted; te, Szent í rásnak derék szatócsa, 
Isten igéje mi voltját és módját f Te azt szeretnéd, ha min-
den bókesógben folyna, hogy per ne legyen ós senki meg 
ne botránkozzék. Ámde Krisztus azt mondja : Nem; nem lehet 
és nem is lehet ez meg. Ha már az első lapokon ily rém-
modia bolondozol, mit teszesz majd a rákövetkező húsz 
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lapon? Biztosra veszem, hogy merő bolondság és isten-
káromlás lesz, a mit írsz. Könyvet szeretnél irní és azt 
sem tudod hogyan kezdjed; Isten igéjéhez akarsz hozzá-
szólni és azt sem tudod, mi annak mivolta, hová tar t 
vagy mire szolgál? Mint tetszik neked, édes bakom, no 
te ugyan jói megdöftél engem! Reményiem máskor is 
ilyenformán döfsz meg. 

Ez az oka annak is, a miért én erősen hiszem, hogy 
a pápa, és az összes sophista theologusok könyvei nagyobb-
részt az Ördög tanai, mert azok a legnagyobb csendben, 
teljes tisztelet mellett, a világnak ellenmondása nélkül 
találtak befogadásra, sőt annyira tisztelték s olyba tartot-
ták azokat, akarcsak a szent evangéliomot. Ha Istentől 
valók lettek volna, akkor a kisebbségnek nyerték volna 
meg tetszését ós családok viszálykodtak volna fölöttük 
s martyrokká lettek volna miattuk. És te, Istennek szent 
szolgája ós keresztyén szerelmetese, azt állítod, hogy 
békés tant írsz, mely nem botránkoztat meg és hivatkozol 
az utolsó ítéletre. Gyűlölet nélkül teszed ezt, Isten nevé-
ben. Kedvesem, Szent Simeont kiáltsd ki hazugnak, mert 
ő mondja, Luk. 2, 34 : Krisztus egy jel, melynek sokan 
fognak ellentmondani és sokan belébotlanak ; elesnek és 
fölkelnek. Az ó testamentom összes viszálykodásai, hábo-
rúskodásai előképei voltak az evangelíom hirdetésének, 
a melynek viszályt, egyetlenséget, zavart és lármát kell 
felidéznie. Ilyen állapotban volt a keresztyénség az apos-
tolok és a mártírok idejében is és akkor virágzott. 

Boldogító egy békétlenség, zavar és felkavarodás az5 

a mit az Isten igéje felidéz; itt látszik meg az igaz hit 
és harcz a hamis hittel szemben; itt látszik meg a szen-
vedés es üldöztetés és a keresztyén nép igaz mivolta is. 
Hát hogy mind ez be ne következzék, azért véli Emser, 
hogy más bekes dolgokat kell hirdetni. Ez épen a czélja 
Rómában az Antikrisztusnak is ós ezt sajnos el is érte ; 
ezt nevezi Szent Pal „operatio erroris"-nak vagyis a 
tévelygés hathatós hirdetésének és hitének. (II Thessz. 2, u ) 

Ily hirdetés miatt égették : meg Konstanczban Husz 
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Jánost és Prágai Jeromost ; inert az ő tanuk a ba-
kokat és farkasokat ís fejen találta és oly zavart támasz-
tott, hogy mikor Emser bálványisteneit a pápa és a bíbo-
rosok tanácsot ültek afelett, hogy hogyan védekezzenek 
az o tanuk, különösen a szentség mindkét színe tana ellen, 
a florenczí bíboros előállott és azt mondta: Ugyan hagy-
játok a bestiákat, hadd egyenek és igyanak, a mit akar-
nak, de ha minket reformálni és oktatni akarnak, akkor 
szálljunk síkra ellenük, És e tanács szerint folytatták 
tovább a j á t é k o t 

Épen úgy járt az én bíborosom, Kajetán is Ágostában, 
azt javasolván : csak a búcsút vonjam vissza, a többire 
nincs szükség. Akkor ügyes kifogással segítnek a bajon, 
így keresik ők Isten dicsőségét és az igazságot. Épen 
azért álljon bár elő Emser Aristotelessel ós essék nekem 
Husz és Jeromos nevével, inkább érjen Húsznak gyalázata, 
mint Aristoteles dicsősége; a' hazug ós gaz Aristotelest 
szívesen átengedem neki ; szedje fel a disznó-ólban, csak 
nekem Husz maradhasson meg, kí most Isten kegyelméből, 
halottaiból feltámadva, gyilkosait, a pápát és a pápistákat 
erősebben es jobban győtri, mint mikor életben vala. És 
ha a pápa és az ő összes hazugjai mérgükben megpuk-
kadnak is, mégis meg kell hallaniok, a mit Husz János a 
fülükbe mond: ti keresztyén gyilkosok, onthattok bár ár-
tatlan vért, de azt soha el nem némíthatjátok. Abel, míg 
ólt, gyengébb volt Káinnál, de voltakép akkor gyötörte 
őt, a mikor már meghalt (L Mőz. 4, 13. 14.) Reménylem. 
velem is megtörténik még, hogy mint Sámson (Bír, 16, 30), 
én is nagyobb bajt zúdítok nyakukra holtan, mint élve. 
Mert Krisztus halála is többet tett, mint az ő élete, a 
mint maga mondja (Ján. 12, 24o): A gabonaszem egyedül 
marad, míg a földbe nem hull, és meg nem hal; de ha 
elhalt, sok gyümölcsöt terem. 

Épen nem törődöm azzal sem, mikor azt mondja, 
hogy van egy jövendőlés, a mely szerint egy barát forgatja 
fel a világot. Elég erősségem nekem Szent Pál és Péter 
minden hamis próféta ellenében; ők pedig mindketten 
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•megjövendölték a pápának és övéinek tévelygését. A hol 
meg világos íráshelyem van, egy prófétára sem hallgatok, 
még ha a mennyből jönne ís, mert megmondotta Szent Pál, 
Gah 1, 8o: „Még a menny angyalának se higyjünk, ha más-
kép tanít, mint az evangóliom/^ Hogy pedig a pápa és az 
o zsarnoktársai másként tanítottak, nyilvánvaló dolog, 
Bebizonyitottta Husz, meg én ís és mások is sokan és 
még jobban ís bebizonyítom. Adja Isten I 

És te Emser készakarva vetemedtél erre a dologra, 
a mihez semmi közöd ós szükség nélkül ártottad bele 
magadat ; majd meglátom hát, hogy eviezkólsz ki belőle. 
Ujra felingereltél engem, ki kell várnod a já téknak végét 
és neved még sokkal több könyvben kerül napirendre: 
itt hiába jajveszékelsz! De ha visszavonod tévelygésedet 
és felhagysz a képmutatással, ugyan hamar lecsendesítesz ós 
elhalgattatsz, Ha nem; ugy tedd a mit tehetsz. Isten segélje 
meg a maga igazságát! Sem nekem, sem neked, hanem 
egyedül Istennek legyen dicséret ós dicsőség! Amen. 
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BEVEZETÉS. 

Az 1520. jun. 15-én kiadott pápai bulla, a melyet Eck 
szeptember végén már Luther közvetlen közelében Meissen-
ben, Merseburgban és Brandenburgban is közzétett, megparan-
csolja a püspököknek és főpapoknak, hogy Luther iratait mind 
szedjék össze és nyilvánosan s ünnepélyesen égessék el. Ezt 
sok helyen meg is cselekedték. A papok felsőbb hatóságuknak 
engedelmeskedve a gyóntató szék útján szorgosan kutatták 
Luther iratait és azoknak kiszolgáltatásától tették függővé a 
feloldozást és a szentség kiszolgáltatását. Hogy mely kinos, keser-
ves s a lelkiismeretre nézve elviselhetetlen helyzetbe kerültek 
ilyenformán Luther egyes, némi részben még elfogult hívei, 
azt elgondolhatjuk mert hiszen akkor még a gyónás kényszere 
fennállott, sőt a gyónást, mint harmadik szentséget maga Luther 
is nagyrabecsülte. 

Luther ez időtájt igen el volt foglalva. Egy maga három sajtót 
foglalkoztatott. De azért híveinek ama kínos lelki harcát némán 
nem nézhette. Mint igazi gyóntató atya szükségét látta, hogy 
elmondja a maga nézetét és hiveit felvilágosítsa. Hozzálátott 
tehát a munkához és 1521. febr. 17. el is készült a gyónók kiok-
tatását czélzó kis iratával, a melyben előbb a gyengékhez, majd 
megint az erősekhez fordúl s óvja őket, nehogy az ő könyveit 
is a közönséges és méltán tiltott szennyiratok közzé sorozzák s 
végül felszólítja a főpapokat és gyóntató atyákat, hogy a hívek 
lelkiismeretét ne zavarják és ne gyötörjék. 

Ez irat valóságos gyöngy a Luther-iratok között. Mint igazi 
lelkipásztor s az Isten igéjének igaz hirdetője, a keresztyén 
hitnek, szabadságnak s lelkiismeretnek őre lép fel Luther e 
művében s oly mély és valóban reformátori eszméket pcndit meg, 
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hogy szinte szédül bele az embernek lelke. S mind ezt oly 
felséges nyugalommal, hogy szinte alig győzzük őt bámulni. E 
mű német nyelven jelent meg a következő czímmel: 

„Ein uiiterricht der beycht = |] kinder (so) : ubir di 
vorpot || ten bucher D. M. | Luther || Vuíttemberg. || lm 
Jar M. D. Xxi. || " 4 quart lapon. 

Ez irat is különböző, A—N szövegben maradt ránk, a 
melyek közül az A és B az eredeti. Ezt közli a weimarí kiadás; 
ezt vettük alapúi mi is. Magyar nyelven még eddig nem 
jelent meg. 



LEVÉL SPALATINHOZ. 
1521. február 27. 

B á t j á n a k az Ű r b a n, S p a f a t i n G y ö r g y 
m e; n e k. 

JÉZUS, 

üdvöt az Úrban. Az Assertio*) nemet nyelvíi kiadá-
sából már előbb megküldtem neked az íveket egészen az 
u. oetűvel jelzett ívig, hátra vannak még az L. M. N= 
betűvel jelzet tek; ezeket most küldöm.. Az utolsó szom-
batra készül el. Csodálkozom, hogy oly későn ju tnak 
kézhez leveleim. A gyónók kioktatásáról szóló könyvecs-
ké t Scotus (Schott) könyvkereskedő viszi hozzád. 

De meglássad, kérlek, hogy ne higyj te ís azoknak, kik 
kifogásolják írásaimnak túlságos kíméletlenségét. Mert 
ezek ezt azért kifogásolják, hogy nevemet gyalázhassák, 
mert hisz egyebet nem tehetnek, Űgy tapasztalom, hogy 
különösen azok teszik azt, a luk nem olvassák irataimat, 
hanem mások szavain induln k es nincsenek hozzászokva 
ahoz, hogy a vétket kíméletlenül kell ostorozni. Én nem 
érzem magamat annak tudatában, hogy oly dühös volnék, 
mint a hogy azok vádolnak. Ezekről elég ennyi. 

A merseburgiakná 1 és meissenieknel mítsem használ 
a gyónásra készülők számára írott könyvem: kocsíszámra 
égetik el könyveimet. Oly esztelenek azok a szentecskók. 

*) Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers, so durch 
römische Bulle unrechtlich verdammt sind. Latin czime: Assertio omnium 
articulorum stb. 
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Meg eddig meg nem tudtál győzni arról edes Spalatinom, 
hogy Rhadinns ós Emser nem egy személy; vannak nekünk 
ís érveink. De hogy felelek neki, az nem az en akaratom, 
hanem barátaimé. Én már reg megvete t tem'azt a bestiát, 
de barátaim mindenképen jónak látták, hogy annak az 
ostoba embernek feleljek. 

Hozzáfogok most ahhoz, hogy a Mária-ének fordítá-
sát*) a fiatal berezegnek**) ajánljam, hogy magával e mü-
vemmel feleljek utolsó hozzám intézett kegyes levelére. 
Az Epistolák és Ádventi evangóliomok kész magyarázat-
jai, az úgynevezett Postíllák, a f rankfurt i ez idei farsangi 
vásáron fognak megjelenni ízleltetonek, hogy lássam mi-
kép ítélik meg ezt a művemet. 

Minket ís nagyon bánt az, hogy Erasmusnak azt a 
jelentését***) és fejedelmünknek feleletét Lipcsében kinyo-
matták. Nem is tudom, hogyan eszközöltek. Mi nem tud-
juk, sőt csodálkozunk azon, honnan kerí thették meg; a 
mi példányunk kezünk közt van. Épensóggel nincs tehát 
okod, hogy minket e tekintetben vádolj, mert mi is nagyon 
neheztelünk ezekre a kiadásokra, melyek minket is a 
gyávaság vagy elkapatottság gyanújába kevernek^ 

Valamikor Erasmus azt irta, hogy nincs remény 
Karolyban, a míg álbölcsek és pápisták veszik körüh Az 
Isten maga szerzője ós védelmezője igéjének, de az isteni 
gondviselésnek tetszik néha húzni halasztani amazok 
dühösködését. Mert ha ez egyszer kitör, mindnyájan azt 
jósolják, hogy a cseh felkeléshez hasonló lázadás fog 
kitörni, a mely a mi egyházi embereink ellen is fog dü-
höngeni. Engem hiba nem terhel, mert ón abban fáradoz-

*) Canticum Marianum, a mű czime: Das Magnificat verdeutschet 
und ausgelegt. 1521. 

**) János Frigyes szász herczeg a bulla közzététele után nagy-
bátyjának Frigyes választó fejedelemnek írt Luther érdekében. 

***) A választófejedelem 1520 novemberében értekezett Erasmussal 
Kölnben Luther dolgairól és Erasmus Írásbeli nyilatkozatot adott Lutherről 
Spalatinnak, még pedig kedvezőt. 
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tam3 hogy Németország nemessége ne fegyverrel , hanem 
okos rendeletekkel (a mit könnyen tehet tek volna) vessen 
gáta t ama pápis táknak. Mert a k lérus harczíat lan tömege 
ellen küzdeni annyi, mint asszonyok és gyermekek ellen 
harczolni, 

De attól tar tok, hogy a pápis ták dühe nem engedi 
magát okos rendeletekkel lecsillapittatni és hogy esze-
veszett makacsságuk még nagyobb bajba keveri okét. 

Wittenbergben, február utolsóelőtti napján, az 1521-ik 
esztendőben. 

Luther Márton, ágostonos. 



A gyónók kioktatása Luther eltiltott könyvet 
d o l g á h a i L 

JÉZUS. • 

Mindazoknak a keresztyéneknek, akiknek ez a könyvecske 
kezükbe kerül, én Luther Márton kegyelmet és békeséget kívánok 
a mi Urunkban a Jézus Krisztusban. 

Tudomásomra ju to t t , hogy egyik másik gyóntatőatya, 
nem érve be azzal, hogy a szegény népet az én könyveim 
miat t nyilvános t i lalmakkal zak ta t j ák zavar ják , egyenesen 
ar ra vetemedik, hogy Isten Ítéletébe beleavatkozva a lel-
k e k t i tkai t ís firtassa, amihez pedig semmi joguk nincs, 
mer t r eá juk semmi egyéb nem tartozik, csakis hogy meg-
ad ják a feloldozást azoknak, akik tőlük azt kérik. Épen 
azért l iajt a lélek, hogy ebben a dologban keresztyén 
hűséggel tanácsot és felvilágosítást ad j ak s ekként köte-
lességemet megtegyem, nehogy bárki t mulasztás terhel-
j e n a rábizott lelkek gondozása k ö r ü l Ha akad, aki ezt 
semmibe se veszi, tud ja meg, hogy Isten előtt ő miatta 
vád nem érhe t ; Isten nevében. Ámen. 

Először, Minthogy legjobb meggyőződésem szerint 
tanom Istentől vagyon, fontolóra kell vennünk, hogy azt 
nagyobb részben e lkárhozta t ják , k ivál tképen a főpapok 
és az úgynevezett tudósok. Megtörtént ez az összes pró-
fé tákka l ós apostolokkal, sőt magával Krisztussal ís, a 
mint Dániel X1IL fejezetében (Zsuzsanna tö r téne te 5, 6. 
vers) írva vagyon : „A gonoszság a vénektől jön," kiket 
olyba vesznek, mint a népnek kormányzóit . Miért ís ón 
ez intéssel nem mindenkihez fordulok. Mert én senki t sem 
aka rok könyveimhez terelni avagy hívogatni; csakis azok-
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hoz szólok hát, akik meg: vannak győződve arról, hogy az 
én tanom igaz; ámde mégis bántja okét, hogy oly sok és 
előkelő ellensége van annak s kiket ép ez a körülmény 
arra indít, hogy bár jő, de gyenge lelkiismeretük ellen 
cselekedjenek. 

Másodszor. Ha tehát a gyóntató atya valakit az iránt 
faggat, hogy meg vannak-e neki az én könyveim, avagy 
olvassa-e azokat ós ezzel elárulja a maga butaságát ; tel-
jes alázattal igy válaszoljon neki: Édes uram, kérem, nem 
akar ön engem hálóba és bajba kergetni ? Én nem azért 
jöt tem gyónni, hogy ön engem befonjon, hanem hogy fel-
oldjon. Mert ; minthogy ez ügyben igen tudós és nagy fér-
fiak fáradoznak mind a két táborban és véglegesen még-
semmit sem döntöttek el, kis ember vagyok én ahhoz, sőt, 
még ön maga is, hogy sebtibe Ítéletet mondjak. 

Harmadszor. Aztán, ha szükség, mondd: Édes uram, 
ön gyóntató atya ós nem porkoláb ; az én kötelességem 
meggyónni, amire lelkem készt ; az ön kötelessége nem 
abajgatni, igen az ön kötelessége nem firtatni az ón tit-
kaimat, hisz különben azt ís ki iktathatná, hány fillér van 
a zsebemben! 

Ha valamit elhallgatok abból, amit tudok, hát az az én 
bajom, mi köze hozzája? Adja meg nekem a feloldozást, 
amint ez kötelessége és aztán czivakodjék Lutherrel, a 
pápával és akivel te tszik: engem ne keverjen se perbe, 
se vitatkozásba és bajba a gyónás szentsége dolgában; ez 
a kérdés nem tartozik a győnáshoz; ón felelek majd ott, 
ahol és amikor szükséges felelni ezen dolgokról 

Negyedszer. Hasonlókép kérem ón is, hogy a gyóntató-
atyak tai to tassák magukat és ne avatkozzanak Isten 
ítéletébe akinek egyedül tar tvák fenn a szívnek titkai, 
mint azt a VIí. Zsoltár 10. v. mondja: „Ő a vesék ós szivek 
vizsgálója" ós köszönjék Istennek, hogy e veszedelmes 
feladat alól fel vannak mentve, amennyiben az ő köteles-
ségük csakis a kihallgatás és feloldozás. Semmi szükség 
arra, hogy bárkit is kényszerítsünk lelke t i tkainak feltá-
iaöára ; és amint mondják, senkit sem szabad a hitre kény-

D. Luther i\I. művei. 0 7 
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szeriteni, hanem csakis hívni. Ha jön, majd megindítja őt 
az Isten hívó szava ál tal ; ha pedig meg néni indítja, mit 
ér a te ha jszolásod? Szent Pál ís arra oktatot t , hogy ily 
esetekben ne faggatódznnk a bárgyú lelkiismeret miatt, 
nehogy azt megzavar juk és megszomorítsuk0 L Korc 8, 9 

s köVo Ró®. 14, 1 s kőVo 
Ötödször. Ha pedig a gyóntató atya nem oldozna fel 

és a bullát muta tná eled, felelj neki : Édes atyám, a bullát 
sok kegyes ember semmibe sem veszi; hiszen tudja, hogy 
a pápa Íteletei ingadozni s zok tak : ma rendel valamit, 
holnap meg új ra felfüggeszti azt. Épen azért nem akarom, 
hogy őn engem ilyen ingó ta la j ra állítson, hogy valamit 
ma vallj ak, holnap megtagadjak ós így engem az egyik 
szél erre^ a másik amarra ha j thasson ; nem" tartozom ón 
Önt az e fa j t a ingadozásban ós bizonytalan dologban követni: 
adja meg nekem az ón oldozatomat, ami rám nézve bizo-
nyos dolog ós vár ja be, míg maga a vitás ügy előbb 
szintén eldől és csak aztán erőltessen reá. 

Hatodszor„ Ha meg így sem oldozna fel, ott hagynám, 
ta r t sa meg magának a feloldozását ós szóba se állnék vele, 
mint olyannal, aki Luciferként állása ós hivatala köret át-
hágva, Isten Íteletébe mer beavatkozni és a szivek t i tkait 
kutatni , a mire nincs joga ós épen azért ne ís legyen gondja. 
Ahol ember nem oldoz fel, ott feloldoz isten, A pap a 
keresztség és az oltár szentségét ís megtagadhat ja tőlünk, 
de az mindegy, — ha hiszünk ós vágyódunk utána, már 
élvezzük is azt elegendőkópem 

Tehát, ha a gyóntató atya nem oldozná ís fel, az illető 
mégis vidám ós biztos legyen a feloldozás dolgában, mivel-
hogy meggyónt és azt kívánta és kereste. Ily esetben a 
gyóntató atyát olyba kell vennünk, mint valami rablót és 
tolvajt , aki elorozza tőlünk ós megtar t ja azt, ami a mienk 
és mi vidám lélekkel dicsekedhetünk, mi Istentől oldozva 
vagyunk ós azután minden felelem nélkül fe lvehet jük a 
szentséget is. 

Hetedszer. De ahol bátor ős erős lelkek vannak, akik 
az igazságot megértik ős vallják, ott nincs szükség az én 
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tanácsomra; ők maguk ís tudni fogják, miliez t a r t s ák ma= 
gukat . Mindamellett nagyobb buzgóságból megmondom 
véleményemet is. Ha annak a porkolábnak vagy ha j c sá rnak 
gyónás alkalmával nyiltan bevallják, hogy meg vannak 
vagy nincsenek meg nekik az eltiltott könyvek és az nem 
a k a r j a feloldozni őket5 csakis ha megígérik, hogy efa j ta 
könyveke t soha többe meg nem vesznek ós nem olvasnak; 
űgy felei jók: édes uram, oldozzon fel engem a sa já t vesz-
temre ; ón azoktól a könyvektől meg nem válok, mer t 
vétkeznem lelkiismeretem ellen. Már pedig Önnek nem 
szabad engem lelkiismeretem ellenere erőltetni, amint azt 
önmaga tudja , vagy tudnia kellene. (Róm. 14, t . ) 

Nyolczadszor. Ha nem enged ós a bullával hozakodik 
elő, akkor Szent Péter mondását Csel 5, 29 idézzük fe jé re : 
„Inkább kell Is tennek engedelmeskedni, hogynem az em-
bereknek" és ha mindjá r t az egész világ a pápával ós a 
bullával tar tana , tudva, hogy ez egész nyíltan elkárhoz-
t a t j a az evangéliomot ós a hitet, nem szabad annak enge-
delmeskednünk, sőt meg kell égetnünk ós semmisí tenünk 
azt Krisztus példáját követve, a kit szintén üldözött az 
egész világ s azért mégis neki volt igaza, No há t Luther 
t aná t sem czáfolták még m e g ; nem ís mu ta t t ák ki, hogy 
hamis volna; eddigelé csak erőszakkal t ámadták azt. 

Kilenczedszer. Ha nem oldoz fel, hát ne tegye, majd 
számot ád az utolsó napon a maga megtagadot t hivatalá-
ról és az elrablott szentségről annak, a k inek adósa maradt . 
És maga a gyónó ne tö rőd jék többé a feloldozással, hanem 
az ily formán végzet t gyónás és a kerese t t okiozás u tán 
já ru l jon szabadon a szentséghez. Isten előtt ő bizonynyal 
oldozva vagyon ós oklozatának elrablását türe lmes és 
vidám lélekkel kell viselnie, mint ahogy el kellene viselnie 
teszem azt a közönséges rablást . A szentségeket elvehetik, 
meg tagadha t j ák és megt i l tha t ják nekünk, ámde a szent-
ségek erejét és kegyelmét szabadon ós érintetlenül kell 
meghagyniok. Isten a mi üdvösségünket ős az ő kegyelmét 
nem az ő hata lmuktól es önkényüktől , hanem a mi hitünk-
tői te t te függővé, amint (Máté 21, 21) m o n d j a : „Csak higy-

27* 
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jétek, hogy elveszítek, amit kértek, űgy bizonnyal meg-
nyeritek" Márk. 11, 24 

Tizedszer, Ha pedig a pap az oltár szentségét is meg-
tagadná tőle, mint olyantól, aki nincs feloldozva, alázattal 
kér jük, hogy adja meg azt. Mert az Ördöggel és az ő 
mesterkedéseível szemben mindenha alázattal kell eljár-
nunk, ámde azért a daczos hitet mégis megőriznünk. És 
ha az sem segít a bajon, hagyd ott a szentséget, oltárt, 
papot, egyházat. Mert az Istennek amaz igéje, a melyet 
a bulla elkárhoztat, több mindennél. Azt a lélek nem nél-
külözheti. Ez esetben téged az igazi püspök, Krisztus etet 
meg lelkileg ugyanazon szentséggel. Ne fájjon a miatt a 
fejed, ha abban az évben a szentséghez nem járulsz. Nem 
a te vétked; te örömest megtetted volna, de utadba álltak 
és megraboltak attól, ami tied. És az egyháznak paran-
csolata ne aggasszon téged, hiszen ők azzal téged Isten 
igéje és lelkiismereted ellen hajszolnak; ezek ellenében 
pedig parancs nem adható ki, nem is állhat meg, habár 
kiadatott, amint ők maguk mindnyájan tanítják. 

Tizenegyedszer. Annakokáórt vigyázz és soha ne tar ts 
semmit e főidőn- oly nagynak, még ha mennyei angyalról 
volna is sző, hogy elszakasszon téged lelkiismereted elle-
nére attól a tantól, a melyet te isteninek ismersz ős tartasz. 
Szent Pál mondja (Gal. 1, 8) : „Ha mennyei angyal hirdet 
mást, mint az evangéliom, átkozott legyen." Nem te vagy 
az első, nem is az egyetlen, sem nem az utolsó, a kit az 
Isten igéje miatt üldöznek. Krisztus mondja (Mát. 5, l 0 ) : 
„Boldogok vagytok, mikor üldöznek, az igazság miatt," 
Hasonlóképen (Mát. 24, 9 ) : „Gyűlölségesek lesztek mindén 
nép előtt én érettem;'* Hasonlóképen (Ján. 16, 2 ) : „Eljő 
az idő, mikor azok, akik ti teket üldöznek, vélik, hogy Istent, 
szolgálják."' Az ily mondásokat meg keli ragadnunk és 
azokkal magunkat megerősítenünk, sőt Istennek hálát ad-
nunk, őt dicsérnünk ós kérnünk, hogy méltók legyünk az 
ő igéjéért szenvedni. Gondoljatok arra, hogy megjöven-
dőltetett, hogy az Antikrisztus idejében senkinek sem 
szabad prédikálni ós mindenkit, a ki Isten igéjét hirdeti 
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avagy hal lgat ja , e látkozott számba vesznek* Ez most va-
gyon és így van több mint 100 esztendő óta. 

Tizenkettedszer. Hogyha pedig egyik másik főpap nagyon 
eről te tné rá tok a kibocsátot t czédulákat, a mikben külön-
ele bűnkönyvek és szennylevelek t i la lmaztatnak, e részben 
tel jes alázat tal engedelmeskedjetek. Mert, a ki Isten igéjét 
ismeri és hisz, az sohasem gyönyörködhet ik bűnkönyvek-
ben és szenny levelekben. A császári jog szerint ís az ily 
gonosztevők fe jüket veszte t ték mindazokkal egyetemben, 
a kik azokat olvassák, ha l lga t ják ós megta r t j ák . Azért, 
minthogy az ilyenekhez jó lelkiismerettel ragaszkodni nem 
lehet, kérem is, hogy az efa j ta könyvektől kiki, mint valami 
halálos méregtől őr izkedjék ós kerü l je a z o k a t 

Ámde azok közzé az én könyvecskéimet senkisem 
osz tha t ja be ós számithatja0 Mert szennykönyvnek vagy 
hírhedt rongy iratnak, miként ez a császári jogból is ki-
tűnik, az mondható, a melyben valakit névszerint külö-
nösen gyaláznak becsületében és az író a maga nevét el-
hal lgat ja , helyt nem áll, kerüli a világosságot, ámde t i tkon 
k á r t okoz, alat tomban harap, mintegy mérges kígyó, a mint 
ezt Salamon Példb. 23 , 3 l . Pred. 10, n mondja. 

Ámde én nevemet minden én könyveimben nyilván 
megmondot tam és napvilágnál szabadon ténykedtem, a 
felelősséget vállaltam és most is vállalom ; és bárha a pápa 
kormányá t támadtam, ámde személyét soha nem támadtam. 
Sem bármely főpapnak avagy alsóbbrendű papnak, egyál-
talán senkinek különösen t i tkos bűneit, hanem igenis a nyil-
vános és közönséges bűnöket k iá l to t tam ki, a mint ez 
egy préd iká tornak kötelessége és a mint az összes prófé-
t ák cselekedtek. Ha könyveim emiat t volnának szenny-
könyvek, ugy nem lehetne a nép körében egy bűnt sem 
büntetni és az evangóliomot ós az egész í rás t szintén bűn-
könyvnek nevezhetnők, mint melyekben a bűnöknek annyi 
és oly súlyos büntetései i ra tnak le. Hát az igaz, sajnos, 
sok bűnkőnyv kereng szerteszét név és czifn nélkül, 
miket joggal t i l tha tnak el, mer t azok nemcsak a keresztyén 
szeretettel, hanem a természeti törvénnyel is ellenkeznek. 
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Tizeniiarmadszor és végre, keresem, hogy a főpapok, és 
a gyóntató atyák, amint mondtam, mind szánják el magu-
ka t ós a szent evangeliomot követve ne ron tsanak a népre 
erőszakkal , hanem szeretettel ős szelíden u ra lkod janak 
és ok tassák azt, le lki ismeretüket ne zaklassák, ne kínoz-
zák ; Ördög mestersége ez; nehogy okot szolgáltassanak 
annak a kérdésnek felvetésére ós újból való f ir tatására, 
honnét vagyon az ő ha ta lmuk és mi a t i tkos gyónás eredete; 
mer t ebből lázadás támadhat , ami nekik okoz majd súlyos 
gondot. Mert bárha az e fa j t a gyónás a legüdvősségesebb 
dolog, mégis nagyon jól tud ják , mire jő a bunda gallérja. 
Épen azért szükséges, hogy az ily üdvösséges dolgot 
a kormányzók erőszakos hata lma meg ne ron t sa ; okulja-
nak a példából. Mily sok dolog marad t volna abba, hogy-
ha a pápa ós az ö emberei nem bántak volna velem erő-
szakosan s mennyit nem szerezhetnek már soha többé 
vissza abból, amit elvesztettek. Ezzel mindenkit intettem 
és kérve óvtam az erőszaktóh A dühöngés te tőpont ra 
h á g o t t ; vigyázzatok és legyetek bölcsek. Isten kegyelme 
legyen mindnyájunkkal Amen. 
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BEVEZETÉS. 

Az 1520-ik év november 28-án V. Károly császár felszó-
lította Frigyes szász választófejedelmet, hogy hozza magával 
Luthert a wormsi birodalmi gyűlésre. De még mielőtt a szász 
választó visszautasító felelete megérkezett volna, visszavonta a 
meghívást. 

A birodalmi rendeknek többszöri tanácskozása után azon-
ban mégis rászánta magát arra, hogy Luthert megidézze. Már-
czius 6-án adta ki a meghívó levelet, melyben biztos kíséretet 
igér neki. 

Hogy mily lelkülettel fogadta Luther a meghívást, hogy 
szivében mily tántoríthatatlan meggyőződéssel indult útnak, 
mutatják ez időből való alább kozolt levelei. Azt írja Spala-
tinnak : „Nem lehet kételkedni azon, hogy az Űr hív engemet, 
mikor a császár hív." És később: „Te csak ne aggódj: nem 
fogok visszavonni semmit sem. Nem fogom cserben hagyni 
Isten igéjét." 

Márczius 26-án érkezett Wittembergbe a császári herold, 
Sturm Gáspár. Luther útnak indult. A rend szabályai szerint 
egy szerzetestársa kisérte, vele ment továbbá meghitt barátja 
Amsdorf Miklós és egy fiatal nemes, Péter von Swaven. Útja 
valóságos diadalút volt. Útközben érte a hír, hogy a császár 
rendeletet bocsátott ki, mely iratainak kiszolgáltatását és el-
égetését parancsolja. De sem ez, sem aggódó híveinek figyel-
meztetése vissza nem riasztotta. „Bemegyek Wormsba — igy 
szólt — ha annyi ördög is van ott, a hány cserép a háztető-
kön." Április 16-án vonult be Wormsba. Másnap állott először 
a császár és a birodalmi gyűlés előtt. A feltett két kérdés 
egyikére, magáéinak vallj a-e a neve alatt kibocsátott könyve-
ket, határozott igennel felelt, a másikra nézve, hajlandó-e téves 
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tanait visszavonni, egy napi haladékot kéri Április 18-án mondta 
aztán világtörténeti jelentőségű nagy ^ beszédét és fogak és 
szarvak nélkül való rövid hitvallását. Április 19-én a császár 
egy sajátkezű leiratot küldött a rendekhez, melyben kijelenti, 
hogy mint a katholikus hit védője Luthert birodalmi átokkal 
sújtja, ha tanítását vissza nem vonja. De a rendek kieszkö-
zölték, hogy újabb kísérletek történjenek Luther megpuhitására. 
Különösen a trieri érsek, Greifenklau Rikárd, buzgólkodott 
abban, hogy Luthert engedékenységre bírja. De hasztalan: 
Luther szilárdul ragaszkodott meggyőződéséhez. Érdekes meg-
említeni, hogy a magyar király követségének két hírneves tagja: 
Werbőczi István és a kiváló humanista Balbi Jeromos, pozsonyi 
prépost is alkalmat találtak arra, hogy Lutherrel megismerked-
jenek. Meghívták ebédre és ott vitatkoztak vele, de meggyőzni 
ők sem bírták.1 

Április 25-én közölték Lutherrel a császár rendeletét, 
hogy 21 nap alatt térjen haza, de útközben ne merjen sem 
szónokolni, sem írni. 

Április 26-án indúlt el. Útközben írott levele Cranach 
Lukács wittenbergi festőhöz mutatja, hogy be volt avatva 
urának, a. szász választónak tervébe, hogy őt egy ideig a világ 
szeme elől elrejteti. 

Május 4-én Altenstein közelében lovasok megtámadták 
kocsiját és elvitték őt Patmosába: a Wartburgba. A császár 
május 24-én írta alá az ű. n. wormsi ediktumot, mely Luthert 
birodalmi átokkal sújtotta. 

* * 
* 

Feszült várakozással fordult Németországnak; sőt az egész 
világnak figyelme Worms felé. Ez a rendkívüli érdeklődés 
magyarázza meg azt, hogy a nevezetes április 18-a után csak-
hamar röpiratokban terjesztették Luthernek a birodalmi gyűlé-
sen mondott beszédét. Áz első ilyen nyomtatvány Wittenberg-
ben jelent meg. E nyomtatvány Luther beszédét adja latin 
nyelven s megjelenése a sietség okozta sok sajtóhibából követ-
keztetve még április végére vagy május elejére tehető. 

A weimari kiadás a wittenbergi nyomtatványt A-val 
jelzi. Teljes czíme: 

„Ad Cesaree Maiest. inter || rogata || D. Martini L. (| 
responsum Wurrnacie ]| XVII. Április. Anno || M. D. XXL || " 

1) L. Fraknói: Werbőczi István életrajza, 172 1. és Berzeviczy 
Egyed: Magyarország az 1521-iki wormsi birodalmi gyűlésen. Századok 
1905. 452 1. 
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De a Lutherrel való további tárgyalások iránt is élénk 
volt az érdeklődés. Ily bővített jelentés, melynek magvát 
Luther beszéde képezi, ily czimmel jelent meg: 

„ ACTA || ET RES GE || STAE, || D. MARTINI LUTHERI, 
|| ín Gomitijs Principu Vuo = || maciae, Anno || M. D. XXL || 

A weimari kiadás E-vel jelzi. Megjelent még csekély elté-
résekkel más kiadásokban is, melyek Eb, F és G-vel vannak 
jelölve. 

Luther beszéde csak lazán van beleillesztve, úgyhogy 
Luther magáról első személyben beszél. Ez adott okot arra a 
feltevésre, hogy Luther maga szerkesztette volna az Actá-t. 
Hogy ki ezen nyomtatvány szerzője, még nincsen kiderítve. 
! aake a weimari kiadás 820 oldalán úgy nyilatkozik, hogy 
higgadt itéletű tudósok semmikép sem fogják Luthert e mű 
szerzőjének tartani. Köstlin Spalatinra gondolt. De ha lehet-
séges is, hogy Spalatin jegyzetei alapján készült a jelentés, 
szerzősége ellen szól az. hogy az Acta azt állítja, hogy Luthert 
a pápai követek unszolására (mstigantibus Romanis legatis) 
hívták Wormsba, mely állítást a jól értesült Spalatin nem 
koczkáztathatta. 

A pápai nuncius Aleander is szerkesztett egy jelentést a 
wormsi tárgyalásokról, melyet a weimari kiadás ily czím alatt 
közöl: Acta comparitionis Lutheri in diaeta Wormatiensi. Ezt 
1884-ben hozták napvilágra a vatikáni titkos levéltárból és 
közölték a Monumenta reformationis Lutheranae, coll. P. Balan, 
Ratisbonae 1884. Az Aleander-féle jelentés Eck trieri officialis-
nak feljegyzésein alapszik s Luther beszédét, melyről másolatot 
szerzett, szószerint közli, az officialisnak beszédeit és válaszait 
pedig terjedelmesebben hozza, mint az Acta. 

Az április 18-ika után történt eseményeket külön német 
nyelvű irat is tárgyalja, mely Erfurtban jelent meg „Etliche 
sunderliche fleisige Handlung in D. Martini Luthers Sachen 
stb." czimmel. A weimari kiadás EH-val jelzi. 

Szerzőjének Spalatint gyanítják. Tartalma egyezik az Acta 
megfelelő részének tartalmával. 

A wormsi tárgyalások történetét az Acta et res gestae 
stb. fordításával adjuk, mert ez a mű, ha nem is magától 
Luthertől való, de mindenesetre hozzá közel álló körökben 
keletkezett. Itt először jelenik meg magyar fordításban, míg 
Luther beszédét már Masznyik Endre is fordította Luther élete 
czírnű 1888-ban megjelent művében. 





1. LEYÉL 

SP AL ATINHOZ. • 
1520. deczember 21. 

A t u d ó s és i s t e n f é l ő f é r f i ú n a k , S p a l a t i n 
G y ö r g y s z á s z u d v a r i p a p n a k , a z Ű r b a n s z e r e -
t e t t b a r á t j á n a k . 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. Megkaptam Alstádtbol*) irott leveled 
mását, ma meg a Kindelbruckenből**) írt leveledet, mely-
ben feleletet kérsz arra nézve, hogy mit teszek majd az 
evangéliom ós a közjó kára nélkül, ha Károly császár 
megidéz. Mert hiszen látjátok, hogy ellenségeim mindent 
elkövetnek, hogy ezt az ügyet dűlőre jut tassák. 

Én tehát, ha megidéznek, a mennyiben ez tőlem függ, 
.akár betegen is elmegyek, ha egészségben nem mehetnék. 
Mert nem lehet kételkedni azon, hogy az Űr hív engem, 
a mikor a császár hív. De még ha erőszakot akarnának is 
ellenem alkalmazni, a mi pedig valószínű, mert hiszen 
aligha azért hivatnak, hogy felvilágosítsanak, dolgomat 
Istenre kell bíznom. Mert ugyanaz az Isten ól ós uralko-
dik, a ki a három férfiút a babyloni király tüzes kemen-
czójében megmentette. De ha nem akar megmenteni, cse-
kély valami az én szegény személyem a Krisztussal egy-
bevetve, a kit a legnagyobb gyalázattal, mindenki meg-
botránkozására. és sokaknak vesztére megöltek. Itt nem 
szabad gondolni veszedelemre, nem szabad nézni mene-

* Helység a mai szász-weimari hercegségben. 
**) Erfurt közelében. 
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kölesre, ellenkezőleg csak arra kell törekedni, hogy az 
evangóliom, ha már egyszer hozzákezdtünk, az istentele-
neknek gúny tárgyául ne hagyassók és hogy alkalmat ne 
szolgáltassunk ellenségeinknek, hogy velünk szemben az-
zal dicsekedhessenek, hogy nem merünk állani a mellett, 
a mit hirdettünk és hogy sajnál juk érette vérünket on-
tani, Ettől a mi gyávaságunktól ós ettől az ö büszkéiké-
désüktől óvjon meg Krisztus az ö irgalmasságávak Ámen. 

De meg ha űgy ís kellene annak történnie, hogy e 
világ fejedelmei és királyai egybegyülekezzenek és népe-
ikkel egyetemben fel támadjanak az Űr ós az ő Krisztusa 
ellen, az a Zsoltár (IL Zsolt.) ugyancsak arra is tanít, hogy 
boldogok azok, a kik o benne bíznak. És nemcsak erre, 
hanem arra is, hogy az Isten kifogja nevetni és megfogja 
csúfolni őket, Mindenesetre nem a mi dolgunk eldönteni 
azt, váljon életemből vagy halálomból hárul-e több vagy 
kevesebb baj az evangóliomra ós a közjóra* Tudod, hogy 
az Isten igazsága a megbotránkozásnak kősziklája,- mely 
letétetett Izraelben sokaknak romlására és feltámadására. 

A mi egyedüli gondunk ós kötelességünk most csak 
az lehet, hogy kér jük Istent, hogy Károly császár az ő 
uralmának kezdetet sem az ón véremmel, sem máséval az 
istentelenség védelmében be ne mocskolja. És ón jobban 
szeretnek — mint azt már többször mondtam — egyedül 
csak a pápások kezeitől elpusztulni, csak a császár kezei 
maradjanak tiszták ez ügyben, Hiszen tudod, mily nagy 
nyomorúság zűdűit Zsigmond császárra Busz megöletése 
után, hogy azóta minden ő dolga rosszra fordult, hogy fi-
út ód nélkül halt meg, hogy aztán leányának fia, László 
is elpusztult és egy nemzedékben kipusztult neve, hogy 
felesége Borbála*) a királynők gyalázatjává lett és igy 
tovább, a mint hogy ezt bizonyára tudod. De ha mégis űgy 
kell lenni, hogy ón kiszolgáltassam nemcsak a főpapok-
nak, hanem a pogányoknak is : Ám legyen meg Isten 
akarat ja . Ámen. 

*) Zsigmond második felesége Ciliéi Borbála. 
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íme látod lelkemet és elhatározásomat . Mindent felte-
hetsz rőlam5 csak a szökőst vagy visszavonást nem. Szökni 
magam nem akarok, visszavonni még kevésbbó. Uram 
Jézusom engem űgy segéljen I Mert sem az egyiket, sem 
a másika t nem tehetnem a hi tnek ós sokak üdvösségének 
ká ra n é l k ü l 

Isten veled, légy erős az Úrban, 
Wittenbergben^ Szent Tamásnak, a vér tanúnak ( u 

sokan hiszik) napján, az 1520-ik esztendőben, 

Luther Márton. 

2. LEVÉL 

FRIGYES SZÁSZ VÁLASZTÓ FEJEDELEMHEZ,*) 
1521. január 25. 

JÉZUS. 

Fenséges Fejedelem, Kegyelmes Uram I Választófeje-
delmi kegyelmességednek mindenkoron engedelmességgel 
a jánlom imádságomat és alázatos szolgálataimat, 

Kegyelmes Uram I Választófejedelmi fenségednek 
kegyes tudósí tását , hogy a római császári ós kathol ikus 
királyi felségnek, legkegyelmesebb uramnak, mi a vélemé-
nye és elhatározása az én ügyemben, mindenképen a leg-
alázatosabb hálával ós őrömmel vet tem tudomásu l E ke-
gyelmessógért űgy a császári felségnek, mint választó-
fejedelmi kegy el m e s s óge d n ek legalázatosabb köszönetemet 
mondom. Szívein szerint örülök, hogy Ő császári felsége 
©zt az ügyet, mely, Krisztus a bizonyságom, az Istennek, 
az egész keresztyén világnak, az egyetemes egyháznak ós 
az egész német nemzetnek, nem pediglen egyetlen egy 

*) Megvan német és latin nyelven. 
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embernek magánügye, legkevésbbé pedig az én ügyem, 
császári felsőgének pártfogásába akar ja venni. 

Ennekokáért most nem kevésbbé, mint eddigelé ís 
mindig sokszoros ajánlkozásom ós bizonykodásom szerint, 
különösen pedig a szerint, mely nyomtatásban ós nyilvá-
nosságra került, s melynek egy példányát vagy lenyomatát 
válssztófejedélmi kegyelmességednek átküldőm, alázatos-
sággal ajánlkozom, hogy mindent meg fogok cselekedni 
ós mindentől tartózkodni fogok, a mit Istennel és keresz-
tyéni becsülettel tehetek, vagy a minek megtevésére és 
elhagyására a Szentírásnak tiszta, világos és elégséges 
okaival és érveivel engem fel fognak világosítani, 

E végből teljes alázatossággal esedezem, hogy válasz-
tófejedelmi kegyelmességed a római császári felség előtt 
tolmácsolja alázatos kérésemet, hogy részemre megfelelő 
biztonságról ós biztos szabad kíséretről minden erőszak 
ellen, melytől van okom tartani, gondoskodni kegyeskedjek, 
valamint intézkedni arról, hogy ezt az ügyet becsületes, 
tudós, okos, nem gyanús, jámbor keresztyen férfiak, még 
pedig úgy egyháziak, mint világiak, a kik a Szentírásban 
jár tasak, a kik tudják és értik az isteni ós emberi tőrvé-
nyek és rendeletek közt való különbséget, vizsgálják meg, 
s egyúttal adjon ezeknek megbízást; hogy engem figye-
lemmel kihallgassanak. Továbbá Isten nevében kérem, ne 
engedje meg, hogy ellenem erőszakot alkalmazzanak, míg 
be nem bizonyodik rólam, hogy rossz keresztyen ós isten-
telen ember vagyok és mint a keresztyén szentegyháznak 
világi feje gondoskodjék arról, hogy az ón ellenfeleim, a 
római szentszék védelmezői, az alatt hagyják abba ellenem 
való őrült és istentelen hajszájukat , könyveimnek elége-
tését, gonosz és őrületes tervezgetóseiket, melyekkel tes-
tem, becsületem, tisztességem, jólétem, életem ellen gyalá-
zatos dühöngéssel leselkednek, holott még ki sem hallgattak, 
sem meg nem győztek. 

És ha viszont én inkább az evangeliomi igazságnál 
védelmében, mint saját gyarló, szegény személyemnek 
dekében valamit elkövettem volna, vagy a jövőben is 
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kénytelen-kelletlen elkövetnék, az ilyen jogos védelmemet 
kegyelmesen bocsássa meg nekem és fogadjon engem az 
Isten igéjének megmentése végett kegyes jővoltába és 
gondoskodásába. 

Mindketten pedig legyetek legkegyelmesebb uraim, 
valamint hogy én ís a szent császári felségnek és választó-
fejedelmi kegyelmességednek előbb említett jó voltában és 
legkegyelmesebb uraimnak minden egyéb keresztyen csá-
szári és fejedelmi erényeiben ós jóságában erősen biza-
kodom. 

Egyébiránt én a magam részéről alázatos engedelmes-
séggel kész vagyok az esetre, ha megfelelő biztosítékot 
és oda ós vissza való utazásomat biztosító szabad kíséretet 
nyerek, a legközelebb tartandó wormsi birodalmi gyűlésen, 
méltányos, tudós, becsületes ós nem gyanús birák előtt 
megjelenni és a mindenható Isten segítségével magamat 
űgy tisztázni ós kimenteni, hogy mindenkinek Isten iga-
zában világos lesz, hogy én eddigelé semmit sem tettem 
csak űgy vaktában meggondolatlan, megfontolatlan önfejű-
ségbői, sem pedig ídeigtartő világi dicsőségért vagy 
haszonért, hanem hogy a mit írtam, a mit tanítottam, azt 
ón lelkiismeretem, esküm ós kötelességem szerint vallot-
tam és cselekedtem, mint az Isten igéjének méltatlan 
szolgája, az Isten dicsőségére és dicséretére, az egyetemes 
egyháznak üdvére ós boldogítására, az egesz német nemzet 
hasznára és javára, a veszedelmes visszaélések és babonák 
megszüntetésére, a keresztyén közönségnek megszabadí-
tására abból a megmérhetetlen, megszámlálhatatlan, isten-
telen és kárhozatos zsarnok meggyaláztatásból, megszegye-
níttetesből, szorongattatásből és istenkáromlásból. 

Kegyeskedjék választófejedelmi kegyelmességed Ö 
császári felségével egyetemben keresztyéni szemmel és 
figyelemmel kisórní az egész keresztyénsógnek sokféleképen 
megnyomorított állapotát. Ezért én teljes alázatossággal 
és készséggel fohászkodom az Istenhez szerény imádsá-
.gommal úgy Ő császári felségéért, mint választófejedelmi 
kegyelmessegedert, hogy az Isten jóságán ós kegyelmeS-

IK Luther M. művei. 2 8 
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sógón felűi ezt is megadja, mint szegény alázatos káplánja. 
Kelt Wittembergben, Pál fordulásának napján, az 1521-ik 

esztendőben. 
Vál asz tő f ej e d el e m s éged n ek alázatosan könyörgő káplánja 

Luther Márton. 

3. LEVÉL 

SPALATINHOZ. 
(1521. márczius 19.) 

Az Ú r b a n s z e r e t e t t b a r á t j á n a k , S p a 1 a t i n 
G y ö r g y n e k , a K r i s z t u s t a n í t v á n y á n a k , a de-
r é k é s t u d ó s f é r f i ú n ak. 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrban. A czikkelyeket, melyeket vissza 
kellene vonnom és az utasításokat, mihez kellene tarta-
nom magamat, megkaptam, édes Spalatinom. Te csak ne 
aggódj: nem fogok visszavonni semmit sem, mert úgy 
látom, hogy ellenfeleim más okra nem támaszkodnak, 
mint arra, hogy ón az egyháznak, már a hogy ők az 
egyházat képzelik, szokásainak ós szabványainak ellenére 
írtam. Tehát én azt fogom feleletül adni Károly császár-
nak, hogy ha pusztán csak a visszavonás czéljából idéz-
tek meg, nem fogok megjelenni, mert ez esetben akár 
csak már ott is lettem volna, vissza is jöttem volna. Ugyanis 
a visszavonó szót itt is kimondhatnám, ha csakis a visz-
szavonásról volna szó. 

De ha aztán újra meghívna, hogy megölessen, és 
ezért az ón feleletemért engem a birodalom ellenségének 
tekintene, ajánlkozom, el fogok menni. Nem fogok meg-
futni, ha Krisztus megsegít, és nem hagyom cserben Isten 
igéjét. Mert biztosra veszem, hogy azok a vérebek előbb 
nem fognak nyugodni, mig engem meg nem öltek. Ámbá-
tor én csak azt kívánnám, ha ez ra j tam állana, hogy 
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senki másra ne szálljon az én vérem, hanem csak a pá-
pistákra. Ismét teljesen pogányokká lettünk, a minők 
Krisztus születése előtt voltunk, annyira karmai közt 
t a r t j a az álnok Antikrisztus századok óta e világ orszá-
gait. Legyen meg Isten akara t j a ! Te pedig azalatt taná-
csoljad, a kiknek tanácsolhatod, hogy a gonoszoknak 
bűnös fondorlataival közösséget ne vállaljanak. 

Isten veled, üdvözöld, a kiket üdvözletem illet. 
Wittenbergben, Judica vasárnapja után kedden, a mely 

napon utóbbi leveledet vettem, az 1521-ik esztendőben. 

Luther Márton, ágostonos. 

A császár rendeletét azonban még eddig nem láttam. 

4. LEVÉL 

f r i g y e s s z á s z v á l a s z t ó f e j e d e l e m h e z . 
(1521. márczius 19.) 

JÉZUS. 

Fenséges Fejedelem, Legkegyelmesebb Uram ! Válasz-
tófejedelmi kegyelmességed szolgáíatjára kinyilatkoztatom 
nézetemet és gondolataimat ama czikkelyeket és eszközö-
ket illetőleg, melyeket választófejedelmi kegyelmességed 
tudomásomra jut tatot t , hogy megszüntettessók a súlyos 
viszály, melybe én a pápai búcsúval keveredtem. 

Először is kész vagyok a római egyházat teljes alá-
zatossággal tisztelni és nálánál sem égen, sem földön 
semmit nagyobbra nem tartani, mint az Istent és az ő 
igéjét. Azért teljes készséggel hajlandó vagyok vissza-
vonni azt, a m n e nézve bebizonyítják, hogy tévedtem. 
De hogy minden tanitásomat egyaránt visszavonjam, az 
nem lehet. 

2 8 * 
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Másodszor nemcsak hogy eltűrném, de sőt magam is 
azt kívánnám, hogy ne engedtessék meg nekem továbbra 
a prédikálás és tanítás. Mert ehez nincs sem hajlandósá-
gom, sem kedvem, nincsen belőle sem hasznom, sem becsü-
letem, Aztán jól tudom azt ís, hogy Isten igéjével foglal-
kozni nem békességes dolog © főidőn. De Isten parancso-
latjainak és akaratának, úgy mint eddig, most is alávetem 
magamat 

Harmadszor: legfőbb óhajtásom a magam számára 
az, vajha ügyemben nem gyanús bírót kaphatnék,, Ilyen-
ként megnevezem az Űrban főtisztelendő tríeri vagy salz-
burgi érseket*), vagy akár ő fenséget Fülöpöt, Freysíngen 
es Naumburg püspökét. 

Negyedszer: ugyan régóta aggodalomba ejtett az, 
hogy IL Gyula pápa idejében kilencz bíboros**) minden 
párthíveivel egyetemben sem tudta keresztül vinni szándé-
kát és hogy máskor is sokszor aláztattak meg császárok 
ős királyok. Mégis erősitett az a szilárd hitem, hogy a római 
egyház talán csak meg sem látja szívesen azokat az illet-
len és veszedelmes tanításokat, melyekre figyelmet a bűn-
bocsátó levelekről írott értek ez esem m el felhívtam s hogy 
ezeket nem is fogja tűrni és továbbra gyakorolni ós 
Krisztus népét a bűnbocsánat látszatával félrevezetni 

Az sem lesz valami különös csodadolog, ha mostan-
ság, ezekben az utóbbi rossz időkben, egy vagy két em-
bert elhallgattatnak, holott hiszen azt látjuk, hogy az 
eretnekek az egész birodalom közreműködésével üldözték 
az egy szent Athanasíust. Hát ha Isten abban a regi idő-
ben ilyen megpróbáltatást mért az egyházra, ón sem ve-
szem valami nagy csodának, ha nekem szegény embernek 
el kell buknom, De az igazság az megmaradt ós meg is-
marad örökké! 

*) A trieri érsek Greifenklau Rikárd, érsek 1511 — 31. A salzburgi 
érsek Larig Mátyás, érsek 1519—1540. 

**) Ezek szemrehányásokat tettek II. Gyula pápának, hogy az igéri 
zsinatot oly sokáig nem hívta egybe. 
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ötödször : azt az ű j rendeletet, melyet a bűnbocsátó 
levelek dolgában most Rómában kiadtak, bizony nagyon 
furcsának látóim Először azért, mert semmi ú ja t nem tud 
kőzni, másodszor meg, mert a régit nagyon homályosan 
mondja el, kevósbbő érthetően, mint azelőtt más rendele-
tekben. Harmadszor, hogy vissza nem vonja azokat a 
pápai rendeleteket, melyekre ón hivatkoztam ős így az 
elleniaoiidásokat függőben hagyja. Negyedszer pedig ós 
ez a legfontosabb, hogy nem hivatkozik, mint a hogy ez 
minden más törvényénél szokás, legalább néhány szent-
írási igére, egyházi atyákra, törvényekre, észokokra, hanem 
pusztán csak szót szóra halmoz, engem pedig mindebben 
sem meg nem hallgatnak, sem pedig ki nem oktatnak, 
bármennyire kertem ís ezt írásaimban. Mivelhogy pedig 
az egyháznak kötelessége, hogy tanait mégokolja, mint 
ezt Péter apostol (L 3, 15.) parancsolja es sokféleképen 
meg vagyon tiltva, hogy az ember semmit el ne fogadjon, 
ha előbb kí nem próbálta, mint azt Pál apostol mondja 
(L Tkess. 5, 2 l , ) : én az ilyen rendeletet nem fogadhatom 
el az anyaszentegyház igazi és hitelt érdemlő tanításának, 
ágy hogy inkább kell engedelmeskednem Isten parancso-
lat jainak és tilalmainak. Elvetni azonban nincs szándé-
komban, csak imádni nem akarom. 

Attól is tartok, kegyelmes uram, hogy mivelhogy 
manapság már újra felélednek a Szentírás és a régi egy-
házi írók és az emberek már szóltiben kezdik nem azt 
kérdezni, hogy mi vagyon megírva, hanem hogy ez vagy 
az, miért van megírva; ha én ily üres szavaktól megriadva 
visszavonnám tanításomat, nemcsak hogy komolynak nem 
tar tanák visszavonásomat, de sőt a római egyház egyenes 
kigónyolásának és nyilvános megszégyenítésének. 

Lelkemre mondhatom választófejedelmi kegyelmes-
ségednek, hogy tekintet nélkül becsületemre, szívesen 
megtenném a visszavonást, csak látnám a magam tévedé-
seinek ós az ő igazuknak megokolását. E nélkül, ha 
valaha meg kell cselekednem a visszavonást, csak szóval 
tehetem, de a mellett ki fogom jelenteni, hogy szívemben 
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más a hitem. Ez aztán amazoknak aligha válik nagy be-
csületükre. 

Választófejedelmi kegyelmességednek 
alázatos szolgája 

Luther Márton, 

5. Levél 

s p a l a t i n h o z . 
1521. április 14. 

A z Ú r b a n s z e r e t e t t b a r á t j a l a k S p a l a t i n 
G y ö r g y m e s t e r n e k , a s z á s z f e j ü d e l e m u d v a r i 
l e l k é s z é n e k a K r i s z t u s b a n 

JÉZUS. 

Üdvöt az Úrbano Ide érkeztem, édes Spalatinom, bár 
a Sátán nem egy betegséggel t a r tóz ta to t t Ugyanis az 
egész úton Eisenachtól idáig gyengélkedtem, most is oly 
gyenge vagyok, mint a hogy azt eddigelé soha sem 
tapasztaltam. Látom azt is, hogy Károly császár rende-
letét*) megriasztásomra adták ki. Ámde él a Krisztus ég-
én be fogok vonulni Wormsba a pokol minden kapujának 
és a levegő minden hatalmasságának ellenére (Efez. 2, 2.) 
Nem tar tom helyesnek, hogy egyebet ír jak, mig sajá t 
szememmel nem látom, mit kell tennem, nehogy talán 
felfuvalkodottabbá tegyük a Sátánt, akit pedig inkább 
megriasztani ós semmibe se venni szándékom. Gondolkodj 
tehát szállásomról. Isten veled. 

Frankfur tban, az 1521-ik esztendőben. 
Luther Márton, 

*) Császári mandátum, mely L. műveit kárhoztatta és elrendelte 
kiszolgáltatásukat és megsemmisítésüket; Worsmsban ápr. 15. függesz-
tették ki. 
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6. LEVÉL 

CUSPÍNIANUS JÁNOSNAK. 
A híres tudósnak, Cuspinianus*) úrnak, a császári 

felség tanácsosának Bécsben, az Űrban barátjának üdvöt. 
Szívességed, hírneves Cuspinianus, engem könnyen 

rábírt arra, hogy bátorságot vegyek arra, hogy neked 
ezen mozgalmak közepette írjak, minthogy már előbb ís 
óhajtottam volna a veled való szorosabb barátságot. Végy 
fel tehát, kérlek, engemet ís barátaid sorába, hogy Igazolva 
lássam azt, a mit testvéred rólad előttem oly lelkesedés-
sel mondott. 

Ez órában állottam a császárnak ós őcscsének a 
római királynak színe előtt, hogy megfeleljek a kérdésre, 
akarom-e visszavonni könyveimet. Erre ón azt feleltem, 
hogy a könyveket magaméinak vallom, de hogy mit ha-
tározzak visszavonásukról, azt holnap fogom megmondani. 
Nem is kértem, nem is adtak több időt ennek megfonto-
lására, De ón egy pontot sem fogok visszavonni, ha 
Krisztus is űgy segit. 

Isten veled, keches Cuspinianusom. 
Wormsban a Quasimodogeniti vasárnapja után szer-

dán, 1521.**) 

7. LEVÉL 

v. KAROLÍ c s á s z á r h o z . 
1521. április 28. 

K e g y e l e m é s b é k e s s é g t e l j e s a l á z a t o s -
s á g o m m a l a mi U r u n k a J é z u s K r i s z t u s á l t a l . 

Győzhetetlen Császári Felség, Legkegyelmesebb Uram! 
Midőn felséged engem hitlevéllel ós biztos kísérettel 

Wormsba idézett, hogy megismerje véleményemet a nevem 
alatt kiadott könyvekre nézve ós felséged és az egy-

*) Guspinians schweinfurti származású híres jogtudós és huma-
nista, császári tanácsos Bécsben. 

**) E dátum hibás. L. a Misericordia Domini vasárnapja utáni 
kedden, ápr. 16-án érkezett Wormsba, e levelet pedig közvetlen az első 
tárgyalás után, ápr. 17-én írta. 
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begyfiit birodalmi rendek előtt teljes alázatossággal és 
engedelmességgel megjelentem, felséged parancsára első 
sorban azt a kérdést intézték hozzám, elismerem-e az 
előbb felsorolt könyveket magaméinak, másodszor pedig, 
hogy kész vagyok-e azokat visszavonni, vagyis, hogy ra-
gaszkodom-e hozzájuk, vagy sem. 

Én pedig, a mikor magaméinak elismertem azokat, 
(feltéve hogy ellenfeleim bennük agyafúrt elniésséggel 
semmit meg nem másítottak, vagy be nem csempész-
tek), kijelentettem a legnagyobb tisztelettel és alázatos-
sággal, hogy minekutána én könyveimet a Szentírás-
nak világos ős nyilvánvaló bizonyítékaira alapítottam, nem 
volna hozzám illő, nem volna méltányos, de sőt semmi-
képen meg sem cselekedhetnem, hogy Isten igéjét meg-
tagadjam s igy könyveimet visszavonjam, Egyúttal kifeje-
zést adtam annak az alázatos kérésemnek is, ne engedje 
meg felséged, hogy engemet bármi módon ilyen vissza-
vonásra kényszerítsenek, hanem inkább kegyeskedjék 
gondoskodni arról, hogy irataim akár felséged által, akár 
más valaki által, legyen az akár magasrangú, akár alacsony-
rangú ember, megvizsgáltassanak ós a tévedések, melyek 
állítólag bennük találhatók, a Szentírásnak evangéliom! 
vagy prófétai igeível megczáfoltassanak. Magam pedig 
keresztyéni készséggel ajánlkoztam, hogy ha tévedéseim-
ről felvilágosítanak és meggyőznek, mindent visszafogok 
vonni és magam leszek az első, ki tűzbe vetem ós lábbal 
taposom irataimat. 

De mindamellett még azt követeltek tőlem, hogy 
egyszerűen, világosan és határozottan adjak feleletet: 
akarok-e visszavonni, vagy sem. Erre én másodszor is a 
lehető legalázatosabban azt feleltem, hogy mivel az én 
lelkiismeretem az Isten igéjében, melyet könyveim alapjául 
vettem, fogva vagyon, semmiképen sem vagyok képes 
bármit is visszavonni, ha a helyesebbről ki nem oktatnak. 

Erre néhány választófejedelem*) és egyéb birodalmi 

*) Egy a császár rendeletére kiküldött szűkebb bizottság: a trieri 
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rendek tárgyalásokba bocsátkoztak velem, hogy bocsás-
sam irataimat a császári Felségnek és a birodalmi ren-
deknek megbírálása és megítélése alá. Ebben fáradozott 
a tudós bacleni kanczellár*) és Peutinger doktor is. Én 
erre, épűgy mint azelőtt is, hajlandónak nyilatkoztam, 
feltéve, hogy engem a Szentírással vagy egyéb világos 
bizonyítékkal meggyőznek. 

Végre arról folyt a tárgyalás, hogy bocsássak egyes 
kiszemelendő tételeket az egyetemes zsinat ítéletére. És 
én, a kí mindenkor teljes igyekezetemből a legnagyobb 
alázatossággal kész voltam mindent megcselekedni, min-
dent eltűrni, a mi reám nézve lehetséges, azt az egyet 
nem tudtam kivívni, pedig ugyancsak keresztyéni kíván-
ság volt, hogy Isten igéje számomra szabadon és aka-
dálytalanul megmaradjon s hogy könyveimet oly értelem-
ben bocsáthassam császári felséged és a birodalmi rendek 
bírálatára, hogy Isten evangelioma ellen se én ne vétsek 
semmit, de ők se állapítsanak meg semmit. Ezen fordult 
meg az egész tárgyalás. 

Mert Isten, a ki látja a sziveket, tanúm, hogy ón 
kész vagyok engedelmeskedni császári felségednek, akár 
élek, akár halok, akár dicsőség, akár gyalázat ér, akár 
hasznommal, akár kárommal jár. 

Mert ón sokszor ajánlkoztam ós még most is rendel-
kezésre állok minden fenntartás nélkül Isten igéjének 
kivételével, melylyel Krisztus tanítása szerint ól nemcsak 
az ember (Máté 4, 4.), hanem a melybe az Angyalok is 
nagy kívánsággal kívánnak betekinteni (I. Pót. 1, 12). 
Mivelhogy tehát az Isten igéje mindenek fölött vagyon, 
kell, hogy az minden megkötöttség nélkül mindenki szá-
mára szabad legyen ; mint azt Pál apostol tanít ja (II. Tim. 
2, 9). Nem is volt soha emberek hatalmában, még ha olyan 

érsek, a brandenburgi őrgróf, György szász herczeg, az augsburgi és 
brandenburgi püspökök sat. 

*) A badeni kanczellár Yehus Jeromos, híres jogtudós; Peutinger 
augsburgi tanácsos, nagyhírű régiségbúvár. 
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nagy halaimnak, nagy sokaságnak, nagy tudománynak, 
nagy jámborságuak voltak ís, hogy az Igét rabságba vagy 
veszedelembe döntsék, Űgy hogy Pál apostol ismételten 
kétszer ís így mer felkiáltani (Gah 1, 3 és 9.): Ha szinte 
mi is, avagy a mennyei Angyal hirdetne néktek valamit 
azonkívül, amelyet nektek hirdettünk, legyen átok. Szint-
úgy Dávid (Zs. 146, 3.): Ne bízzatok a fejedelmekben, az 
embereknek fiaiban, kikben nincsen szabadításra való erő. 
Nem is haj l í that ja senki a maga kénye-kedve szerint Isten 
igéjét, mert azt mondja Salamon (Példák 28, 2g-)° A ki 
bízik magában, bolond az; Jeremiás pedig így szól (17, 
Átkozott a férfiú, a ki bízik az emberben. 

Máskép vagyunk a világi dolgokkal, melyeknek isten 
igéjével és az örök javakkal semmi közük nincsen. Ezek-
ben egymás szavaira ha j tanunk kell, mert az ilyen dol-
goknak feladása, koczkáztatása, elvesztése semmit sem 
árt az üdvösségnek: hiszen elvégre azokat is el kell 
hagynunk, melyekhez ragaszkodtunk. De az igét és az 
örök javakat illetőleg az Isten nem engedi meg azt a 
koczkázatot, hogy azokat ember embernek kenyere bízza. 
Mert o azt akarja, hogy minden ember és minden dolog 
egyedül néki legyen alávetve, mint a kié egyedül az igaz-
ság és a dicsőség, a ki maga az igazság, mint azt Pál 
apostol szépen magyarázza a rómabeliekhez írt levelében. 
(3, 4.) Kívánja pedig ezt teljes joggal Mert ez a hit és 
alárendelés az igazi, a valódi istemmctdas es istentisztelet, 
a mint azt Szent Ágoston kózókőnyvenek (Enchiridion) I. 
részében tanítja, a minőben egy teremtet t lényt sem sza-
bad részesíteni. Azért Pál apostol sem az angyalokat, 
sem önmagát, sem semmiféle szentet mennyben avagy 
földön ily hitre érdemesnek nem tart, sőt á tkot mond 
azokra, a kik ezekben hisznek. De hisz ily imádást azok 
maguk sem tűrnének el. még kevésbbé kívánnák. Mert 
emberben hinni az örök üdvősség dolgaiban annyi, mint 
ha teremtett lényt helyeznénk oly dicsőségbe, mely egyes-
egyedül a teremtőt illeti meg. 

Azért alázatosan kérem császári felségedet, ne tekintse 
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az Isten igéjének elsőbbségébe vetett ezen hitemet gonosz-
bizalmatlanságból eredőnek ós ne magyarázza rosszra. 
Mert ez az én meggyőződésem az előbb említett szentírási 
helyekben gyökerezik, melyek előtt minden teremtet t 
lénynek méltán meg kell hajolnia. Nagyobb, úgymond 
Szent Ágoston, ennek az. Igének ereje, mintsem hogy azt 
emberi elme felfoghatná. 

Hogy pedig érzületem ós hűségem császári felséged 
iránt becsületes ós őszinte, azt abból is könnyen megítél-
hette felséged, hogy felséged szabad kíséretet ígérő hit-
levelére teljes engedelmesseggei megjelentem ős nem ís 
féltem semmitől, holott ellenségeim könyveimet megéget-
ték és azonközben is egy ellenem és könyveim ellen szóló, 
császári felséged által kiadott rendeletet sok helyütt nyil-
vánosan kifüggesztettek, Nem volna csoda, ha ez engem, 
szegény szerzetest, megrémített és visszariasztott volna, 
de én csak a legjobbat reméltem a jóságos Istentől, 
császári felségedtől és a birodalmi rendektől akkor ís, 
most is. 

Ámbátor tehát semmi úton-módon el nem tudtam 
érni azt, hogy könyveimet a Szentírás szavaival megc a 
folják, űgy hogy kénytelen vagyok megczáfolatlanul tá-
vozni és az egész vita azon akadt meg, hogy téves téte-
leimet, melyek az ő állításuk szerint könyveimben talál-
hatók, nem akar ták a Szentírás szavaival megdönteni, de 
még csak reményt sem nyújtot tak, ígéretet sem te t tek 
arra nézve, hogy valamikor majd el fog rendeltetni köny-
veimnek a Szentírás szavai szerint való megbírálása és 
megítélése: mindazonáltal császári felségednek legaláza-
tosabb köszönetemet mondom, hogy a biztonságomat ígérő 
hitlevelet Wormsban is pontosan megtartot ta e^ meg tar-
ta tásá t mindaddig, míg biztos helyre nem érkezem y 

megígérte. 
Űjra meg új ra a Krisztusért kérem felségedet, ne 

engedje, hogy ellenségeim elnyomjanak, velem erőszakos-
kodjanak, engemet elitéljenek, holott oly sokszor bocsá-
tot tam magamat rendelkezésre keresztyénhez és engeded 
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mes alattvalóhoz Illő módon. Mert felséged biztosító hit-
levelére még most is a legnagyobb készséggel hajlandó 
vagyok megbízható, tudós, független egyházi és világi 
bírák ele állani, hogy akár felséged által, akár a biro-
dalmi rendek vagy a zsinatok által, vagy tudósok által, 
vagy a kí csak képes vagy hajlandó engem kioktatni, 
meggyőzessem. Kész vagyok könyveimet ós tételeimet 
bárkinek előterjeszteni, megbirálásukat, megitéltetésüket 
•elfogadni ós eltűrni minden kikötés nélkül, kivéve 
Istennek tiszta, világos ós szabad igéjét, mely méltóképen 
mindenek fölötte vagyon ős melynek minden ember bírá-

j á n a k maradnia kell. 
Ezt pedig nemcsak a magam nevében, mint a kí 

érdemetlen ember vagyok, hanem az egész anyaszentegy-
ház nevében esdve kérem. Ez índított engem arra ís, hogy 
ezt a levelet útközben megírjam és visszafelé útnak indít-
sam. Ugyanis teljes szívemből óhajtanám felségednek, a 
birodalmi rendeknek és az egész nőmet nemzetnek, hogy 
a leghelyesebbet határozzák és isten kegyelme által megtar-
tassanak az üdvősségre. Hisz én eddigelé sem kerestem 
egyebet, mint Isten dicsőséget és minden embernek kőzöm 
séges üdvét ős soha sem néztem, most sem nézem azt, 
mi válik nekem hasznomra, akár kárhoztatnak ellenfeleim, 
akár nem. Mert ha Uram Krisztusom ellenségeiért imád-
kozott a keresztfán (Luk. 23, 34.), mennyivel inkább kell 
nekem őrömmel és a Krisztusba vetett bizalommal imád-
koznom császári felségedórt, az egész birodalomért, ked-
ves elöljáróimért, az egész német hazáért, kiktől előbbi 
ajánlkozásom szerint csakis a legjobbat remélhetem. 

Ezzel magamat császári felségednek oltalmába aján-
lom, melyet a mi Urunk Istenünk nekünk üdvösségünkre 
•és békességünkre irányítson és tartson meg Ámen. 

Kelt Friedbergben Cantate vasai napjan, az 1521-ik 
esztendőben. 

Szent császári felségednek 
alázatos kérelmezője 

Luther Márton. 
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8. LEVÉL 

CRANACH LUKÁCSHOZ. ' 
152L április 18. 

T e k i n t e t e s C r a n a c h L u k á c s m e s t e r n e k , , 
w i t t e m b e r g i f e s t ő n e k , k e d v e s k o m á m n a k ós-
b a r á t o m n a k . 

JÉZUS. 

Szolgálatomat, édes komáin Lukács.*) Isten oltalmába 
ajánllak. Én magamat elrejtetem, elbujtatom, még magam 
sem tudom hová. Mert ámbátor szívesebben szenvedtem, 
volna el a halált a zsarnokoknak, különösen a dühös György-
szász berezegnek kezétől, még sem szabad jő embereim-
nek tanácsát megvetnem a maga idejéig. 

Nem számítottak arra, hogy Wormsba jöjjek. Hogy 
miképen tartották meg a szabad kíséretet, azt ti mind-
nyájan jól tudjátok, abból a rendeletből,**) melyet elembe 
küldtek. Én azt gondoltam, hogy a császári felség egy vagy 
akár ötven doktort is egybehivatott, hogy azok majd be-
csületesen legyűrjék azt a szerzetest. De nem így történt 
ám ott a tárgyalás, hanem csak annyi volt, hogy: Tieid 
azok a könyvek? Igen. Vissza akarod vonni őket? Nem. 
Hát takarodj. Ó, mi vaksággal vert németek, mily gyere-
kesen járunk el, hogy megengedjük, hogy a pápások minket 
nyomorúságunkra gúnyoljanak és bolonddá tar tsanak! 

Komámasszonyomat, kedves feleségedet köszöntőm 
és addig is legjobb egészséget kívánok nekL A zsidóknak 
is kell egyszer ujjonganiok: Jo, Jos Jo ! de azért a húsvét 
reggele nekünk ís felvirrad, a mikor majd mi énekeljük 
az Alleluját!***) Űgy kell annak lenni, hogy egy kis ideig 

*) Cranach Lukács, az idősbik, híres festő, szül. 1472-ben Kronach-
ban Bajorországban. 1804. óta Bölcs Frigyes udvari festője Wittemberg-
ben, a reformáczió buzgó híve. 

**) Császári parancs, mely Luther műveinek kiszolgáltatását és 
megsemmisítését rendelte el. 

***) A zsidók öröme Krisztus megfeszíttetésekor, melyre a húsvét 
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hallgassunk és tűr jünk. Egy kevés ideig nem láttok en-
gemet, és ismét egy kevés idő múlva megláttok engemet, 
mondja Krisztus, (Ján. 16, 16) Remélem most ís így lesz az. 
De Istennek akaratja, mint a mely a legjobb, tör ténjék 
űgy mennyben, mint a földön. Ámen. 

Üdvözöld Keresztély *) mestert és feleségét és a ta-
nácsnak add át hálás köszönetemet, a miért Wormsba 
szállíttatott. Ha a feldkirchi licentiatus predíkálása nem 
elégít ki, szólítsátok fel prédikátornak Amsdorf **) uramat, 
ő szívesen megteszi. 

Isten veled, ezennel mindnyájotokat Istennek ajánllak, 
ő őrizze meg elméteket és hiteteket a Krisztusban a római 
farkasoktól ős sárkányoktól es minden követőiktől. Ámen. 

I). Luther Márton. 

9. LEVEL 

a l b r e c h t m a n s f e l d i g b o f h o z . 
1521. május 6. 

Nemes és tekintetes Űr, kegyelmes Uram! Ajánlom 
kegyelmességednek mindenkoron alázatos imádságomat 
és szolgálatomat. 

Kegyelmes Uram ! Nemes Watzdorf Rudolf uram egy 
útközben kirendelt hírvivő ut ján meghagyta nekem, hogy 
megír jam annak történetét, ha úgy nevezhetem, a mi velem 
Wormsban történt. 

Először is Wormsban nem is számítottak arra, hogy 
eljöjjek, azért már útközben elém küldtek egy tilalmat és 
bár a császári hitlevél oltalma alatt állottam, elitéltek még 
mielőtt oda jutot tam vagy kihallgattattam volna. Aztán 

öröme következik. Nagypéntekhez és husvéthez hasonlítja Luther eltűnését 
és majdani visszatérését. 

*) Döring Keresztély arany míves, latin néven Aurifaber, Cranach 
társa a nyomdában. 

**) Amsdorf Miklós, theologiai tanár a wittembergi egyetemen, ott 
volt Lutherrel a wormsi birodalmi gyűlésen. 
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hogy gyorsan végezzenek velem, ő császári felsége előtt 
azt kérdezték tőlem, megállok-e könyveim mellett, avagy 
hajlandó vagyok-e visszavonni. Erre azt a feleletet adtam, 
mely, ágy tudom, ismeretes kegyelmességed előtt, Ő fel-
sége erre csakhamar megharagudva rám egy sajátkezű 
kemény rendeletet bocsátott ki és a birodalmi rendekhez 
ju t ta t ta , hogy űgy szándékozik velem eljárni, mint ahogy 
keresztyén császárhoz és a hit védőjéhez illő a nyakas, meg-
átalkodott eretnekkel szemben; a szabad kíséretet ígérő 
hitlevelet azonban megakarja tartani. 

Erre egyes birodalmi rendeket küldtek ki, hogy előbb 
kegyelmesen és jó szóval figyelmeztessenek, hogy köny-
veimet ós ügyemet bízzam a császári felségre és a biro-
dalmi rendekre. És ekkor engem a trieri érsek, Joakim 
őrgróf, György szász herczeg, az augsburgi püspök, a német 
lovagrend nagymestere, a brandenburgi püspök, Wertheim 
György gróf ós két város egy-egy kiküldötte elé idéztek. 
I t t felállott a badeni őrgróf kanczellárja ős ügyes, mesteri 
formájú intelmet intézett hozzám, úgy hogy kénytelen 
vagyok elismerni, hogy a trieri officialis, a ki ő felsége 
előtt beszólt, még csak megsem közelíti ő t Az értelme 
pedig ez volt: hogy most nem az a szándékuk, hogy 
velem vitatkozásba bocsátkozzanak, hanem csak jóakaró, 
becsületes, testvéries intelmet akarnak hozzám intézni 
keresztyéni szánalomból, hogy tudniillik gondoljam meg, 
mennyi tévedés és mily forrongás keletkezhetnék az ügy-
ből, mennyi nyilvánvaló boszuság ós botrány is támadhatna 
belőle; hogy a felsőbbséget tar tsam tiszteletben, testvéri 
szeretettel legyek engedékeny sok dologban ós hogy min-
den tekintetben a legjobbat kellene megcselekednem; hogy 
ha a felsőbbség téved is néha-néha, mégis ezáltal hatalmát 
el nem veszíti, úgy hogy az ember köteles nekik engedel-
meskedni ós így tovább. 

Erre én azt feleltem, hogy ón szíves készséggel bízom 
magamat ós könyveimet is nemcsak a császári felségnek, 
de még akár a legutolsó embernek ítéletére is, azon ki-
kötéssel azonban, hogy semmi oly itélét vagy határozat 
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ne hozassék, mely a szent evangólíom ellen van. Különben 
sem tanítottam soha, hogy a felsőbbséget meg kell vetni, 
legyen akár jő, akár rossz, A pápát és a zsinatot sem 
támadom gonosz életük vagy műveik miatt, hanem hamis 
tanításuk miatta Mert ha hamis a tan, akkor megszűnik 
minden hatalom és minden engedelmesség. Rámutattam a 
konstanczi zsinat által elkárhoztatott tételre: csak egy egye-
temes anyaszentegyház van, a mely. a kiválasztottaknak 
serege. Ezt a tételt nem akartam, hogy elkárhoztatott marad-
jon, mert hisz ez a mi hitvallásunknak egy tétele, mert azt 
mondjuk: hiszek egy keresztyen anyaszentegyházak Hason-
lóképen, hogy a botrányokat a tettekben kerülni kell, de 
a tanokkal szemben meg keli niaradníok0 Mert Isten igéje 
mindenkor b o franko z tatás ár a van a nagyoknak, bölcsek-
nek, szenteknek, a mint hogy Krisztust is az Űr jelül 
vetette, kinek sokan ellene mondanak és sokaknak esetére 
rendelte Izraelben. (Luk. 2, 34.) Azért testvéri szeretetből 
többet nem engedhetek, mint a mennyit az evangéliom ós 
a hit megtűr. 

Minthogy így semmi eredményre nem jutot tak velem, 
kegyelmes uram a trieri érsek, engemet Jeromos doktor-
ral*) és Amsdorf licenciatussal külön magához hivatott 
ós az offíciálist ós Cochlaeus doktor f rankfur t i dékánt 
velem egyedül ő kegyelmessége színe ele állította. De 
csak merő vitatkozás volt ez, a mennyiben ők élés vágá-
sokat igyekeztek ellenem intézni, de a czélt el nem talál-
ták. Én azt mondtam, hogy a pápa nem bíró oly dolgok-
ban, melyek Isten igéjére és a hitre vonatkoznak; minden 
egyes keresztyén embernek magának keli gondolkoznia 
ós ítélnie és a szerint élnie és meghalnia ís, mert a hit 
ós Isten igéje mindenkivel közős az egész gyülekezetben. 
Ezt én Pál apostol igéjére alapítot tam: „Hogyha az isten-
től valami másnak jelentetik meg a mellette ülőnek, az 
első hallgasson." (h Kor. 14, 30,). Ezen igéből világos, 
hogy a mesternek is engedelmeskednie kell tanítványának, 

*) Schurff Jeromos, Luther jogi védője Wormsban. 
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ha ez jobban tudja Isten Igéjét És ez az Ige érvényben 
maradt ég még ma ís érvényben van, mert nem mondtak 
kí ellene semmit Ezzel elváltunk. 

Ezután hozzám rendelte a badeni kanczellárt és Peu-
tínger doktort, hogy újra tárgyaljanak velem, hogy min-
den kikötés nélkül bocsássam könyveimet a császári fel-
ség ítéletére s hogy tőlük a legjobbat várjam, keresz-
tyéni módon fognak határozni 

Minthogy keményen ostromoltak, lelkiismeretes fele-
letet kertem tőlük, váljon ajánlják°e nekem, hogy oly 
feltétlenül bízzam a császári felségben és másokban, holott 
hiszen már elkárhoztattak, könyveimet elégették. Nincs-e 
ennélfogva alapos okom az aggodalmaskodásra és nem ra-
gaszkodtam-e méltán a kikötéshez, hogy az evangéliom ellen 
.semmit ne határozzanak s hogy semmisnek gondolják-e 
azt az okot, melyet a Szentírás hangoztat, mikor meg-
tiltja, hogy emberekben bízzunk, mint azt Jeremiás 
mondja a 17-ik fejezetben: „Átkozott a férfiú, ki bízik az 
emberben." így váltunk eh De ón meg akartam adni 
magamat azon hozzátoldással, hogy Isten ellen semmit 
ne határozzanak. Ezt a hozzátoldást azonban ők nem 
merték bejelenteni. 

Ezek után kegyelmes uram, a tríerí érsek engem 
egymagamat hivatott, ő is csak egymaga volt ott. Ő feje-
delmi kegyelmessége ez ügyben igazán nagyon jóságos-
nak, sőt kegyelmesnek mutatta magát, szerettem volna 
kedvében járni De megint csak ugyanazt hangoztatta 
előttem, én is csak azt feleltem, a mit előbb, nem is tud-
tam volna mást felelni. Tehát elbocsátott. 

Nemsokára hozzám jött az officiális egy gróffal és a 
császári kanczellárral, mint jegyzővel és tudtomra adták 
o felsége nevében, hogy minekutána elhatározásomból 
engedni nem akarok, távozzam, húsz napig szabad kisé-
retem lesz, o császári felsége úgy akar velem szemben 
eljárni, a hogy illő. Köszönetet mondtam tehát o felségé-
nek és így szóltam: A hogy az Űrnak tetszett, úgy tör-
tént Áldott legyen az Umak neve Lelkemre kötötték 

D. Lutlier M. müvei. OQ 
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azt ís, hogy útközben ne prédikáljak, ne ís í r jak sem-
mit. Én azt válaszoltam : Meg fogom tenni, a mit ő felsége' 
kíván, de Isten igéjét megkőtetleníil akarom hagyni, mint 
azt Pál apostol mondja : „Áz Isten-beszéde nem köt tetet t 
meg." (IL Tini. 2. 9.) 

Igy távoztam s most Eisenachban vagyok, Űgy sejtem 
hogy azzal fognak vádolni, hogy vétettem a szabad kísé-
ret ellen az által, hogy Hersfeldben és Eisenachban prédi-
káltam. Mert nagyon ís utána járnak6 ennek. Ezzel' maga-
mat alázatosan ajánlom-kegyelmességednek. 

Nagy sietséggel írtam Eisenachban, Á Szent Kereszt 
( = Nagypéntek) napján 1521. ' 

Kegyelmességed káplánja, 

Luther Márton. 
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T Á R G Y A L Á S O K 
D. Luther Márton ágostonos szerzetessel a wormsi 

birodalmi gyűlésen. 

Az Űr 1521-ik évében, a Miserícordia Domini vasár-
napja után kedden, doktor Luther Márton ágostonos szer-
zetes Wormsba érkezett Károly császárnak, e néven ötö-
diknek, Hispánia királyának, Ausztria foherczegének stb= 
hívására, a kí uralkodásának első evében e királyi város-
ban tar ta tot t birodalmi gyűlést 

Minekutána ugyanis D. Luther Márton három évvel 
ezelőtt Wittembergben, a szászok egyik városában, a római 
pápa zsarnoksága ellen szóló néhány tételt tűzött ki meg-
vitatásra, melyeket ezen idő alatt ugyan sokan megtá-
madtak ós elégettek, de senki akár a Szentírás szavaival, 
akár észbelí okokkal meg nem döntött, már-már forron-
gás keletkezett, mert a köznép az evangóliom védelmére 
sorakozott a papság ellen. Azért a római követek nóga-
tására elhatározták, hogy császári hírnök ut ján és biztos 
kíséretet igérő hitlevéllel a császár ós a fejedelmek részé-
ről megidézik. Ez meg is törtónt. Ő pedig eljött és a 
német lovagrend udvarában szállott meg, a hol késő estig 
látogatták, keresték, üdvözölték őt grófok, bárók, arany-
sarkantyús lovagok, nemesek, papok ós világiak nagy 
számmal. 

Másnapra, hogy megérkezett, szerdai napon, Pappen-
heim Ulrik, a birodalom örökös marsallja, a császár kük 

29* 
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detóseben ebéd előtt felkereste Márton doktort és tudtára 
adta a császár parancsát, hogy délután négy órakor jelen-
jók meg o császári felsége, a választófejedelmek, bereze-
gek ós a többi birodalmi rendek előtt, hogy meghallja, mi 
végből jöt t ide. E megbízást Márton doktor illő hódolattal 
fogadta. 

És alig hogy délutáni négyet ütöt t az óra, már érte 
jö t tek Pappenheim Ulrik ós Sturm Gáspár, a császár német-
országi heroldja, a kinek oltalma alatt Wittembergbol 
Wormsba utazott volt Márton doktor. Ezek elszólították 
és a német lovagrend kolostorának ker t jén át az őrgróf 
udvarába kisértéke Hogy pedig semmi baja ne essek a nép-
tömeg részéről, mely a császár lakásához vezető útat nagy 
sokaságban ellepte, mintegy titokban néhány lépcsőn át 
a tanácsterembe vezették. Mégis igen sokan észrevették 
őt ós ezeket aztán csak erőszakkal lehetett visszatartani, 
hogy a tanácsterembe be ne tóduljanak. Sokan a háztetőkre 
másztak fel, csakhogy megláthassák Márton doktort. 

Mikor pedig a császári felségnek, a választó fejedel-
meknek, herczegeknek ós a gyűlésen résztvevő birodalmi 
rendeknek színe elé lépett, Pappenheim Ulrik röviden figyel-
meztette, hogy egyébként ne szóljon, csak a kérdésekre 
feleljen. 

Ekkor a császári felség szónoka Eck János, a trieri 
érsek officiálisa, egyező tartalommal a következőket mondta 
először latinul, aztán németül: 

„ő császári felsége téged, Luther Márton, két okból 
idézett meg. Először, hogy az eddigelé neved alatt meg-
jelent könyveket itt nyilvánosan elismerjed, váljon tőled 
valók-e, másodszor hogy megfelelj arra, váljon a tieidnek 
elismert könyvek tartalmához ragaszkodol-e,* avagy hajlan-
dó vagy-e belőlük valamit visszavonni ?" 

Ekkor Schurff Jeromos, egy Szentgallenből származó 
svájezi ember, a ki Márton mellé tanácsadónak volt ki-
rendelve, közbeszólt: „Olvastassanak fel ezen könyvek 
czíraei!" Erre a trieri officialis nóvszerint felsorolta Luther 
művei közül azokat, melyek Bázelben kerül tek ki sajtó 
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alóL Ezek közt felemlítette a Zsoltármagyarázatokat, a Jó-
cselekedetekről írott könyvecskét, a Miatyánk magyarázat-
já t és egyéb keresztyéni vallásos, minden hitvitázás nélkül 
való könyveket. 

Ennekutána Márton doktor latinul és németül á követ-
kezőkben válaszolt a kérdésekre : 

„A császári felség két kérdést tűzött elém. Az egyik 
az, váljon a nevem alatt megjelent összes könyveket ma-
gaméinak vallom-e; a másik az3 váljon megállok-e mellet-
tük, avagy hajlandó vagyok-e az általam eddig közzétet-
tekből valamit visszavonni., E kérdésekre lehetőleg röviden 
megadom az illő feleletet. Először ís a felsorolt könyveket 
kénytelen vagyok magaméinak elismerni ós soha egyi-
küket sem fogom megtagadni. 

A másik kérdésre, váljon ragaszkodom-e valamennyi-
jükhöz egyaránt, avagy visszavonom-e azokat, melyek a 
Szentírás bizonyságai ellen valók, minthogy ez a kórdós 
a hitet ós a lelki üdvösséget érinti és az Isten igéjére 
tartozik, melynél pedig égen-földön nincs semmi, a mit 
min cin y áj unk nak méltóképen többre kell becsülnünk, vak-
merő, sőt veszedelmes dolog volna, ha meggondolás nélkül 
bármit is mondanók. Mert előzetes megfontolás nélkül 
vagy; kevesebbet találnék mondani, mint a mennyit a kérdés 
megkíván, vagy pedig többet, mint a mennyi igaz. Űgy az 
egyikkel, mint a másikkal magamra vonhatnám azt az 
Ítéletet, melyet Krisztus hozott, mikor azt mondta: Valaki 
megtagadand engemet az emberek előtt, megtagadom én 
is azt az én mennyei Atyám előtt (Máté 10, 34). Azért csá-
szári felségedtől teljes alázatossággal meggondolás! időt 
kérek, hogy az Isten igéjének sérelme és lelki üdvösségem 
veszélyeztetése nélkül megfelelhessek a kérdésre." 

Erre a fejedelmek tanácskozni kezdtek. Tanácskozá-
suk eredményét így közölte a trieri officiális: 

„Ámbátor te, Márton, eléggé megerthetted a császár 
rendeletéből, mi végből hivattattál ugy hogy már nem 
érdemeled meg, hogy neked hosszabb idő adassék a meg-
gondolásra, mindazonáltal ő császári felsége veleszületett 
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kegyelmességóvel engedélyez neked egy napot a meggon-
dolásra, hogy holnap ugyanez órában színe előtt megjelenj, 
még pedig olykópen, hogy ne írásban adjad elo feleletedet, 
hanem élőszóval/1 

Ezek után Márton doktort a császári herold szállá-
sára kísérte. Itt nem szabad elhallgatni, hogy odamenet ís, 
mikor a császári parancs meghallgatására indult, de még 
akkor ís, mikor már a fejedelmek gyülekezete állott, so-
kan sokféleképen biztatták, hogy legyen bátor, lépjen fel 
férfiasan, ne féljen azoktól, kik csak a testet ölhetik meg, 
de a lelket nem, hanem inkább azt tisztelje, a ki mind a 
testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában. (Máté 10, 28). 
Hasonlóképen, hogy: ha a fejedelmek eleibe állasz, ne légy 
szorgalmas, mit szólj, mert a Szentlélek azon órában meg-
tanít, mit kelljen mondanod (Luk. 12, n . 12). A körülötte 
állók közül pedig egyvalaki így kiáltott fel: Boldog méh, 
mely téged hordozot t (Luk. 11, 27). 

így folyt le ez a nap. 
Másnap csütörtökön délutáni négy óra után Márton 

doktorért jö t t a herold ős elkísérte a császári udvarba, a 
hol a fejedelmek elfoglaltsága miatt esti hat óráig kellett 
várakoznia nagy embertömeg közepette, mely ott szorongott. 

Mikor pedig a rendek elhelyezkedtek ós Márton .előt-
tük állott, az officiális e szavakra f akad t : 

A császári felség ezt az órát tűzte ki meghallgatta-
tásodra, minekutána tegnap a felsorolt könyveket nyilvá-
nosan magadéinak ismerted el. Arra a kérdésre nézve 
azonban, hogy váljon hibáztatsz-e bennük valamit, vagy 
mindent helyesnek tartasz-e, a mit bennük tanítasz; hala-
dékot kértél. Ez most lejárt. Ámbátor nem is kellett volna 
további meggondolás! időt kapnod, mert hiszen jó ideje 
tudtad, mi végből idéztek meg, a hit dolgában pedig 
mindenkinek oly szilárd meggyőződésének kellene 
lennie, hogy arról, bármikor is . ké r jék számon tőle, 
világos és határozott vallást tehessen, hát még néked, 
ki a theologiának oly híres és gyakoilott professora 
vagy! 
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Nos hát felelj végre a császár kérdésére, a kinek 
jóságát a gondolkodási idő engedélyezésében ís tapasz-
taltad : állasz-e valamennyi magadénak elismert könyved 
mellett, vagy hajlandó vagy-e valamit visszavonni?" 

Mindezt az officíálís latinul ís, németül ís elmondta, 
de latinul mérgesebben beszelt, mint németül. 

Erre Márton doktor ís mindkét nyelven elmondta 
feleletét alázatosan, halkan és szerényen ugyan, de nem 
keresztyéni lelkesedés ós határozottság nélkül, úgy hogy 
ellenségei azt kívánták volna, bár beszéde es lelkülete 
csüggetegebb lett volna. De még inkább kívánták volna, 
hogy visszavonja tanait, a mire nemi reményt merítettek 
volt abból, hogy gondolkodási időt k é r t 

Luther Márton doktor beszéde 
Károly császár és a fejedelmek előtt Wormsban a Miseri-

cordia Domini vasárnapja után való csütörtökön. 1521. április 
hó 18-án. 

JÉZUS. 

Felséges Uram ós Császárom, Fenséges Fejedelmek, 
Legkegyelmesebb Uraim ! A tegnap este számomra kijelelt 
határidőre engedelmesen megjelentem és az Isten irgal-
mára kérem császári felségedet ós legkegyelmesebb urai-
mat, hogy ezt az ügyet, mely reményem szerint igazságos 
és helyes, hallgassák meg kegyesen ós ha járatlanságom-
ban valakinek akár az őt megillető czírnet meg nem ad-
nám, akár egyéb módon az udvari szokások és szertartá-
sok ellen vétenék, kegyelmesen bocsássák meg nekem, 
mint olyan embernek, a ki nem fejedelmi udvarokban 
forgolódtam, hanem kolostorok csendjében rej tőztem és 
a ki magamról más tanúságot nem tehetek, mint azt, 
hogy eddigelé lelkemnek oly teljes őszinteségével tanítot-
tam és írtam, hogy egyedül csak az Isten dicsőséget és a 
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Krisztus híveinek igaz felvilágosítását tar tot tam szem 
előtt. 

Felséges Császár, Kegyelmes Fejedelmek! A császári 
felség által tegnap elém tűzött két kérdésre, hogy tudni-
illik a felsorolt és nevem alatt közrebocsátott könyveket 
magaméinak vallom-e és hogy könyveim védelmében 
megállok-e, vagy akarok-e visszavonni, az első kérdésre 
megadtam készségesen világos feleletemet és ebben meg-
állok most is ós meg ís fogok állani őrökké, hogy tudni-
illik azok a könyvek tőlem valók s hogy ón adtam kí 
saját nevem alatt, hacsak talán időközben ellenfeleim 
ravasz fondorlattal vagy gonosz elmésséggel bennük vala-
mit meg nem hamisítottak. Mert egyebet természetesen 
sajátomnak el nem ismerek, mint a mit ón magam írtain 
minden mesterkélt magyarázgatás kizárásával. 

A második kérdésre készülvén felelni, kérem császári 
felségedet ós uraságtokat, kegyeskedjenek figyelembe venni, 
hogy könyveim nem mind egy fajtából valók. 

Vannak ugyanis könyveim közt olyanok, melyekben 
a jámbor hitet ós erkölcsöket oly egyszerű, evangőliom-
szerű módon tárgyaltam, hogy még ellenfeleim is kényte-
lenek elismerni, hogy azok hasznos ós ártalmatlan köny-
vek, méltók arra, hogy keresztyen ember olvassa. De sőt 
meg a bulla is, noha kemenyszavű ós kegyetlen, néhány 
könyvemet ártalmatlanoknak mondja, bár megfoghatatlan 
nűl ezeket is sú j t ja Ítéletével. Ha mármost, kérem, ón 
arra szánnám magamat, hogy ezeket megtagadjam, mi 
mást tennék, mint hogy valamennyi halandó között egy-
magam kárhozatnám azt az igazságot, melyet barátaim 
s ellenségeim egyaránt vallanak s igy egymagam jutnék 
ellenkezésbe a közmegegyezéssel. 

Második csoportja könyveimnek az, melylyel a pápa-
ságot és a pápisták tanait támadom, mint a kik űgy 
tanításukkal, mint rossz póldaadásukkal a keresztyén 
világot testi és lelki bajokkal egyaránt megnyomorították* 

Mert azt nem tagadhat ja senki, az elől nem zárkóz-
hatok el senki, hisz a közös tapasztalat, az általános pa-
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nasz tanúskodnak róla, hogy a pápai tőrvények és tanok 
a hívők lelkiismeretét szánalmas módon behálózták, meg-
nyomorgatták, megsanyargatták, továbbá a hívők vagyo-
nát és javait , különösen a dicső német nemzetet, hihetet-
len zsarnoksággal kiaknázták ós vég nélkül méltatlan 
módon meg ma ís kiaknázzák, holott pedig ők maguk is 
kikötik rendeleteikben, hogy a pápának az evangóliommal 
vagy az egyházi atyák tanításaival ellenkező törvényei ós 
tanai téveseknek ós törvényteleneknek tar tassanak (mint 
például a EMk ós 25-ik distin. 1. és 2. quaestiója). 

Ha tehát ezeket a könyveimet visszavonnám, semmi 
mást nem érnék el, mint azt, hogy zsarnokságukat meg-
erősíteném és istentelen garázdálkodásuknak nemcsak 
ablakot, hanem aj tót tárnék, hogy ezentúl még messzebb 
mehessenek, még szabadabban garázdálkodhassanak, mint 
a hogy azt eddig valaha meg merték tenni ós az ő fék-
telen és büntetlen gonoszságuknak uralma az ón vissza-
vonásom bizonyító erejére hivatkozva még sokkal elvisel-
hetetlenebbé válnék a szegény népnek, sőt meg kemé-
nyebben, még állandóbban nehezednők reá, különösen ha 
azt hajtogatnák, hogy én visszavonásomat császári felséged-
nek és az egész római birodalomnak parancsára mondtam 
kL Szent Isten, a gazságnak ós zsarnokságnak mily gya-
lázatos eszközévé lennék én ekkor ! 

Harmadik csoportja könyveimnek az, melyeket egyes 
úgynevezett magánszemélyek ellen írtam, tudniillik olya-
nok ellen, a kik abban fáradoztak, hogy a római zsarnok-
ságot védjék ós az általam hangoztatott istenes tanokat 
megdöntsék. Beismerem hogy ezekkel szemben kíméletle-
nebb voltam, mintsem azt vallásom ós fogadalmam meg-
engedte volna. De hát ón nem tartom magamat szentnek, 
nem is a magam életéről vitatkozom, hanem Krisztus 
tanításáról. Ezeknek a könyveknek a visszavonását sem 
tartom helyén valónak, mert ezzel a visszavonással megint 
csak azt érném el, hogy a zsarnokság ós istentelenség az 
ón iio zajárulásommal még kegyetlenebbül uralkodnék ós 
nehezednék az Isten népére, mint valaha. 
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Mindamellett minthogy csak ember vagyok- és nem 
Isten, más. védelemmel nem védhetem könyveimet, mint a 
melylyel maga Uram Jézus Krisztusom védelmére kelt 
tanításának, a: ki is mikor Annás főpap kérdőre vonta taní-
tásai miatt ós szolgája arczui ütötte, így szólt : Ha gonoszul 
szóltam, tégy tudományt, a gonoszról! (Ján. 18, 23). Ha 
maga az Űr, a kí pedig tudta, hogy ő nem tévedhet, nem 
vonakodott meghallgatni a tudományt tanításai ellen akár 
.a leghitványabb- szolgától, mennyivel inkább kell nekem, 
gyarló embernek, a k i könnyen tévedhetek, óhajtanom, s 
kérnem, ha valaki tudományt kíván tenni tanításaim ellen. 

Azért .az Isten irgalmára esedezem, hogy császári 
felséged, kegyelmes uraim, vagy akárki, legyen bár magas-
vagy alacsonyrangu, a ki csak képes rá, tegyen tudományt 
ellenem, mutassa ki tévedéseimet, győzzön meg a próféták 
vagy az evangéliom szent igeivel, mert teljes készséggel 
visszavonom bármely tévedésemet, ha felvilágosíttatom ós 
én leszek az első, kí tűzbe vetem könyveimet. 

Ebből azt hiszem világosan kitűnik, hogy ón eléggé 
meghánytam-vetettem, eléggé megfontoltam azokat a vi-
szálykodásokat ós veszedelmeket, azokat a harczokat ős 
ellenségeskedéseket, melyek tanaim hirdetésével e világon 
megindultak s a melyekre engem tegnap oly komolyan és 
keményen figyelmeztettek. Nekem ugyan ez ügyben a leg-
kedvesebb látvány, a mikor azt látom, hogy Isten igéjéért 
indul meg versengés ós ellenségeskedés. Mert ez az Isten 
igéjének út ja , módja, vége, a mint megírva vagyon : Ne 
gondoljátok, hogy azért jöttem volna, hogy békességet 
bocsássak e földre, hanem fegyvert, mert jöttem, hogy a 
fiú azi ő atyjának ellensége legyen s így tovább (Máté 
10, 34. 35). Aztán meg kell gondolnunk azt is, mily csodá-
latos és félelmetes az Isten az ő útjaiban, hogy talán az, 
a mivel mi a versengéseket csillapítani akarjuk, ha Isten 
igéjének kárhoztatásával kezdjük, inkább tűrhetetlen bajok-
nak tengerévé válik, és gondoskodnunk kell arról, hogy 
ezen jóságos fiatal fejedelemnek, Károlynak — a kiben Isten 
után nagy a bizalmunk — uralma szerencsétlen és boldog-



A W O l i M S l T Á R G Y A L Á S O K 4 5 9 

talan ne legyen. Bőségesen tudnám ezt a Szentírásbői vett 
példákkal bizonyítani: a Faraóról, Babylon királyáról ó's 
Izrael fejedelmeiről, a kik akkor döntöttek magukat a 
legnagyobb veszedelembe, mikor országukat legokosabb 
terveikkel megbékíteni és megmenteni akarták. Mert ő az, 
a ki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban és elmoz-
dítja helyükből a hegyeket, űgy hogy az emberek csak 
eszekbe se vegyék (Jób 5, ] 3 és 9, 5). Azért Isten félelmére 
van szűkség. Nem azért mondom ón azt, mintha azt gon-
dolnám, hogy ily magas polczon ülök rászorulnának taní-
tásomra vagy figyelmeztetésemre, hanem azért, mert nem 
akartam német hazámtól köteles szolgálataimat megtagadni. 
És ezzel ajánlom magamat császári felségednek és uraság-
toknak azon alázatos kéréssel, hogy ellenfeleim mesterke-
déseíre ellenem ok nélkül haragra ne gerjedjenek. 

Igy szóltam. 
E beszédemre a birodalmi szónok dorgáló hangon azt 

mondta, hogy én nem feleltem a kérdésre s hogy kii löm-
ben sem szabad vita tárgyává tenni azt, a mit valamikor 
már a zsinaton elvetettek vagy elfogadtak s hogy tehát 
tőlem egyszerű feleletet várnak, melynek ne legyen szarva : 
akarok-e visszavonni, vagy nem. 

Ekkor ón így szóltam : 
Minthogy tehát császári felséged és uraságtok tolen 

egyszerű feleletet kívánnak, megadom ezt az én felele-
temet, melynek se szarva, se foga, következőképen : Hacsak 
meg nem győznek engem a Szentírás bizonyságaival vagy 
világos okokkal, — mert sem a pápának, sem a zsinatok-
nak egymagukban nem hiszek, mert bizonyos, hogy több-
ször tévedtek és egymásnak ellentmondottak — kötve 
vagyok a Szentírásnak általam idézett igéiben ós az 
Isten igéjébe vetett bizalmamban és visszavonni sem 
nem tudok, de nem is akarok semmit, mert sem nem 
bátorságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen 
cselekedni. 

Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem űgy 
segéljen. Ámen. 
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Ich kan nicht anderst, híe stehe ích, Gott helff mir, 
Ámen. 

[Márton doktornak ezen beszéde 1 fölött tanácskozni 
kezdtek a fejedelmek. A trieri officiális pedig, mintán jól 
átgondolta, így kezdte czáfolgatnl „Kevesebb szerénységgel 
beszeltél, Márton, mint a hogy illett volna hozzád, a mel-
lett nem is szóltál a tárgyhoz. Könyveid között mindenfele 
különbséget tesz, de űgy, hogy mindez nem tartozik a 
feltett kérdéshez. Hogyha te azokat a könyveidet, melyek-
ben tévedéseidnek javarésze foglaltatik, visszavontad volna, 
o császári felsége veleszületett kegyelmességónél fogva 
bizonyára meg nem engedne jő könyveidnek üldöztetését. 
Ámde te azt, a mit a konstanczi egyetemes zsinat kár-
hoztatott, ú j ra feleleveníted ós azt kívánod, hogy téged a 
Szentírás szavaival győzzenek meg. De ebben őrületes a 
te tévedésed. Mert ugyan mire volna jő, új vitatkozást 
kezdeni oly kérdésekről, melyeket az egyház ős a zsinat 
már annyi száz esztendeje elkárhoztatott ? Talán csak nem 
kell mindenki fiának bármi dologról is felvilágosítással 
szolgálni. Mert ha egyszer valaki, a ki ellentmond a zsinat-
nak és az egyház tanításainak, kieszközölné azt, hogy a 
Szentírás igéivel kelljen őt meggyőzni, akkor a keresz-
tyénségben nem maradna semmi biztosság és megállapo-
dottság. Ez az oka annak, a miért a császári felség tőled 
egyszerű nyilt feleletet vár, akár nemet, akár igent, hogy 
akarod-e összes könyveidet egyetemlegesen védelmezni, 
avagy belőlük bármit is visszavonni. 

Ezekkel szemben Márton doktor arra kérte a csá-
szári felseget ne engedje, hogy őt, a ki a Szentírás igéi-
ben fogna es lekötve vagyon, visszavonásra kényszerítsek, 
a nélkül hogy ellenfelei világos bizonyítékokat hoznának 
ellene. Felelete is, melyről azt kívánják, hogy ne legyen 
szarva, hanem legyen egyszerű ós világos, nem lehet más. 
mint a melyet már előbb is megadot t : hacsak ellenfelei 
kielégítő érvekkel lelkiismeretét, mely, a mint ők mond-
ják, tévedéseiben fogva van, meg nem szabadítják, ő maga 
nem tud szabadulni a hálóból, melybe belebonyolódott. 
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Épen nem igaz minden, a mit a zsinatok határoztak, sőt 
igenis tévedtek a zsinatok és sokszor az egyik a másikkal 
ellenkezőt határozot t Azért tehát ellenfeleinek érvelése 
nem meggyőző. 0 ki tudja mutatni, hogy a zsinatok téved-
tek, de visszavonni azt, a mit oly bőségesen bizonyít a 
Szentírás, nem tudja. E szavaihoz még e felkiáltást csatol ta: 
Isten engem űgy segéljen.] 

Erre az officíalís épen csak egy pár szóval annyit 
mondott, hogy nem lehet kimutatni, hogy a zsinat tévedett. 
Márton azonban kijelentette, hogy ő tudja kimutatni, szí-
vesen meg ís teszi. 

De minthogy a tanácsterem már teljesen sötét volt, 
mindenki szállására távozott. Mikor az istenes férfiú Luther 
a császári vfelség elől az emelvényről távozott, a spanyo-
lok nagy része lehurrogta őt ós szüntelen gúnyolódással 
és folytonos zúgással kisérte. 

Mikor a Misericordia Domini vasárnapja utáni pén= 
teken a választófejedelmek, berezegek ós birodalmi ren-
dek, kik a gyűléseken részt szoktak venni, összegyüle-
keztek, a császár egy sajátkezű iratot küldött a gyűlésbe 
ily tar ta lommal: „Őseink, kik azonkópen keresztyén feje-
delmek voltak, a római egyháznak, melyet most Márton 
doktor megtámad, mindenkoron engedelmes fiai voltak. 
Minekutána pedig ez egy űjjnyira sem akar engedni téve-
déseiből, becsülettel mi sem állhatunk el apáink hagyo-
mányától, hogy megvédjük ősi hi tünket és támogassuk a 
pápai széket. Magát Mártont tehát ós azokat, kik hozzá 
szítanak, birodalmi átokkal sú j t juk és üldözni fogjuk 
minden eszközzel, mely alkalmas elpusztítására. A hit-
levélben biztosított szabad kíséretet azonban megszegni 

» . nem akarjuk, sőt gondunk leszen arra, hogy épségben 
eljusson oda, a honnan megidéztük/ ' 

Károly császár ezen rendelete fölött a választófeje-
delmek, berezegek ós birodalmi rendek egész péntek dél-
után, sőt másnap szombaton is egész napon át tanakod-
tak, úgy hogy Márton mindaddig a császári felségtől sem-
miféle utasítást nem kapott. 
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Ez idő alatt sűrűn látogatták őt fejedelmek, grófok, 
bárók, lovagok, köznemesek, egyháziak ós világiak, a 
polgáremberek sokaságáról nem is szólva. Ezek folytono-
san szállása körű i tartózkodtak és nem bírtak betelni 
nézésében. 

•Sőt meg két czódulát2 ís kifüggesztettek, az egyiket 
Luther ellen, a másikat — mint gondolják — 'Luther mel-
lett. Ámbátor sokan, még pedig istenes emberek, úgy 
gondolják, hogy ezt ís ellenségei függesztettek ki azzal a 
gonosz czélzattal, hogy ürügyőt találjanak a szabad kísé-
ret megszegésére, a miben a pápai követek nagy serény-
séggel buzgólkodtak, 

A Jubílate vasárnapja utáni hétfőn ebéd előtt a trieri 
érsek megízente Márton doktornak, hogy következő szer-
dán reggeli hat órakor jelenjék meg előtte egy időközben 
megjelelendő helyen. 

Kedden Szent György napján felkereste őt a trieri 
érsek udvari papja urának parancsára azon kéréssel, hogy 
másnap az előbb megállapított órában jöjjön el urának 
szállására. 

Szerdán Szent György napja után Márton doktor a 
meghívásnak engedve felkereste a trieri erseket szállásán. 
Bevezették őt az érsek udvari papja és a császári herold, 
kísérték pedig azok, a kik Szászországból és Thüringiá-
ból vele jö t tek volt, ezeken kívül néhány meghitt embere. 

: Itt a trieri érseknél jelen voltak Joakim, brandenburgi 
őrgróf, György szász herczeg, az augsburgi ós branden-
burgi püspökök, a német lovagrend mestere, Wertheim 
György gróf, Bock doktor Strassburgból és Peutinger 
doktor. A beszedet Vehus doktor, a badeni őrgróf kan-
czellárja kezdte. Tiltakozott az ellen, mintha ők azért 
hívták volna ide, hogy veie (butnerrel) eszmecserébe vagy 
vitatkozásba bocsátkozzanak; tisztára csak keresztyéni sze-
retetükben és kegyelmességükben eszközölték ki egyes 
fejedelmek a császári felségtől az engedélyt, hogy jó szó-
val, testvéries szeretettel lelkére beszélhessenek. A zsina-
tok, ha eltérő dolgokat határoztak is, egymásnak ellen-



A W O R M S I . T Á R G Y A L Á S O K 

ni ondót nem határoztak, de sőt meg* .ha tévedtek volna is, 
azért tekintélyük meg nem ingott, legalább nem annyira, 
hogy tetszése szerint bárki ellenük támadhasson. Beleszőtt 
beszédébe sokat a ' Századosról (Máté 8, 8,) és Zákeusról 
(Luk. 19, 6.), továbbá -az emberi intézményekről, szertartá-
sokról, rendeletekről ós azt bizonyítgatta, hogy mindeze-
ket a gonoszság elnyomása végett szentesítették az idő-
viszonyokhoz ós a változott helyzetekhez - képest s hogy 
az egyház nem is lehet el emberi intézmények nélkül. 
Gyümölcséről esmórfcetik meg a fa (Máté 12, 33.). Azt is 
mondta, hogy sok üdvös dolog származott a törvényekből, 
hogy a zsinatokon részt vettek Szent Márton, Szent Miklós 
ós még sok más szent. Továbbá hogy (Luther) könyvei 
hihetetlen forrongást ós mozgalmat fognak előidézni, hogy 
a köznép a keresztyén ember szabadságáról írott köny-
vecskéjével visszaélve lerázhatná jármát ós állandósíthatná 
az engedetlenséget. Egészen más idők vannak most, mint 
akkoriban, mikor a sokaságnak, mely hitt vala, szívek 
lelkek egy vala. (Ap. Csel. 4, 33) Azért hát szükség van a 
törvényekre. Fontolja meg továbbá, hogy sok jó dolgot 
is írt, még pedig kétség kívül a legjobb szándókkal, mint 
például a hármas igazságról és egyebet, úgy hogy most 
már bizonyára az Ördög fondorkodik titkos cselvetéseivel, 
hogy összes könyvei örökre elkárhoztattassanak. Mert abból 
fog megítéltetni, a mit utoljára írt, valamint a fát is nem 
virágáról, hanem gyümölcséről ismerik meg. Itt aztán be-
szólt a délben pusztító döghalálról, az éjszaka kegyetlen-
kedő dögről és-a repülő nyílróh (Zs. 91, 5„ 6.) Egész beszéde 
intő tartalmú volt, tele szónoki közhelyekkel: a törvények-
nek szükséges ós üdvös voltáról, a lelkiismeretnek, a köz-" 
és magánérdekeknek veszélyeirők Beszéde elején is, köze-
pén is, végén is nyomatékosan ismételgette egyazon dolgot, 
hogy tudniillik ez a figyelmeztetés a császárnak rendkívüli 
szíves jóakaratából ós különös kegyéből történik. Beszédje 
végen záradókkópen fenyegetően hangsúlyozta, hogy ha 
szándókához makacsul ragaszkodnék, a császár fel fog 
lépni ellene birodalmi; átokkal- fogj'a • -sújtani, -iratait podi^ 



4 8 4 I) . LUTIIEK M Á R T O N 

elkárhoztatni. Figyelmeztette, hogy ezt is, minden egyebet 
ís, jól gondoljon és fontoljon meg. 

Márton doktor erre következőképen felel t : 
„Legkegyelmesebb Fejedelmek és Urak! Azért a rend-

kívül kegyes jóakaratér t , melyből ez az intelem szárma-
zott, legalázatosabb köszönetemet mondom. Jól tudom, 
hogy én sokkal hitványabb emberke vagyok, sem hogy 
méltó volnék arra, hogy ily hatalmas urak által meg-
intessem. Nem is kifogásoltam én minden zsinatot, hanem 
csak a konstanczit, meg pedig különösen azért, mert kár-
hoztat ta Isten igéjét, mely Húsznak e zsinaton kárhoztatot t 
ezikkelyehen foglaltatik: Krisztus egyháza az üdvösségre 
hívatot taknak összessége. (Ecclesia Christi est universitas 
praedestinatorum). Ezt a teteit kárhoztat ta a konstanczi 
zsinat ós evvel együtt ezt a hitczikkelyt is : „Hiszek egy 
közönséges keresztyen anyaszentegyházat." Hogy ő nem 
irtózik attól, hogy akár vérét életét feláldozza, csak arra 
ne szorítsák, hogy kénytelen legyen Isten világos igéjét 
megtagadni. Mert ennek védelmében inkább az Istennek 
kell engedni, hogy nem az embereknek. (Ap. Csel. 5, 29). A 
botrány kétféle: az egyik a szereteté, a másik a hité. A 
szereteté az erkölcsöktől, az élettől függ, a hité azonban 
az Isten igéjétől függ s ez el nem kerülhető. Az ő hatal-
mában nem áll, hogy Krisztus ne legyen botránkozásnak 
kősziklája. Ha tisztán prédikálnák a hitet ós volna hűséges 
felsőség, az evangóliom egymagában is elegendő volna ós 
feleslegesekké válnának az emberi törvények. Tudja hog^ 
engedelmeskedni kell a felsőségnek ós a hatalom birto-
kosainak, még ha azok tűrhetetlen gouosz életet folytatnak 
is; tudja, hogy az embernek egyéni vélekedését el kell 
fojtania, különben könyveiben is ezt hirdette. Csak arra 
az egyre ne kényszerítsék, hogy Isten igéjét megtagadja, 
minden egyebet teljes engedelmességgel kész megcsele-
kedni. 

Márton doktor erre kiment és a fejedelmek tanácsot 
tar tot tak, mit feleljenek neki. Beszólították ismét és a 
badeni kanczellár ismételte előbbi figyelmeztetését, hogy 
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bocsássa iratait a császárnak és a birodalmi rendeknek 
ítélete alá. 

Erre Márton doktor alázatosan és szerényen azt vá-
laszolta, hogy o nem engedi, soha nem is fogja engedni, 
hogy azt mondják róla, hogy o felt a császárnak, fejedel-
meknek és birodalmi rendeknek í téletétől Annyira nem 
irtózik o ezeknek ítéletétől, hogy iratait akár a legcseké-
lyebb ember legszigorúbb vizsgálatának ís szívesen átengedi, 
feltéve hogy e vizsgálat a Szentírásnak ős Isten igéjének 
tekintélye alapján tőrtónik. Mert Isten igéje ő előtte oly 
meggyőző, hogy engedni csak űgy tud. ha Isten igéjéből 
ok ta t j ák kí a helyesebbről. Szent Ágoston ís azt írja, hogy 
meggyőződött arról, hogy feltótlen tekintélye csak az úgy-
nevezett kánoni könyveknek van; egyéb íróknak, legyenek 
bármilyen szent életűek és nagy tudománynak, csak annyi-
ban hisz ; ha igazat írnak. Aztán Pál apostol Is azt írta a 
thessaloníkabeliekhez: Mindeneket megpróbáljatok, a mi 
jó, azt megtartsátok, (L Thess. 5, 2 i), és a galáczíabelíekhez: 
De ha szinte a mennyei Ángyai hirdetne nektek valamit 
azonkívül, a melyet néktek hirdettünk, legyen átok (GaL 
1, 8), úgy hogy nem szabad neki hinni. Annál buzgóbban 
kéri őket, hogy a Szentírásban ős Isten igéjében fogva 
tar to t t lelkiismeretét ne szorítsák az Isten világos szavai-
nak megtagadására s hogy kinek-kinek külön s a császári 
felségnek is kegyébe ajánlja magát, mert egyébkent nin-
csen semmi, a mit a legnagyobb készséggel meg nem tenne. 

E szavaira a brandenburgi választó fejedelem azt a 
kérdést intézte hozzá, váljon azt mondta-e, hogy egyéb-
ként nem fog engedni, ha csak a Szentírás szavaival meg-
nem győzik. Márton doktor pedig azt a feleletet a d t a : 
„Ügy van, kegyelmes uram, vagy világos és kézzelfogható 
észokokkal." 

Az értekezlet így véget ért. A többi fejedelem a csá-
szári udvarba távozott, a trieri érsek azonban Márton doktort 
beszólította szobájába ós vele együtt officíálisát Eck Jánost 
és Cochleust is. Mártonnal voltak Schurff Jeromos és 
Amsdorf. 

1). Luther M. művei. orv 
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Ekkor az officiális, mint valami ügyvéd, bizonyítgatni 
kezdte, hogy a Szentírásból mindig eretnekségek szármáz-
tak, mint az aríanusokó e helyből: Az Atya nagyobb én 
nálamnál (Ján. 14, 28), egy másik az evangóliomnak e szavai-
ból : József nem esmérő feleséget, míg szüle amaz Ő első-
szülött fiát (Máté 1, 25). Aztán még arra is vállalkozott, 
hogy megdöntse azt a tétel t : az egyetemes egyház a szen-
teknek közössége. A konkolyból búzát, a testek váladéká-
ból tagokat akar t készíteni. Ezt ős más gyerekes beszédeit 
sorra megezáfolták Márton ós Jeromos doktor. Cochleus 
is belekiabált, de csak egyre arra figyelmeztette Mártont, 
hogy álljon el szándékától. Meggyőzni nem is próbálta. 
Végre elváltak. A trieri érsek szerette volna, ha ebéd után 
ismét összejöttek volna, de ez nem igen volt ínyére az 
officialisnak ós Cochleusnak„ 

Ebéd után Cochleus Márton doktort felkereste szál-
lásán és gyűlöletes szőrszálhasogatásokkal kezdte ostro-
molni. Támadásait szerényen bár visszautasították Jeromos, 
Jonas ós Thiloninus, Sőt nem átall ott a követelni tőle, 
hogy mondjon le a hitlevél nyúj tot ta biztosítókról ós úgy 
vitatkozzék vele s egyre bíztatta a visszavonásra,, Márton 
doktor azonban páratlan jóságában és becsületességében 
nyájasan beszólt vele ós távozásakor figyelmeztette, hogy 
ne ragadtassa el magát szenvedélye által és ha valamit 
ír ő ellene, támaszkodjék a Szentírás tekintélyére, mert 
egyébként hasztalan lesz minden fáradozása. 

Este felé a trieri érsek Amsdorf út ján azt izente 
Márton doktornak, hogy a császár a hitlevél érvényessegét 
két nappal meghosszabbította, hogy ezen idő alatt még 
lehessen vele tárgyalni s hogy ennek következtében más-
nap Peutinger doktor és a badeni kanczellár fel fogják őt 
keresni, sőt hogy az érsek maga is beszélni fog vele. 

Csütörtökön, Szent Márk napján délelőtt Peutinger 
és a badeni kanczellár rábeszélni próbálták Márton dok-
tort, hogy iratait egyszerűen, minden fenntartás nélkül 
bocsássa a császárnak és a birodalmi rendeknek Ítéletére. 
Luther azt felelte, hogy o szívesen megtesz ós eltűr min-
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dent, ha a bírálat a Szentírás tekintélyére fog támasz-
kodni, egyébként o ópenséggel semmibe sem egyezik bele. 
Mert Isten az o prófétája által megmondotta, hogy „ne 
bízzatok a fejedelmekben, az embereknek fiaiban, kikben 
nincsen szabadításra való erő (Zsolt. 146,3„), továbbá hogy 
„átkozott a férfiú, a ki bízik az emberben" (Jer. 17, 5.)0 

Mikor hevesebben ostromolták, azt felelte nekik, hogy 
semmit sem szabad kevósbbó emberek íteletére bízni, mint 
az Isten igéjét. Erre eltávoztak azzal a kéréssel, hogy 
gondolja meg a dolgot, hogy jobb feleletet adhasson s hogy 
délután majd újra felkeresik. 

Ebéd után újra beállítottak ós ugyancsak abban 
fáradoztak, a miben délelőtt eredménytelenül j á r tak volt. 
Arra kérték, hogy legalább a legközelebbi zsinat ítéle-
tére bízza könyveit. Erre rá is állott Luther, de olykópen, 
hogy ők maguk válasszák ki könyveiből a zsinat ele ter-
jesztendő tételeket, továbbá, hogy az ezek fölött való 
ítélkezés a Szentírásnak és Isten igéjének bizonyságai 
szerint történjek. Amazok pedig elhagyván Márton doktort 
azt jelentették a trieri érseknek, hogy Luther megígérte, 
hogy könyveit egyik-másik tételt illetőleg a zsinat ítéletere 
bízza s hogy addig is hallgatni fog róluk. 

Pedig erre Márton doktor még csak nem is gondolt, 
mert hiszen eddigelé is mindig azt vallotta, hogy semmit 
meg nem tagad, semmit el nem odáz, a mi Isten igójóre 
tartozik. 

Azért hát Isten különös kegyelméből törtónt, hogy 
az érsek Márton doktort magához szólította, hogy ezt 
sa já t szájából meghallja. Mikor aztán észrevette, hogy 
Márton doktor egészen mást mond, mint a mit neki meg-
bízottjai jelentettek, kijelentette, hogy sokért nem adja, 
hogy maga hallhatta Márton doktort, mert külömben 
azonnal a császárhoz ment volna, hogy előadja neki, amit 
megbízottjaitól hallott. 

A trieri érsek pedig igen kegyesen beszólt Márton 
doktorral, még pedig eleinte négyszemközt, a császárnak ós 
birodalmi rendeknek ítéletéről ós a zsinatról. E beszélgetés 

30* 
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közben Márton doktor nem titkolta el abbeli meggyőző-
dését, hogy nem nagy megnyugvással bocsáthatná ügyét 
azoknak Ítéletére, a kik őt, holott pedig hitlevéllel híva-
to t t meg, újabb rendeleteikkel megtámadták és kárhoz-
ta t t ák és a pápa ítéletét és bulláját megerősítették. 

Később az érsek Luther egyik bará t jának bevonásá-
val tanácsot kért Márton doktortól, mily eszközökkel 
lehetne ezt a bajos dolgot orvosolni. Luther azt felelte, 
hogy jobb tanács nincs, mint az, a melyről Lukács apostol 
tanúsága szerint Gamáliel azt mondotta az Apostolok 
Cselekedeteinek ötödik könyveben (38. v.): „Ha emberek-
től vagyon e tanács és dolog, semmivé leszen: ha pedig 
Istentől vagyon, ti fel nem bonthatjátok." Ezt a császár 
és a birodalmi rendek megírhat ják a pápának. Mert ő 
tudj a, hogy ha kezdeményezése nem Istentől való, három, 
sőt két óv alatt is magától el fog enyészni. 

Az érseknek azon kérésére, hogy mit tenne, ha ki-
válogatnák a zsinat elé terjesztendő tételeket, Luther azt 
válaszolta, hogy csak azok a tételek ne legyenek ezek, 
melyeket a konstanczí zsinat elkárhoztatott . Erre az érsek 
azt mondta, hogy ő bizony attól tart , hogy épen azok 
lesznek. „Már pedig, mondá Luther, ezekről nem tudok, 
de nem Is akarok hallgatni, mert biztos vagyok abban, 
hogy ezeknek kárhoztatásával az Isten igéjét kárhoztat-
ták. Inkább fejemet, életemet áldozom fel, mintsem hogy 
Istennek oly világos beszedet megtagadjam." 

Az érsek erre Márton doktort látva, hogy Isten igé-
jé t emberek Ítéletére bízni sehogysem akarja , kegyesen el-
bocsátotta. Kérésére, hogy eszközöljön ki számára kegyel-
mes ©Ibocsáttatást a császári felség részéről, azt vála-
szolta, hogy gondja lesz rá és hogy majd értesíteni fogja. 

Nem sokkal utóbb a t r ien officialis az ausztriai 
kanczellárnak ós a császári t i tkárnak Maximilianusnak4 

kisétében Márton doktor szállásara jö t t és tudtára adta 
neki a császár rendelkezését: Minthogy a császárnak 
választófejedelmeknek, herczegeknek és birodalmi rendek-
nek sokszori, bár eredménytelen intéseire sem akar t 
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magába térni, nincs egyéb hátra, mint hogy a császár, 
mint a katholikus hit védője jár jon e l A császárnak tehát 
parancsa az, hogy innentől számítva huszonegy napon 
belül tér jen vissza biztos helyre biztos kiséret mellett, 
melyet neki nem tagad meg, de útközben ne izgassa a 
népet prédikáczíőival ós í rásaival 

Erre a keresztyéni lelkületű szerzetes szerenyen 
ezeket mondta : „A hogy Istennek tetszett, úgy l e t t ; 
áldott legyen az Úrnak neve l ( Jók 1, 21.) Mindenekelőtt 
legalázatosabb köszönetemet mondom a legkegyelmesebb 
császári felségnek, a választófejedelmeknek, herczegeknek 
és a többi birodalmi rendeknek az eddig megtar tatot t ós 
meg megtartandó szabad kíséretért, a kegyes ós jóakaró 
kihalIgattatásérto Semmi egyebet nem kívántam, mint a 
reformátiót a Szentírás alapján, melyhez oly szívósan ragasz-
kodoHL Egyébként a császári felségért ós a birodalomért el-
szenvedek mindent, életet, halált, dicsőséget, gyalázatot ós 
nem kötők ki magamnak semmi mást, csak az Isten igé-
jét, hogy azt szabadon hirdethessem és vallhassam. Leg-' 
alázatosabban ajánlom és --rendelkezésére bocsátom maga-
mat a császári felségnek ós az egész birodalmi gyűlésnek.a 

Másnap tehát, vagyis a Jubílate vasárnapja után 
pénteken, április 26=án búcsút vett pártfogóitól és bará-
taitól ós megreggelizvén útnak indult délelőtti tíz óra k ö r ü l 
Kisérték pedig azok, a kik odautaztában vele jöt tek volt, 
azonkívül Schurff Jeromos, wittenbergi jogtudós is= A 
császári herold, Sturm Gáspár, néhány órával később 
Oppenheimban érte utói, hogy a császár szóbeli paran-
csára elkísérje. 

Isten pedig tar tsa meg ezt a kegyes férfiút, a ki az, 
evangéliom védelmére és tani tasara született, egyhaza 
javára Igéjével egyetemben. Ámen 





J E G Y Z E T E K . 





1 „A n e m e t n e m z e t k e r e s z t y é n n e m e s s é g é -
h e z " cz. s z a k a s z h o z . 

1 Amsdorí Miklós a wittembergi egyetemnek 1511 óta theol. 
tanára, Luther egyik legelső s leghívebb bajtársa, kit a lipcsei vitára 
s a wormsi birodalmi gyűlésre is elkísért. Meghalt Eisenachban, mint 
generális superintendens (1565). 

2 Péld. könyve. 3, 7. 
3 Latin példabeszéd: »Monachus semper praesens«. 
4 I. Kor. 3, 18. 
5 Június 24. 
6 L Erigyes , »a vörösszakállú« (barbarossa), uralkodott 1152 — 1190. 

II. Frigyes, előbbinek unokája, uralkodott 1215—1250. Mind a kettő a 
Hohenstaufok jeles törzséből. Kemény harczot vivtak a pápasággal az 
olasz birtokok (Lombardia, Siczilia, Nápoly stb.) miatt. A harcz a Hohen-
staufok bukásával végződött. 

7 így IV. Henriket VII. Gergely pápa alázta meg. 
8 II. Gyula pápa (1503—1513) egész uralkodása alatt a szomszé-

dos államokkal (Németország, Francziaország, Velencze) háborúskodott. 
9 A romanisták tRömlinge) azon theologusok, a kik a pápa vak 

és engedelmes szolgái voltak. Másutt egyszerűen »pápistáknak* nevezi 
őket. 

10 Tonsura, a barát leborotvált fej búbja; a régi magyar nyelven: 
pilis. (p. o. Sztáraynál.) (L. »Az egyház babyl. fogs.« cz. m. 97. j.) 

11 Oelgötze régi német bálványkép; rendszerint a tunya embereket 
jelképezte. 

12 August imis numidiai, Ambrosius milanói. Cyprianus karthágói 
püspökök a IV. és V. században. Legnagyobb befolyást gyakorolt Lutherre 
a hitelvek dolgában Augustinus. Szerzetét is róla nevezték el. 

13 >Cliaracter in<leleMlis.« A pápás dogma szerint a kit a püspök 
pappá vagyis a szent papirend (ordo) tagjává avatott, az rendének jellegét 
többé nem veszíthette el. 

14 2>Iiiterdictiuii«, szószerint tilalom, átvitt értelemben átok. Ezzel 
a római egyház az engedetleneket (egyeseket, városokat vagy egész orszá-
gokat) sújtott s ez alapon volt általános, részleges és személyes (generale, 
speciale és personale) interdictum. A hol azt kihirdették, ott elnémultak a 
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harangok, egyházi temetésben senkit nem részesítettek, nem kereszteltek, 
misét csak csendben, zárt ajtók mögött mondottak, az ú:vacsorát csak a 
haldoklóknak szolgáltatták ki; lakodalmi ünnep, esküvő nem volt tartható, 
egyszóval minden élet kihalt. Manapság már inkább csak a személyes 
átkot alkalmazzak. Az interdictum classikus okmánya V. Márton pápának 
hires »Coena Domini« czimű bullája (Sept. Decret. III. Tit. XVI), melyet 
minden Zöld-Csütörtökön évről-évre kipublikálnak. (L. a 77. j. is.) 

15 Lutlier vitázó ellenfelei közül tényleg többen állították e ször-
nyűség t 

16 ÍTfergely, Armenia patriarchája a IV. században. Luther itt Ger-
gely regula pastoralis«-ából idézi (P. II. C. VI) e helyet: »Omnes homi-
nes natura aequales genuit, sed varian te meritorum ordine alios aliis 
culpa postponiU. 

17 Máté 16, 19. 
18 Máté 18, 18. 
19 Lukács 22, 32. 
20 Coneiliabulum = titkos, jogtalan, zugzsinat. 
21 .' 25-ben. E zsinaton többek kozt a papság jogviszonyait is ren-

dezték, de a római püspök primátusa szoba sem került. 
22 Nagy Constantin a római világbirodalom (nyugat és kelet) nagy 

monarchája (meghalt 337-ben\ A keresztyénség buzgó terjesztője volt, 
bár maga csak közvetlen halála előtt keresztelkedett meg. Ennek a nevére 
koholták a Sylvester pápához intézett híres donatio-levelet a mely szerint 
ő halálos ágyán a római világbirodalom örökösévé a római pápát tette 
volna. E »donatio« koholt voltát azonban — mint a bevezetésben hivat-
koztunk rá — már Valla Lőrincz oly alapossággal kimutatta, hogy azóta 
komoly róm. kath. jogász annak hitelességét nem védelmezi. Luther egy 
külön munkát is írt később róla. Majd bemutatjuk azt is. 

23 II. Kor., 10, 8. 
24 Az úgynevezett t i a r a , magas, kék és zöld sávos bíborsüveg 3 

korona-abroncscsal, oldalt lelógó két szalaggal. Legelőször V. Orbán hasz-
nálta (f 1370), jelen formájában II. Pál (f 1471) után maradt fenn. Az 
első pápai süveg egyszerű fehér szövet volt; majd sávos szövet, arany 
homlokabroncscsal. VIII. Bonifacius (f 1303 ez abroncsnak korona-alakot 
adatott (»regnum«) s még egy második abroncsot is tétetett reá; ezt bőví-
tette ki aztán V. Orbán a harmadikkal (triregnum). Csúcsán a földalmán 
nyugvó kereszt az egyház világuralmát symbolizálja. 

25 A mitra, vagy infula egy csukafej-alakú, két ajkban végződő, 
összecsapható, csúcsos, gyakran drágakövekkel és gyöngyökkel ékesitett 
föveg, hátul a nyakra lelógó két szalagbojttal (infulae). Hasonló, csak-
hogy egyszerűbb és infulák nélkül való mitrát viselnek az apátok. Az 
infula maga nyilván a pap áldozárjellegét jelképezi; infulával, vagyis 
kötőszalaggal ékesitették fel hajdan az áldozati barmokat is, vallásos 
rendeltetésük szerint. Mint ilyen — az infula különös tisztség jele. 



J E G Y Z E T E K 4 7 5 

2© Mönclibergj máskép Münch- vagy Michelsberg is. E hegyen 
Luther idejében egy benczés kolostor állott, a mely ma szegény polgárok 
menedékháza. 

27 Eredetileg is csak 12-en voltak, mind római parochusok s a 
főparochus, a pápa alárendelt kormányzó társai. 

28 Francziaország' (a gallicán egyház) már 1268-ban szembeszál 
a pápasággal; 1438-ban a Rómának szóló járulékokat is a franczia király 
és papság megerősítésétől tették függővé; az annátákat jórészben meg-
szüntették s a pápát a franczia nemzeti egyház ügyeibe való beavatko-
zástól eltiltották. I. Ferencz ugyan 1516-ban (politikai kényszerűségből) az 
annatak dolgában kész volt engedményeket tenni, de a nemzeti papság 
ellen sz gult s 1517-ben a Sorbonne (a párisi theol. facultás) is a zsi-
natra appenált a gallicán egyház jogai és szabadsága ügyében. Luther 
tehát valóban jó példára hivatkozott itt. 

29 Mai pénzértékben 10—12-szerese. Tehát 6—7 millió korona. 
30 Aimáták (annus = év). Ennek egyházjogi jelentősége az, hogy 

a római pápának joga van az összes megüresedett alapítványoknak az 
üresedés első évére szóló jövedelméhez Vájjon, hogy — mint Luther 
állítja — eredetileg a török ellen való védekezés czéljából szavazták-e 
meg e gazdag jövedelmi forrást a rendek a pápának, a ki aztán ebből a 
szokás révén törvényes jogigényt csinált; avagy hogy nem régibb eredetű 
járulék-e az, mint egyes róm. kath. jogászok állítják, az bizonytalan. 
Bizonyos csak az, hogy a német rendek is, az 1518. évi ágostai biro-
dalmi gyűlésen (a hol Luthert, tudjuk, Kajetán kihallgatta) az annátákat 
ugyancsak Luther magyarázata értelmében fogták fel. 

31 »Papstmonate«. Az 1448-ban III. Frigyes német császár és V. 
Miklós pápa között kötött concordatum értelmében az év páratlan számú 
hónapjaiban az alapítványok betöltésének joga a pápát, a páros hónapok-
ban pedig a püspököket illette meg. Ezért ama páratlan hónapok a pápa 
hónapjainak (menses papales v. apostoliéi) neveztettek. 

32 »Papsts Gresiii(le« = familiaris, a pápa családi, tehát birtok-
körébe tartozó. 

33 Czélzás Albrecht mainzi érsekre, ki magdeburgi és halber-
stadti püspök is volt s mint ilyen, bizonynyal jó pénzért megkapta a 
biboros kalapot. Egy püspöki köpeny ára átlag 10—30.000 frt. volt 
(akkori pénzben). 

3A A pal l ium egy fehér gyapot szalagkötő, fekete keresztekkel át-
szőve. A palliumot a pápa az érsekeknek (ritkán püspököknek is) adja s érte 
a kinevezett érsek, hivatalbaléptétől számitott 3 hónap alatt folyamodni 
köteles. Természetesen jó pénzt fizet érte, de megfizeti szivesen, mert míg 
e kötelezettségének eleget nem tett, hivatalának sem teendőiben, sem 
jogaiban része nincs. Hutten beszéli Yadiscusában, hogy egy szigorú 
mainzi püspök (Isenburg Ditrich) vonakodott a palliumért folyamodni. A 
midőn intés daczára is megmaradt elhatározása mellett, a pápa interdic-
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tum alá vetette s hogy hasonló esett ne ismétlődjék, összes utódait az 
addigi dij kétszeresének fizetésére kötelezte, - vagyis 10 helyett 20 ezer 
forintra emelte a pallium diját. Luther is ennyit emlit. Mondják, hogy a 
pápai kertekben az e palliumokhoz szükséges gyapjú termelése végett külön 
kis juhászatot tartanak. Yalószinűleg ez a világ legtöbb kamatot hozó 
juhtenyészete. 

35 Ez a strassburgi püspök H L Yilmos volt, származására Hohen-
stein gróf. Már elődje, Albrecht is gondolt javitásokra. Luther nézetei 
1520-ban már Strassburgban is el voltak terjedve s nyilván ezek hatása 
alatt fogott Vilmos püspök a reformokhoz, melyektől azonban a pápa 
eltiltotta. 

38 Praebendák = Pfründe. A Pfründe szó az ó magasnémet pru-
anta (táplálék, fizetés) szóból ered, ebből lett aztán az újlatin praebenda, 
melynek a classikus latinban a »beneficium« (jótétemény, adomány) szó 
felel meg. A római kánonjogban a praebenda bizonyos egyházi javak 
összfoglalatát jelenti, a melyeknek jövedelme s élvezete bizonyos egyházi 
hivatal ellátásához van kötve, pl. a püspökség. 

37 Commeiidák (commendo = ajánlok) bizonyos egyházi hivata-
lok, a melyeket a pápa ruház valakire, a nélkül azonban, hogy az illető 
a hivatalnak terheit is viselné. Tehát amolyan sine cura hivatal, jogélve-
zet, kötelességek nélkül. 

38 Incompatibil ia (összeférhet.lenség . A kánonjogban általában ki 
van mondva az alapelv, hogy több egyházi hivatal (pl. több püspökség) 
együtt egy személyre nem ruházható. Miért is e hivatalok avagy tisztségek 
összeférhetlenek = beneficia incompatibilia. Ámde a rendszert áttöri 
azon másik alapelv, hogy oly hivatalok, a melyekkel nincs lelkipásztor-
kodás összekötve, összeférnek — b. compatibilia. 

39 Iiicorporatio. Az incompatibilis egyházi tisztségeknek együtt 
egy személyre való ruházása az újabb tisztségeknek a régibe való 
bekeblezése útján. Ez incorporatio többféleképen történhetett mégpedig: 
»per unionem« (unió), vagyis több ily javadalomnak egyszerű egyesítése 
útján, mely egyesités ismét vagy »per confusionem* (confusio), vagy 
»per subjectionem« volt végrehajtható, azaz egyes javadalmak össze-
olvasztása, vagy egymás alá valá rendelése útján; — vagy pedig »per 
aequilitatem«, a midőn t. i, az egyes javadalmak nevök s jogviszonyaik 
szerint tovább meghagyatnak ugyan, s csupán csak birtokosuk nevében 
egyesülnek; — vagy pedig »per incorporationem«, a legelői emiitett mó-
don, illetőleg olyformán, hogy bizonyos hivatal avagy javadalom valamely 
kolostorhoz vagy alapítványhoz kebeleztetik be. Mindé változtatásokat 
azonban csak a kormányzó hatalom (pápa) hajthatja végre. 

10 Datarius = pápai előkelő hivatalnok (biboros), a »dataria 
Romana ílnöke. E »dataria Román a « viszont a pápai kormányzó tes-
tület (cuna Romana — egyik osztálya, a melynek jogkörébe a kegyelmi, 
dispensationalis (felmentményi) ügyek s a pápa számára fentartott hiva-
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taladományozások elintézése tartozik. Ha valamely tisztség 25 dupla-
aranynál kevesebbet hoz be, azt maga a datarius adományozza. 

41 Unió, »per unionem* (L. fentebb 39. j.) 
42 Admmistrat io = bizonyos egyházi hivatal ellátása, javadal-

mainak a czim kivételével való élvezetével. 
43 Simoiiia, egyházi javakkal való üzérkedés. A • szó eredetét 

Simon mágustól vette, a ki az Ap. csel. tudósitása szerint az apostoloktól 
a Szentlelket pénzen akarta megvenni. (Ap. Cs. 8. 9. s k.) Ugyané szóval 
jelezték azt is, a midőn például valaki az egyházi vétségekért rámért 
büntetést pénzzel lerótta. A mint látjuk, a kánonjog a simoniát tiltja; 
ámde azért azt nagyban gyakorolták. A mint Hutten »Yadiscus«-ában 
mondja: »Simonismum verbo' quiclem detestantur, re autem vera unum 
colunt et exercenU. 

44 Pectoral is reservat io , alapjában ugyanaz, mint a hirhedt 
jezsuita * mentalis reservatio« tana, Egyébként, hogy a kánon jogban mit 
jelentett, megmondja e helyen maga Luther. 

45 IPropriiis Mötu§9 lényegében önkény. Értelmét Luther maga 
illustrálja. 

46 »A datarius liáza«. V. ö. 40. j. 
47 (Compositioiieso Járulékok, melyeket a dispensatiókért kellett 

lefizetni, névleg a római kegyes intézetek javára. 
48 Confusiones. E szó itt megkülönböztetendő a 39. jegyzetben 

előforduló, hasonló szóval kifejezett kánonjogi fogalomtól. Luther itt 
ostorozva gúnyolja a pápaság kapzsiságát s a confusio szót teljese a a 
zűrzavar, a felfordultság kifejezése értelmében használja, úgy, a mint a 
magyar ember is ez állapotokat előszeretettel nevezi a nyelvében szintén 
meghonosodott »konfúzió« szóval. 

49 A r a j n a i vám. Nagy Károly óta a Rajna mentén több helyen 
vámot állítottak fel s azokat később a rajnavidéki egyházi fejedelmeknek 
adományozták. 

50 »Yalete« szó szerint annyi, mint »Isten veletek«. A szokásos 
latin búcsúüdvözlet. Rendszerint e szóval szokták volt a latin leveleket 
befejezni. Ezért is a szó átvitt értelemben annyit is jelent, mint vég, 
befejezés. 

51 A Fuggerel i azon kor Rothschildjai. Luther azt mondja róluk 
»Tischreden«-jeíben: »Die Fugger können in einer Eile aufbringen ein 
Tonnen Goldes, fünf oder sechs, das der Kai ser nicht vermag«. Főfész-
kük Augsburg volt. A császárok gyakran igénybe vették kölcsöneiket; 
biztosítékul földbirtokokat s tartományokat kötöttek le, A választófejedelmi 
rangban lévő érsekek is, hogy a pallium-pénzeket Rómába megküldhes-
sék, gyakran e ház kölcsönsegélyét vették igénybe. A mainzi választó e 
czélból Fuggertől 30,000 forintot vett föl, a mit Rómába kellett küldenie. 
Minthogy pedig a Tetzel-féle búcsú czédulák ára • első sorban is e 
pallium-díj fedezésére volt szánva, azért a kalmárbarátot mindig egy, 
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a Fugger-ház részéről kiküldött, külön megbízott kisérte § az szedte be a 
pénzt is. Érthető azért, hogy Luther e röpirata végén a Fugger-ház 
elleni rendszabályokat is sürgeti. Egyébként e család a reformáczió iránt 
mindig idegenkedéssel viseltetett, buzgó római hivő volt s a pápás egy-
ház czéljaira sokat áldozott. 

52 L. alább 54. j. 
58 Butter imefeo Hogy mit értsünk e szó alatt, maga Luther 

megmagyarázza az augsburgi birodalmi gyűlésre 1530-ban összegyüleke-
zett egyházi férfiakhoz intézett intésében: »Das waren die Butterbriefe, 
darinnen der Papst verkauft Freiheit, Butter, Kase, Milch, Eier zu essen.« 
Tehát dispensatió bőjtidőn bizonyos ételek alól — jó árért. 

54 Confessionalia, annyi, mint gyónólevelek. Luther maga (Reso-
lutióiban) e szót igy magyarázza: »A scholastikusok confessionaliák-
nak, vagyis gyónóleveleknek (confessio = bűn vallás, gyónás) azon irato-
kat és könyvecskéket nevezték, a melyekben le volt írva a gyónás módja, 
mikéntje s felsorolva a lelkiismeretbe vágó (gyónó) kérdések. A római 
udvarban e szóval azan pápai szabadságleveleket (»Indulte«) nevezik, a 
mélyekké1 ~ pápa bizonyos összegért megengedi, hogy kiki szabadon 
válaszszon egy gyóntatót, a ki aztán a pápától nyert különös megbízatásá-
nál fogva, őt minden oly lelkiismereti teher alól feloldja, a melyek álói 
rendszerint csak a pápa absolválhat«. 

55 Campoíiore és Belvedere római előkelő, fényűző s ép azért 
drága szórakozási helyek. Luther nyilván még 1510. évi római útjának 
emlékeiből idéz itt, a mikor alkalma volt tapasztalni, mily sürün láto-
gatta e helyeket a magas római klérus, is. A Campoíiore, vagy Campo 
di fiore manapság virágpiacz. A Belvedere pedig a pápai Vatican egy 
része. Amaz egyébként »virágos mezőU, ez meg »szép kilátást jelent. 

a§ Officiem = hivatalos teendők s hivatalok is. 
57 »Be íiliiSe« Hivatkozás Gratianus Decretumára (P. II. causa 16. 

quaestio 7. canon 31.), a mely a »filiis vei nepotibus* szavakkal 
kezdődik. 

58 L. 37. jegyzet. 
ö9 Adjutorium, annyi, mint jogi segély ; Luther itt a pápák azon 

eljárását érti e szó alatt, a melylyel a vitás jogi ügyeket illetéktelenül 
magok elé utalják, hogy azokból jogtalan előnyöket szerezzenek, 

60 Reservatio oly jog, a melynek gyakorlását a pápa kizárólag a 
maga számára tartja fenn. P. o. a püspökök megerősítése stb. V. ö. 44. j. 

61 Gratiae (v. literae) expectativae: a pápától osztogatott váromá-
mányok bizonyos alapítványokra, méltóságokra stb., melyek elintézésre 
várnak. 

62 Papstmoiiate. L. 31. j. 
63 Incorporatio. L. 39. j. 
64 Unió. L. 09. s 41. j. 
65 Pens io . Az ordinatio vagyis a szent papirendbe való felvétel 
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tulajdonképen csakis bizonyos egyházi hivatalra való vonatkozással 
volna megengedhető; de ez elvtől eltértek annyiban, a mennyiben felavat-
tak egyéneket a nélkül, hogy hivatalba is léptek volna — sub titulo 
pensionis, azaz oly feltétel alatt, hogy van valaki, a ki addig is, a mig 
az illetőt hivatala ellátja az életre szükségessel, a még hivatal nélkül való 
ordinált eltartását magára vállalja. 

86 Pall ium oko L. 34. j. 
67 Eanzle ir ege in . Minden pápa, a mint trónra lép, új szabályokat 

hozhat, a melyekkel hatáskörét mind a felsorolt dolgokban tetszés szerint 
t ágithatja. 

§8 DrdiiiariiiSj a ki bizonyos egyházi hivatalra szabályszerű képe-
sítettséggel bír. Tehát az egyházi hivatal jogszerű birtokosa, pl. a 
püspökök. 

69 A nicaeai zsinat idevágó határozata igy hangzik (Decr. Grat. 
Pars I. Dist. LXYI. C. 1,): »Episcopi ab omnibus, qui sunt in provincia, 
debent ordinari. Si vero hoc difficile fuerit, vei aliqua urgente necessitate, 
vei itineris longitudine, certe tres episcopi debent in unum congregari, 
ita ut etiam caeterorum, qui absentes sunt, consensum in literis teneant, 
et ita faciant ordinationem. Potestas sane vei confirmatio pertinebit per 
singulas provincías ad metropolitanum episcopum«. 

70 Exemptio. E szóval jelezhető általában az egész kiváltságos 
helyzet, a melyet az egyházi hatalom a világival, a papság a laikusokkal 
szemben elfoglalni törekedett, sőt el is foglalt. Luther e kifejezést itt főleg 
a pápa ama kiváltságaira s előjogaira vonatkoztatja, a melyeket az egy-
házon belül szerzett magának. 

71 Honi© peccati = a bűn embere; az Antichristus gyakori meg-
nevezése. 

72 Ofí ic ia l i sok | a püspököknek peres, főleg hazassági ügyek elin-
tézésével megbizott helyettesei. 

73 Coiisistorium. Luther Németország számára egy teljesen önálló, 
nemzeti egyházi főhatóságot követel, a mely is olyan formán támogatná 
a pr ímást , mint a kardinálisok Rómában a pápát. 

74 Signaturae gratiae et jus t i t iae = a kegyelmi és igazságszol-
gáltató jog gyakorlása, illetőleg kifejezésre juttatása. Rómában a pápás 
igazságügyi legfőbb tanács két csoportra oszlik. Egyik a signatura justitiae, 
a legfőbb felebbezési és semmitőszék, — a másik a signatura gratiae, 
mely a pápa elé terjesztendő kegyelmi ügyekben határoz. 

75 A római pápa, reservationális jogánál fogva, rendkivülileg is 
adományozhatott pl. püspökségeket, a melyek »m curia« megüresedtek 
volt, azaz a melyeknek tulajdonosai a római curia ülésén, avagy erről 
hazamenőben két napi járóföldön belül elhaltak, — avagy a melyeknek 
birtoka felett vita támadt. 

76 Casus reservati , oly bűnesetek, a melyek fel nem oldozhatok, 
de melyek alól pénzért mégis meg lehetett menekülni. Ez a tan, kapcso-
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latban -a búcsú-elmélettel, szolgáltatta Luthernek az első Indítást a 
reformátori oppositióra. 

77 A »Coena Doiii lni--bulla (1. 14. j. is) kiátkoz minden eretneket 
és schismatikust, vagy a kik ezek párt já t fogják; minden fejedelmet, a ki 
országában más felekezetűeket megtűr; mindenkit, a ki máshitűek köny-
veit olvassa stb., végre mindenkit, a ki a pápai rendelkezésekkel szem-
ben egy jövő zsinatra mer appellálni. Ezenkívül kiterjeszkedik mindenféle 
apró vétségekre, melyeket vagyoni szol gálmány megtagadása, engedetlen-
ség stb. esetén elkövetnek a papság és püspökök ellen s melyek mind 
átkot vonnak magukra, valamint azon bűn is, ha valaki a papságot bár-
mely adóval vagy szolgálmánynyal megterheli stb. . . Tudjuk, hogy a 
mikor a pápa a bulla felolvastatása alkalmával 1521 Zöld-csötörtökén 
Luthert is belefoglaltatta,, akkor ez egy mérges röpiratban felelt a pápá-
nak, a melyben a bullát egyszerűen németre forditja, maró megjegyzé-
sekkel fűszerezi s a pápa istentelenségét kérlelhetetlen gúnynyal osto-
rozza. E röpirat czíme: »Bulla Coenae Domini, das ist die Bulla vom 
Abendfressen (coena t. i. annyi, mint vacsora, coena Dni — úrvacsora) 
des allerheiligsten Herrn, des Papst, verdeutscht durch Martin Luther«. 
(1522.) Majd megismertetjük. 

78 Ofíicieii — itt a pápai segédhivatalok. 
79 Luther itt az 1515. évi lateráni zsinatra czéloz. Itt ismerték fel 

legelőbb s határozták el, mint Luther »Tischredeneiben« gúnyosan mondja, 
hogy a halottak feltámadásában hinni kell. 

80 »Signiíicasti«. Kezdőszava a Decr. Creg. Lib. 1. tit. 6. cap. 4-
nek, a melyben II. Pachalis pápa (1099—1118) azon hűség- és engedel-
mességesküről szól, a melyet a püspökök a pápa előtt tesznek. Érdekes 
s manapság is tanulságos e decretum, mely többek közt így szól: »Gum 
a sede apostolica vestrae insignia dignitatis exigitis, quae a b. Petri tan-
tum corpore assumuntur, justum est, ut vos quoque sedi apostolica sub-
jectionis debitae signa solvatis, quae vos cum b. Petro tanquam membra 
de membro habere et catholici capitis unitatem servare declarant". 

81 I m e s t i t u r a az egyházi méltóságoknak hivatalokba s javadal-
maikba való ünnepélyes beiktatása az ország fejedelme által. A pápák 
később ezt a jogot is a maguk számára követelték, mi hosszas és elkese-
redett harczoknak lett szülője Róma és a császárok között. E vitát, amely 
közel egy évszázadon át tartott, a wormsi concordatum fejezte be, V. 
Henrik császár és II. Calixtus között — természetesen compromissum út-
ján, tehát a pápa diadalával. (1122). 

82 >Solitae0« Kezdőszava a Decret. Gregor. L. I. tit. 33. cap. 6-nak. 
A decretum e fejezete III. Incze pápa (1108—1216) levelét tartalmazza, 
melyet ez Comnen Elek görög császárhoz intézett. Tartalmát Luther em-
líti. Többek közt ezt olvassuk e levélben: „Deus facit dna magna lumina-
ria in firmamento coeli. luminare május, ut praeesset diei, et luminare 
minus, ut praeesset nocti, utrumque magnum, sed alterum május. Ad 
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íirmamentum igitur coeli, hoc est universalis ecclesiae, Deus facit' duos 
magna luminaria, i. e. duas instit. it dignitates, quae sunt pontiíicalis 
auctoritas et regalis potestas. Sed illa, quae prae est diebus, i. e. spiritu-
libus, major est; quae verő carnalibus, minor; ut quanta est inter solem 
et lunam, tanta inter pontiíices et reges differentia cognoscatur«. 

83 Pastoral i s . Ugyancsak kezdőszava a Clementinák L. II. Tit. 
XI. G. Il.-nek: »Nos vacante imperio imperátori succedimus«. 

84 »Donatio Constantini«. L. 22. j. 
85 l a p o l y t és S ic i l iá t a pápaság, mint hűbérúr századokon át a 

sajátjának tekintette. Hogy e miatt mily elkeseredett s hosszantartó küz-
delmei voltak a császárokkal, főleg a Hohenstaufokkal s mi lett ez 
utóbbiak részéről a harcz vége, arra 1. 6. j. 

86 Bologna, egykor hatalmas város, melyet a pápa csak hosszas 
harczok után tudott az egyházi államba bekebelezni. 

87 Imola? egy szigeti város, Ravenna területén. Sokáig önálló volt, 
míg végül Milanoval együtt a pápa fenhatósága alá került. 

88 Vincentia lombardiai város. Birtokáért a pápa sokat harczolt. 
89 Kaveim a város, melyet már 755-ben Pipin a pápának ajándé-

kozott. Később különböző fensőség alá került, mignern II. Gyula pápa 
visszahódította. 

90 Áncona hasonlóan sok küzdelem színhelye. 
91 ÜRomagna — Ravennához tartozott. 
92 A lálbcsók eredete azon ősi szokásra vezethető vissza, hogy a 

hívek, templombalépésök előtt, a küszöböt megcsókolták. így cselekedtek 
azon előkelő személyek is, a kiket ilyenkor a templombejárásnál mindig 
a püspökök fogadtak. Idővel aztán a küszöb helyett a püspök lábát csó-
kolták meg. A pápa e czélból czipőjén keresztet s állítólag egy ereklyét 
is hordoz. Hogy mikor jött be a lábcsók szokása, biztosan meg nem álla-
píthatni. VII. Gergely pápa már egyenesen parancsszerűen rendeli el, 
hogy »minden fejedelem a pápa lábát tartozik megcsókolnia 

93 Innen kezdve a XI. pont szövege még csak a 2. kiadásban 
megjelent toldalék, mely kiadás ugyancsak 1520-ban jelent meg. 

94 A kengy elvág megfogása, a mikor a pápa lóra vagy öszvérre 
szállt, Luther szemében — s bizony joggal — a legmélyebb megaláztatások 
egyike, a melyek a német császárokat érték, Barbarossa Frigyes nem is 
akarta megtenni s a midőn övéinek nagy rábeszélésére reállott, kijelen-
tette, hogy dolgát ügyetlenül fogja végezni, minthogy a lovászinas szerepét 
nem tanulta. Luther e szokásról más helyen (»Fabel von der Schenkung 
Konstantins«) igy nyilatkozik: »A pápa annyira vitte, hogy az egész világ 
császárai és királyai őt valósággal imádják, lábát csókolják, a császár a 
kengyelvasát tartja, a pfalzi őrgróf meg épen egyszer a pápa öszvérének a 
farkát volt kénytelen uszályként utána emelni«. 

95 Maceii iavell i , a renaissance e szellemes jogbölcselője (1469 — 
1527) eir onatkozólag így ír: „A keresztyénség közeli végének legbizto-

D . L u t l e YL n v e i . 



482 JEGYZETEK 

sabb előjelője az a tapasztalat, hogy minél közelebb esnek a népek a 
keresztyénség központjához, annál keveseb bennök a keresztyén lélek. A 
római szék botrányos példája s bűntettei okozzák, hogy Itáliából az isten-
félelem összes elemei, de sőt még a vallás iránti érzék is kiveszett, Mi 
itáliaiak tehát főképen az egyháznak és papjainknak köszönhetjük, hogy 
istentelen gonosztevőkké lettünk«. 

96 Aranyévek, vagyis jubileumévek (Jubeljahre). VIII. Bonifacius 
pápa 1295-ben felhivta az egész világot, hogy az egyháznak fennállása 
1300-ik évében Rómába zarándokoljon, egyúttal minden hivő számára, 
ki a mondott évben Péter templomába zarándokol, teljes búcsút ígért. 
Elrendelte azt is, hogy ezentúl minden száz évben ilyen jubileum tartandó. 
Ámde 1348-ban VI. Kelemen pápa már 50 éves cyklusokat rendelt el, II. 
Pál pedig 1470-ben végleg a 25 éves jubiláris cyklust állapitotta meg. Ez 
intézkedés nagyon érthető, mert a zarándokiások Rómának sok milliót 
jövedelmeztek. Sajnos, a 25 éves cykluson alól már lej eb b az intézmény 
teljes közönyössé tételenek veszedelme nélkül nem szállhattak. 

97 Assisi szent Ferencz szül. 1182-ben Assisiben, Alsó-Olasz-
országban. Már kora ifjúságában különös hajlandóságot tanúsított a szer-
zetes-élet iránt s 1209-ben egy új rendet alapitott, a mely seraphinak 
neveztetett. Rendének tagjait kis testvéreknek (minoriták) nevezte, mert 
ideáljuk az alázatosság s alacsony állapot volt s azért priort sem rendelt 
feléjök. A rendet III. Incze erősitette meg 1215-ben. Tagjai most közönsé-
gesen francziskánusoknak neveztetnek. 

98 Domonkos született Spanyolország Calaroge nevű helységében 
1179-ben. Mint pap engedélyért folyamodott a pápához, hogy hozzá csat-
lakozó társaival együtt Franciaországba mehessen, a waldenseknek prédi-
káczió által való visszatérése végett. Ó alapította a Domonkos-rendet 
(Dominikánusok), melynek főfoglalkozása a prédikálás, (»ordo fratrum 
praedicantium«.) III. Honorius 1213-ban erősitette meg az új rendet, 
a mely később az igehirdetés helyett az inquisitiónak lett főmesterévé. 

99 Augusztinus-ra vonatkozólag 1. 12. j. 
100 Szekták, Luther itt nem eretnekre, hanem azon különféle pár-

tokra czéloz, a melyekre akkoriban a szerzetesrendek szakadtak s a melyek 
egymást gyakran a legelkeseredettebben gyűlölték él üldözték. 

101 Diokletian római császár idejében (f 905) vértanúságot szen-
vedett. 

102 A quedlinburgi női zárda (Frauenstift) akkoriban igen nagy 
hirnek örvendett s még a reformatio behozatala után 1812 is fennállott. 

103 Pap vagy puspok Luther a kettő közt ép úgy nem tesz 
különbséget, mint a hogy az apostoli s őskeresztyén egyház nem tett. A 
püspök szó a görög episkopos magyaros formája s felügyelőt, gondnokot 
jelent, tehát oly egyént, a kit az őskeresztyén gyülekezet hivei lelki s 
anyagi ügyeik vezetésével, közakaratból, saját körükből megbiztak. 

104 Hieronymus (Jeromos) híres egyházatya (331—420). A római 
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egyház által a Szentírás egyedül hiteles s feltétlen tekintélyű szövegének 
tekintett u. n. Yulgata tőle való. 

"'05 A görög keleti egyházban (a szerzetesek kivételével) a lelkészek 
h z agra léphetnek, sőt ezt kötelesek is megcselekedni, de csak haja-
donnal s csak egyszer. 

106 A coel ibatus (papnőtlenség) története egyike a pápás egyház 
története legszomorúbb szakaszainak. Kezdetben a papok és püspökök 
általában nős, családos emberek voltak, magok a római pápák is, hosszú 
századokon át. Erélyes és nagyratörő pápák azonban — világuralmi törek-
véseik érdekében — felismerték a papnőtlenség nagy jelentőségét, mert 
az az egyén, a kit rokonság és vér kötelékei a nemzethez és társadalom-
hoz nem csatolnak, sokkal alkalmasabb arra. hogy egesz egyéniségével a 
pápás érdeket szolgálja, mint ha családja van. A vagyoni szempont is 
fontos ez intézmény létrehozásában. Természetesen a papsag e szörnyű 
intézménynek eleinte ellenszegült, de egy VII. Gergely és III. Incze (IX. 
és XIII. század) a legszigorúbb, sőt legembertelenebb eszközöktől sem 
riadtak vissza, hogy eszményöket czélra juttassák. Sok pap egyenesen az 
oltár előtt kifolyt verevel fizette meg engedetlenségét a pápa rendeletével 
szemben. III. Incze uraiKodása alatt végül a coelibatus (melynek behoza-
tala közel 200 évnek a küzdelmébe került) általában keresztül volt 
hajtva. 

107 lmpedimenta = a házasság akadályai. Főleg a vérségi foko-
zat, a melyet III. Incze alatt az 1215 évi lateráni zsinat a 4-ik izben 
állapított meg s evvel a házasság akadályait annyira gyakorivá tette, 
hogy a dispensatiókért való folyamodások száma — legio 

108 Az ördög1 vértanúinak (Teufelsm artyrer) nevezi az ilyen 
szerencsétlen szerzeteseket és apáczákat, mert szemérmük és szégyenérze-
tük fogadalmukkal szükségkép összeütközésbe hozza őket, úgy, hogy azt 
megszegik s igy nem óhajtott üdvösségüket munkálják, de kárhozatukat. 

109 Irregulures5 azaz a szabály (regula), a törvény ellen vétők. 
Canonici irregulares = elvilágiasodott, érzéki vágyaiknak élő papok. 
Már most, ha egy ilyen bűnös pap vagy szerzetes a gyónás alkalmával 
bűneit elhallgatja, s igy a gyónás szentsége ellen vétkezett, irregulárissá, 
vagyis képtelenné lett hivatalának végzésére is. A szó tehát kettős jelen-
tőségű. Az ilyen irregularitas végső következménye aztán az illetőnek 
felfüggesztése s silentiumba való helyezése volt. 

110 Jalirestage = jótevők emléknapjai. »Patronfeste«, —- mondja 
más helyen Luther. 

111 Begangnisse = a rokonok által a megholtak lelkiüdveért s 
az illető halálának évfordulóján mondott misék. 

112 Seelenmessen. Az iménti jegyzetben emiitett misék. E misék 
eredete az első századok azon szokásában keresendő, hogy az úrvacsorát 
a martyrok sírjainál vették. Létrejötte kapcsolatos a purgatóriumról (tisz-
tító tűz) szóló tannak létrejöttével s körülbelől a VII-VIII . századra 

31* 
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vezethető vissza. E mise czélja a purgatoriumban kinlódó lelkek mielőbb 
való kiszabadítása. A görög egyházban a lelkekért szóló misék ugyancsak 
divatosak, de — mivel ezen egyház a purgatórium tanát elveti — a róm. 
kath. felfogástól eltérő szellemben. 

113 L. a 14-ik jegyzetet. 
114 Luther itt a »Sermon über die Kraft des Bannes« czímű 

beszédére hivatkozik, mely nyomtatásban 1518-ban jelent megmagya rázó 
jegyzetekkel. Kiadta pedig e beszédet épen akkor, a mikor Rómába idéz-
ték, sőt nyilván ép azért is. 

115 Suspeiisiö = hivataltól való felfüggesztés, megfosztás m. p. 
vagy »ab officio«, vagyis a hivatalos teendőktől csupán, —- vagy a 
>benefício«, a javadalmak élvezetétől, — vagy »ab ordine«, a hivataltól 
való teljes eltiltás. 

116 L. 109. 1. 
117 Aggrayatio , reagravatio (gravis = nehéz, súlyos) szavakkal 

a bűnhődés súlyosbításai vannak jelezve. 
118 Deposit io — a hivataltól s ennek összes jogaitól való végleges 

megfosztás, nehezítve minden új hivatalra való képtelenitéssel. 
119 L. 53. jegyzetet. <É 

120 Mise lere lek, igazoló levelek arról, hogy az illető a misét láto-
gatta. Másrészt feloldozó levelek a mise kötelezettsége alól. 

121 L. 54. jegyzetet. 
122 »Vad kápolna*? »mezei t emplonu — mind a kettő búcsújáró 

kápolnát jelent. Luther éles kifejezéssel »vad«-nak minő siti az útszéleken, 
magános helyeken stb. álló kápolnákat, mert ezek a vallásos közösség 
természetes talaján kivül létesültek s ezért nem is felelhetnek meg egy 
templom igazi rendeltetésének. 

123 Welsenacli , kis város a potsdami kerületben. Kápolnájában 
1444 óta Jézus vérét mutogatták. A ki ide zarándokolt, nagy búcsúban 
azaz bűnbocsánatban részesült. 

124 Sternbergj Mecklenburg-Schwerinben, arról nevezetes, hogy 
1491-ben egy ostyából, a melyet egy zsidó átszúrt, vér eredt meg. 

125 Trier? érseki székhely; itt őrzik Krisztus varrástalan köpenyét, 
a melynek azonban más helyen concurrense van. 

126 Grrimmenthalj talán Grimma, Előpomerániában levő helység, 
női kolostorral, csodatevő Máriaképpel. 

127 Regensbnrgba a szent Emeran sírjához zarándokoltak, aki a VII. 
században élt és működött a keresztyénség érdekében. 

128 A szentté avatást (canonisatio) kezdetben a püspökök és zsi-
natok gyakorolták, csak később ragadták magokhoz a pápák e jogot is. 
III. Incze szerint „ez a magasztos Ítélkezés csak azt illeti meg, a ki Jézus 
Krisztusnak utója s helyettese". 

129 Antal flórenczi érsek (meghalt 1459-ben) kanonisatiója ekkor 
volt épen folyamatban. Tényleg VI. Adorján kanonisálta 2 évvel később 
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130 Indulta = büntetés-elengedés, bűcsű (Ablass);de egyszersmind 
bizonyos, a pápától másra ruházott jog, hogy valakit bizonyos alapítvány 
élvezetére kinevezzen. 

131 F a k n i t a S j annyi mint kiváltság, előjog. 
132 Boni = az ónémet „thum". annyi, mint uralom. E szó manap-

ság már csak összetételeiben él (Bischofthum, Kaiserlhum stb.) 
133 Briiüerscliaften (fraternitates), laikusok társasszövetkezése 

lelki czélokból, de bizonyos rendhez való tartozás nélkül. Y. ö. Luthernek 
Sermon vom Sacrament des Leichnams Christi, und von den Brüder-

schaften" cz. iratát (1519). 
134 Collatio — tulajdonkép a szerzetesek szerény estebédjét 

jelentené, itt azonban gúnyos értelemben, megfelelőleg a „Sáufereinak% 
mértékletlen falást jelent. 

135 Ulász ló magyar király (1439 — 1444), kit esküszegésére, melyért 
életével lakolt, a pápa bírt rá. 

136 Czélzás a cambray-i ligára (1508), melyet II. Gyula, ez a „vér-
szopó" pápa (mint Luther nevezi), szomszédja, a velenczei köztársaság 
ellen XII. Lajos franczia királylyal és Miksa német császárral kötött, hogy 
őket csúfosan cserbenhagyja. 

137 L. 69. jegyzet. 
138 Picardok alatt Luther a husszitákat érti. A szó egy hasonnevű 

egyén által alapított s a XII-XIII. században létezett rajongó szektának 
elnevezésére szolgáit; igy nevezték később gúnyosan a két Prokóp által 
vezetett cseh-morva táboritákat. 

139 Luther itt a pápás egyház leghíresebb scholastikus theologusát 
érti, a dominikus-szerzetbeli aquinói Tamást (f 1274), a kit tudományáért 
már kortársai az „angyali doctor" („dr. angelicus") czimmel tiszteltek meg 
s a kit a mostani pápa, XIII. Leo, az egyház egyetemes doctorává 
avatott. 

140 Az ifjúság és a görög dicsőség gyakorlóhelyei. 
141 Aristoteles (f 322 Kr. e.), Plátó tanítványa s bölcseletének 

reális irányban továbbfejlesztője és módositója, kétségkívül a görög nép 
legkiválóbb bölcsésze. Jelentősége főleg a logikai s termsszettudományok-
ban korszakos. A középkor scholaslikus theologiája főleg Aristoteles böl-
cseletét művelte, ámde nem az eredeti, hanem a romlott szövegű latin 
commentárok alapján, a melyek gyakorta Aristotelest magát is megcsúfol-
ták s mindenesetre a keresztyén szellemnek elpogányosodását eredmé-
nyezték. Ezért Luther a scholastika theologia kérlelhetlen ellensége, teljes 
gyűlölettel viseltetett Aristoteles iránt is. 

142 Tamás L. 139. j. 
143 Dims Skotus (f 1308), aquinói Tamás ifjabb kortársa, fran-

ciskánus barát, egyetemi tanár, híres scholastikus bölcselő, kit kortársai 
a „subtilis doctor" jelzővel tüntettek ki. Ö a feje s megindítója azon böl-
cselő theologiai iránynak, a melyet a bölcselettörténet a scotisták neve 
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alatt említ, s a mely az aquinói Tamás bölcseletén alapuló tomisták isko-
lájának a leghatározottabb ellenlábasa volt. Mindkét iskola egyébként 
Aristotelesen alapszik. 

144 Scrinium pectoris = a szivnek rekesze. E kifejezéssel 
gúnyolja ki Luther s adja vissza valamivel fentebb azt, hogy a pápa 
minden kánoni jogot önkénye szerint felforgathat s helyébe tetszés szerint 
más jogot statuálhat. 

145 Sententiae, vagyis a kánoni jog tankönyvei. Maga a név 
Lombardus Péter scholastikus bölcseló'nek („magister sententiarum", 
f 1164) „Sententiarum libri IV " cz. könyve után honosult meg. 

146 A középkori egyetemi élet, a kor szellemének megfelelőleg, 
egészen a czéhrendszer szerint volt szervezve. A tanuló, ha elvégezte 
a mai középiskolának megfelelő fokot baccalaureus (borostyánkoszorúzott 
poéta lett s felszabadult. Ekkor a philosophíai cursusba lépett s ha ezt 
elvégezte, magisterré, vagyis a felszabadult legényből mesterré lett. Még 
csak mint ilyen magister léphetett a tulaj donképen való tud. facultásba 
(jog. medicina, theologia), a melynek elvégzése után doctorrá, mesterek 
itélő mesterévé lett. E viszonyokra czéloz Luther s ezek analógiájával 
igazolja a Szentírás háttérbe szorítását. 

147 Á barett (papi sapka), viselőjének méltósága szerint különféle 
színű. A cardinálisoké pl. piros. 

148 Az egész 26. szakasz legelőször csak a második kiadásban 
jelent meg. 

149 A „szent római birodalom", melyről itt Luther szól, egész 
1806-ig állott fenn, akkor Napoleon összetörte. Ezóta alakult a Habs-
burgoknak, a szent római birodalom eddigi császárainak osztrák császár-
ságra; Németországot pedig 1871-ben császárságra emelte I. Vilmos. 

II. „A z e g y h á z b a b y l ő n i f o g s á g á r ó l " 
cz. szakaszhoz. 

1 Tliiilich Herrmaim Luther wittembergi kartársa. 
2 E röpirat eredeti latin czime : ;;De captivitate babylonica ecclesiae, 

Praeludium Martini Lutheri". — E szerint tehát Luther e könyvét csak 
előjátéknak tekinti (praeludium), a melyre majd még a tulaj donképen való 
cselekmény következik. — Jól előre lá tot t — A dráma még csak ezután 
indult meg s mint tudjuk, nem végződött hőse bukásával. 

3 Luther itt nyilván 1518-ban megjelent művére czéloz : „Reso-
lutiones disputationum de indulgentiarum virtute". 

4 Prier ias Sylvester , dominikánus barát, Aquinói Tamásnak híres 
követője, a római udvar kedvelt theologusa, ki ott mint „magister sacri 
palatii" egyúttal a pápától censori és inquisitori hatáskörrel volt megbízva. 
Hivatalos állásából folyólag, de személyes buzgóságból is, mindjárt Luther 
95 tételének megjelenése után „Dialógusu czimen czáfolatot írt ellene, 
melyet a pápának ajánlott s a melyben nagy önhittséggel s Luther iránt 
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még nagyobb lenézéssel tárgyalta a hitnek e „fundamentális igazságait". 
— Ez elkeseredett és gögös ellenfelével Luther ismételve vitába keveredett. 

5 Eck János (Johann Mayer v. Eck) Luthernek fáradhatlan, konok 
ellenfele, az ingolstadti egyetem scholastikus műveltségű theol. tanára, 
főleg kiváló vitaképességéről s kedvéről nevezetes. Ő volt az, a ki a lip-
csei vitának provocálálával a reformácziónak akaratlanul oly nagy lökést 
adott s ki mindjárt Luther tételeinek megjelenése után őt vitairataival 
folyton üldözte. (,,Obelisci.u — „De primatu Petri") Luther elleni theol. 
vitairatait maga adta ki e czimen : „Operum Jo. Eckii contra Lutherum 
tom I—IV," (Augsb. 1535). Hogy a reformácziót saját fegyverével támadja, 
lefordította németre az egész bibliát is. 

6 Emser Je iomos lipcsei kánonjogász. A lipcsei vita után Luthert 
a husszitákkal v 1 " etkezéssel vádolta. A vele szemben folytatott 
vitában Luther őt előszeretettel a lipcsei kecskebaknak („der Bock in 
Leipzig") titulálja, a minek oka az, hogy Emser iratainak czímlapjára 
rendszerint családi czímerét is rányomatta, a melyen egy kecskebak lát-
ható alatta e felírással: „Vigyázz, megdöflek". Bárha Emser irataival 
Luthert formálisan elárasztotta, ennek reformátori fejlődésére azok jelen-
téktelensége miatt, számbavehető befolyással nem volt. 

7 Nimród rhatalmas vadász az Ur előtt" (I. Mózes 10, 9), a baby-
ioni birodalom alapi tója, mintegy 2000 évvel Kr. e. Vadászataival sokszor 
hasonlították össze a pápa vadászatait a hivek vagyonára. 

8 „ A s z e n t í r á s l e c tora" név alatt Luther itt Alveld Ágoston 
lipcsei franciskánus-rendi egyetemi tanárt érti, a mint ez magát Luther 
ellen intézett, egyébként igen korlátolt és felületes vitairataiban megnevezni 
szokta. Ari táj £ Lutherrel főleg a pápa isteni jogon való autoritásának 
kérdésére von a kozott 

9 K r a t i i j_1 athéni bölcsész Kr. e. 50 körül, az aristotelesi bölcsé-
szet követője. A scholastikus barátok mestere is Aristoteles lévén, érthető 
miért nevezi Luther ellenfeleit kratippusi tanítóknak. 

10 Ez iratnak, a mely Luthert Alvelddel egyidőben támadta meg, 
a czime: „S. F. Cremonensis Dominicani revocatio Lutheri ad sanctam 
sedem. Crernonae. 1520 u A munkán szerző a nevét nem árulja el, később 
kitűnt, hogy Sebastianus Ferarius volt. 

11 Cajetán, t. i. Gaetai de Vio Tamás biboros, a pápának az augs-
burgi (1518) birodalmi gyűlésen jelen volt követe, ki ott Luthert kihallgatta, 
s őt hallgatásra bírni törekedett, de kudarczot vallott. 

12 Gúnyolja Alveldet, a kl „Tractatus de communione sub utraque 
specie, quantum ad laicos" czimű művében igy írta magát alá: „Francis-
canus reguláris observantiae sacerdos, provinciáé Saxioniae, sanctae crucis 
sacrique bibliorum canonis publicus lector in conventu Lipsico". 

13 Gúnyos czélzás Alveld imént említett ,, tractatusára", a melynek 
„De nomine Jesu" czimű szakaszában a három nyelv tarka vegyüléke 
látható. 
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14 Gúnyos czélzás A1 veidre, a ki t. i. a franciscanus rendnek 
„reguláris observantiae sacerdosu-a volt. 

15 Á kölni és löweni theologusok Luther iratait már 1519-ben el-
vetették s vele szemben tovább is ellenséges mozgást tanúsítottak, 

IS 90Á l ipcse i iog i ln i sok ." Csípős gúny, Aristoteles, a logika a tyja 
után az aristotelesi (v. „kratippusi" 9. j.) theologusok persze — „logi-
kusok." E szó azonban itt nem szó szerint veendő, de épen ellenkezőleg 
„kificzamodott gondolkozású fecsegők" értelmében. 

17 Emser itt említett két műve: 1. „De disputatione Lipsiensi, 
quantum ad Boemus obiter deflexa est, epistola H. Emser." 2. A vena-
tione Lutherana Aegocerotis assertio." 

18 Evangel iáriusok (diakonok) és epistolariusok (hypodiakonok) az 
ős keresztyén gyülekezetben az evangéliumok, illetőleg az epistolák felol-
vasásával voltak megbízva. Természetesen eredetileg nem voltak papok. 

19 Áiiaxag'oras híres görög bölcsész a Ivr. e. V-ik században. — 
Bölcselete átmenetül szolgál Sokrateshez s így Platóhoz és Aristoteles-
hez is. 

20 Az eredeti latinban e vers áll: 
„Hoc scio pro. certo, quod, si cum sterore certo, 
Vinco vei vincor, semper ego maculor/' Előfordúl „A lipcsei 

baknak ' czimű mű végén. Ott versben fordítva adjuk vissza. 
21 ,.Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren 

Leichnams Christi und.von den Brüderschaften". 1519. Ez irat miatt 
Luthernek a meisseni püspökkel, illetőleg ennek stolpei officiáiisával (a 
kinek pecséte alatt t. i. a püspök Luther ez irata ellen dekretumot adott 
ki) igen kemény összeütközései voltak. 

22 „Diulum". V. ö. Decret. Gregor. L. III. Tit. 41. C. 6. Az idézet, 
nyilván téves, mert a kánonjognak nincs ^Dudum"-mal kezdődő fejezete, 
a melyben a Luther által hivatkozott hely feltalálható volna. 

23 Augusztinus „Contra duas epp. Pelagianorum" Lib. II. 4. 7. 
24 A 21. jegyzetben említett munka alapján írt „Erklarung etlicher 

Ariikel des Sermons vom hochwürdigen Sacrament" czímű művében. 
25 A „fráter" szó itt nyilván Alveldre vonatkozik. 
26 A görögkeletiek két szín alatt élvezik az úrvacsorát . 
27 Cyprianus, egyik legkiválóbb latin egyházi atya, karthágói püs-

pök (f 258 vértanúhalállal). Luther itt Cyprianus „De lapsis" cz. könv-
vére hivatkozik s közelebbről a következő helyre: Et quod non statim 
Domini corpus iniquitatis manibus accipiat, aut ore polluto Domini san-
guinem bibat sacerdotibus sacrilegis irascitur. Ubi diaconus calicem affér re 
praesentibus coepit, faciem suam parvula, os labiis obturantibus premere? 
calicem recusare. Perstitit tamen diaconus et reluctanti licet de sacramentő 
calicis infudit". 

28 Donatus arezzoi püspök Etruriában; kezdetben a császár ifjúkori 
barátja, később azonban üldözött ellenfele. Vértanú halált halt 350-ben. A 



J E G Y Z E T E K 4 8 9 

legenda szerint:, a mint egy alkalommal Donatus diakónusa a kelyhet 
kezéből kiejtette s ez összetört — Donatus imája azt ismét épségében hely-
reállította. — Alveld e legendát is, mint a kehely használata ellen való 
érvet használta fel. 

29 A konstanczi vagy kosztniczí zsinat, a mely az egyháznak „fej-
ben és tagokban" való reformálására gyűlt 1414-ben össze s a mely 
Huszt és Prágai Jeromost máglyára ítélte, 1415. június 15-én ta« tott 13-ik 
sessiójában azt a határozatot hozta, hogy bárha Krisztus az Űr vacsorát 
két szín alatt rendelte is, azért az egyház csak maradjon az egy színnek 
régi tisztes szokása mellett. A ki azért mást tanít, eretnek. Erre hivatko-
zott Alveld Luther ellen. 

30 A l íazeli z s ina t hasonló czélból ült össze, mint a konstanzi 5 , 

1431-ben. Az úrvacsora-ügyben hozott sokkal szelídebb határozatát, mely-
nek inditó oka egyébként a hussziták visszaterelése volt, Luther maga 
közli a szövegben. 

31 Wiklef János az oxfordi egyetem tanára, Wald Péter reformá-
cziójának továbbfejlesztője s Húszénak előkészítője. Meghalt 1384-ben 
Hamvait sírjából később a bosszús pápás hierarchia kiásatta, megégette 
és a Themse vizébe szóratta. 

32 Iskolás theologia = a középkori scholastika, melynek mestere 
Aristoteles s két főoszloposa Aquinói Tamás és Duns Scotus János voltak. 
L. I. 141-143 . j. 

33 Caniaraciiin = Cambrey. Luther itt Cambrey püspökét d'Ailly 
Pétert (Petrus De Alliaco) érti, a ki a kostniczi zsinaton mint pápai követ 
vett részt s bizonyos mértékben a reformáczió útegyengetői közé számít-
ható. Tagadta az átlényegülés dogmáját. 

34 Accideiieia — substantia, Aristoteles bölcseletéből kölcsönzött 
fogalmak. Utóbbi (substantia) jelenti a dolog maradandó s eltörölhetlen 
benső lényegét, előbbi a dolog változó, esetleges, külső járulákát. 

35 Ismeretes, hogy Aquinói Tamás állította fel, illetőleg igazolta 
dialektikailag (természetesen az aristotelesi dialektikával) a transsubstantatio 
elméletét. Innen utódai, a thomisták, e tannak legelszántabb védői. E tan 
szerint: az úrvacsora accidentialis elemei, a kenyér és a bor consecratio 
(papi megáldás) következtében elvesztik accidentalis jellegüket s a kenyér 
Krisztus valóságos testévé lényegül át (transsubstantiatio = átlényegülés). 

36 Luther eddigi vitáira hivatkozik, melyeket ellenfeleivel szemben 
a 95 tétel kiszögezése óta viselt. 

37 Origenes (f 253) az ősegyház egyik legkiválóbb s legtermékenyebb 
tudósa és írója, az alexandriai iskola hires mestere. Műveinek főhibája. 
hogy irásmagyarázata túl sok teret enged az allegorizáló önkénynek, a 
mely az írás egyszerű értelme mögött folyton a rejtett képleges értelmet 
fürkészi. 

38 Transsubstaiit iatio, scholastikus szó = átlényegülás. L. fen-
tebb 35. j. 
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39 A tant, hogy Mária szeplőtelen teste a szülés után is szűzi, érin-
tetlen épségében megmaradt, legelőbb Paschasius Radbertus és Ratramnus 
corvey-i barátok formulázták a XI. század közepe táján. Természetes, hogy 
e tant a scholastikusok a legnagyobb hévvel felkarolták, sőt manapság 
már a római katholikus hit valójában nem más, mint (a régi egyiptomi 
Isis-kultus mintájára) valóságos Mária-kultus. 

40 Quaiititas continua = folyamatos mennyiség, állandó nagyság, 
a mely tehát önmagával azonos mindig, nem nőhet, akármennyit adunk 
is hozzá, vagy veszünk el belőle. 

41 Aristoteles Metaphysikája VI. 2. Ezt úgy érti Aristoteles, hogy 
mivel az accidentia épen nem substantia, azért azon dologhoz, a melynek 
járulékát képezi, épen nem tartozik (mert ami azt a dolgot azzá teszi, a 
mi — az épen a substantia); tehát akkor az accidentia lényege másutt 
van, ezen a dolgon kivül. Pld. a kályha melegsége accidentális valami. A 
meleg tehát, bárha most ebben a kályhában van is, de magában véve 
épen nem tartozik a kályha lényegéhez s igy azon kivül van. 

42 Subjectum és praedicatum itt a substantia és accidentia (1. 43 j.) 
viszonyában gondolandó. A subjectum a substantia; a praedicatum az 
accidentia. Egyébként a substantia és subjectum egymással oly viszony-
ban állanak, mint az általános meg a különös (genus és species). 

43 „Firmiter". Decr. Gregor. L. I. T. I. G. I. 1: „Christi corpus e 
sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter con 
tinentur, transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguiuem, potestate 
divina: ut ad perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo 
quod accepit ipse de nostro. Et hoc utique sacramentum nemo potes 
coníicere, nisi sacerdos, qui recte fuerit ordinatus, secundum claves 
ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis, eorumque successoribus Jesus 
Ghristus." 

44 Luther a következőkben az ú. n» oltári szentségről, vagyis a 
miséről tárgyal, mint a mely az úrvacsoratannal áll benső összefüggésben 
s azt a hierarchia érdekében egyenesen meghamisitja. Az összes vissza-
élések között, Luther szerint, ez a legszörnyűbb, mert ebből ered a többi 
valamennyi, vagyis, a mint a maga erőteljes nyelvén a gondolatot kifejezi: 
a mise a Sátán farka, a melyre minden piszok rárakodott. 

45 L. I. 12. j. 
46 „Metaphisikai csodabogár" szóval jellemzi Luther a pápás dog-

mát, a mely az úrvacsora-tant teljesen az aristotelesi bölcselet s közelebb-
ről ennek metaphysikája szellemében fejtette ki, illetőleg kiforgatta igazi 
jézusi ertelméből. A metaphisika szó jelenti azon dolgokat, a melyek érzéki 
ismeretünk körén (physis), kivül esnek. Mint tudomány tehát a metaphy-
sika a dolgok végső (az érzéki ismeret körén kívül eső) okaink tudomá-
nya. Ilyen végső ok pld. a substantia. Minthogy pedig a scholastika 
tulajdonképen való lényege épen abban áll, hogy a keresztyén alapigaz-
ságokba, Aristoteles metaphysikája szellemében, egészen idegen tartalmat 
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csempészett be, úgy, hogy a keresztyénséget valósággal pogánysággá tette: 
innen érthető Luther mély gyűlölete Aristotelessel szemben, a mint ennek 
„a német nemességhez" intézett röpirata 25-ik javaslatában oly éles 
kifejezést ad. 

47 Opus operatum. E dogmatikai kifejezéssel a r. kath. egyházi 
tanban olyan cselekedeteket jelölnek, a melyek az által, hogy végrehajtat-
tak, magukban feltétlenül üdvhozók. így a mise is, ha elmondották, már 
a közösség üdvét munkálja m. p. hit nélkül is. Ezen a felfogáson alapul-
nak aztán a különféle engesztelő stb. misék, a melyek tisztán papi opus 
operatumok s mégis annak számára, a kinek érdekében történnek, üdvös-
ségeseknek tartatnak. A mint Luther itt mindjárt e kinövésekre rá is 
mutat. 

48 Applicatio = Zueignung, t. i. a mise-tan alkalmazása vala-
kire, ennek üdve érdekében. 

49 Part ic ipaí io = Mitteilung, vagyis a mise jótéteményében 
való részesítés. 

50 Fraternitas = „Brúderschaft". L. I. 133. j. 
51 Anniversaria = Jahreszeiten, 1. I. 110—112. j. E négy foga-

lomra ( 4 8 - 5 1 j.) 1. egyébként Luthernek ugyan e helyhez kapcsolandó 
további fejtegetéseit, 

52 L. 21 j. 
53 Kánon = szabály, misekánon, a mise előírt szabálya; ebben 

foglaltatnak mindama formulák és imák, a melyeket a pap, a bor és 
kenyér consecratiója alkalmával használ és mond. 

54 Monstranczia = azon nemes fémből készült tartó, a melyben 
a misemondó pap a megszentelt ostyát a népnek felmutatja. 

55 Collecta. Eredetileg az összegyűjtött szeretetadományok. A 
misében — az idetartozó imák gyűjteménye. 

56 Sacrif icium = áldozás. 
57 öblat io = felajánlás, adomány, szeretetáldozat. így nevezték 

kezdetben a szeretetlakomákra ételnemüekben beszolgáltatott ajándékokat 
s a mikor ez agapék (szeretetlakomák) megszűntek, az úrvacsorához ado-
mányozott kenyeret és bort. Később aztán ez adományt is pénzre változ-
tatták, a melyet külön arra való edényben őriztek. Innen erednek a per-
sely különféle formái. 

58 Nagyobb és kisebb kánoni collecták. 1. 53. és 55 j. 
59 Dialóg*. IL 23. ' -
m Regis tr i ep. L. X. Indictione III. Ep. LY. 
61 L. I. 104. j. A beszéd, melyre itt Luther hivatkozik (Hieronymus 

Ep. 48) idevágó részében igy hangzik: rQuod si nec poenitentiam vult 
agere, et fracto navigio tabulam, per quam salvari poterat, non reten-
tat. coffor dicere . . .* etc. . . . 

ö2 Lo í&ardus Péter. Y. ö. I. 145. j. 
63 Ap. csel. 10. 48. Az eredeti (görög) szövegben tényleg 
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lv tm uvouaTi = „nevében" áll; evvel szemben azonban ugyancsak az 
Ap. csel. könyvében (8, 16. 19, 5.) s a szereztetés igéjében (Máté 28, 19) 
„sis tő urouall=„nevébe, nevé re ' formulát találjuk, minek megfelel a 
Pál formulája is: kg Xotgróv = „a Krisztusba, a Krisztusra" (Róm, 6, 3. 
Gal. 3, 27), Ezekből kitűnik, hogy a keresztyénségnél nem azon van a hang-
súly, hogy az a Krisztius nevében, de azon, hogy az a Krisztus nevére 
(név = lényeg) tör tént ; az illető immár maga ís krisztusi lényegű (christi-
anus) s elvben részese a Krisztusban adatott üdvösségnek. 

64 A scholastica theologia, minthogy szabad mozgását a pápás 
egyház tekintélye megkötötte s így a tankérdések lényegébe nem hatol-
hatott, a helyett avval kárpótolta magát, hogy apró casuistikus kérdéseket 
vetett fel folytonosan s ezeket a legnagyobb szőrszálhasogatással s a leg-
lázasabb erélylyel tárgyalta. Ilyen casuistikus kérdés ez is, a melyet itt 
Luther felvet s a melynek eldöntését, finom gúnynyal, a scholastikus 
doktorokra bízza. Evvel egyúttal tisztán jelezte az álláspontját a scholas-
tika egész lélekölő s csak a külső kérgen rágódó, körmönfont casuismus-
sával szemben. 

65 B e r n á t , clairvauxí apát (f 1153) a zárdák ügyének reformátora, 
a második keresztes háború szerzője, szónoki képességei s jámbor élete 
által egyaránt kiváló férfiú. 

66 F e r e n c i L I. 97. j. 
67 Domokos 1. 1. 98. j. 
68 V. ö. Dániel könyve 1. 6. 7., 3. 19. 
69 B u l l a latin szó. annyit is jelent, hogy — hólyag, vizbuborék. 
70 Gzélzás II. Mózes 13. 13-ra. 
71 A szerzetesek hármas fogadalma : paupertas (szegénység), — 

castltas — (nötlenség, illetőleg elkölcsi tisztaság) és obedientia (engedel-
messég, t. i. az egyházi felsőség iránt.) 

72 Ez ígéretet be is váltotta Luther 1522-ben kiadott tractátusában, 
melynek czíme: „Urtheil über Geistliche und Klostergelübde". 

73 V. ö. Luther „Sermon von der Busse" cz. beszédét, melyet 1519 
deczemberében adott ki, ajánlva Margit braunschweig-lüneburgi herczeg-
nőnek. 

71 Ezt mondja VI. Kelemen pápa (1342-1352), I. Extravag. comm. 
Lib. V. T. IX. C. v. 

75 A „Coena Doinmi"-bulla. L. I. 77 j. VIII. Úrban pápa által 
(1623 -1644) történt s máig is érvényes és évről-évre felolvasott formá-
jában, német nyelvre fordítva olvasható Dr. Zimmermann Károly „Die 
reformatorischen Schriften Dr. Martin Luther's" cz. gyűjteményes kiadá-
sában. (Darmstadt, 1846 s k. évek) II. kötet 116—123. 1. 

76 Bethaven (=bálványok háza) ;így nevezi Hozeás próféta (4., 15., 
5., 8., 10. 5) Béthel városát, mely Sichem és Jeruzsálem között feküdt s 
a mely, nevének megcsúfolásával (Beth-el = Isten háza) bálványozásáról 
lett hírhedtté. 
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77 Cartlmsia, Chartreuse franczia puszta, Grenoble mellett, a hol 
Bruno 1084-ben a szigorú rendszabályairól tűréssé lett karthausi rendet 
alapította. 

78 Máté 24. 23. Lukács 17. 21. 
79 Á konflrmáczio a conűrmare = megerősíteni (a hitben) szótól 

származik. A latin íirmare szóból lett a német Firmung s a magyar bér-
málás is. Mint szentség csak a 11-ik században került felszínre, s e jelen-
tőségében végleg a tridenti zsinat (összejött Luther halála évében, 1546-
ban) erősítette meg. Nemcsak gyermekeket, de felnőtteket is bérmáltak, 
a kik a szentséget még nem vették. 

80 A szentel t TÍZ behozatala még a 4 ik századból való s nyilván 
azon szokásból ered, hogy a keresztvizet egész évre „megszentelték." 

81 A mint látjuk, Luther e helyen szövegkritikai alapon helyesen 
érvel Efez. 5, 31 —32-nek a pápás egyház által a házasság szentségének 
dogmája érdekében való felhasználása ellen. Az eredeti görög Így hangzik: 
. . , xal tgovTca ot cfvo úg aágxa uiáv. Tó uvgTriQiov tovto uZyá laxív . . . 
Jó magyar fordításban: És lesznek ketten egy testté. — Nagy titok ez . . . " 
Kétségen kivül itt a görög mysterium szó nem a szentség (sacramentum), 
de a titok értelmében áll, s ha a Yulgáta itt a sacramentum szót hasz-
nálja, határozottan félreérti a szöveget s félrevezeti a pápás theologusokat, 
a kik, tudj uk, a latin autorizált fordítást a göröggel egyenértékűnek veszik 
s ez utóbbit teljesen figyelmen kívül hagyják. Egyébként is az Efez. 5, 
31—32. szövege ily erőszakosan, mint azt Luther, nem a maga ötletéből, 
de a pápás theologusokból szigorú hűséggel idézi, egymástól el nem szakít-
ható, mert a tó uvott)oiov tovto fiéyd Igtív szavak (32 a) még csak a reá-
juk következő: őt Xéyto 8 lg Xqlotóv xuí úg rr\v Ixx/.Tjoíáv" szavakban 
nyeri teljes megvilágítását. E tényre alább Luther maga is rámutat. Meg-
jegyezzük különben, hogy a pápás theologia a házasság szentségének fő-
érvét Efez. 5., 22 -23-ban vélte megállapíthatni, mely helynek a 31—32 
versek csak természetes kiegészítői. Luther érvelése is tehát természetesen 
az Efez. levél e helyeinek helyes magyarázatára támaszkodik. 

82 E munka teljes czíme: „Summa angelica de casibus conscien-
tiae" s szerzője egy genuavidéki chiovassói minorita (franciscanus) szer-
zetes, Angelus Carletus vagy de Clavasio (f 1494). 

83 L. I. 72. j. 
84 Y. ö. a l )ecr . Gratiani P. II-hoz csatolt sógorsági s rokonsági 

fokozatot (arbores consanguinitatis et affinitatis) valamint Decret. Gregor. 
(Lib. IV. Tit. XI.) „De cognatione Spirituali" cz. szakaszát. Cognatio spi-
rituális, vagyis lelki rokonság alatt érti a kánonjog azon viszonyt, a 
melybe két egyén valamely szentség útján jutott (pld. pap és keresztelt 
gyermek: vagy keresztszülők s keresztgyermekek). Y. ö. még Acta Conc. 
Trident. Sessio XXIV. C. 2 de reform, matrimonii. 

85 A Decrcto Gratiani (P. II. Caus. XXVIII. Quest. II. Cap. XV.) 
erre vonatkozó intelme igy hangzik: „Cave, Ghristiane, gentili aut judaeo 
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filiam tuam tradere. Cave inquam, ne gentilem aut Judaeam aut alienige-
nam h. e. haereticam et omnem alienam a fide tua uxorem accersas 
tibi". — V. ö. evvel Luthernek 1522-ben kiadott beszédét a házasságról, 
melyben a házasság polgári jellegét hangsúlyozza. — „Tudd meg — ugy 
mond e helyen — hogy a házasság testileg külső dolog, mint bármely 
mka világi cselekedet. A mint ép egy pogánynyal, zsidóval, törökkel, 
eretnekkel együtt ehetem, ihatom, alhatom, járhatok, lovagolhatok, futha-
tok bes élhetek és üzletbe bocsátkozhatom, ép úgy léphetek vele házas-
ságra is s maradhatok ebben ő vele". — Y. ö. még I. Kor. 7., 13. és I. 
Péter 3. r 

86 II. Sám. 11. r. A tétel merész és megvitatásra méltó. Bizonyos, 
hogy Luthert itt a Szentírás tanúsága iránt való végtelen tisztelete irányitja 
szemben azon emberi decretumokkal, a melyek annak tekintélyét lerontva, 
a lelkeket zsarnokságba hajtják. Egyébként a házasságra vonatkozó nézete 
később jelentékenyen átalakul és szelidül, de azt sacramentumnak soha 
el nem ismerte. 

87 B e c r e t . Gregori i Lib. IY. Tit. VI. C. I. 
88 U. o. Lib. IV. Tit. XV. 
89 U. o. Lib. IV. Tit. XIX. 
90 Az „ordo" vagyis papirend, mint szentség, a 12-ik század óta 

van érvényben. 
91 Augus t inus , Contra ep. Manichaei 6: „Ego evangelio non cre-

derem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas". 
92 August in i Gonfessiones VIII. Cap. XVII. 23. 
93 Kosztniczi zsinat 1. 29. j. 
94 Dionys ius az areopagita, a kit Pá l téritett meg (Ap. csel. 17. 31.) 

s kinek neve alatt későbbi időkben több levelet koholtak. Egy ilyen 
későbbi koholmány az itt emiitett „Ecclesiastica hierarchia" s a „theo-
logia mystica" is. 

95 E munkának, a mely az egyházi szertartásokkal foglalkozik 
(teljes czíme: „Rationale divinorum offíciorum") szerzője Durandus (Vil-
mos püspök és jogtudós. (1269.) A munka tele van allegorikus utalásokkal. 

96 Bonaventura , franciscanus szerzetes, párisi theol. tanár, scho-
lastikus disznéven ,,doctor seraphicus" (f 1274). A mystika theologia 
tulajdonképeni megalapítója. Később aquinói Tamással együtt a szentek 
közé emeltetett. 

97 Gersoni Charl ier János .(f 1429) a párisi egyetem cancellárja 
scholastikus disznéven „doktor christianissimus", korának egyik legkivá-
lóbb férfia. A kosztniczi zsinaton is részt vett s ott az egyháznak „in 
capite et membris" reformját sürgette, a mi azért nem tartotta vissza attól, 
hogy Huss megégetésére szavazzon. 

98 Ae l ius Donatus római gremmatikns (350 körül K. u.), Hierony-
mus tanitója. Hires nyelvtana hosszú évszázadokon át használatban volt 
s a nyelvtani felsőbb osztály tanulói azért „donatistáknak'* Donatus fiai-
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nak neveztettek. Ez elnevezést még apáink is viselték az iskolában. Ger-
gőn a grammatikát a vallásra alkalmazta s egy munkát irt „Donatus 
moralisatus ' cz. alatt. Erre czéloz Luther. 

99 Horae camonicae a kánon által ímára3 énekre, egyszóval ú. n. 
szent gyakorlatokra megszabott órák. 

100 A tOHSura (1. I. 10. j.) a fej búb leborotválása, a VII zázadban 
jött divatba. Később, a papszentelés (ordo) behozatalakor, e actus előké-
szítésévé s egyúttal a papirend szent kötelékébe^való tart jelévé lett. 

101 (S-allic? Cybele phrygiai istennő papjai; heréltek voltak. 
10*2 3Mgamia? görög formája a latinos bigamiának: jelzi, midőn egy 

férfinak egyszerre két neje van. Sőt igy nevezték a második házassagot 
is, mely az elsőnek halál által való felbomlása után köttetett — V. ot 
Decret. Gratian. P. I,Dist. 34. G. XIV. ,,Cognoscamus, clericum quemquam 
esse non debere, qui secunda conjugia sortitus sit,c. S ugyanott Cap. XV 
„Si quis viduam acceperit, non potest esse episcopus, aut presbyter, au 
diaconus, aut ex eorum numero, qui ministerio divino deserviunt". 

103 A harangszentelég a 10-ik századból veszi eredetét. Első, a ki 
e cselekményt végezte XIII. János pápa volt (968-ban). A cselekmény 
abból áll, hogy megkenik a harangot szentelt olajjal, meghintik szentelt 
vízzel s nevet adnak neki. 

104 L. 18. j . 
105 Az utolsó kenet (extrema unctio) mint szentség a XII. szazad 

ból veszi eredetét. 
106 Dialect ic i = a scholastikus theologusok és jogászok, igy 

nevezve Aristoteles dialektikája után. Luther itt a szót gúnyos értelemben 
használja, a ,.szorszalhasogatók" értelemben V. ö. 64, j. 

107 Luther a Jakab-levéllel szemben igen elfogult volt. Az újszövet-
ség fordításának előszavában (1522) e levelet, szemben Pál leveleivel, 
közönséges „szalmalevélnek" nevezi, a melyben alig van valami csekély 
mag. Tudjuk, hogy Luthert e felfogásában a hit által való megigazítás 
tana vezette, a melylyel Jakab (2. 14. sk.), legalább Luther nézete szerint 
ellenkező tant hirdet. Pedig Jakab és Pál között (az utóbbira támaszkodik 
Luther) egyáltalán nincs ellentét. Mind a kettő ugyanazon igazságot fejezi 
ki, csakhogy egyik (Pal) positive. másik (Jakab) negatíve. Pál ugyanis az 
élő hitet hirdeti: Jakab a holt hit ellen prédikál. Pál tiltakozik a törvény-
cselekedetei ellen: Jakab pedig sürgeti az élő hit cselekedeteit. 

108 Dionysms aeropagita L. 94. j. 
ItlH Luther maga. a ki e munka elején a bűnbánatot 3-ik szentség-

ként emelte ki. ez irat megszerkesztése közben belátja tévedését s végül 
már csak két szentséget hagy megy, t. i. a keresztséget és az úrvacsorát 

110 V. ö. 2. j. 
111 V. o. a bevezetés e munkával foglalkozó történeti részét. 
112 A befejező vers latin eredetiben így hangzik: 
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„Hostis Heródes impie, 
Christum venire quid times ? 
Qui regna dat coelestia". 

Német kiadásban a fordítása: 

„Was fürcht'st den Feind Heródes sehr, 
Das ims geborn ist Christ, der Herr ? 
Er sucht kein sterblich Königreich, 
Der zu uns bringt sein Himmelreictr'. 

A latin eredeti szerzője Cölius Sedulius, az Y-ik századból. 

III. „Az E c ^ f é l e b u l l á k r ó l ó s h a z u g s á g o k r ó l " 
c z i m f i s z a k a s z h o z . 

a) a Bevezetéshez, illetőleg az Mokbidlához. 

1 Porpl i ir ius , eretnek volt az ókorban. 
2 A constanzi zsinat (1414) egyike volt a reformátiót előző u. n. 

reformáló zsinatoknak. Y. ö. II. 29 j. 
3 Máté ev. 28, 20. 

b) Az Eck fele bullákhoz és hazugságokhoz 

1 Eck egyik iratában, amelyet Schleynitz Jánoshoz, a meiszeni 
püspökhöz intézett, a tudatlan lutheránus egyházjogászokról (canonici) 
beszél. Erre Oekalampadius felelt neki egy „Canonicorum indoc;orum 
Lutheranorum ad Jo. Eccium responsio" czímű heves és gúnyos iratban. 
Ez irat megtalálható Walch-nál XY. 1513. 1. Oekolampadius (Hausschein) 
Weinbergben 1482. született, 1515 baseli, 15161 ágostai prédikátor volt, 
azután egyideig Sickingennél Ehrenburgban tartózkodott, majd 1523 baseli 
tanár lett, ahol is igen eredményes reformátor! tevékenységet fejtett ki. Ott 
volt Zwingli kíséretében a merseburgi colloquiumon is. Meghalt 1531. 

2 A bulla elterjesztésére vonatkozólag 1. Walch XY. 1872, 1882, 
1897 s köv. lapokat. 

3 „Eccius dedolatus" czímen egy anonym satyra jelent meg, amelyet 
Hutten Ulriknak tulajdonítottak. Ez iratot Riederer ,,Reformations-
urkunden" czímű kiadványában közli, de ő azt Pirkheymer Wilibald nürn-
bergi tanácsosnak tulajdonítja. Teljes czíme Zimmerman szerint: Eccius 
dedolatus, autore Joanne francisco Cottalambergio, poéta laureato. Impres-
sum in Utópia. 4. 

4 Luther rátér a bulla tartalmára s úgy veszi a dolgot, mintha az 
nem volna hiteles, hanem csak Eck koholmánya. 

5 Általában irataira czéloz. 
6 V. ö. „A német nemzet keresztyén nemességéhez" intézett irata 

40. 1. 
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7 V. ö. ugyanazon mű 45. 1. 
8 Eck a fellázadt közvélemény elől az erfurti paulinus kolostorba 

menekült, amint ezt annak idején Tetzel is cselekedte. 
9 Itt arra czéloz Luther, hogy Eck a lipcsei vita alkalmával épen-

séggel nem akarta tűrni a könyvek felhasználását . 
10 E személyes körülményt tisztára felderíteni nem tudjuk. Tény 

azonban, hogy gyakorta utal Luther Ecknek erkölcsi szempontból nem 
épen kifogástalan életére. Különösen is megteszi ezt asztali beszélgetései-
ben. L. Walch. XXII. 312. 1434 stb. lapokon. 

11 Alweld Jánost érti. 
12 Közmondás; az eredetiben így hangzik: „so wird dir das Töpffen 

sein wie die Suppen." 
13 L. Luther levelét X. Leo pápához. 
M L. 67. 1. 
15 L. 43. 1. 
16 Luther itt Husz Jánosnak „Tractatus de ecclesia" czimű művére 

czéloz. Ezen kivül szóba jöhetnek még az ő szent beszédei az Antikrisztus-
ról és ama levelei, amiket 1537 maga Luther adott ki. 

17 Luther itt a Konstanczban kiütött pápaválasztási zavarokra 
czéloz. Még mielőtt véget ért volna az egyházban a szakadás, halálra 
Ítélték Huszt. 

18 Y. ö. I. k. III. b. 61 j. 
19 Dr. Proles András ágostonrendbeli szerzetes, nagy tudós és jeles 

egyházi szónok s egyszersmind Staupitz elődje volt. Y. ö. Walch XXII. k. 
2002 1. 

20 L. Walch XXII. k. 2068 1. 
21 Ez a beleegyezést jelző közönséges kifejezés. Innét a pápai Piacet 

= pápai megerősítés. 
22 Luther ezen erfurti institutoráról közelebbről semmit sem tudunk. 
23 Eck már rég ígérte, hogy könyvet ád ki a pápa primátusáról. 

Emiatt gúnyolja őt Luther, elnevezvén könyvét „falásnak vagy korhely-
kodásnak avagy okádásnak is a pápa felsőségéről. 

24 L. I. k. 307 1. 
25 Itt ama bullát érti, amely a mainzi érseket a németországi bucsú-

üzlettel megbízta. Ez azonban kétségtelenül hiteles volt. Maga Luther, ugy-
iátszik, hogy itt kétségbe vonja annak hitelességét. 

IV. „Az A n t i k r i s z t u s b u l l á j a e l l e n " c z i m ű 
s z a k a s z h o z . 

1 Prierias Sylvester és K aj etán a pápa csalatkozhatatlansága mellett 
mellett foglaltak ugyan állást, de mások, hozzá Németországban a legki-
válóbb theologusok, ellenkező véleményben voltak. Sőt maga Eck is a 

D. Luther M. müvei. 99 
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lipcsei zsinaton (1519) csak a zsinat csalatkozha11 anságát hirdette s ebben 
egyetértett vele Emser, Gochlaus is. 

2 Prierias Sylvester p. o. azt tanította, hogy ,,az egyetemes egyház 
virtualiter benne van a pápában". 

3 Már az ágostai tárgyalás alkalmával, Kaj elánnal szemben állította 
Luther, hogy a pápa és zsinatok tévedhetnek s e részben ő Nicolaus de 
Tudesco (f 1445) híres egyházi atyára hivatkozott, aki ép úgy, mint Peter 
d'Aillv, csak az egyetemes egyháznak tulajdonított csalatkozhatlanságot. 
Ezt pedig Luther ugy érti, hogy a keresztyén egyházból az igazság soha 
ki nem vész. 

4 Ezzel röviden jelzi ezen iratának lényeges tartalmát. 

V. A „L e v é 1 X. L e o P á p á h o z " c z i m ű s z a k a s z h o z . 

1 T. i. a 95. tétel kiszegezése óta. 
2 „ N é h a " a pápa után is néz. — Luther tényleg a pápához., e 

levelét megelőzó'leg már két más levelet is intézett, és pedig az egyiket 
1518 május havában, a mikor „Resolutiót", vagyis a 95 tétel magyará-
zatát a pápának beküldte s a másodikat a Miltitzczel történt altenburgi 
megállapodás után, 1519 márczius havában. E nyilt levele tehát most itt 
a harmadik, a melylyel, „a pápa után néz'*'. 

3 Pr ier ias Sylvester. L. II. 4. j. 
4 Szen t B e r n á t c l a i r v a u x i apát. L. II. 65. j. E kegyes életű 

férfiúnak tanítványa volt a későbbi III. Jenő pápa (1135-1154) a kit a 
midőn pápává választottak, egykori mestere, Bernát igy írt a kardináli-
soknak: „Az Isten szerelmeért. ugyan mit cselekedtetek? Azt, a ki e világi 
gondoktól és foglalkozásoktól elvonult, visszataszítottátok a gondok és 
foglalkozások közé". Ugyanekkor Jenőnek tanácsokat is ád, a melyekre 
nézve Luthernek az a véleménye, hogy azokat ,.minden pápának könyv-
nélkül kellene betanulnia". Bernát e művének czíme: ,,De consideratione." 

5 L. II. 5. j. 
6 L. II. 11. j. 
7 Militz Károly szász nemesi származású pápai kamarás, a pá-

pának a szász választófejedelem udvaránál ez idő szerint rend-
kívüli követe. 

8 Itt Luther az augusztinus barátoknak eislebeni konferencziájára 
czéloz, a melyet Militzczel tartottak s a honnan Staupiczot és Linket ki-
küldötték, hogy Luthert egy, a pápához intézendő békülékeny levél Írá-
sára bírják rá. 

9 Luther itt tulaj donképen azt foglalja össze, a mit a német 
nemességhez intézet röpiratában az egyház három „papiros szalmafalá-
ról" mondott. 

10 A mindjárt következő tractatus maga, a „keresztyén ember 
szabadságáról". 
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¥1. „A k e r e s z t y é n e m b e r s z a b a d s á g á r ó l " ' cz. 
s z a k a s z h o z. 

1 Miililpfort J e r o m o s egyéniségéről, s az okról, miért a jánl ja neki 
Luther e tractátusának német fordítását, ugyan e helyen Luther maga ád 
kellő felvilágosítást. 

2 Lukács 2. 34 
3 Luther igen sok munkája — űgy, mint kortársaié is — homlokán 

viseli a , Jézus" nevet, a mely szokás nem volt egyéb, mint jámbor ki-
fejezése annak, hogy az író munkáját a Jézus nevében kezdi s a Jézus 
segítségével óhajtja elvégezni. Tehát egyszerű suspirium az, egyetlen szó-
val, az Üdvözítő nevével kifejezve. Ezután nyomban a tractatus érdemi 
tárgyalásába fog. 

4 Különösen a rómaiakhoz és galátákhoz irott levelekben. 
r» A hely, a melyre Luther itt utal, a 119. Zsoltár (33 v.) Ő a 118. 

Zsoltárt a Yulgáta számozása alapján említi. A Yulgáta (a pápás egyház 
által elfogadott s első alakjában még a 4-ik századból eredő latin biblia-
fordítás) pedig itt a Septuaginta (az ó-szövetségnek még a Kr. e. század-
ból vaió görög fordítása) számozását követi, a mely a manapság haszná-
latos s a mi magyar bibliafordításunkban is található zsoltárbeosztástól 
annyiban tér el. hogy az ezekben két külön ének gyanánt felvett 9. és 10. 
Zsoltárt egynek veszi — s így a Vulgata 10-ik Zsoltára tulaj donkép a 11-ik, 
és így tovább. Be kell vallanunk hogy itt a Vulgátának van igaza. A mi 
zsoltárbeosztásunk t. i. a tiberiási mazoretikus rabbiiskolából veszi eredetét 
a mely iskolát ott Jeruzsálemnek a rómaiak által történt végleges elpusz-
tulása után a menekülő zsidók alapítottak s mely főleg a Kr. u. 6. század-
ban fejtett ki az ó-szövetségi szövegkritika mezején nagy tevékenységet. 
Minthogy pedig a Septuaginta, de sőt a Yulgáta is e mazoretikus szöveg-
nél időszerint régibb, annak a szövegbeosztását e mazoretikus szövegével 
szemben mindenesetre mérvadónak kell tartanunk. Luther tehát it-
helyesen idéz. 

6 107. Zsoltár (20 v.). Az idézett zsoltár számában mutatkozó eltét 
rését előző jegyzetünk magyarázza meg. 

7 Luther eredeti r / net szövegében az idézet igy hangzik: ,,Du 
Sollst einen Gott ehreu" > 3u solt eine got ere.) A latinban pedig: „Unum 
deum eoles". 

8 A pápához küldött latin szövegben, a mely hasonlólag, mint itt 
Ámennel fejeződik be, találunk még egy öt teljes quartoldalnyi póttékot 
,,In fine, propter eos, quibus nihil tam bene dicitur, quod non depravent 
male intelligendo. addendum est, si tamen et id ipsum intelligere possint ' 
kezdő mondat által bevezetve. E pótlék későbbi toldalék s újat nem mond. 
Előre látja, hogy két végletszerű felfogás fog képződni; azoké, a kik a 
cselekedeteket ridegen elvetik s magukat ez alapon minden rend és tör-

32 
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vény fölé emelik; s azoké, a kik épen ellenkezőleg a cselekedeteket csak 
annál nagyobb hévvel fogják védelmezni. 

Luther mindkét végletet elitéli s ráutal a helyes keresztyén állás-
pontra, szemben mindenféle, a cselekedetek elvéből folyó ceremóniával. 
Nézete, hogy a ceremóniáknak a keresztyén életben igenis van helyök, de 
csak úgy, mint pld. az épületeknél az állványoknak, a melyeknek nem az 
a szerepök, hogy megmaradjanak^ hanem hogy az építést lehetővé tegyék; 
mi ha megtörtént s az épület kész, az álványokat ledöntik. 

Hogy e felfogása bárkinek tetszhetett, csak épen a hierarchikus Ró-
mának nem: az bizonyos dolog. 

VIIL „ M i é r t é g e t t e e l L u t h e r M á r t o n d o k t o r a 
p á p á n a k é s h i v e i n e k k ö n y v e i t cz. s z a k a s z -

h u h 
1 Planck Gesch. des prot. Lehrb. I. k. 354 1. az evangéliomi szel-

lemű könyvek megégetését egész helytelenül a bosszú művének minősiti. 
Helyesebben fogja fel a dolgot Raumer, ki is „Geschichte Europas seit dem 
Ende des 15. Jahrhunderts" 1 k. 248 1. azt mondja: .,Egy ilyen férfiúnak 
ilyen tettét nem minősíthetjük ugyan közönséges meggondolatlanságból 
eredő bozszunak, de nem tekinthetjük valami kiváló hősi ténynek sem, 
még ha a hősi ténynek szenvedély nélkül valónak kellene is lennie. Ámde 
a ki a hősi tényt minden szenvedélyből kivetkezteti is, mégsem tagadhatja 
meg attól a lelkesedés kitörését s épen ez az a mi Luthernek minden 
lépését jellemzi s a mit megcsodálunk/' Maga Sarpi Pál e tényt szükség-
beli védekezésnek minősiti. Hist. Trid. L. I. §. 15. 

2 V. ö. I. k. 385. 1. 
3 Decret . Gregor. L. I. Tit. XXXIIÍ. G. VI. a hol is többek között 

ez áll: „Scribebat apostolus subditis suis (non successoribus) et eos ad 
humilitatis meritum provocabat". Imperátor in temporalibus, pontifex in 
spiritualibns antecellit':. „Deus fecit duo magna luminaria in coeli íirma-
mento, luminare május (pontificalis auctoritas) ut praesset diei, et lumi-
nare minus (regalis potestas) ut praesset nocti, utrumque magnum, sed 
alterum május." III I~ce iz iratának egész tartalmából vonja le Luther a 
két első tételt. 

4 Decret . G i ego i Lib. I. Tit. VI. C. IV. Ez iratot II. Paschalis 
pápa (1099—1118.) aata KI. Ebben olvassuk: „Aiunt io conciliis statutum 
non inveniri, (t. i. hogy a pápának bíborköpeny átvételekor hűségesküt 
kellett tenni) quasi romanae ecclesiae legem concilia ulla praefixerint, 
com omnia concilia per romanae ecclesiae auctoritatem et facta sínt et 
robor acceperint et in eouum statutis romani pontificis patenter excipiatur 
auctoritas. 

5 VIII. Bonifacius pápa (1294-1303) adta ki a decretalisok 6. köny-
vét egy előszóval a melyben azt mondja: „Imperscrutabilis divinae pro-
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videntiae alti tudó sacrosanctam romanam ecclesiam uníversis dispositione 
incommutabili praetulit ecelesiis et totius orbis praecipuum obtinere 
voluit magistratum." Ebből vonja le Luther a fentebbi tételt az egyház-
jogászokat követve, a kik ugyanezt cselekedték. 

6 Y. ö. 4. j. 
7 Az XJr amaz igéje ellenére (Mt. 10, 8.): „Ingyen vettétek, ingyen 

adjátok." 
8 ])ecret . Grat. P. I. Dist. XI. C. VI.: „Si Papa, suae et fraternae 

salutis negligens, deprehenditur inutilis et remissus in operibus suis et in-
super a bono taeiturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nihilominus 
innumerabiles populus catervatirn secum ducit, primo mancipio gehennae, 
cum ipso plagis multis in aeternum vapulaturus: huius culpas istic re-
darguere praesumit mortalium nullus, qui a cunctos ipse judicaturus a 
nemine est judicandus, nisi deprehendatur a íide devius," A nemesek 
apostolának Bonifaciusnak ezen kijelentését veszi az egyházi jog a pápa 
fenségének és hatalmának bizonyítására. 

9 Ezt Luther az előző tételből teljes joggal következteti, mint olyat, 
amely határozott ellentétben áll az apostoli hitvallás harmadik részével. 

10 De eret. Grat. P II. Causa IX. Ouaest III. C. XVII : „Cuncta 
per mundum novit ecclesia, quod sacrosancta román a ecclesia 
fas de omnibus habeat judicandi, neque cuiquam, de eus liceat judicare 
judicio, Si quiclem ad illám de qualibet mundi parte appellandum est. 
ab illa autem nemo est appellare permissus. Sed nec illa praeterimus. 
quod apostolica sedes sine ulla synodo praecedente et solvendi, quos 
synodus inique damnaverat, et damnandi, nulla existente synodo, quos 
oportuit, habuit facultatem. Idézet Gelásius (492—496) leveleiből. 

11 Ez a tétel a latin szövegből hiányzik. 
12 Ez a tétel nem fordul ugyan elő igy szószerint a Decret, Grat. 

P. II, C. XXV, A. I.-ban, de Luther az ott kimondott alapelvekből többek 
közt ebből is „Sünt quidam dicentes, romano pontiíici semper licusisse 
novas condere leges, quod et nos non solum non negamus, sed etiam 
valde affirmamus.") joggal vonja le azt. v. ö. Decret. Gregoriánus L. I. 
Tit. II. 

\ ö. Decret. Grat. P. I. Dist. XIX. C. VII. 
141 Igoston eme tételéből: „Translato sacerdotio necesse est, ut 

legis transiatio fiat. Quia enim simul et ab eodem, et sub eadem sponsi-
one utraque data sunt, quod de uno dicitur, necesse est ut de altero in-
telligatur." (Decret. Greg. L. II. Tit. II. E. III.) Luther az egyházjogászokkal 
egyetértve vezeti le a fenn ebi tételt v. ö, 1. k. 291. 

15 IV. Leo pápának egy kijelentése (847-855.) (V. o. Decret. Grat, 
P. II. G. XXV. 0, I.): „Ideo per mi tente Domino pastores hominum sumus 
effecti. ut quod patres sive in sanctis canon ibus. sive in mundanis af fix ere 
legibus, excedere minimé debeanus. Gontra patrum saluberrima agimus 
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constituta, si, quod ipsi divíno statuerimt consulto, intactum non conser-
vamus" 

16 Á X. disiinctio a Decret. Greg. P. I.-ban a következő közös 
czim alatt: „Constituones principum ecclesiasticis constitutionibus non 
praeminent, sed subsequuntur." III. Miklós pápának (1277 - 1281) egyik 
levelét foglalja magában, a hol ez áll : „Lex imperatorum non est supra 
legem Dei, sed subtus. Imperiali judicio non possant ecclesiastica ju ra 
dissolvi. Leges imperatorum evangelicis, apostolicis atque canonicis decre-
tis, nullum posse inferre praejudicium asserimus.*' ügy látszik erre a 
decretalisra czéloz Luther. 

17 V. ö. I. k. 200. 1. 
18 Y. Kelemen (1305—18:4) ezen tétele, amely Clement II. Tit. XI. de 

sententia et re judicata C. II.-ben található meg, VII. Henriknek siciliai 
Róberttel folytatott perére vonatkozik s abban fordul elő ez a kijelentés: 
„vacante imperio imperátori succedimus." 

19. Y. ö. Decret. Greg. Lit. III. Tit. XXXIV. 
20 Lucifer a hajnali csilag neve; az egyházatyák és Ézsaiás 14.12. 

(V. ö. Luk. 10, 18.) alapján e névvel jelölték a sötétség fejedelmét, mint-
hogy ott a Sátánnak mennyből való alábukására történik utalás; a hajnal i 
csillag alatt pedig Babylon bukott királya értendő. 

21 Luther itt a decretum alatt az egyházi jognak ama régebbi 
részeit érti, a melyekben igen sok jeles s hasznos kijelentés és intézkedés 
foglaltatik az első keresztyén századok óta. 

22 Sicut fecerunt mihi, sic feci eis. 

IX. A „ l i p c s e i b a k " c z í i b í í s z a k a s z h o z . 

1 Emser a kánoni jog liczentiatusa, volt. Erre czéloz Luther. A szó-
játék értelme körülbelül ez: a pápai törvények ismeretesek előtted, hanem 
a szentírás egy útvesztő neked, a melyben nem tudsz kiigazodni. Y. ö. II. 6. j. 

2 Ebben a bullában, melyben a pápa Luthert kiátkozta, az volt 
neki s híveinek meghagyva, hogy tévelygéseik védelmezésétől s könyveik 
kiadásától álljanak el. 

X. A „ l i p c s e i b a k f e l e l e t é r e " c z i m ű s z a k a s z -
h o z . 

1 H. E. = Iiieronymus Emser. Luther tehát ellenfelét, ki ellen ezen 
iratot is intézi, barátjának tekinti s mint ilyennek ajánlja neki munkáját. 

2 Luther még a lipcsei szó vita előtt mondotta, hogy a „:átékot" 
azaz a szóvitát nem Isten nevében kezdik. Luthernek eme megjegyzését 
Emser elferdítette s a ,,játéku szócskát nem a szóvitára, hanem magára a 
reformátióra értelmezte és vonatkoztatta. 

3 Behemót = e g y mondabeli alak, (Lásd Jób.. 40,16), mely alatt ször-
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nyeteg állatokat, különösen halakat értettek. Luther az Ördögnek s egész 
házanépének t. í. a világ istentelen embereinek a hatalmát ecseteli benne. 

4 Luther felsorolja Krisztusnak összes ellenségeit s vonatkozásba 
hozza azokat a saját ellenségeivel. 

5 Luther tehát tévesen Emsert tar t ja a „Rede an die Fürstenf 

(Szózat a fejedelmekhez) czimű irat szerzőjének. Az irat, mely Luther 
és Emsert egy szert egymással újból szembe állította, Rómában jelent meg 
1520. s nemsokára Lipcsében második kiadást ís ért. Szerzőjének, egy 
római dominikánus, Rhadinus Tamás vallotta magát, de Luther és 
Melanthon azt gondolták, hogy az csak álnév s hogy mögötte Emser 
lappang. 

6 Utalás Horatius „Ars poétika'' czimű költeményének 21-ik versére: 
„Amphora coepit Institui currente rota cur urceus exit ?u 

7 Luther ez alatt. Emsernek az ő ,.Az emseri bakhoz" czimű iratára 
való feleletét érti. 

8 Emser a latin költészettel is foglalkozott s egyebek között Eras-
mushoz is írt verseket, pl. a „Miles Christianusoí czíműt, melyet Erasmus 
nagyban magasztalt. 

XI. A v o r m s í t á r g j a l á s o k " c i m íí s z a k a s z h o z *) 
1 A zárójelbe tett részt az Acta szerkesztője valami más jelentésből 

vehette át és illesztette a tárgyalásba. Tartalmilag az előbbiek összefog-
lalása. 

2 A Luther érdekében szóló falragaszok: Absabe der Edlen: Miután 
megegyeztünk és megesküdtünk arra, hogy nem hagyjuk el az igaz 
Luthert, mi, számra négyszázan, esküdt nemesek, ellenségeskedésünket 
tudtul adjuk a római párti fejedelmeknek s uraknak, első sorban a mainzi 
püspöknek, mert el akarják nyomni a becsületet. A levél végén a lázadó 
parasztok jelvénye állott: a bocskor (Bundschuh.) 

3 Luthernek e barátja: Spalatin György. 
4 Maximiiianus Transsylvanus. vagy máskép Maximilian von Zeven-

berghen, erdélyi származású humanista Károly császár udvari titkára. L. 
Berzeviczy Egyed. Századok 1905. 455. 1. 

*) A 423-ik lapon 1520 helyett 1521 olvasandó. A 425-ik lapon 
pedig a 7-ik sorban Márczius elé teendő 1521. 




