
Reformáció. 

Zord időkben, nemzetek gigászi viaskodása, erkölcsi és anyagi 
értékek szörnyű pusztulása közben készül a protestantizmus 
megülni a reformáció négyszáz éves fordulóját. A világháború 
változatos eseményei közepette felváltva zendült meg ajkunkon 
Luther két éneke: „Bűnösök hozzád kiáltunk a mélységből" és 
az „Erős várunk" és így ezzel is bizonyosságot tettünk róla, 
hogy hitünk föntartja összeköttetését történeti múltjával. Valóban 
a XVI. század reformációja mai szemmel tekintve sem lehet 
antikvált dolog, hanem benne oly mélységes életproblémákról 
van szó, melyekkel minden nemzedéknek, sőt minden öntudatos 
embernek minden korban le kell számolnia. 

De vigyázzunk, hogy a reformációt el ne színtelenítsük azáltal, 
hogy eleve mindenféle politikai, társadalmi, tudományos törekvést 
beleviszünk, holott az elsősorban vallási megújhodás, tehát egy-
oldalú mozgalom, mely csak később terjedt át más'területekre, 
részben a reformátorok akarata ellenére. Mint a vallás és egyház 
megjavítására célzó törekvés, a reformáció nem ismeretlen Luther 
előtt sem, hisz a középkori egyházban folytonosan mutatkoznak 
reformkísérletek, de ezek közös vonása az volt, hogy az egyházon 
beiül eredményt nem értek el és legfeljebb az aszketikus ideál 
erőteljesebb érvényesítését küzdötték ki, tehát a kolostorban 
végződtek. Közvetlenül Luther előtt pedig jeles humanisták 
Marsilio Ficino, Colét és Erasmus álmodoznak a keresztyénség 
renaissance-sáról az új szövetséghez való visszatérés által, de kény-
telenek voltak félúton megállani, mert a róm. kath. egyház egy ilyen 
programmot, mely hivatalos tanát, hierarchiai szervezetét, kettős 
erkölcsi ideálját és legfőkép tekintélyét veszélyeztette, el nem 
fogadhatott. Luther is azt hitte eleinte, hogy az egyházon belül 
érhet célt eszméivel, csak mikor látta, hogy nem lehetséges, sz?-
kadt el kényszerűségből, vérző szívvel attól a régi egyháztól, 
melyhez a kegyelet annyi szála fűzte. Ingadozásai az 1517—1521 
évek között ép ezen lelki állapotából magyarázhatók; és igy 
csak dicséretére válnak. Luther ugyan nem maga a reformáció, 
Zwingli, Calvin, Melanthon nagy munkáját — nem is szólva e 
legnagyobbak jeles munkatársairól — feltétlenül hozzá kell szá-
mitanunk, mint az elért eredmények résztényezőit, de Luther a 
reformációhoz való törhetetlen akaratot testesíti meg és ennyiben 
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ő e kör legnagyobb hérosza. Azonban az ő értéke is eiső sorban 
vallásos egyéniségében van, ő elsősorban vallásos reformátor és 

'•csak másodsorban kulturherosz. Hiába vádolják azzal, hogy nem 
mind új; amit tanított, amire törekedett, a lényeges az, hogy komo-
lyan vette, életét vetette kockára meggyőződéséért, amint ő maga 
bűntudata mélységéből fölemelkedett az Isten szerető kegyelmébe 
vetett sziklaszilárd hitéhez, úgy súlyos erkölcsi válságban sínylődő 
korát övezette az egyetlen biztos fundamentumhoz: Jézus Krisz-
tushoz. Kiindulópontja, ahitáltali megigazulásnak lényege, hogy az 
ember, ha semmisnek látszik is a maga gyarlóságában az Isten 
szine előtt, hite mégis biztosítja Isten befogadó kegyelméről, meg-
bocsátó szeretetéről. Ez élmény első következménye a vallás ben-
sőitése, szellemivé tétele volt. Természetes volt aztán, hogy ezen föl-
tétlen istenbizalom jegyében az ember élete is egészen új irányt vett: 
új élet ideál jelenik meg, melynek fényében minden polgári foglalkozás 
felmagasztosul, a világi élet minden terrénuma új értelmet nyer. 
Ez a programm azonban csak fokozatosan valósulhatott meg, 
szükség volt Kálvin nagy jogi és szervező elméjére és az ő 
energiájára és sok más jeles egyéniség munkájára. Noha Luther 
alapelvét csak egy új egyház alapításával tudta keresztül vinni 
és így beláthatatlan örök időkre megbontotta a keresztyén egyház 
egységét - közvetve előmozdította a régi egyház reformációját 
is, mely természetesen felülről történt a tridenti zsinat és a jezsuita-
rend megalapításával, mégis bizonyítékául annak, hogy a reformálás 
egyetemes sziikségérzetböl fakadt. A mozgalom következménye 
volt a vallásosság mélyülése mindkét oldalon, a teologia újjá-
születése, de vele együtt a felekezeti ellentétek kiélesedése. Ezért 
támadják Luther művét a világi kultúra zászlóvivői korunkban 
azt állítván, hogy reformjával útját állotta a renaissancekori 
világias szellemű műveltség diadalának és így két századdal 
visszavetette az emberi ész emancipációját; illetőleg meg-
nyújtotta a középkort. Ε támadók azonban megfeledkeznek 
arról, hogy a renaissance esztetikai — tudományos életideálja 
nem találta „meg az utat egy új erőteljes erkölcsiséghez" ;— 
úgy hogy Luthernek szerepe e tekintetben emlékeztet Sokrates 
fellépésére a szofistákkal szemben, egy positiv ideált tartván egy 
vajúdó nemzedék elé. Íme, Luther és az ő reformációjának jelen-
tősége elsőrenden vallásos erkölcsi téren van, de tette szükség-
szerűen más területekre is kihatott. Aki ugyanis a középkori egy-
házat megtámadta, az az egész középkori kulturát is megbolygatta, 
sőt szinte akaratlanul az egész középkori világnézetet is megin-
gatta. így megy át a harc fokozatosan társadalmi, tudományos 
és politikai térre. Ezt a fejlődést Luther maga legfeljebb csak 
bevezeti, de minden romboló és a társadalmi rend felforgatására 
törekvő újításnak ellene szegült, bár tudta, hogy sok gyanúsítás 
éri miatta. Mindenkép rajta volt, hogy művét a meghamisításoktól 
távol tartsa, nem gondolt politikai reformra, mint Kálvin és Zwingli, 
mert népét még nem tartotta rá elég érettnek. Bár meggyőződése 
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sokszor türelmetlenné tette, jól tudta társaival együtt, hogy művük 
még befejezetlen, hogy csak az alapjait rakták le egy olyan épü-
letnek, melynek fölépítése csak az utódokra marad, amint a refor-
máló valóban nemcsak egyszer történt eseményt jelent, hanem 
egy állandóan mutatkozó folyamatot is, melyet a történeti refor-
mátorok megindítottak. A kulturhistoria feladata tüzetesen kimutatni, 
hogy a reformáció egy új családi tipus megalapítása, a világi 
jog és az államok önállóságának előmozdítása, az egyházi tudo-
mány kiváltságainak megdöntése, a tanintézetek szekularizálása, 
egyszóval az új kor előkészítésében mennyi része van. Immár 
eljött az ideje annak, hogy Luthert és a reformációt igazságosan, 
túlzástól és elferdítéstől mentesen értékeljük. Rajta kell lennünk, 
hogy igazságot szolgáltassunk a régi egyháznak, melyből Luther 
oly sokat megtartott és óvakodnunk kell egyes korok és irók 
egyoldalúságától melyek hol a „restaurator doctrinae" hol a nemzeti 
hőst, a pápaság támadóját látták benne, hol szinte isteni nim-
busszal vették körül, de teljességében nem fogták fel e hatalmas 
géniuszt. Neki nincs többé szüksége arra, hogy érdemeit hatvá-
nyozzuk, kimondván például, hogy ő a német irodalmi nyelv meg-
alapítója, a mai népiskola megteremtője, mert mind e téren 
voltak elődei, akárcsak az énekköltés és bibliafordítás terén. Az 
első és legfőbb dolog az ő hatalmas személyisége, melynek közép-
pontja vállá: )3 lelkesedése és gyermeki istenbizalma. De végte-
lenül meghatnak kedélyének mélysége, nemes érzülete, szent 
komolysága, vidám tréfálkozása és egyébb jellemtulajdonságai is. 
És nem idegenít el az öregkorával fokozódó ingerültsége, türel-
metlensége, hangjának nyersésége, hisz a „grobianizmus" korának 
jellemző vonása volt, tehát nemcsak az ő hibája. Természetes, 
hogy jobban szeret Lik az első korszak Lutherját, (1517—1522), 
a wittenbergi és wormsi jeleneteket senki sem tudja kifelejteni 
jellemképéből, de a második korból is vannak felemelő jelenetek. 
Egyébként mint a legtöbb lángelménél, nála is a „közvetlen meg-
győződés" uralkodik, a tan, a rendszer pedig másodsorba szorul 
és tényleg hézagos is. Itt mások kiegészítő munkájára, pótlására 
volt szükség. Azonban énekköltészete, nyelvbeli készsége, a bibliának 
sokszor csodálatosan congeniális magyarázata, szónoklatai, minden 
körbe vá'-ó iratai, stb. érthetővé teszik, hogy neve és működése 
nemcsak a teologust érdekli, hanem a kultur- és irodalom-
történészt meg a nyelvészt is.. Legyen a reformáció jubileumi 
ünnepsége jó alkalom arra, hogy minél jobban belemélyedjünk 
Luther és többi reformátor hatalmas személyiségébe, elevenítsük 
fel l e l k ü n k b i a négyszáz évvel ezelőtt végbement eseményeket 
és akkor tap: ztalni cs hinni fogjuk, hogy az az isteni forrás, 
melyből 'vallásunk fakadt, ma sem apadt el, csak rajta kell 
lennünk, hogy megragadjuk és segítségével tovább munkálkod-
junk azon az úton, melyen a reformátorok elsőknek haladtak. 
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