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Agosta városában 
1930. iúnins 20—26-ig. 

Agosta városát a rómaiak alapították és Augustus római 
császárról elnevezték Augustanak. A magyar nyelv Ágostá-
nak hívja. A XV. és XVI. században már a legvirágzóbb 
német városok között találjuk, ezt az előnyös helyzetet főleg 
kereskedelmi érzékével vívta ki magának. A város némely 
polgára oly hatalmas lett, hogy fejedelmekkel vette föl a 
versenyt. Három ágostai nőt fejedelem vett el feleségül. A 
Fugger család tagjai mint szövőlegények itt kezdték pályafutá
sukat és 100 év leforgása alatt ők lettek a föld leggazda
gabb kereskedelmi vezéreívé. 

Agosta városának 1530-ban kb. 30.000 lakója volt, kiket 
a céhek testülete kormányozott. A reformáció szempontjából 
nagyon előnyös voU a demokratikusan gondolkodó céhek 
uralma és nekik köszönhető az, hogy Agosta városában a 
reformáció útjából sok akadályt elhárítottak. V. Károly csá
szár azzal boszulta meg magát a céheken, hogy a smaikal-
deni győzelme után kivette kezükből a vezetés jogarát és a 
város maradían gondolkodó patríciusainak kezébe tette azt. 

A reformáció úttörői Agosta városában két papi ember 
volt és pedig Frosch János, a Szent Anna nevű karmelita 
kolostor priorja és Luther barátja, a másik Urbánus Rhegíus, 
a dómprédikátor. Különösen ez utóbbi ostorozta hatalmas 
erővel az egyházi visszaéléseket. A város előkelő patríciusai 
és kereskedői nem mertek a reformációhoz csatlakozni, mert 
tudták, hogy V. Károly császár ellensége a reformációnak és 
inkább engedtek az embernek, mint az Istennek. Féltették 
előnyeiket, kiváltságaikat és üzleti érdekeiket és nem akar
ták a reformáció elfogadásával kockáztatni önző szándékaikat. 
Velük ellentétben azonban a városi polgárság és a különböző 
céhek testülete határozottan a reformáció mellé állt. A katho-
líkus egyház legnagyobb támaszai a Fuggerek voltak. A pápa 
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az ő »kedves fiainak« nevezte őket. De minden ellenkezés 
dacára 1524-ben már két szín alatt szolgáltatták ki Ágosta 
városának a reformátorai az úrvacsoráját. És pedig karácsony 
ünnepén első ízben. 

V. Károly császár hamarosan megtudta az ágostai ese
ményeket. De bízott abban, hogy az 1530-ik évre összehívott 
ágostai birodalmi gyűlésen személyes megjelenésével el fogja 
simítani az ellentéteket — a katholikus egyház javára. A 
császár nagykancellárja Gattinara sajnos akkor már nem élt. 
Ez a férfiú bensőleg az evangéliumi igazság pártján volt és 
ebben a szellemben adta tanácsait a császárnak. Titokban 
még buzdította is a szász választó fejedelmet, hogy az evan-
géliomi álláspontjából ne engedjen. 

Ágosta városának látképe. 

1530. május 2 án érkezett meg a szász választó fejede
lem Ágosta városába. Május 22-én követte őt Hesszeni 
Fülöp 190 lovassal. Erős evangeliomi érzelmű mindkét feje
delem, akik készek lettek volna hitükért a vérpadra is menni. 
Méltó társuk az evangélikus hithűségben Brandenburgi György 
őrgróf. 

V. Károly császár még Innsbruckban meghallotta, hogy 
az ágostai birodalmi gyűlésre érkező evangélikus fejedelmek 
papjukat is magukkal vitték és mindennap hirdettetik velük az 
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igét az ágostai dominikánus templomban és a dómban. 
Magán kívül lett erre a hírre. Azonnal követeket küldött 
Ágosta városába és az evangélikus prédikálást kereken be
tiltotta. A szász választó fejedelem a betiltást ezekkel a 
szavakkal fogadta: »Ha őfelsége a prédikációkat eltiltja, 
akkor eltökélt szándékom, hogy holnap hazalovagolok.* 

A szász választó fejedelem Luther tanácsát is kikérte. 
Luther szelíden válaszolt és a nagy ügy érdekében hajlan
dó volt az engedményekre. De a szász választó fejedelem 
lánglelkű kancellárja Brück György meggyőzött mindenkit 
arról, hogy a császárnak az evangélikus prédikáció kérdésé
ben engedni nem lehet, mert ha bármi engedményt is tenné
nek, a császár az evangeliom ügyét eltaposná. Itt csak az 
erős ellenállás segít. 

1530. június 15-én vonult be V. Károly császár fényes 
kíséretével Agosta városába. Szerdai nap volt, már alkonyo
dott, 8—9 lehetett. Spalatin szerint kezdetét vette az árulás 
éjszakája. Hogy mennyire izgatta V. Károlyt az evangélikus 
prédikálás ügye, mi sem bizonyítja fényesebben, hogy meg
érkezése után alig egy órát pihent és máris maga elé hívat
ta az evangélikus fejedelmeket kihallgatásra. Este 10 órakor 
jelentek meg a császár szine előtt ]ános szász választófejedelem, 
Fü löp hesszeni tartomány-gróf és G y ö r g y brandenburgi 
őrgróf. A kihallgatáson jelen volt \J. Károly császár testvére 
Ferdinánd is. A spanyol etikett nem engedte meg, hogy 
közvetlenül beszéljen a német fejedelmekkel, hanem Ferdinánd 
közvetítésével társalgott velük. 

A kihallgatást Ferdinánd nyitotta meg. A császár kívánja 
az evangélikus prédikációk beszüntetését. Fülöp hesszeni 
larlomány-gróf válaszolt: 

»Mi nem nélkülözhetjük az Isten igéjét és jó lelkiis
merettel az evangeliomot meg nem tagadhatjuk.* 

Ferdinánd közölte a választ a császárral — francia 
nyelven. V. Károly ugyanis nagyon rosszul beszélt németül. Azt 
mondják róla, hogy Istennel spanyolul beszélt, a hölgyekkel 
franciául, a kutyákkal pedig németül. 

Miután a császár még határozottabban követelte az 
evangálikus prédikációk abbahagyását, Fülöp tartomány gróf 
is indulatosan felelt: 
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»Császári felséged lelkiismerete nem ura és mestere a 
mi lelkiismeretünknek.* 

A húr elpattant, György őrgróf is felugrott helyéről és 
fejét odatartva szenvedélyesen így kiáltott: 

»Inkább császári felséged elé térdepelek és a fejemet 
levágatom, Tsemhogy az Isten Igéjét el hagynám venni és 
Istenemet|megtagadnám!« 

Hitvallás aláírása. 

A hangulat feszült volt, a császár maga is érezte, hogy 
olyan emberekkel van dolga, akik vértanúi is tudnának lenni evan-
geliomi hitüknek. Némileg enyhíteni akarta a vihart és ösz-
szeszedve gyarló német tudását, körülbelül ezt mondotta 
György őrgróf felé fordulva : 

»Kedves fejedelem, nem fejet le, nem fejet Ie!« 
Többet ennél nem is beszélt a császár. Érezte, hogy 

úgyis hiába volna. De legalább valami eredményt mégis 
szeretett ve Ina kicsikarni a nyakas evangélikus főuraktól. 
Azt kivánta tehát tőlük, hogy legalább a másnapi, csütörtöki 
úrnapi körmeneten vegyenek részt és kisérjék a császárt. 
Az evangélikus főurak ezt a kérést is visszautasították azzal 
a megokolással, hogy az Úr Jézus l<risztus a szentségimádást 
sohasem rendelte el. A császár nem vette tudomásul a vá
laszukat és másnap reggelig gondolkodási időt engedett nekik. 

A kihallgatás a késő éjjeli órában véget ért. A három 
evangélikus fejedelem hazament, a császár pihenni akart. 
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De oly izgatott volt, hogy le sem tudott feküdni. Fel s alá 
járkált szobájában. Végre követet küldött János szász választó 
fejedelemhez, fölverette álmából, hogy mondja meg mit hatá
rozott: eljön-e a holnapi úrnapi körmenetre? 

A szász választó fejedelem nagy lelki nyugalommal azt 
válaszolta, hogy ő most aludni akar, hagyják békében, majd 
reggel meg fogja mondani, hogy mit határozott. 

Fülöp hesszeni tartománygróf sem ludott aludni. Még 
az éjszaka folyamán összehivatta hűségas tanácsadóit, a 
theologusokat. Spalatin fogalmazta meg a határozatot Írásban: 

»A szentség nem azért rendeltetett, hogy imádjuk. A 
szentelt ostya imádása pogány bálványimádás. Mi azért va
gyunk Ágosta városában, hogy az igazságról bizonyságot 
tegyünk és nem azért, hogy a visszaéléseket jóváhagyjuk. 
Ezért ki kell vonnunk magunkat a dologból.« 

Végre megvirradt. 
Reggel 7 órakor már a császár elölt állottak az evan

gélikus vezérek. György őrgróf vitte a szót. Kijelentette, hogy 
minden tekintetben engedelmességgel tartoznak a császárnak, 
csak a lelki élet lerén nem. Ez kinek-kinek legbensőbb joga. 
Mi az istentelen emberi rendeléseket, amik ellentétben álla
nak az Isten igéjével, a saját részvételünkkel nem támogat
hatjuk. Egyhangúlag vonakodás nélkül kijelentjük, hogy eze
ket az egyházból inkább száműzni kell, hogy halálos mérgük 
az egészséges tagokat meg ne fertőzze! 

A császár még sokáig eröltelte az evangélikus fejedel
meket az úrnapi körmenetre, de mind hiába. Rendületlenek 
maradtak. Húzta-halasztotta a körmenet elindulását, hátha 
meggondolják magukat a makacs evangélikusok. Hiába. El
múlt 9 — 10 — 11 óra. A körmenet még mindig nem indult el, 
a császár még mindig remélte, hogy az utolsó percben meg
gondolják a dolgot. De mikor 12 órakor sem jelentették 
hajlandóságukat, végre elindította a körmenetet. Az evangé
likus fejedelmek nem vettek részt rajta. Az ágostai polgárok 
közül is csak kb. 500-an követték. Elenyésző csekély szám 
a 30.000 lakossal szemben, A császár sértett önérzetében és 
vakbuzgóságában június 18-án trombita harsogás kíséretében 
az egész városban közhírré tétette, hogy az evangélikus 
prédikálást Ágosta városában betiltja és csupán hat — általa 
kinevezett — lelkésznek engedi meg a szónoklást, hogy a 
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felekezeti villongások megszűnjenek. Kíváncsian siettek a hí
vek vasárnap a templomokba, hogy meghallgassák a császári 
prédikátorokat, miként fogják az Isten Igéjét tisztán hirdetni, 
de azok csupán a textusokat olvasták föl és egyházi imád
ságot mondtak szent beszéd nélkül, miért is a csalódott 
tömeg nevetve hagyta el a templomot. 

Ezeknek a négyszázados eseményeknek az emlékét úji-
lotta föl Agosta városa most, 400 esztendő multán. Ez volt 
a jubiláris ünneplésnek leglátványosabb része. Ünnepi me
netet rendezett az utcákon, végig a városon, korhű jelme
zekben és bemutatta azt az életet, ami 400 esztendővel ez
előtt lüktetett Agosta városának utcáin. Az ünnepi menet 25 
szakaszból állolt. 

A menet első részében láttuk Luther bevonulását Ágos-
tába 1518 október 7-én, hogy Kajetán bíborossal szemben 
megvédje az evangélium igazát. Egyszerű, fedeles szekérben 
szalmán fekszik a beteg Luther, .az út fáradalmaitól megvi-
viselten. Luther arcához megdöbbentően hasonlított annak az 
arca, aki őt megszemélyesítette. 

A menet második része Kajetán bíboros és pápai követ 
bevonulását mulatta be Agosta városába. Fényes kísérettel, 
mennyezetes, hordozható bibortrónon ült Kajetán, szolgák és 
barátok hadától körülvéve. 

Az ünnepi menet harmadik szakasza Miksa császár 
vadásztársaságát, kopóit, agarait, sólyommadarait mutatta be. 
A negyedik rész a Fuggerek kereskedelmi kocsiját szemlél
tette: hét ló húzta a hatalmas robajjal gördülő, széles kere
kű, födeles kereskedelmi kocsit, lovas és gyalogos őrség 
kíséretében. A Fugger család címere és zászlaja a lovas 
kopjákon messziről hirdette, hogy egy pénzkirály tekintélyé
vel járhatott, kelhetett a világon. A nagy szekér után jött a 
Fuggerek utazó kocsija, egy valóságos mozgó szalon, az 
utazás minden kényelmével és pompájával Az ünnepi menet 
ötödik szakasza az ágostai humanistákat és művészeket mu
tatta be. A hatodik szakaszban láttuk azt a nyomdát, mely
ből az evangélikus röpiratok és könyvek kikerültek. Vala
melyik német múzeum kölcsönözte ki Agosta városának a 
400 éves jubileum idejére. Hatalmas kocsira volt fölépítve az 
ódon nyomda, minden alkatrésze fából és korhű jelmezekben 
dolgoztak benne a nyomdászok. Négy nehéz ló húzta a 
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kocsit. Ulána jött (7. kép) egy bájos jelenet, hogy mikép 
olvasták Luther iratait Ágostában férfiak és nők, családi 
otthonokban és kertekben. A nyolcadik kép V. Károly csá
szár fényes bevonulását mutatta be Agostába 1530 június 
15-én. Szinte káprázott az ember szeme a sok disztől, sal-
langtól, régi ruháktól, gyalogos és lovas katonáktól. A kilen
cedik menetszakasz az Ágostai Hitvallás ünnepélyes átadását 
szemléltette az 1530 június 25-iki birodalmi gyűlésen. A 
hagyományos képekről ráismert mindenki, hogy mit ábrázol 
az élőkép. Az ágostai hitvallást hallgató tömeg is jelképezve 
volt, sokan meg is mosolyogták a 400 esztendővel ezelőtti 
férfi és női ruhában vonuló festői látványt. A tizedik menet
ben jöttek négy lótól vont kocsiban az ágostai hitvallás 
atyái: Luther, Melanchton, Jonas és Spalatin. A tizenegyedik 
menetben hozták a Szent Anna iskolájának papirmaséból 
készült kicsinyített mását. Ez az iskola ugyanis a reformáció 
befolyása alatt lett az evangélikusoknak felsőbb iskolájává. 
A menetben tanáruk vezetése alatt a? evangélikus diákság 
vett részt, 400 évvel ezelőtti diákegyenruhában. 

Az ünnepi menet további folytatása a reformáció egyes 
kimagaslóbb történeti jeleneteit tárta elénk. Láttuk az evan
gélikus védőszövetségnek, a smalkaldeni szövetségnek kato
náit, lovasait vértekben, kopjákkal, ódon ágyúival, trénszeke-
reivel, puskaport szállító kocsijaival. Láttuk az 1538-ban ki
adott ágostai interim következtében száműzött evangélikus 
papok szomorú menetét, amint elhagyják családjukkal együtt 
házukat, udvarukat... Kettő közülök, névszerint Wegelin 
]ozsua és Schmidt Dániel a pozsonyi német gyülekezetben 
kapott paróchiát. Majd jött az 1555iki ágostai vallási békét 
szemléltető menet, utána Gusztáv Adolf svéd király bevonu
lása Agostába 1632 április 24-én. Megható volt az ünnepi 
menet tizenhetedik szakasza. Ágosta városában ugyanis 
1635—1649-ig, teljes 14 évig nem volt szabad evangélikus 
istentiszteletet tartani, csak szabad ég alatt a Szent Anna 
gimnázium udvarán. Ezt a jelenetet örökítette meg az élő 
kép. Utána jött a vestfáliai békét szimbolizáló menet (az ev. 
egyházban minden év augusztus 8án megünneplik), majd 
a hitükért Salzburgból száműzött evangélikus hívek hosszú, 
szomorú sora. A 30.000 száműzött salzburgi evangélikus 
Keletporoszországban talált végleges otthonra. A salzburgi 
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róm. kath. püspöknek ezen cselekedele örök foltja marad a 
történelemnek (1731 ben). Végül láttuk egy kocsi tetején a 
Szent Anna templom régi orgonáját (1581-1625) híres kán
torával együtt, akinek az egyházi zene oly sokkal tartozik. 
Az evangélikus missziót, tudományt és szeretetmunkát szim
bolizáló menet után jött legvégül az ágostai hitvallást valló 
népek szimbolikus menete. 

ünnepi felvonulás. 

Körülbelül 100 millió lélek fogadta el az ágostai hitval
lást. Mindegyik nemzetnek a kibontott zászlaja ott lengett 
Ágosta utcáin és mindegyik nemzetnek a jelképe: fehér 
ruhás leány keblén tartva az aranykeresztes és aranyszegélyű 
bibliát, ott haladt az ünnepi menetben. Az út közepén a 
fehér ruhás leány, jobbra és balra tőle nemzetének zászlaja... 

Körülbelül másfél óráig haladt az ünnepi menet Ágosta 
főútvonalain. Természetesen minden egyéb forgalom szüne
telt, gyalogos és lovas rendőrök tartották fenn a rendet. 
Tízezrekre menő sokaság nézte végig a történelmi menetet. 
Valamikor Ágosta város lakossága eredetiben nézte végig azt, 
aminek mását most látta. Mintha a régmúlt idő kikelt volna 
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sírjából és elénk állt volna a maga eredetiségében, tarka 
színeiben és divatját múlt pompájában és azt mondta volna: 
ilyen voltam, tanuljatok rólam késő unokák!. . . 

Szinte tehetetlennek érezte magát az ember a sodró 
emberáradatban, amint az utcákon hömpölygött. Az utca egyik 
oldaláról a másik oldalára átmenni lehetetlennek látszott. 
Sokszor kisegített a rendőri kordonon való átjutásnál az a 
szerkesztői igazolványom, amit a jubileumi rendező bizottság 
sajtó irodájában kaptam, sőt egy másik igazolványt is kap
tam, mint sajtó fotográfus. Az igazolványokat nagyon jó 
eredménnyel tudtam használni, mert az ünnepségek bármely 
mozzanatát a sajtó számára fenntartott helyen hallgathattam 
és láthattam. 

A közvélemény általában azt tartja, hogy Ágosta városa 
tiszta evangélikus. Pedig a város lakosságának csak egy 
ötöde evangélikus, a többi pedig katholikus és más vallású. 
Az elszállásolásnál is katholikus családhoz kerültem. Házi
gazdám kifogyhatatlan volt Ágosta városának ismerietésében, 
de észrevettem, hogy nagyobb előszeretettel magyarázza a 
katholikus műemlékeket és templomokat, mintha arról akart 
volna meggyőzni, hogy Ágosta városában a katholicizrnus 
erős ma is. Sőt ismeretségbe kerültem egy ágostai vendég
lőssel is, aki büszkén vallotta* hogy ő annak a vendéglőnek 
a tulajdonosa, ahol Luther 1518-ban megszállt A ház szám 
talán renováláson ment ugyan keresztül, de mégis sokat 
megőrzött ősi eredetiségéből. Ez a vendéglős beszélte el 
ezt a csuhás gyalázkodást, hogy Luther adós maradt az étel 
és ital árával ágostai tartózkodása alatt. Szellemesen jegyez
te meg egyik lelkésztársam: 

— »Miért nem fizetted neki ki Luther adósságát, leg
alább örökre elhallgatott volna vele!« 

Egyébként azonban az egész jubileumi ünnepségek alatt 
a katholikus Ágosta megkülönböztetett figyelemmel viselke
dett az evangélikus ünnepekké! szemben. Ezt az ágostai 
politikai napilapok is aláhúzták. Sőt az ünnepi menetben is 
többen vettek részt a katholikusok közül. Az egykori króni
kások szerint a 100 évvel ezelőtti jubileumi ünnepségeken 
— az ágostai hitvallás 300 éves jubileumán — a lakosság 
minden rétege részt vett. 

Német hittestvéreínk nagyon jól értik a multat megjele-
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níteni. Hitvallásunk négyszázados emlék ünnepéből is felejt
hetetlen n é p n a p 0 t rendeztek. Erre kényszerítette őket a 
jubileum módfeletti látogatottsága. Tizenkét különvonat ontotta 
szakadatlanul az érkezőket, átlag 500 utassal. Volt nap, amikor 
40.000 idegen tartózkodott Ágosfában. A város polgármestere 
az evang. dékánnal közösen aláírt plakáton szólította fel a 
lakosságot, hogy a város öltözzön zászlódíszbe. A városi és 
nemzeti zászlókon kívül a lutheránus zászlók (fehér alapon 
lila kereszt) is köszöntötték az érkezőket. Itt is hangsúlyoz
zuk, hogy német mintára a mi egyetemes egyházunk is 
bevezethetné az evangélikus zászlók használatát. 

Az ágostai hitvallás jubileumi rendező bizottsága számolt 
azzal a ténnyel, hogy a néptömegeket akadémiai színvonalú 
beszédekkel megnyerni és megmozgatni nem lehet. Az ágostai 
hitvallás lelkét tehát népszerű eszközökkel is bele akarta 
lehelni a tömegek lelkébe. Ezt a célt szolgálta az „Ágostai 
Hitvallás" cimű ünnepi játék, amit többször is megismételtek. 
Schieder Gyula, a nürnbergi lelkész-szeminárium igazgatója 
jó munkát végzett akkor, amikor az ágostai eseményeket 
színre feldolgozta. Megkapó képek peregtek le előttünk a 
színpadon. Felejthetetlen jelenet, amikor az ördög csatlósai 
Luthert el akarják teríteni az ^vangéliom fölszabadításának 
nagy művétől. Látjuk a vajudó ágostai hitvallást, amint készül 
a szorgalmas Melanchton tolla alatt. Halljuk, amint felolvas
sák dörgedelmes hangon. Látjuk a hatást a nép körében. A 
császár bezáratja az ablakokat, hogy a szó ki ne halljon. 
De a rekkenő hőség oly elviselhetetlen a teremben, hogy 
mégis ki kell nyitni az ablakokat... Mikor a darab végén a 
függöny legördül, érezzük, hogy sohasem tudnánk elfelejteni 
az ágostai hitvallás sziklákat emelgető erejét! 

A városi színházban Lissauer Ernő színdarabját játszot
ták napról-napra „Luther és Münzer Tamás" címmel. Luther 
sorsát dolgozta föl benne a paraszt háború idején és elvi 
ellenfelét a túlzásba csapó Münzer Tamásban vitte színpadra. 
A közönség telt házakkal honorálta a darab szépségeit és 
mélységeit. 

A jubileumot rendező bízottság azomban a tömegek 
megmozgatása mellett a tudósokra is gondolt, a könyvbúvá-
rokra, a reformáció történetének kutatóira, hogy azoknak is 
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nyújtson valami maradandó élményt. Ezt a célt valósította 
meg egy tudományos kiállítás által. 

Az ágostai hitvallás 400 éves jubileumára Ágosta városa 
szépen összeválogatott reformációi kiállítást rendezett a város
háza dísztermeiben. A kiállítás élethű bepillantást nyújt a 
reformáció korába, sőt az azt megelőző és követő időbe is. 
Körülbelül az 1450—1618-ig terjedő idő kultúráját tárja elénk. 

Áhítattal járom a termeket. Az egyik szekrényben üveg 
alatt a Luther előtti német bibliák gyűjteménye van kiállítva. 
Szinte megszúrja az ember szemét a fölirás: Luther előtti 
német bibliák! Kevés nyomot hagytak úgy a német nép, 
mint a protestantizmus történetében. Pedig kiállításuk díszes 
és képekkel vannak illusztrálva. Az egyik Luther előtti német 
bibliát éppen Ágosta városában nyomták Qünther Zainer 
betűivel. Az ördög neve még „Tüfer'-nek van írva. Több 
német bibliafordítás származik az 1480 ik esztendőből. 

Egy másik szekrényben csillagászati és babonás könyvek 
lehelik a középkor dohos levegőjét. Csodálatosan el tudják 
ezek az ódon könyvek ringatni az embert a reformáció előtti 
idő lelki sötétségébe. Az egyik könyv címlapján embert 
ábrázoló kép van rajzolva: fejére bárány, szive helyére 
oroszlán, altestébe rák, lábaira halak... Az asztrológia biz
tonsága hivalkodik belőle. Majd ócska hadászati könyvek 
sorozata következik. Micsoda tudomány lehetett ez valamikor! 
Hogy buktak a tiszti vizsgán, ha ennek a szakkönyvnek a 
tartalmát betéve nem tudták. Ma mosolyogva haladnak el az 
emberek az üvegszekrény előtt és nem egy megjegyzést 
bocsátanak a félelmetes sztratégiai könyvek felé, amikben a 
földhányások, toló létrák, köveket hajitó fagépek leírása 
képezi a hadászat legfőbb tudományát. Mennyire más volt 
még akkor az emberi gondolkodás, mennyire mások a 
viszonyok. Milyen primitív gondolkodással kellett számolnia 
a diadalmasan előretörő reformációnak. Mi a reformáció 
megértését többnyíre azért hibázzuk el, mert nagy eszméi 
mérlegelésénél nem szoktattuk szemeinket ahhoz a szörnyű 
lelki sötétséghez, amiből meteorként tört elő a reformáció, 
messze bevilágítva az eget... Nekünk a Luther előtti viszo
nyok jellemzésére van két-három iskolaszerű jelzőnk, amik 
pontosan megszólalnak, mint a zongora húrja, ha leütjük a 
zongora billentyűjét. Ezzel a középkorral már készen is 
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vagyunk. »Pedig a középkorból támadt az új idő és benne 
gyökerezik Luther is és a reformáció is.« Sokkal több alapos
sággal kellene törekednünk behatolni a középkor lelkébe, 
hogy jobban megértsük Luther nagy művét és az ágostai 
hitvallás misszióját. Ezek az üveg alatti ódon könyvek párol
ták le a reformáció előtti emberi gondolkodás és lelkület, 
tudás és akarás lényegét. Ezekből a könyvekből sejtjük meg, 
hogy mikép érzett, mire vágyott, mire volt büszke a középkor 
embere. Mert nekik is megvoltak a maguk divatos jelszavaik, 
az ő lelkiségüket is körülkorlátolta az akkori idők merevült 
eszmevilága. Az egyik könyv lapjairól olvasom (a címe; 
Frauenspiegel), hogy milyennek kell lennie a jó asszonynak. 
Egy pár sorának idézésével ki lehetne kergetni a templomból 
a mai divathóbortba szerelmesült nőket! Számtalan könyv 
és kép van a lovagtornákról. Látszik belőlük, hogy a férfi 
erény akkor ebben találta meg eszmei kifejezését, A középkor 
további témáiról: a császárról és pápáról egész könyv és 
képsorozatok beszélnek. Talán ezekről társalogtak a középkor 
szalonjaiban a legszívesebben. Ez a téma akkor modern volt. 
A mai rádió sporthíreket akkoriban biztosan a lovagtornák 
hírei helyettesitették. 

Az egyik szekrényben látom Miklós pápának egy bűn
bocsátó céduláját 1455-ből. Gutenberg nyomta még legelső 
gépével. Egy másik bűnbocsátó cédula az ágostai karmeliták 
javára lett kiállítva 1494-ből. Ez a megsárgult papírlap a 
maga eredetiségével újból azt a lelkűnktől messze eltávolodott 
kérdést veti fel, hogy milyen lehetett akkor a világ és milyen 
az ember lelke, amikor az ilyen bűnbocsátó cédulák termé
szetes adás-vétel tárgyát képezték, amikor nem csodálkoztak 
rajta, hanem természetesnek tartották, sőt olyan értéknek és 
szükséges valaminek tekintették, hogy pénzüket is odaadták 
érte és a bűnbocsátó cédulák birtokában nagyszerűen elal
tatták bűnös lelkiismeretüket még akkor is, ha kezeikhez 
embervér tapadt. A hatóság tűrte, a társadalom helyeselte. 
Milyen volt a mentalitás akkor, amikor bűnbocsátó cédulákat 
nyomatni, kínálni és eladni lehetett ? Próbáljon meg ma 
valaki ilyen cédulákat eladni! így látjuk meg, mily tisztító 
hatása volt a reformációnak nemcsak a reformált, de a meg 
nem reformált világra is. Megtanított a bűnről, kegyelemről, 
megigazulásról m á s k é p gondolkodni. Ledöntötte a ledérség 
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oltárát és Isten bűnbocsátó kegyelmét egyedül a Jézus Krisz
tusban imádta. A reformációnak ez a harci gondolata ma 
már k ö z t u d a t t á lett, de tudnunk kell azt, hogy nem volt 
mindig köztudat. Ellenkezőleg az ellenséges táborból mér
gezett hegyű nyillal lövöldöztek az Isten egyedüli bűnbocsátó 
hatalmát hirdető Lutherre és az Ágostai Hitvallásra, mert ez 
a tiszta evangéliomi tan akkoriban lázadás és lázítás számba 
ment, ami ellen nem csupán a félelmetes egyházi hatalom, 
de a világi hatalom is síkra szállt. Ma sokan unalommal 
olvassák az Ágostai Hitvallás IV. cikkelyét „hogy az emberek 
saját erőik, érdemeik és tetteik által nem igazulhatnak meg 
Isten előtt, hanem ingyen, hit által, a Krisztusért igazulnak 
meg, ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak s bűneik meg
bocsáttatnak a Krisztusért, aki halála által eleget tett a mi 
bűneinkért." Ingyen, kegyelemből! — ez akkoriban hadüzenet 
volt, támadás volt, bírálat volt. V. Károly császár nem bírta 
nyugodtan végighallgatni a hitvallás felolvasását. Nagy 
diplomata és politikus volt és bármennyire letompította 
Melanchton a hitvallás támadó éleit, mégis észrevette minden 
célzását és pőrölyütéseit saját testében szenvedte végig. Hát 
még ha az ágostai hitvallást nem a szelíd Melanchton, ha
nem a lánglelkű és kertelést gyűlölő Luther írta volna meg! 
Luther maga mondta, hogy ő olyan halkan nem tudott volna 
lépni, mint Melanchton. 

Amikor Doktor Beyer a hitvallásból azt olvasta fel, 
hogy a Krisztus érdeméért kegyelemből nyerünk bűnbocsá
natot, a császár gonoszul mosolygott. Többen rá néztek. 
Ésprevette, hogy micsoda mérges sebet rejtettek el a szelíd 
szavakba. Mennyire megtagadta Melanchton magát, amikor a 
rettenetes visszaéléseket a jó ügy érdekében elhallgatta, 
csupán a tényleges hitvallásnak adott helyet. Amikor pedig 
a felolvasó oda ért, hogy nem szükséges, hogy a külső 
szokások, szertartások, vagy az emberek által megállapított 
ceremóniák mindenütt egyezők legyenek, a nagy katholikus 
császár legjobb szeretett volna felugrani és szerette volna 
elnémítani a hatalmas hangon, szinte dörgedelmesen felolvasó 
Doktor Beyert, de legyűrte magát és hosszú hallgatás után 
hangosan felnyögött, úgy hogy megint valamennyien a csá
szárra néztek és lelki viharzását kémlelték. De lesütöte sze-
meitj.és nem hagyta titkait olvasni. A hitvallás továbi felol-
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vasasa alatt észrevették a jelenlévők, hogy hideg veritek ül 
ki a császár homlokára. Lelkileg szenvedett. 

Mikor pedig a két órás felolvasás véget ért, mély csend 
borult a teremre. Mintha az Isten lehellete suhant volna 
végig közöttük. Spalatin megszólalt a szász választó fejede
lem háta mögött: 

A hitvallás felolvasása. 

— A legeslegnagyobb művek egyike ez, amik valaha 
a földön történtek! 

Aztán kitört a vihar, a vélemények sziporkázni kezdtek 
a levegőben. Vilmos bajor herceg így kiáltott fel: 

— A lutheránusok benne ülnek a Szent írásban és 
mi pápisták csak mellette: 

Ágosta városának római katholikus püspöke Stadion 
Kristóf pedig így szólt nagy lelki komolysággal: 

— Amit felolvastak, az tiszta igazság, mi meg nem 
tagadhatjuk! 

Salzburg püspöke Láng pedig így nyilatkozott: 
— Igaz, mind igaz, de az a bosszantó, hogy egy 

egyetlen barát akar bennünket megreformálni! 
A császár gyóntatója így szólt: 
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— Olyan theológiátok van, amit csak akkor ért meg 
az ember, ha sokat imádkozik. 

Albert mainzi érsek is beismerte, hogy a lutheránusok 
minden dolgukat a Szentírásból bizonyították be, míg a 
katholikusok bizonyitékai a Szentíráson kívül esnek. Luther 
maga pedig azt mondta az ágostai birodalmi gyűlésről, hogy 
semmi féle pénzzel nem lehetett megfizetni azt az örvendetes 
eseményt, hogy még ellenfeleink is kénytelenek voltak elis
merni, hogy a mi hitvallásunk jó és igaz. Több történt, mint 
amit reméltünk! 

Csak a császár tartott ki továbbra is ellenséges állás
pontján. Látván nem látott és hallván nem hallott. Az ágos
tai hitvallást nem fogadta el, hanem gondolkodási időt adott 
az evangélikusoknak 1531 április 15 ig és minden további 
egyházi újítást megtiltott. A császár határozatát Agosta váro
sának tanácsa nem fogadta el, hanem kijelentette a császár 
előtt, hogy világi dolgokban kötelességének ismeri a csá
szár előtt fejet hajtani, de hit és lelkiismereti dolgokban nem. 
V. Károly császár nagyon felbőszült a városi tanács eme 
határozatán, hisz ezzel felnyitották a sorompókat a refor
máció előtt és kedvetlenül hagyta el a várost. Ágosta örökre 
kiesett a császár kegyeiből. Nem lehetett már többé felvidí
tani az utcai pletykákkal sem, hogy a katholikus katonák 
micsoda gúgyt űznek az evangélikus fejedelmek katonáival. 
Fülöp hesszeni tartomány-gróf 120 huszárja ugyanis köpe
nyegének bal ujján viselte ezt az öt latin betűt VDMIE = 
verbum dei manet in aeternum, magyarul: Isten Igéje örökre 
megmarad. Ez a fölírás nagyon megharagította a katholiku-
sokat és gonosz indulatukban csúfondárosan úgy értelmezték 
az öt latin betűt, hogy annak értelme ez: »És neked nyo
morúságba kell jutnod!« (=•- Und du musst ins Elend) A 
gonosz csúfolódásért az evangélikus huszárok sem maradtak 
adósok, hanem cserébe a szász választó fejedelem katonáival 
együtt szétzavarták a benedekrendiek egyik processzióját. Az 
egyik trombitásuk oly irgalmatlan hamis hangokat recsegte
tett ki trombitájából, hogy a barátok nem tudtak énekelni. 

Amíg az ágostai forró napok tartottak, Luther Koburg 
várában imádkozott buzgón az evangélium diadaláért. Mivel 
átok alatt volt, nem mehetett Ágostába. De a lelke ott volt, 
elküldte iratát Ágostába ezen a címen: »Intés az Ágostában 
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összegyűlt lelkészekhez.« Fölhívja figyelmüket az eredményre, 
amit a reformáció létrehozott. »Tekintsetek körül, mit mivelt 
a Luther tana. A tudatlan barátok helyét tudományosan képzett 
lelkészek, a buja püspökök helyét kegyes prédikátorok, a 
buta nép helyét értelmes, kora ifjúságától rendszeresen ve
zetett és fejlesztett ifjúság foglalja el. A barátok meséi és a 
szentek legendái elhallgattak és olvassák a tősgyökeres jné-
kátékat és a Szentírást. 

Kóburg vára. 

Államban és családban a külső szenteskedés helyén az 
egyszerű, munkás, erkölcsös élet tűzhelye gyulladt ki. Minden 
ember ismeri immár a keresztyén élet igazságait, tudja, mi a 
törvény, mi az evangeliom, mi a bűn, mi a kegyelem, mi az 
igazi bűnbánat és hit, mi a keresztyén szabadság, mi a sze
retet, mi a kereszt, mi az igehirdető hivatal, igazi ima, jó 
cselekedet stb. S ha mindez így van, mi hát akkor a Luther 
bűne?« 
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Luther végleg lemondott már arról, hogy a katholikus 
egyházzal ki lehet egyezni. Komoly intéssel fordul inkább 
feléjük: „Azért a mi leghőbb óhajtásunk és alázatos kéré
sünk : adjátok meg Istennek a dicsőséget, bánjátok meg 
bűneiteket és javuljatok meg. Ha nem, ime utolsó szavam: 
ha élek pestistek leszek, ha meghalok, haláltok leszek. Mert 
engem Isten uszított reátok, nekem mint Hozseás mondja, 
medve és oroszlánnak kell lennem Assurban, hogy ne legyen 
nyugtotok tőlem, mig vagy meg nem javultok, vagy el nem 
pusztultok." 

Luthert az ő reformáfori utján már emberi erő fel nem 
tartóztatta, mert az Isten Lelke ragadta őt magával. Komoly 
érveket úgy sem tudtak felhozni ellene, maradt a gorombaság 
és gúny. Ágosta városának diszlermeiben volt kiállítva Doktor 
Cochláus János köpködő könyvének egy eredeti példánya a 
hétfejű Lutherről. A könyv címlapja egy barátot ábrázol hét 
fejjel, minden fej fölött olvasható a felirat: Doktor, Martin, 
Luther, Ecclesiastes (prédikátor), Schwármer, Visitator, 
Barrabas. Ráfogja Lutherra a rajongást, azonosítja őt az 
újra keresztelőkkel, ami ellen Luther tiltakozott a legéleseb
ben és egyúttal a leghatásosabban, másfelől a Barabbas 
fejezet alatt neki tulajdonítja a német paraszt lázadást. Ez a 
tudatlan könyv akkoriban divatos volt, mig végre lejárta 
magát belső ellentmondásai miatt. 

Azomban ne távozzunk addig az ágostai városháza 
dísztermeiben közretett reformációi kiállításról, amíg meg nem 
nézzük a második teremben Luther halotti maskját. A sárga 
víaszkból formált halotti arc és kezek kísérteties kegyelettel 
vésik emlékezetünkbe a halott Luther arcvonásait és áldott 
kezeinek formáját. 

A harmadik teremben vannak kiállítva a reformáció 
első százados jubileumának emlékei 1617-ből. A sok emlék 
közé került Eck János széke is, amiről Lutherrel vitatkozott, 
ugyancsak egész jó állapotban láttuk Eck Jánosnak sárga 
bőrből készült doktori kalapját is. Szinte csodálatos, hogy 
négy évszázad óta az idő vasfoga nem rágta meg. 

- 19 -



Nagy hibát követnék el azomban a Mátyusföld reformá
toraival, a Thurzó családdal szemben, ha meg nem emlé
keznék a füzet keretében Thurzó Szaniszló sírjáról. A Szent 
Anna templomban pihennek hamvai. Elsőnek Thurzó György 
került ki Ágosta városába és 1497-ben feleségül vette a 
dúsgazdag Fugger Annát. Közösen gazdálkodott bányáival a 
Fugger családdal, a hasznot megfelezték. A társzekerek 
állandóan úton voltak Besztercebánya és Ágosta városa 
között, a Thurzó család bányáiból kikerülő rezet a Fugger 
kohók dolgozták fel. A Thurzó család tehát a forrásnál, 
Ágosta városában ismerkedett meg a reformáció gondolatával 
és innen hozták haza szülőföldjükre. A felső-szelii anyaegy
ház is a Thurzóknak köszöni megalapítását. 

Thurzó Szaniszló tetemei az ágostai Szent Anna templom
ban az oltártól jobbra pihennek és a salzburgi márványból 
készült gyönyörű sírkövén ez a latin felírás olvasható : 

Stanislaus Turzo de Bethlehemfalva Comes Sepusiensis 
Baro in Boignoz ob adversam valetudinem relictis suis 
Hungaricis ditionibus huc in pátriám reversus pie in Christo 
obiit die VI mensis április anno 1585 aetatis suae 55. 

Alexius Turzo fratri carissimo moerens. 

Végül átadom az üdvözleteket az ágostai hitvallás négy
százados jubileumi ünnepségéről a szlovenszkói evangélikus 
magyarságnak. 

Alkalmam volt beszélgetést folytatni a magyarhoz leg
közelebbi vérrokonságban álló finn nemzet két kiváló kép
viselőjével : Erkki Kaila viborgi püspökkei és Yrjő Loimaranta 
helsinki-i dómpréposttal, aki egyúttal a közoktatásügyi minisz
térium irodafőnöke is. A finn lestvérek sok melegséggel és 
szeretettel beszéltek magyar rokonaikról. Szinte könnyes 
szemmel mondta a helsinki-i dómprépost: lehet, hogy nekünk 
ezer évvel ezelőtt egy anyánk f>olt és igy édes testvérek Vagyunk-
Majd papírlapot vett elő és finn nyelven a következő üdvöz
letet irta az Evang. Naptár utján a szlovenszkói evangélikus 
magyarságnak: 
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. X'--- -•cJÉi.Jf ... . . . ^y-: .^M 

Finn üzenet. 

Magyarul: Síz augsburgi jubileumi ünnepről küldöm szi-
vélyes üdvözletemet a magyar hittestoéreknek Csehszlovákiában. 

Jídatyánk, ki ^ogy a mennyekben, 
Síügsburgban 1930. 6. 5. Vriö £oimarania 

dómprépost 3felsinki-ben 

Sokat panaszkodtak a finn testvérek az orosz bolseviz
mus rémteiteire. Ök ugyan felszabadultak az orosz rabiga 
alól, de még mindig nagyon sok finn él Oroszországban. így 
például Ingermanland-ban, Pétervár közelében, a finn határ
szélén — mely Gusztáv Adolf idejében 1617-ben svéd 
provinciává lett, tehát jobb napokat is látott — 200.000 finn 
evangélikus hittestvérük él vörös uralom alatt elképzelhetetlen 
és leírhatatlan viszonyok között. — Azelőtt 30 gyülekezetet 
alkottak és 35 papjuk volt, most már csak egy papjuk van : 
Laurikkala lelkész. Idegborzongató csak elgondolnia is azt a 
szörnyű szenvedést, amellyel kimarta, vagy kivégezte az elsza
badult orosz Antikrisztus a 34 finn papot gyülekezetéből. 
És még akadnak egyes szektáskodó lapok és azt merészelik 
állítani, hogy az orosz fenevad megtűri a Krisztust! 

A finn testvérek, mielőtt elbúcsúztunk, szeretettel meg-
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hívtak Helsinki-be 1931 június 16. 17 és 18-án megtartandó 
országos gyűléseikre. Ha Islen is úgy akarja, elmegyünk. 

Még egy üdvözletet kell tolmácsolnom Ágosta városából 
a szlovenszkói magyar evangelikusságnak: 

4OOJAIIRFI-:I1':R 
DER AUGSBURGISCHEN IVONFRSSION 
Ql IATERCI-:NTENARY O F Tl-ii: . \UCSBURG CONFESSION 
ANÍCHRIFT. P r c í í e = ? , l l l 5 Í c í l l l | ; M'GSHURG. 

pfarr.: WMj^m y.-f'a.-c 
j;aí,5;';,Ti.Cv:;,i.:,3Cii . . -

2Iu.35Vu;-2,:rílr. { 

Német üzenet. 

Magyarul: 9íz ágostai eoang. gyülekezet a Gonfessio 
ínugustana városa a hitnek és a hűségnek szívbéli egyesülésében 
köszönti a magyar hittestvéreit Szlovenszkón. 

SRugshurg, 1930 június 25. 
Síz ágostai hitvallás hála Schiller 

és örömünnepén egyháztanácsos - dékán. 

A jubileumi üdvözleteket ezennel átadom a szlovensz
kói evang. magyarságnak. 
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