
Luther Márton. 

Vallásos hitünk és egyházi szabadságunk 
biztosítása ahhoz a nevezetes korszakhoz füző
dik, amely megérlelte és állandósította a Krisz
tus anyaszentegyházában a Reformációt. Ennek 
a történelmi korszaknak a szülötte Lu.ther 
Márton is, akiről ez alkalommal, születésének 
(1483.) 450-ik évfordulóján, a Dávid Ferenc 
Egyletben kegyelettel emlékezünk; mert . úgy 
érezzük, hogy benne azt az idősebb testvért 
tisztelhetjük, aki a maga célkitűzésével és lelki
ismeretes munkájával buzdilólag hatott a mi 
egyházi vezérünkre, Dávid Ferencre, a par ex
cellence magyar reformátorra. 

Ezt a wittenbergi örökséget az unitárius 
egyház mindig kész elismerni s talán nem csa
lódom, amikor megállapítom, hogy Luther Már
ton és Dávid Ferenc híveinek egymás iránt ta 
nusított testvéries magatartása is erre a szellemi 
közösségre vezethető vissza. 

Legyőzhetetlen lelki szomjúságtól ösztö
nözve ittunk a közös forrásból , amelyet meg
nyitott a mi Számunkra az igazságos Istennek 
örök törvénye és kegyelmi végrendelete az Ó- és 
új-testamentomban, s aki egyszer remegő tér
dekkel meghajlott a Sinai hegy táblái előtt, az 
addig nem nyugodott, mígnem "törvénye leli 
önmagának"; és aki tanúságtétel gyanánt oda
állott a Golgotha Keresztje elé, addig szolgál~ 
saját akaratának megfeszítésével a mennyet 
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Gazdának, mígnem megkapta az öt megillető 
mennyegzői ruhát. - Ittunk a közös forrásból, 
és a zsoltárok az idegen környezetben is boldo
gító, édes dallamok gyanánt járták át a mi 
gyermeki szivünket, megtanltva jó és balsors. 
ban az örökkévaló Isten szeretetére. Olvastuk a 
pró!éták~t, é~. ~z isteni igazságszolgáltatás té
nyet, mmt tortenelemformáló erők, léptek fel 
az állalános emberi tapasztalat forumán. Ehhez 
igazodott a jövö képe, amely már azért se lehet 
többé bizonytalan, mert Isten és ember megértő 
szeretettel munkálkodnak együtt annak kiépíté
sén. Stílusa egyvonalú és szilárd, mint a funda. 
mentum. amelyen nyugoszik ; levetközve magá
ról mindent, ami elavult és ellentétben áll a 
haladó idö szárnyaló formáival. f:s együtt me
rüItünk el a Jézus evangeliumának titokzatos 
mélységeibe, ahol a mi lelkünk a megvilágoso
dás ünnepi perceit átélve, magáév:'! tette mind
azt, ami abban, mint hit, élet, idvesség, szeretet 
és bűnbocsá nat , megigazulás és újjászületés -
alkotó normája és iskolapéldája az igazi keresz
tény közösségnek. S bár érzem és tudom, hogy 
ebben a földi világban. kinek-kinek magának 
kell a megjelölt nyomdok okon járva, kiküzde
nie a maga idvességét és boldogságú t, a kegyelem 
Istene gondoskodott róla , hogy az egyéni lélek , 
a kereső _ küzdö - megmeglévedő - de vég· 
képp el nem tántorodó, - megváltásérI csengő 
tanítvány. megla lálja II maga kalauzút abban az 
isteni Szóban, amel)·nek a neve - Szentírás .. . 

A hit hősei is mindig ehhez folyamodtak 
útbaigazításért és vigasztalúsérl. f:s sohasem 
folyamodtak hiába. Isten lelke mindig nyitva áll 
azok előtt, akik Hozzá leoidat! sarúval közeled
nek, maguk mögött hagyva minden földi vágyai. 
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minden egyéni érdeket, minden hatalmi törek
vést, - egyedül és ki zá rólag Istennek kegyelmi 
ajándékára bizva maguka t, sorsukat és életüket. 
Ez az egyellen út és mód arra, hogy megér tsük 
őt, mint Teremtőnket, és hogy O, mini mennyei 
Atyán k, fi aiviI fogadjon bennünket. 

Az iti eszményileg vázolt fér fi -jellem ezen 
a tisztító lelki folya maton ment keresztül , mi
közben egy {lj korszakol alkotó világmozgalom
nak lelt - mintegy természeti erŐk ;Htal is 
támogatott di adal mas vezére. Mindenki ismeri 
és tiszteli öt. Talán még az ell enségei is! Oszinte
sége és ügybuzgósága a Krisztus keresztje mel
lett minden kétségen felül áll . És az is bizonyos, 
hogy amikor az evangelium győzelméért , szel
lemi fegyverekkel, sikra szállt, nem a maga 
dicsőségét kereSle, hanem Isten országá t óhaj
lolla közelebb hozni 31. emberek fiaihoz ... De 
lássuk öt magá!, amint történelmi távlatban az 
ö nemes alakja elénk rajzolód ik . 

* 
Külső kereteiben egyszerű , de benső erkölcsi 

tartalomban je lentős, eredményeiben pedig szá
zadokra kiható az az életpálya, amelyet Lutller 
Márton 1483- lól 1546-ig megfutott. Szegény bá
nyász-család kebelében született Eislebenben. A 
szülői háznál sz ino rú nevelésben részesült S en
nek jó hasznát tIvelle akkor, amikor iskolába 
került ; meri többnyire a maga erején kellett 
magá t fenntartania. Az akkori kor szokása. sze
r in t házról -hazra kántálni járt , hogy napl ke
nyerét megszerezze. Szép hangjá~an má~ akko~ 
is gyönyörköd tek a magdeburgi és eLSen~~lll. 
jószívű polgárok , nem gondolva, hogy a ~yuJa~ 
tekin tet egykor viUámokat szór és a beluzelgo 
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hang egykor úgy fog mennydörögni, hogy uz 
egész vi lúg megI"Úzkódik belé. De a zivatar, 
:unely kil~röfélben volt , esak a lelkek bensejé
ben - mm tegy önmagával küzdve - még nem 
adolt külső életjelt magáról. Mint Emcrson 
mondja : " Minden forradalom e lőbb esak egy 
emher agyában forrongolt, mint megváltó 

" eszme. 
t8 éves korában kerül az erfu rti egyetemre, 

ahol a tyja kivánsága szerint jogi tanulmányoka t 
folytat ; de a korszellem hatása alatt a latin 
kl assi kusokkal is behatóan foglalkozik, s a hu
m:mismus képviselőit nagymbecsülve, velök kö" 
zelebbi viszonyt keres. Már Ht - mintegy öntu
datlan - készül későbbi szent hivatalára, mely
ben a vitatkozásban val6 ügyességre és ri lélek
jelenlétl"e olyan nUb'Y szüksége leend. 

Egymásu l{1Il nyeri el az egyetemi fokozato
kat; dc a Bibliával magával még behatóbban nem 
foglalkozik ; pedi g ez lesz az ö igazi fegyver
tára, amelyben 'minden kérdésre, amely lelkél 
a hit és idvesség, keresztény szahadság és egy
házi berendezkedés dolgában fog lalkoztatja, 
meglalúlja a megfele lő megoldást és a diadalmas 
békél. 

A nemes szándékkal nagy ratörő ifj l'nlak erre 
"'olL legnagyobb szüksége, mert - mi nt életírói 
mondjúk _ még az Agos tonrendi cellában is, 
ahov{1 önkén t belépell ( t 505. V II . 17.), nagy 
lelki tll s{,kn L kelleti vívn ia önmagáva l. Kétség 
gyötörte alva-ébren. hogy miként nyerheti 
meg lsten haragjával szenmen az Ű atyai bocsá
natM; mert a szolgai Illunkák, amiket kezdetben 
végzett és az elöirt imák sehogyse hozták meg 
a lelki nyugalmat , azt a bizonyosságo!, hogy 
sz<Í mflhl.l t <IZ igazs{lgos Istennek kegyelmére. 
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Aki ilyen komol:yan veszi. számadásá t a Te
remtövel, annak bizonyára :tkad pártfogója azok 
közölt, akikkel egyazon szellemvilágnak osztá
lyostársa . Egyik testvére a szerzetesi kötelékben 
addig bizta lja , a tartományfőnök maga, Pater 
Staupitz, annyi jóindulattal van irányában laz 
ö lelki nehézségeire való tekintettel, hogy erről 
az oldalról t. i. emberi segítség alakjában alig 
várhat többet. De hála a Gondviselésnek, a 
könyvtárban kezébe akadt láncos Bibliában az 
isteni lélek is megszólalt melleUe s a Pál apostol 
le\'eleiben, valamint az evangeliumokban cso
bogott az ő számára az az erőforrás, amelyre 
leginkább szüksége volt. Ellől fogva, ha itt-olt 
ismétlödtek is kétségei, mindig volt kire és mire 
támaszkodnia, t. i. Istennek ingyen kegyelmére, 
mely a Krisztusban való g-vermeki hit és enge
delmesség útján szent öröm és élő bizonyosság 
a mi számunkra. 
. Az. újonnan alapított wiltenbergi egyetemre 
eppen Ilyen emher kellett , aki mint irásmagya
r~.zó. és pr~dikátor, kész II maga sorsát egybe
kotm a teljes szentirással, amelyet egy évtized 
múlva wartl)l~rgi magányában ő kezdett némel 
köntösbe öltözLetni. S hogy milyen előszeretettel 
és. rálermet~séggel leUe ezt, U,tni abból, hogy az 
mtnd a mal napig standard-milve a német kul 
tlirá~ak , _ amelyet felülmúlni , vagy feleslegessé 
tenm mcg senkinek sem sike rűlt. Itt lett 1512-
ben a theologia doktora . 

Ez időtájt emlékezetes római küldetése. Olt 
szerzete dolgaiban hilségesen eljárt; de kritikai 
~z~mmel. nézve, nem sok jót tapasztalt akár az 
orok varosban , akár a Vatikánban magában, 
ahol a reneszánszkori pápák világias gondol. 
kozása mindenre reá nyomta a maga bélyegét. 
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!fjú ábrándjaiban, ideális hevületében, ö nem 
Ilye_nn~k gondolta a kereszténység központját. 
s bar Jobb érzése lázadozotl ellene azért egyelőr~ 
c~?sebbN voll.a fegyelem, amelyet' magára nézve 
kolelezonek IsmerI. Továbbra is hii fia maradt 
a római egyházn~k. Annak tekintélyét tisztelet
ben tar~otla ; ~edlg ha jól meggondoljuk a dolo 
got, talan az l it nyert szomorú tapasztalat volt 
vé?ered~ényéb~n ~z, ami öt a reformátori pá. 
lyara vitte .. Meg fiatal volt arra, hogy nyiltan 
szembeszálljon a felsőbbséggel, amelyet külön
ben a rendes világi vonatkozásban is tisztelt s 
erre híveit is a Biblia örök szabályai szerint 
buzdította. 

. Mint egyetemi tanar, a kathedran, mint pre
dJkátor a váttemplom szószékén, minden alkal. 
mat megragad arra, hogy felépítse és bizonyos· 
sággá tegye azt a vallásos világnézetet, amelyet 
- az eredendő bűn súlya alatt szenvedö em
heriség megváltására egyedül jónak és a maga 
szempontjából is döntönek ismer. Vezető moti
vuma: a bűntudat, amely sötét árnyék gyanánt 
nehezedik az ember l~elkiiletére. s amelytől a 
maga emberségéből alig bír szabadulni. EzI nem 
lehet levezekel ni, nem lehet pénzen megváltani, 
hatalmi szóval eltávoztatni. Csak egy út és mód 
van szerinte arra, hogy a kárhozat fiaiból lsten 
gyermekeivé hasonuljunk által, ha gyermek
módra vesszük - felt étlen hittel és engedelmes
séggel _ Istennek ingyen kegyelmét. Ez a Pál 
apostol tanilásának kicsendülö hangja a római 
levélben, amely szerint: ".Az igaz ember llitból 
él." (Róm. I. 17. ) Ez az isteni kegyelem Krisz
tusban hit által adja meg végre a lélek nyugalmi 
állapotát. a bűnbocsánatot. lit hát a "szabad 
3karat", amelyet Erasmus védelmébe vesz a kö-
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zépkori lan ítás alapján , elveszti jelentöségét; 
mert a mi nagy lartozásunkkal szemben az úgy
nevezett jócselekedetek, az egyéni érdemek nem 
jöhetnek számÍMsba ; itt nem lehet aprópénzzel 
fizetni, az egész életet kell reá tennünk, ha azt 
akarjuk , hogy Isten haragját, büntető igazság
szolgáltatását kiengesz teljük magunkkal s az 
emberi nemzettel. Tnnen van , hogy erkölcsi 
felelősségérzetében a bűnös ember maga- magá t 
vádolja s addig nem nyugszik , amíg egész életét 
oda nem állítja Isten igazságos ítélőszéke elé 
á llandó bűnbánat jegyében, várva a jóvá
tételt, a megigazulást és megbékélést a lelkek 
Urával, örök Teremtőjével. A puszta értelem is 
elismeri, hogy a vétek ellene szegül Isten törvé
nyének ; de már Istennek büntető haragjával nem 
gondol; pedig ezen van a fő hangsúly ebben az 
új világfelfogásban, amely a kegyelem után való 
sóvárgást á llítja oda a lelki éle t központjába, 
mely nélkül az idvességnek senki se lehet bol
dog oszlály részese. 

Luther Márton, mint hívő és mint lelki 
vezető, halálosan komolyan vette ezeket a bibliai 
igazságoka t, amelyeknek érvényes voltát az 
O-Testamentum még alátámasztotta, megerősí 
I~tle: Jahweh szolgája is hord.ozza a mi beteg
segemkel, és az ő sebei áltaJ gyógy ul meg a 
Nemzet. Ugyanez áll Kri sztusra az újszövetség
?en, csakhogy itt már egyetemes alapon, kiter
Jesz tve annak áldásait az egész emberiségre. 

El lehet gondolni, milyen megütközést kel
tctt benne ezenközben a bűnbocsátó eédulák 
árusítása, amellyel egész Németországot szélté· 
ben-hosszában elárasztollák. A tiltakozás moraja 
zúgott végig a jobbérzésü emberek lelkiismere
tén, akik ezt a zsibvásá rt nem tartották össze-
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~gyc~lelh?tő~~k rt sajá t erkölcsi felfogásukkal és 
llZ ESyh~.z Jol felfogott érdekével. Ennek az 
el~ven eronek, ennek a tiltakozásnak adott ki. 
feJezést Luther amikor híres 9' tél I 'l d . ' ;) cc aasze-
gezle a wl UenbcrO' j vartemplom kup " k' f ' l b ""k !' UJ.lra, I
cJ ve enno az Igazi bíínbocsánat e lőfeltételeit 

Ll!tl!er kalapácsiilése .élénk visszhangra talált 
ITIlIldenfel é. S ha 1492. mint dátum ,.. I ' , f"lf d . . • cgy UJ VI-
agresz ? ~ czesét jelenti Columbus {IltaJ , 1517. 

október 31-lke egy új lelkiség kiindulópon tja, 
e~y szakad~ tlan reformáció, amelyből az ellen
láb~.s ;ómal egyháznak is megújhodva kell k i
keruime. ~zért nincs értelme és foganatja a 
"Compell~ ~~/rare« irányza tnak, amelyasajál 
s~rsá~ győzodhelett meg a reformáció szükséges
segérol. 

Enne~ az erk~lcsi szükségérzetnek engedett 
Luther Marton, amikor merész eljárása miatt az 
~nyaegyházból kiközösítve, az átok-buJIát is 
unnepélyesen elégette s Wormsban is bátran 
szembe néze tt földi bírái val, hivatkozva arra, 
hogy "nem tanácsos az embernek Jelkiismerete 
ellen cselekedni". Ott állott és másként nem 
lehete tt ; pedig ott volt e lőtte Husz János esete, 
aki merészségéér t máglya -halállal lakolt. Űt a 
fejed el mi kegy védelmébe vette s rövid pihenő 
(Warlburg) után alkalmat nyuj tott neki arra, 
hogy a z lijonnan fölfedezett evangeliumi elvek 
a lapján Í1jra szervezze azokat, altik lelkök sugal
laI.{ira köréje gy ülekeztek. Harsány szózatá t meg
érle tte a Német Nemesség, s nagy jóakarattal 
tá moga tta -Luthert reformátori munkájában. Az 
egyház babylon i fogságáról írt műve, valamint a 
keresztény ember személyes szabadságának ne
meslevele, mind arra szolgáltak, hogy az új egy
házi közössége t megszilárdítsák, az egyes híve-
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kel hilökben megerősítsék, a tanitókat és ,lelké
szeket, családfőket és egyházi szolgákat alkal
matossá tegyék lsten orsz{lgára. Hogy ezt az 
alapvető célt még inkább biztosftsa, egymásután 
ad ta ki Kis é,~ Nagy Kátéját, amely mint beve'.le
lés ~ krisztusi tudományba és a jó erkö)csökbe, 
még ma is például szolgálhat annál az egyszerű
ségnél és közvetlenségnél fogva, amely az em
be!"t valósággal elbájolja s míg Istent magasz
tal , az embernek is megadja - a test és világ 
s helyen-helyen: az ördög incselkedéseivel szem
ben a szabadulás útját. 

Hogy az új lelki közösségben mindenek szé
pen és ékes renddel történjenek, hirdeU az negye
temes papságot", amelyben minden igaz hívő 
részt vehet, kötelessége is résztvenni , miután a 
keresztségben eljegyezte magát a Krisztussal. 

Az új egyház alapvető tételeit , hitcikkekbe 
fogla lva, kötelességszerHen bemutatják az augs
burgi birodalmi gyűlésen (1530.); innen ered a 
Magyarországon majdnem egyidőben megalakult 
protestíUls közösség elnevezése: ágostai hitv. 
evangelikus egyház, amit köznyelven lutheranus
nak neveznek. Ez azonban eleinte inkább gúny
név volt, mint általában a ClIristianoi is. A hit
cikkek kidolgozásában és az evangeliumi igaz
ság védelmében kiváló szolgálatot tett az ügy
nek Melanchlon Fülöp, aki ugyan békülékenyebb 
temperamentum, mint Luther, s a bölcseség 
szelidségét is latba veti az írásmagyarázat pro
pagáló munkájában, de a maga igazából nem 
enged; s a jellemeknek ez a különbözősége és 
a harcmodor, amelyet követlek, úgy látom, mai 
napiglan is érvényre jut az evang. egyház mo
dern szervezetében és hittani felfogásában, iga
zolva azt a kézenfekvő megállapítást, hogy nagy 
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!dők. és nagy emberek örökségét csak hasonló 
Ivá~u utódok tudják átvenni és a modern e _ 
ház.1 élet keretében gyümölcsöztetni és gyara~
tam az egész keresztény világ javára. 

Szép dolog: hirdetni a keresztény ember sza. 
badságát; de ennek az igehirdetésnek megvan
nak a maga veszé:lyei. Luthernek is keseruen 
kellett tapasztalnia, hogy nem értették meg sza
vának Hmélyebb értelmét, vagy pusztán anyagi 
érdekbal, vagy feltűnési vágyból félremagyaráz_ 
!á~. S így az újonnan alakított közösséget alap
)aJban rendíteUék meg a mindenféle túlzó refor
mátorok., akik. még saját magukat se tudták re
formálm s akik a képrombolásban és a refor
mátari gondolat túlhajtásában tetszelegtek ma
g,uknak s a könnyenhivöket elszédítették min
dennemű hangzatos tanok terjesztésével a földre 
alászállott mennyország felől. Ezekkel könnyen 
végzett Luther; de annál nehezebb volt elbánni 
azzal a parasztlázadással. amely az enyim-tied
övé fogalmait összezavarva, lángbaborította Né
metország nagyrészét. Kőszál gyanánt áJI a vi
har~an itt is, s az erőszak ellen az eröszak fegy
vereit kénytelen igénybe venni a fejedelmek, 
mint világi felsőbbség útján, akiknek elemi köte
lessége a rend fenntartása. 

Ezenközben folytatja páratlan frói munkás· 
ságát, mert fanatikusan hisz a szárnyas betű 
hatalmában. Úgy látszik, mintha egyenesen az 
ö részére találták volna fel a könyvnyomtatás 
mesterségét. Sokat fr, levelez, vitatkozik, érvel, 
hogy napnál világosabban kifejtse azokat a vi. 
iágmegváltó eszméket, amelyek egész lelkét be
töltötték. Itt-ott nyers, nem igen válogat a sza
vakban; de ez is mindíg bensö meggyőződésből 
fakad; mert a megalkuvás nem kenyere. Új kor-
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szakot nyit a nemzeti népies nyelv történetében, 
akár csak a mi Dávid Ferencünk. idehaza és az 
ő kort{u-sai. Nem tudjuk , hogy mit bámuljunk 
inkább benne, erőteljes stílusá t-e, vagy fény~s 
dialektikáját, amellyel barátait m~ggyőzi, ell e,n~lt 
pedig lefegyverzi , O valóban "SZive véré~el IrJa, 
amit fr". S jó és rossz napokban egyaranl sza
kadatlanul dolgoz ik . Csak így felelhetett m~ 
azoknak a jogos várakozásoknak, am~lyek az ö 
reformátori fellépéséhez fűződiek. Milyen kár, 
hogya svájci tes tvérek h asonló mozgalmával 
nem tudott megba rá tkozni , s kivált az úrvacsora 
kérdésében - a híres marburgi coJJoqium után 
is _ megmaradt eredeti álláspon~Ja meUelt 
(RealprasensJ. s Zwinglit egyenetlen kuzdelmében 
az orthodox kantonok fegyveres támadása mel
lett magára hagy ta . Pedig, ki tudj a, nem sokkal 
jobb lett volna-e a már-már felszínre k.erülő 
ellenreformációval szemben megteremtem az 
egységes protestáns frontot, amely - sajnos, -
azóta is csak kegyes óhajtús maradt. 

A lutheri reform • .\ció egy ik vívmánya, hogy 
a pápai tekintély semlegesítésével , (Jj tekintélyt 
állított fel a Szentírásban ; s azt hozzáférhetővé 
tette - kinek -kinek anyanyelvén - a népmil
liók számára. Ennek alapján a papok és lelki 
tanítók részére a papnőtlenség megszüntetésével 
- k ívánatossá te tte a családalapítást. Ezt az 
elvet követte Luther is, amikor a lelki szabad
ság és szeretet jegyében nőül vette Bóra Katalint , 
akivel harmonikus családi életet élt. Frigyöket 
a jó lsten több gyermekkel áldotta meg, akik
nek nevelésében apa és anya egyik a másnak 
segítő kezet nyujtottak. A bölcső meUeU is az 
Istent dicsőítették , a k oporsó mellett is az égi 
Atyát áldottak. Családi életének benső boldog-
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s:íga gazdag kárpótlást nyujtott neki azokkal a 
külső támadásokkal és lelki küzdelmekkel szem. 
ben, ~mik majdnem állandóan foglalkoztattllk . 
~'" ak,l az egész világgal harcban álli , bizony, 
ldonkmt maga- magával is belső harcot vivott 
S~l Is tenne~ és az Ordöggel is meg kellett birk6z: 
nl? ad:md~ alkalommal, mint Jákóbnak a pusz
lal bUJdosasban . S ilyenkor innen, a szeretet 
édes oUhonából, merítette az eröt a kitartást 
gigászi ,k~~~elmeinek lankadatlan ' folytatására: 
Egykoru foIJegyzés szerint. egyszer amint könyv
tá rában rendes napi munkáját és buzgó áhita-
1 ~lt elvége.~ve, ... ~véi ,közé belépett, igy szólt : 
"MennyboL Jovok 'TihozZátok !·' Dc hiszen, ez 
rt szere lő otthon is mennyország volt számára, 
amely öt végtelenül boldogította. A gyermeket 
l sten legnagyobb áldásának tekintette. Gyerme
kei. társaságában ő maga is - gyermeknek érezte 
magát. 

Igen! Engedelmes, bűnbánó, mosolygó és har
cos gyermeke volt annak a közös mennyei édes 
Atyának, akinek a tiszteletére új ecclesiát, lát
hatat/an egyházat, a reformáció egyházát alapi
totta, amelynek im{liban és templomi énekeiben, 
hitvallásában és harangzúgásában örökre diadal
masan hangzik fel a századok mesgyéjén,
egybehangolva a népek és nemzetek békesség 
után sovárgó szivét - az ő hymnusa: "Erös 
várunk nekünk az l sten!" 
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A Zsoltár Lelke.· 

Pályám kezdetén nagy lelki .~álságon men
tem keresz tül. Összeütközésbe kerultem a hagyo
mányos felfogássa l, az emberi társadalom meg
rögzött s többnyire csak a látszatnak hódoló 
szokásaival. Kerestem a magányt.;, de ot~ meg 
azt kelle tapasztalnom, hogy a SUJll t felépItésem 
~zerinti világrendben sem találok meg~yugvást 
n kül ső békéllenséggel szemben. BármJly.~n .. ~é. 
nyesen tündökölt reggel az áldott nap., korulal: 
lern fojtó homályba burkolóztak éltető sugaraI . 
Estenden pedi g messze elkerült az ála~; ~. ha 
megjött, annak rémképeiben nem volt koszonel. 
Fáradtan feküdtem le rideg nyoszolyámra ; és 
fáradtan ébredtem másnap. Pedig a reám vár6 
munkát valakinek el kellett végeznie. Ment is, 
úgy ahogy. De lélek nélkül. Pusztán robotolva . 
Az emberek mint tovatíinö árnyékok, tétován 
jártak körüt'Ötlem. Még a haran gszó is !erhem~e 
voll S ha valaki lsten nevében az uton ,,}6 
napot" köszöntött reám, csak megemeltem a ka
lapomat a tisztesség okáért, és közömbösen men
tem tovább. 

Mi lehetett az oka ennek a beteges lelki ál
lapotnak' l Akkoriban magam se tudtam: D~ most 
jó negyvennégy évnek távlatában mmdinkább 
kibontakozik előttem az egész komplikált folya
mat, anunt azl lehiggadt vérmérséklettel - a 

• P é.pé.n, a Ref. NöszBvetaég estélyén - a temp
lom 3a.vára.. 

sa jút iilőc l'emen ta~tvn kezemet _ vizsgálgalom; 
dc olyan formán, mmtha nem is rólam volna szó 
hanem az iskola padjairó\ az életbe kikerül t má~ 
ifjúról, akinek bizonyára szintén meglehettek 
- m~g is v.oltak - a maga kinzó kérdései ép
pen ugy, mtnt nekem, amikor a hivatás nemes 
ösztönétől hajtva belépett a való élet forgatagába. 

Megállapítom első sorban, hogy ennek a 
lelki válságnak az én esetemben nem az voll az 
oka, mintha kevés s ta lán kellöen meg nem ala
pozott. ingadozó hit élt volna bennem az isteni 
Gondviselés imádott céljai iránt; hanem inkább 
az, hogy mindent - Istent, üdvöt, barátságot, 
szolgálatot, testvériséget , békét - ideális magas
la tra emelve, és a maga szűzlisztasúgában fogva 
fel, léplen-nyomon tapasztal 110m kelletI., hogy 
az emberek közöll , a napi érdekek hálójában, 
mindezek az eszmények csa,!t. annyit érnek, 
amennyit belölűk aprópénzre lehet váltani. 

llyen körülmények között csak két meg
oldás kínálkozott számomra. Az egyik az, hogy 
a papi hivatást más - mondjuk világi - pá
Iyával cserélem föl; fi másik pedig - amiért nem 
bryözök eléggé h úlát adni a jó Istennek - az, 
hogy csorbítatlan ideálizml}ssal ragaszkodiam a 
szószékhez és az iskolához. nmelynek magasla
lán , s illetve virágos kertjében annyi lelki gyö
nyörííség lelt osztályrészem. 

Kedves Hallga tóim! - Ha már ilyen öszin
tén feltártam ö nök elött az én lelki világomut 
_ amint Böjt idején illik is - akkor azt is meg 
kell mondanom, hogy minek köszönhetem az ~ én 
megújhodásomat, újjii.születésemel. Egyszeruen 
a Biblia olvasásának, s ebben is föként ~ Zsol
Lároknak , amelyek Istennek és az egyém !élek
nek egymáshoz va16 viszonyát az élet nunden 



kö rü lményeire kiterjedő szempontból tárgyalják 
s ennélfogva alkalmasak arra, hogy a hétk~z· 
na pi ellentmondásokat feloldják s azokal kellő 
ér tékükre leszállitva, másfelőlodaadó, h álás, 
igazság és kegyelem után sovárgó szívünket . a 
dicsöség Istenével hozzák benső, boldog, meghItt 
összeköttetésbe. 

Azóta is _ lisztem szerint - mindennapi 
olvasmányam a Biblia. S a különböző nyelve
ken olvasva, az egyes fejezetek, vagy jól ismert 
népszerű mondások, arullyigazságok és szenttö~
ténetek, új világításban jelennek meg; an.élkul 
azonban. hogy az ősi , kipróbált értelmezés Jelen: 
töségébő) bármit is veszítene. Nem kell hOlza 
kommentár. Egyik a mást magyarázzák ; az 
egyetemes alapigazságot, a mindnyájunkat kö
rülvevő. mindnyájunka t földöntúli boldogsággal 
betöltő isteni Eletet annyi aprólékos részletben 
és sokoldalú vil ágihisban mutatják be, hogy csak 
az nem látja, aki készakarva behunyja a szemét; 
az örök Törvény királyi parancsszava csak aD 

nak a ke.blében nem tal ál megértő visszhangra, 
_ engedelmességre és alázatra - aki önként 
szakítja meg az eleven kapcsolatot a mennyei 
üzenetlel, s számkivetésre kárhoztatja magát a 
szépség és jóság földi bi rodalmának ha tárain 
kívül. 

Minden jótét lélek , minden igaz keresztény 
olvassa és nagy élvezettel, nagy erkölcsi haszon
na! és !elki gyönyörűséggel olvassa a maga mb
liáj ó.l. Amikor hát szlves felhívásukat vettem, hogy 
itt, a Ref. Nöegylet kultú·r-estjén felolvasás t tart
sak , mindjárt arra gondoltam, hogy legjobb 
lesz, ha aktuálisabb thémák mel1őzésével, meg
maradunk a jó öreg Bibliánál, amely 3000 év 
óta aktuális. 

326 

• 

Bibliánk könyvei közül - az evangeliumot 
kivéve - legszívesebben olvasom a ZsoltárokaL 
Ezek segítettek megoldáshoz pályám kezdetén. 
Ezek k fsér tek végig a küzdelmes életúton. "Nagy 
vizek zúgása" mellett ezek tartották bennem 
épen a lelket , "a halál félelmei között" is ezek 
eleveníleltek meg engemet. A sok rokon vonás 
mögül itt az "örök emberi" integet felénk, amint 
találkozást keres az "örök isteni" .vel, hogy az 
ű áldolt jelenlétében levetközhesse magáról azl, 
ami földi, s mennyei boldogság sugárözönében 
tegyen vallomást Arról, aki lelkének gyökere, és 
életének tiszta forrása. Az ellentétek és hasonla
tok, jelenések és tapasz talatok kaleidoszkop
szerű változásaiban csaku gyan itt is, ott is ma
gunkra ismerünk. Mi is voltunk hasonló hely
zetben. Vagy talán éppen rólunk Iródott j6elöre 
- az isteni Gond kifürkészhetetlen tervei sze
I'int - ez vagy ama részlet, amely inlimitásánál 
fogva ellentmondást nem tűrő módon igazolja a 
zsoltárírónak, mint nagy lélekbuvárnak ösztönös 
megérzéseit és a jövőbe látó bölcs tekintetét. 

Az Ó-szövetség domináns hangsorát ugyan 
maga a mózesi Törvény szabja meg s ád neki 
a próféciák nemzetnevelő iskolája mellett soha 
el nem múló tekintélyt ; de hiányos volna Isten 
és ember szempontjából egyaránt, hogyha nem 
foglalnának közölLe megillető , sőt előkelő helyet 
a Zsoltá rok, amelyek a nagy nemzeti királynak, 
Dávidnak nevéhez fűződnek. Kanonikus könyv 
t.ehá t, a melynek kijelentései az Istenben bízó 
hitet erösitik és magyarázzák nem csupán az 
egyes ember életkörülményei között, amelyek 
hol örömre, hol bánatra és szorongatt a tásra, sőt 
kétségbeesésre is adhatnak okot, hanem a szent 
Gyülekezet, sőt az egész kiválasztott nemzet életé-



ben, amelynek története eleitöl fogva mind a 
roai napig át meg át van szőve az isteni célgon 
dolat irányító elveivel. ~s éppen ez tette és tesu 
a Zsoltárt örökbecsű vé, hogy benne nem csupán 
Iyrai ömlengések allileraciói hangzanak fel , ha
nem az idők méhéből feJrajzanak a nemzeti 
nagyság és dicsöség, a nehéz próbák és keserű 
bujdosások lezajlása ulán Dávidnak leomlott 
sátorá t újból megépitö Is ten - Jehovah - akit . 
anúg a világ lesz, a Sors kerekét intéző hatal
mak sorából kihagyni nem lehel és nem szabad . 

Ezért kedves és örökbecsű a Zsoltár elöt
tünk, a magyar nemzet tagjai s a magyar pro
testáns egyház hfvő lelkei elő tt is; mert példázza 
és mutogatja számunkra az Istenhez vezető útat. 
glóriás magaslatokon, zengő grádicsokon, sz i
vünk örök harmóniáján keresztül. az igazság és 
kegyelem ítélőszéke előtt. Ide kívánkozunk most 
is. Képzeletben újra felépitjük Salamon templo
máI. amelyben a felszentelő ima szavai szerint 
az "idegent" is meghallgatta az Örökkévaló. 
hogyha tiszta szívből imádkozott. ts felép ít jük 
a második templomot, amely anagy fogság u tán 
a nemzeti multból még fennmar adt egykori di
csőségnek csak árnyéka vala . És felépít jük azt 
a templomot. amelyben Krisztus maga le tt a 
szegeletkö. hogy megújhodott hittel és biztató. 
édes reménységgel tekinthessünk. az elé, a még 
távol jövendő elé, amikor a Teremtő nem lako
zik kézzel csinált templomokban, s mindnyájan 
megértjük a nagy Tanítómester kijelentését : nA 
templomnál nagyobb vagyon _ itt . . . " 

. Amikor lant, cimbalom, kürt, citera és sok
húni hárfa hangjai mellett fölcsendütt a zsol
tárnak a kebel mélyéböl elemi erővel kitörő 
hangja, s betöltötte bűbájos hangjaival a szent 
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boltozatot, bizonyára kedvére volt Istennek. em
bernek egyaránt. Istennek azért, mert hódolt 
~lőtte az ő kez~nek munkája, az ő nyájának 
Ju~a, melyet kies mezökre vezérelt a Pásztor 
hűségével és szeretetteljes gondjaival. Embernek 
azért , mert bár porig megalázta magát s elis
merte. az Örökkévaló elő tt a maga elesett voltát, 
semml~~gét, éppen ez, az önmegaláziLs volt az az 
emeltyu, amelynek révén lsten ítéletében és a 
saját önbecsérzetében fokról-fokra emelkedni 
volt hivat~a egészen az istenfiúság megrendHö 
magaslatáig. Csakhogy amíg oda eljut, bizony 
sokat kell küszködnie, még többet szenvednie, 
könnyeket hullatnia, méltatlanúl ejtett, vagy ta
lán éppen önkezétől okozott sebek közölt tehe. 
tetlenül vergödnie ; tűrni , hogy mások kineves
sék, gúnyol ják , mindenféle hamis vádakkal illes
sék, jó hírnevét besározzák, s ezt éppen azok. 
akiktöl eszerint csak hálát és köszönetet érdemelt 
volna; tűrni , hogy még betegágyában is csak 
azérl lá togassák meg, hogy utcai híreket, plety
kákat terjesszenek róla. Amit ez a tükör így fel
mutat, bizonyára torzképe annak a korabeli hir
sada lomna,k, a melynek lelkisége ilyen erkölcsi 
fogyatékosságot áru lt el; de megvan reá a ma
gyarázat. l\'la jdnem ugyanabban a lélekzct\'élel
ben, amellyel elsírja , el nyögi a méltatlan túma· 
dást, az ellenséges iildözést, annak forrását ab
ban jelöli meg, hogy az ille tők tévedésben . v~n
nak az isteni mindentudóság felől s azt hiszik. 
hogy aki a szemet adta nekik, az nem . !ál, é.s 
hogy aki a fület plántálta, az nem hall . Faj neki. 
amikor ellenfeleiröl ez t megállapítja, de ez csak 
eggyel több ok arra, hogy azoknak elbizakodott
sága ellen az ö hatalmas pártfogójánáJ, Istennél 
keressen menedéket, aki meg tudja és m~g is 
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akarja vigasztalni öt, a nagy szenvedőt, a sors
íildózö ll et, mint igaz Biró. 

Ennek az igaz Bírónak ítéletében megnyug
szik, mert érzi, tudja, személyes tapasztalat 
alapja n százszor-ezerszer meggyőződött róla, 
hogy elha tározásában és végzetében semmiféle 
mellék l,ekintel nem vezér li, csupáncsak az igaz
sfig. S neki, mint igaz Bírónak elegendő hatalma 
\'an arra is, hogya gonoszok által elgáncsolt 
igaz embert - ha hétszer is elesnék - ismét és 
ismét fö lemelje; s kegyel mének és szeretetének 
teljességében gazdagon kárpótolja a kiá IJotl mél
l:lllan szenvedések érI. 

Az igaz ember minden fenntartás nélkül 
bízik az Istenben ; viszont a kegyelem és hüség 
IsLene is bízi k az emberben, aki az ö szövetségét 
és bizonysúgait megtartja. 

Ez a kölcsönös bizalom II forrása azután 
tmnak II lelki boldogságnak, amely fölér e világ 
minden hi ll dicsőségével. Boldog em ber az, bol
dog ember az, - olvassuk mindegyre ... Úgy, 
hogy kedvünk volna egy Ó-tes tamentumi Beati
ludo-t (boldogsúgtant ) egybeszerkeszteni belöle, 
egymlls mellé sorakoz tatva a szétszórt idézeteket. 
Mellőzve a negatív megállapításokat, pozitíve 
tudjuk, hogy az a boldog ember , ak inek az V r 
törvényében van yyönyörüsége, s aki az ö törvé
nyéről yondolk odik éjjel és nappal. Ez olya n 
lesz, m ini a folyóvizek m ellé ültetett fa, amely 
ide jekorán mCfladja gyüm ölcsét, levele nem lIer
vad el; és minden m unkájában jó szeren csés lé. 
s:en; - ~Minl szint{m boldog ember az, akinek 
nz Ur bunt nem tu la jdonit, kinek lelkében csa
I~rdság nincsen, vagy _ a lelki folyamat lezá
rasa ut án - boldog az is, akinek hamissága 
megbocsá tta tott , vétke elfedeztetett. Szóval, az 
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I~~enben való boldogság bűvköréből az őszinte 
bun~án~k .. és megterők sincsenek kizárva. Eze
ket IS korulveszi Isten a "szabadulás ő"őmévef .. . " 
Ugyancsak bOldog az, akit lsten k iválasz t és 
maa.ához fogad, hogy lakozzék az ő tornáca iban ; 
az Ilyen~ket megelégíti házának javaival és 
templomanak szentségével. Az ilyenek vallják is 
szívvel-lélekkel, hogy "a te kegyelm ed jobb az 
~/ctn~l" .. ;; Es ismét : " l sten k özelsége oly igen 
JÓ n ek em . Az Úr Istenben velem. minden re
ménységemet . ' . " Boldog ember az, akinek te 
vagy erőssége s a le ösvényeid vannak szivében. 
Boldog ember az, ak i bízik T ebenned." Az egyes 
ember boldogsága mellett, önként érletődő, hogy 
llZ egész nép boldogító öntudata is csak ugyan
ezen a lapon épülhet fel, amint az a történelmi 
események kapcsán be is igazolódik; hogy t. i. 
.. boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a 
nép, amelyet örökségül választott magának ... " 
S amennyiben ez t az áldott viszonyt legméltób
ban Dávid királyi háza képviseli, ebben a vo
nntkozásban, az egyetemes boldogság bizonyos
sága mellett, az egyéni kiválasztottsá~ érzets 
ebben az isteni szózatban lesz nyilvánvaló: -
"Ű így szólít engem: Atyám vagy te, én Istenem, 
és szabadításom kősziklája... Én meg: első
szülöttem mé teszem öt, és felebbvalóvá a föld 
királyainál." Ami , nezetem szerint, nem csupán 
a világi hatalma t jelenti , hanem azt az erkölcsi 
tekintélyt is példázza. amely önkéntes adó gya
nánt kijár a Messiás országának. 

ElUlek dicsőségét zengi a LXXII. zsoltár is, 
amidön igy áradozik : "Teremjenek. ~ hegyek 
békességet a népnek, és a .halm?k Igazságot. 
Virágozzék az ő idejében az Igaz es a béke t~l 
jessége. És uralkodjék egyik tengertől a ·máslk 
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tengerig." J::n ebben nem látok távolról sem 
valamelyes imperiálistikus irányzatot. Hitem 
szerint cz nem vona tkozik egyébre, mint az Isten 
uralmára az egész földön, amely egyedül az ő 
kormányzása alatt lehet igazán boldog. 

Ez a nemesebb értelemben vett theokrácia 
a maga ideális szempon tjai szerint úgy kiván 
berendezkedni, hogya földiség nyügeitől , a bűn 
hálójától, a rosszakarat farkasvermeitöl, és a 
testi-lelki nyomorúság minden fajtájá tól meg
óvja azt a társadalmat, azt a Gyülekezetet. amely
ben a legföbb Lény otthonosan érezl magát. 
Hiszen a zsoltáriró is ott kívánja hirdetni az ó 
nevét az 6 atyjafiainak, és ott kívánja dícsérni 
6t - a Gyülekezetben .. . Symbolikus értelemben 
ez az Úr lakóhelye, az O szent hegye: "oda csak 
az mchct fel és az állhat meg előtte. akinek 
drtatlan a keze és a szíve tiszta, és aki nem adja 
lelkét hiábavalóságra. Az ilyen áldást nyer az 
Úrtól, és igazsdgot az idvesség Istenétől. Ilyen 
az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége." 
Faji szempontból, meglehet, hogy még szűk · 
körűen nemzeti sajá tságok viszik benne a fő· 
szerepet; de csi rájában már ott van az általános 
és eg)1etemes emberi elgondolás, amelynek Jézus 
adott kifejezést az általa h irdetett és inaugurált 
Isten országában. Nem közömbös előtte a sze· 
gény és szűkölködő, az árva és ügyefogyott sorsa, 
amelyen résztvevő szívvel segíteni kíván s azok· 
nak legfőbb gyámolául az Isten atyai gondvise
lését állítja oda, hogy azok is " járhassanak előtte 
az életnek világosságdban". Itt is jelentkezik te
hát az a sociális tartalom, amely a hegyi be
szédnek mintegy elöhangja gyanánt tekinthetö. 
Akik azonban, ezt a lelki magaslatot még nem 
érték el, azokra nézve a zsoltáríró a maga szivé-
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nek keseríiSégében, így nyilatkozik : "nem tud
nak, nem értenek, setétségben járnak", s Igy nem 
c~oda, hog?,ha a tiszta erkölcs megdöltével "a 
foldn ek minden fundamentoma inog" . 

Ugyanaz az elgondolás és életelv, mint a 
mit ~apjai.nkban is számtalanszor hangsúlyoz
nak 1I1on-ulfélen, hogy t. i. egészséges nemzeti 
tá rsadalom csak az egyének és családok haza
fias áldozatán , buzgó h itén és tiszta erkölcsén 
épülhet fel, s a nagy Gyülekezetnek, az Anya
szentegyh áznak egyedüli mentsvára a családi 
szentély, ahonnan indulhat ki és ahová gazda
gon megrakodva térhet vissza mennyei gaboná~ 
/Jal, angyalok kenyerével az Úrnak félelme, 
mint minden bölcseségnek kezdete. 

Aki mindezeket így tudja és ismeri, és Isten 
parancsával mégis szándékosan szembehelyez
kedik, bűnt követ el. Bűnt kővet el Istennel 
szemben és a saját lelkiismeretével szemben. 
lsten számapóra vonja az élet könyvének bejegy
zései alapján. A saját lelke pedig bizonyságot 
lesz ellene az Itélet nagy napján, és minden lép
ten-n yomon éreznie kell, hogy kiesett Isten ke
gyéből . orcájának áldott világa elhomályosult, 
s a lelki bajok nyomában súlyos testi bajok kö· 
vetkeznek , mint a megbomlott benső hannoniá
nak zavaros külső tünetei . Szomonr megállapítás, 
ha így van: "Mindnyajan elhajlottak, egyetem
ben megromlottak; nincs aki jót cselekedjék, 
nincsen csak egy is." Ezek a külsó és belső ba
jok mind egy közös forrásra, a. hitetl~ns.~re ~e
zeth etők vissza. Ez a szülőanyja a foldon ~n
den bűnnek és minden romlotlságnak. EmIatt 
kesereg Isl.en nevében a zsoltárí~ó, aki a ~öz 
ügyét magáévá teszi: "Nem tudják-é ezt mmd 
a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, 

333 



mini a kenyeret, _ az Urat pedig segítségül nem 
bívják. " 

Ezt a disharmollhít feloldani s a megbom
lolI lelki egységet helyreállítani csak egy úton 
módon lehet. Csak tigy, ha akár az egyes, akár 
az egés7. nép, mindenekben alárendeljük magun
kat lsten szent akaratának; annak a felsöbb
rendíí Akaratnak, amely nem szeszély, avagy 
zsarnoki önkény s7.erint rendelkezik, hanem 
Űreá né7.ve is érvényes és változhatatlan törvé
nyek s7.erint. Szóval, igaz Bíró, kegyelmes Atya, 
Seregeknek Ura, juhait legeltet ő Pásztor, jó és 
balsorshflll Vezér, akinek irány ítáSában teljesen 
megnyughalunk, s akinek lelke elől el nem rej
tözhelűnk . Se n menn ybe, se a sírba , se a föld
nek tulsó határiba ; meri ö mindenii tt jelen van. 
S az ő jelenléte a mi számunkra világít még a 
sötétségben is ... "Az Úr az én vilúgosságoml -
:lZ Úr az én idvességem .. . " Róla teszi a vallo
mást örökérvényií bizonyossággal a hívő lélek, 
amikor ezt hirdeti : "Az irgalmashoz irgalmas 
\'agy; a t.ökéleteshez tökéletes vagy; a tisztához 
tiszta vagy; - és a visszáshoz _ visszás vagy ... 
Mert le gyujtod meg az én szövétnekemet, az 
Or, ClZ én Istenem megvilágosítja az én sötétsége-
met ... " . 

tgy lesz "Isten előtt kedves áldozat: a töre
delmes lélek és a bűnbánó sziv". Aki igy járul 
a Kegyelem székéhez, az nem hiába eseng a zsol
táríró szavaival: " Ne vess el engem a te orcád 
elől , és a le szent lelkedet ne vedd el tőlem." 
Mert még ebben a mulandó életben meglátja 
Istennek áldott szabadítását s ha igazán kéri és 
\'árja, ád néki az Isten - mint a királynak _ 
"hossz il időt, örökkévalót és végtelent .. . " 
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Tö~ény és prófécia mellett az istentiszte
telnek mtegrá ns részét képezlék a zsoltárok az 
O- testament.~lm, islenes liturgiájában. Átvette 
~zo~.at .. a .b~nb~n6 és I~ ten után sóvárgó lélek 
?sz tonos úhllat~\Val az Uj-testamentum hitvilága 

• IS .. s .. azt. a maga nyelvén értelmezve, igy lett az 
kozos kl~cse az egész keresz tény világnak. A 
reformácIó egyházai pedig igyekeztek, egymás
sa~ .~e~es . vers.enyre kelve, kiaknázni a benne 
reJlo szepseget cs tanulságaI. Századokon keresz
tűl ez volt egyik jellemvonásuk, mint a Sza
bolcska tis7. tes elődeinek, hogy a hazai rög sze
retele és egyszerű, jámbor életmód mellett Isten
bízó rendületlen hittel "százötven zsoltárt éne
kelnek". 

A zsoltúr lelkéről értekezve, illő dolog egy 
pár szóban megemlékeznünk azokról, akiknek 
a .zsoltárok lefordítását köszönjük. Béza Tivadar 
és Marat Kelemen francia fordítása és Lobwas
ser német szövege szolgált minta gyanánt a ma
gya r forditóknak. Szegedi Gergely és Sztárai Mi
hály magyar fordításai még küzdenek a nyelv 
nehézségeivel s alig mulják felül a hi stóriás éne
kek színvonalát. Bogáthi Fazekas Miklós ver
selése már haladottabb rythm us t képvisel. Az 
érdem oroszlánrésze azonban Szend Molnár Al
bertet illeti, aki külföldi bujdosásaiban, sok in
séget hordozva, sok keserű tapasztalatot sze· 
rezve, mintegy praedestinálva volt arra, hogy 
olyan magyar fordítást adjon a kezünkbe, amely
ben - saját szavai szerint _ "nagyobb gondja 
volt a fondamentombeli igaz értelemnek fordí
tás{lra, hogynem a veTseknek ékesgetésére". A 
"Psalterium Ungaricum" Altdorfban loo6-ban 
jelent meg. S azóta több mint száz kiadást ért, 
az Eg Urához emelve buzgó hálaadásban egy-
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más után következő magyar nemzedékek szivél
lelkét. Ha mási nem is irt, vagy fordított volna 
ez n nyughnlntlall szellem, ak i éHe javarész~t 
Nngynémel.orszúgban töltöt te •. egyik egyete.mrol 
a másikra vándorolva, :Ikkor IS maradando nc
vet vívott volna ki magának. Zsoltá ra ihOl való 
ajánJásába n így ír: "Szerelmes a!~yám, keres~
tyén anyaszen tegyház, hOlZlld valo hálaa~óssa
gomnak ez küsded jeiéi vöd jó néve~ addigian , 
mig a te szerelmesed az Jézus ChrIstus ennél 
nagyobbal szeret. " - Ma is ezt a fordítást hasz
náljuk II református és unitárius egyházakban . 
S gyennekkorunknak egyik legszebb emléke az, 
amikor egy-egy ilyen zsoltárt meglanuLva, az 
egész gyülekezettel együtt énekelheUük. 

Jól mondja róla egyik hü bará tja, Prof. 
Rem: "ncm saját dicsőséged, hanem a magyar 
egyház hasznát keresed." Az évek során egymás
után jelentek hleg eredeti és fordított munkái : 
a magyar Szent Biblia, la tin-magyar és magyar
la tin szótár, később göröggel is kiegészftve; imád
ságos könyvecske; magya r nyelvtana latin köz
vetftéssel; Kalvin Instituciói - Ziegler: De sum
mo bono etc. Opitz szerint: " többet köszön neki 
hazája, mint bárki másnak, ki kortársai közül 
a tudomány müvelésével foglalkozott". Igaza 
volt Bethlen Gábornak is, amikor Szenci albu 
mába ezt a jelmondatot irta: "Oszlőnl a ma
gasratőrő erény adott." Ez a csüggedetlen lelki 
erő tartotta fenn a klilföldőn, ahol a magyar 
kultúrának áldozott valóban apostoli munkát 
végezve; és ez a csüggedetlen lelki erő tartotta 
fenn idehaza, ahol nyugodtan elhelyezkedni vég
leg nem tudott , hanem helyről-helyre köttőzve, 
a fejedelmi kegy letünte után , elhagyatva, elfe
ledve, nagy szegénységben halt meg ezelőtt 300 , 
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esztendővel Kolozsvárott. Az ottani unitárius kol. 
legium .levéltárának hi teles feljegyzése, mely csak 
nemrégIben került napvilágra, megerősíti a ha
~yományos ~rónikát, amelynek u tolsó fejezete 
Ilyen szo~oru akkorddal végződik . S mi mégis 
nz t mondjuk, hogy: "Akik biznak az Uristenben 
nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el sem
minemú veszedelemben. Mint a Sion hegye _ 
megállnak : nem ingadoznak ." Amen. 

• 

• 
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