
Zwingli Ulrik. 

Centennáriumok korszakában élünk. A je
len keserű küzdelmei között lelki szükséget pó
tol, ha visszatekinthetünk rég letünt idők és 
nemzedékek sorsára és viszontagságaira s azok
ból levonbatjuk magunk és miéink számára a 
vígasztaló igazságot s megerősödhetünk az isteni 
Gondviselés iránt táplált szent hitünkben. Amint 
a történelmi események s az azokat éltető esz
mék, s ezeknek hordozói: a nagy elmék, hősi 
szívek, férfias jellemek felvonulnak lelki szeme
ink előtt, úgy tetszik nekünk, mintha egy nagy
szerű színjátékban megelevenednék előttünk az 
egész, mintha magunk is ott volnánk a küzdő 
csoportok között, állástfoglalva egyik, vagy má
sik mellett, nem a mai mértékkel mérve a dol
gokat és fontolgatva a vitás kérdéseket, hanem 
mint egy ő közülök. Jó barát, vagy ellenfél; de 
mindig a bensőnkben uralkodó Világosság által 
vezettetve, amely szeretjük hinni onnan 
felülről táplálkozik. 

Ilyen szempontból nézve a XVI. századbeli 
keresztény reformáció vezéreit, minden elfogult
ság nélkiil megállapíthatjuk, hogy mestennű
vük, az egyháznak fejében és tagjaiban való 
megújhodása, a siker jegyében foglalta el helyét 
az emberi szellem nagy alkotásai között, mély
séges hálára kötelezve az utókort azokért a vÍV
mányokért, amelyeket csak alyan feltétlen isten-
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hittel és re,ttenthetetIen bátorsággal lehetett ál. 
landósítani, mint amely az ő egyéni sajátjuk vala. 

Hitöknek és erkölcsi magatartásuknak pró. 
ba~ö;e a~ a :?yiltság és őszinteség, amellyel meg. 
gyoződésukhoz, atz egyszer megismert igazság
hoz ragaszkodnak. S azt szóval és tettel, írásban 
és intézményekben terjeszteni és megörökíteni 
igyekeznek. Időről-időre ma is kilépnek a törté
nelmi arcképcsanlOkok rámáiból, hogy ismert 
hazafiságuknál és hűségü.k.nél fogva részt vegye
nek a modern élet forgatagában; s tovább ra
gadják a Krisztus diadalszekerét azon a vonalon, 
amely a népek nagy országút ján az örök béké· 
heZ vezet. 

Szép és dicső hivatás: reformátornak lenni. 
Kivált, ha a reformálást mindjárt magán kezdi, 
mint Istentől kiválasztott munkás, aki az !lgész 
mozgalmat előbb önmagában éli át s ebből ki
iJ;ldulva kész azt, ami már benne kiforrott, az 
eszményi világ napsugaras légköréből átplántálni 
a mindennapi életbe_ Sebaj, hogy az ideál a hét
köznap szürke gondjai, apró tévedései, nagy , 
tévelygései és kiábrándító csalódásai között ve· 
szít a maga szűzi tisztaságából és termékenyítő 
erejéből; de legalább ott van, ahová Isten szánta; 
a földi téreken Istenre mutatva, magasabb-, 
rendű célok felé ösztönözve az emberiséget; ott 
van, mint lelki atmospl)era, amelyben szaba
dabb lélekzetet veszünk, jól érezzük magunkat , 
s ,általa és érte készek vagyunk mindent, meg 
az életet is feláldozni. 

Ilyen reformátor képét óhajtom megrajzolni 
400 esztendő távlatán keresztül ebben az egy
szerü megemlékezésben, amelyet rokonszenvem 

, és hálám jeIéül s hódolat gyanánt szántam (egy· 
letünk részéről i"j a Zwingli szellemének. 
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Hősünk a svájci reformáció megindítója. 
Luther Mártonnal, a németországi h itújítás 
lánglelkű apostolával, majdnem egy időben szü
letett. Apja egyszerű tisztviselő. Wildhausban 
(Toggenburg) még ma is áll, méltó módon reno
válva és tiszteletben tartva, az a ház, ahol ő és 
még 10 testvére 8 fi Ú, 2 leány született. 
l\'agybátyja, egy vidéki pap, már kis gyermek 
korában magához vette Zwingli t s a nagy csa-
ládra való tekintettel gondoskodott az iskoláz-
tatásáról is. így hajlott a fogékony lélek a papi 
pálya felé, amelyen különben akkor . is és most 
is a legmagasabb fokot elérhette vfllaki, hogyha 
jól igyekezett. Iskoláit Bernben, Baselben és 
Bécsben végezte s újból BaseIbe tért vissza, ahol 
már komoly theológiai tanulmányai mellett taní
tóskodott is. Igen kedvelte a klasszikus ókor em
lékeit, a remekműveket; a zenét is nagy előszere
tettel művelte: alig volt hangszer, amelyen ne 
tudott volna játszani. Sőt zeneszerzéssel is fog
lalkozott. Dalait széltében énekelték. Theológiai 
ismereteit harmonikus an egészítette ki az a il,u
manista műveltség, amely az ő számára is, a 
reneszánsz révén, megnyitotta a kaput a kőzép
kor színes hagyományai közül a sejte1mes új
világ felé. Es ő egyéni sajátságainál fogva is 
ennek az új kornak az előkészítője kívánt lenni. 
Hogy mi módon, milyen eszközökkel és milyen 
körülmények között, az még titok volt önmaga 
előtt is; de annyi bizonyos, hogy már jó előre 
eljegyezte magát erre a népboldogító és nevelői 
munkára, amelynek a reformáció egyháza még 
ma is oly sokat köszönhet. ' 

Első papi állomása: Glarus. A második: 
Einsiedein. A harmadik: Zürich. Huszonkét éve~ 
volt, amikor pappá szentelték a római egyház 
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szertartása szerint. Papi pályája mindössze 25 
évre terjed; de ezalatt a rövid idő alatt, az adott 
viszonyok között, többet dolgozott és több ered
ményt mutatott fel, mint bárki más. Mint 
glal'UlSi papnak bő alkalma nyilt megismerkedni 
a zárt iskolai rendszer után a való élettel, ah~1 
tapasztalati bölcseséget lehet gyüjteni. S ezek
nek későbbi életszakában is jó hasznát vette. 
Hazafias érzésének szép péLdáját adta, amikor 
a pápa zsoldjába szegődött világjáró hadfiakkal, 
az ő svájci testvéreivel, maga is, mint tábori pap, 
bevonult s . részt vett két ízben is az ilyen had
járattal együttjáró fárad-almakban, buzdítva és 
lelki vígasztalásban részesítve a híveket ott és 
akkor, amikor a saját élete is akárhányszor ve
szedelemben forgott. Az itt nyert tapasztalatokon 
okulva, kifogásolta később a vesztett csaták és 
csúfos futások után, ezt az idegen zsoldot, 
amelynek szolgálatában igaz, hogy sokszor csil
logott fajtája felé a szerencse csillaga s vitézi 
hírnevet is szerzett a sváj<.;iaknak; de végered
ményben romboló hatáss.al volt a közerkölcsökre 
s nem egyszer megtörtént, hogy idegen érdekek
ért harcolva, egymással voltak kénytelenek 
szembeszállani a testvérek, a rokonok, a legjobb 
barátok. S hogyha történetesen otthon voltak, 
a béke éveiben, az otthon már elvesztette rájuk 
nézve vonzó hatását; ott is csak tovább foly tat
ták a zabolátlan életmódot és durvaságot, amit 
a háborúbím megszoktak. Ennek véget vetendő, 
megtette a maga indítványát; de még ko~ai ~olt, 
s úgy látszik, hogy még nem állott erkolcsl te
kintélye mögött a megfelelő hatósági kényszer, 
amely később minden jó és igaz ügyben melletle 
~oglalt állást. S valljuk meg őszintén, mé~, maga 
IS húzta egy ideig a Pápának e téren tett .10 szol-
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gálataiéri a rendes évjáradékot: 50 pengő forin
tokat. 

Hegy az összeütközést híveivel e1kermje, tíz 
évi lelkipásztorkodás után egy világhírű búcsú
járóhely (Mária-Einsiedeln) papja lesz, s mint 
ilyennek éppen elég alkalma nyílik arra, hogy 
a Krisztus egyházába becsúszott visszaélésekről, 
pogány szokásokról elmélkedjék. TanulmányaH 
itt is buzgón tovább folytatja s nagy örömmel 
köszönti az Erasmus kiadásában megjelent 
(1516.) görög nyelvű újtestamentumot, amelyet 
annak elöszavával és commentárjaival együtt 
valósággal élvez, úgyannyira, hogy Pál apostol 
leveleit könyv nélkül is megtanulja. Ennek il 
széleskörű műveltségnek és alapos buvárkodáson 
alapuló ismeretgyűjtésnek most induló reformá
tori pályáján ' sok hasznát veszi. Úgy, hogy aII\Í
kor pár év múlva (1519.) Zürichbe hívják meg 
a nagy székesegyházba vezető lelkésznek, a 
Biblia iránti rajongó szeretete nem tud belenyu
godni az egyház által hétről-hétre előírt Perikó
pák taglalásába, hanem elejétől végig rendsz·ere
sen veszi és olvassa folytatólagosan az evangé
liumokat és az Apostolok Csel~kedeteit, később 
a páli leveleket; s csak amikor már az Újtesta
mentummal végzett, évek multán kezdi magya
rázni az ótestamentumi törvényeket. Nekí első 
és mindenekfölött való a Jézus evangéliuma, 
amelyet olvasni és magyarázni, s annak elvei 
szerint élni és munkálkodni a legtisztább 
öröm, a legszentebb kötelesség. " Érdekes, hogy 
az Ótestamentum taglalása közben a héber szö
veget magát is felolvasták, azután következett a 
Septuaginta szerinti- görög fordítás és végűl a 
német nyelvre fordított fejezet, amelynek értel
mezéséhez már a nagyközönséget is bebocsátot-
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ták. Meg volt engedve, hogy megjegyzéseket 
tegyenek, kérdéseket intézzenek és felvilágosí
tást kérjenek a legegyszerűbb hívek is; mert a 
cél az volt, hogy a nép magából a Bibliából is
merje meg, hogy mik szükségesek az ő üdvére 
és boldogságára. Szóval, semmi nagyképüsködés, 
semmi fennhéjázás. 'Isten szolgája és a nép köz
vetlen forrásból meríthették Istennek igéjét, 
amely számunkra Jézus tanítása szerint is -
lélek és élet vala. 

Ezt a felfogást vallja boldog hittel maga 
Erasmus is. Öt idézem: "Legyen már egyszer 
vége a balga előítéletnek, hogy \a Bibliához a 
világiaknak semmi kö,zük. :s ezért kár azt a nép 
nyelvére leforditanil Hiszen Krisztus tanítására 
mindenkinek szüksége van, akár csak a napsu
gárra . .. A szántóvető az eke, a takács a szöVő
~zék mellett, a vándor utazás közben hadd szólja 
és zengje az evangélium cs'odatévő igéit." Ö is 
reformátor a maga nemében. Csakhogy ő beJ,ső 

, 
reformokkal is beérte volna; nem kivánta meg-
bontani az egyház egységét. Fellépésének és iro
dalmi működésének mind a mellett világtörté
neti jelentősége van, amit tőle, nagy érdemeire 
való tekinteltel elvitatni nem lehet. Zwingli is 
az ő iskolájában nevelkedett s ott szívta magába 
az igaz~ ' fejvilágosodás iránt való olthatatlan 
szeretetet. Másik tanára, W ittenbach Tamás, 
szintén ezeken a nyomokon haladt s már akkor 
is az egyetemes emberi érdekeknek volt szószó
lója, az idealismus önzetlen hevületével. Ilyenek 
a tanulótársak közölt sem hiányoztak. Jud Leó
val kötött ifjúkori barátsága az iskola padjain 
egy egész életre szólt. Szent vágyak, magasztos 
célok dobogtaUák az Isten és ember iránt min
dig kész és áldozatos ifjúi szíveket. Ilyen szel-
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lemben kérte többszörönként az Istent, hogy adja 
meg neki az igaz világosságot, felülemelkedve 
a filozófusok és theologusok hiábavaló veszeke
désein. 

Erasmusnak szólt a dícséret, amikor így 
nyilatkozik róla a Biblia eredeti nyelven történt 
kiadásával kapcsolatban: "Krisztus asztalánál 
édes mézzel vendégeli meg olvasóit" . " Hasonló 
haszonnal és elmélyedéssel tanulmányozta a ki
válóbb egyházi atyák, kivált szent Agoston ira
fait. S mindezekben nem emberi okoskodás, ha
nem a lélek sugallata vezette öt. Egykori króni
kás feljegyzése szerint "semmit nem beszélt, vagy 
tanitott, amit az ' Ó- és Újtestamentumból Isten 
igéjével ne tudott volna igazolni". 

A wittenbergi akció (1517. X. 31.) hama
rosan Svájcban is érezteti a maga jótékony ha
tását úgy a vezefök, mint a nép körében, ami
nek egyebek közt bizonyára az ottani republi
kánus berendezkedés és gondolkozásmód lesz a 
magyarázata. Zwingli is kifejezte már a maga 
kárhoztatását Sámson Bernárd cégéres vásári 
trükkjével szemben, amellyel a bűnbocsátó cé-, 
dulák árulását a kantonokban megkezdette; sőt 
amikor Zürich felé vette volna útját, Zwingli 
befolyására oda be sem engedték. Nem a cédula, 
hanem a megtérés és az élet megjobbítása, az 
igazi bűnbánat könnyek és fohászok között 
- szerzi meg számunkra Istennek atyai bocsá
natát. 

Zwingli tanítása népszerű modorban tárta 
fel az istenes élet útjait, amelyeken járva a Min
denhatóhoz nap-nap ,után közelebb juthatunk. 
A szószék, a predikáció az ö igazi eleme; bár 
iratai, amelyek a korszerű problémákról évröI
évre megjelentek, ugyanazt a szellemet tükrözik , 
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vissza. Commentár jai az igaz és a hamis vallásról , 
latin nyelven írva, Dávid Ferencre emlékeztet
nek. S méltán sorakoznak Melanchton ("Loci") 
és Kálvin ("Institutio") alapvető munkái mellé, 
amelyekben a reformációnak s az abban meg
nyilvánuló hatalmas gondolatnak örök emléket 
állítottak. . 

. Bullinger szerint, aki utódja lett a zürichi 
stallumban, Zwingli prédikációiban csak "Isten 
dicsőségét hirdeti s örömmel vallja, hogy Jézus 
az egyedüli Megváltónk, akiben biznunk kell" ... 
De későbbi fejlődése során, kivált az 1519-iki 
nagy pestis után, amelynek ő is majdnem ál-

• 

dozatul esett, a bűntudat is élénkebben foglal-
koztatja s csakúgy mint Luther, az , ő munka
társa a nagy missióban, az isteni kegyelemre 
lámaszkodik, mint a megigazulás egyetlen esz
kőzére. Úgy látszik, hogy ekkortájt a humanis
mus már nem nyujtott neki magának elegendő 
megnyugvást. Szüksége volt valami bensőbb 
vallomásra és Isten igéjétől áthatolt meggyőző
désre, hogy a maga gyengeségeit legyőzve, má
soknak is mentora és isteni igazságra vezérlő 
kalauza legyen. Azzá lett, amivé lennie kellett: 
Isten akaratából, az O "választott edénye" 
evangélium szerinti reformátor, aki "mint a Jé
zus Krisztus igénytelen szolgája", Isten országa 
építésének dics"éretes munkájában i tt e földőn 
tevékeny részt vett. Ennek kőszönhe~ő, hogy 
Zürich pár év alatt teljesen átalakult. Hitében 
megerösödött, erkölcseiben megjavult s ist;nes 
cselekedetei által mindenfelé tisztelt nevet VIVott 
ki magának az egész kis szövetséges államban, 
s a gyönyörü sasfészek határán kívül is, a mesz
sze külföldön. Zwingli, a vezető predikátor, és 
a zürichi Tanács, a maga egészében intézkedé-



sei vel támogatva a lelki vezért, évről-évre mind 
nagyobb tért hódítottak az evangéliumi hitnek; 
bár a római egyháztól nyiltan még nem s~akad
tak el. 

Az egyéni szabadság érzete mintegy feImen
Ielte a haladó irány híveit attól, hogy megtart
sák az egyház által előírt apró szokásokat, mint 
amilyen a bőjt is. S miután erre nézve Jézus és 
az apostolok is ÚllY. nyilatkoztak, hogy ez tulaj
donképpen nem érinti a vallásos hit szentségét, 
inkább csak egészségügyi rendelet a mértéklet
lenség ellen, - a keresztény szabadsággal ellen
kezik minden ilyen külön teher, ami nem függ 
össze az üdvösséggel. Már az Ótestamentum 
megmondja, hogy mi az igazi böjt: az t. L, ha 
"enrú adok az éhezönek, inrú a szomjuhozónak, 
a mezítelent megruházom, és a bujdosót be
fogadom az én hajlékomba". Ezek ugyan jó 
cselekedetek; de ezek se biztosíthalnak akárki
nek is illetéktelen előnyt mások felett, bár ked
vesek az Istennek atyai színe előtt. Bátran idéz
heti a Galatákhoz írt levél intő szavait: "A sza
badságban, amellyel Titeket a Krisztus megsza
badított, álljatok meg, és ne kötelezzétek el ma
gatokat szolgaságnak igájával." Az evangeliumi 
szabadság nevében kérte, követelte a coelibatus 
eltörlését. S ő maga is megnősült, mielőtt még 
erre nézve általánosan érvényes intézkedés téte
tett volna a szövetséges kantonokban. 

Az agHáció nem szűnt meg. Más téren is 
folyt az egyházi reform munkája, mely kicsiny 
kezdetből - "a barátok egymás között való 
civódásábó/!" - egy pár mozgalmas évtized 
után világeseménnyé nőtte ki magát. A római 
egyház nem vette komolyan a sok panaszt, amit 
ellene felsoroltak. A visszaélések orvosIására mi 
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se történ~. Az elégede.tIen~ég pedig már a nép 
körében IS az evangebuml szabadság lehellete 
által érintett tartományokban, Svájcban és Né
metországban, söt Franciaországban, Angliában 
és Németalföldön is tetöpontra hágott. Aminek 
nem volt bibliai alapja, azt egyszerűen meg kell 
szüntetni. Mire való a henye élet a kol.ostorok
ban, amikor a kontempláció mellett a megujhodó 
világ mimkát és közhasznú igyekezetet követel? 
Mire való a fülbegyónás; amikor egyedül Isten
nek tartozom számadással az én cselekedeteimről 
s egyedül O oldozhat fel ha vannak bű
neim súly a alól? Különben, miért halt volna meg 
Krisztus a keresztfán?! Mire való a sok ünnep, 

• 

a drága idö pocsékolása, amikor annyi a teendö, 
s azonfelül az ünnepek akárhányszor alkalmat 
nyujtanak az istentisztelet és ártatLan szórako
zások mellett, is tentelen kicsapongásokra ? Mire 
valók a képek, a szobrok, söt maga az oltár és 
iz orgona is a templomokban, amikor ezek amel
lett, hogy talán a gyengébbek számára eszközök 
az égiekhez való emelkedésben, másfelől elvon
ják az igazi ájtatos hívő figyeimét az Isten igé-

. jétől, amely ottan nap-nap után tudós papok és 
egyszerű predikátorok által hirdettetik? Amint 
ezekből kitetszik, a reform-mozgalom semmi, 
nemű külsőségnek se kedvezett; s ha egyszer 
megindította a rohamot a régi bástyák ellen, 
nem lehetett tudni, hogy a maga ostromzáró tü
zében hol fog megállapodni, mit fog megkímélni 
a mult hagyományai közül, aminek még ő is 
hasznát veheti. Köztudomású, hogy a római egy
ház 7 szentségéböl a reformáció egyháza csak 
keltőt talált érdemesnek a megtartásra : a ke
resztséget és az úrvacsorát. Utóbbi a miseáldozat 
folytatása evangeliumi szellemben a Krisztus 
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tanítása és példaadása szerint. Ezt követni, ezt 
igaz mélységében magunkévá tenni, minden hit
hű protestánsnak szent kötelessége, tekintet nél
kül a ritusra, amely szerint azt a történelmi egy
házak keretén belül gyakorolják. 

Az istentisztelet központi része a predikáció 
lett, amely bibliai a\>ipon felépítve, a meggyő
zésnek és felvilágosításnak, a politikai és vallási 
szabadságnak, sőt az új imperium erkölcsi tör
vényeinek hathatós eszköze lett. Nem a korsza
kok üres jelszavaival, hanem az élő Istennek 
beszédével, amelyből merítették mind, ami csak 
szép és jó, építő és örökre maradandó a protes
táns igehirdetésben. . 

Zwingli beszédeit és a néphez való viszo
nyát egyik életírója, August Lang, így jellemzi: 
;,Zwingli beszéde jól elrendezett, érthető, telve .\ 
meleg emberi érzéssel, itt-ott népszerű szólamok
kal és közmondásokkal. Itt-ott amint a hely
zet igazolja gúnnyal és szaÜrávalfűszerezve. 
Az egész gyülekezet nagyrabecsűli az ő munká
ját. Nagy örömmel tőlt el mindenkit a boldog 
aranykor, amely ime felvirradt, hogy Krisztus 
tekintélyét emelje és az evangéJiurl). igaz vilá
gosságát mindenütt, még a legsötétebb zúgban 
is elterjessze. Tanruban az evangeliumo! az üdv
tapasztalattal kapcsolja egybe· a reformáció ér-. , 
telme szerint. Azt tanát ja ö is, hogy saját erejé
ből senki se tud eleget tenni az isteni igazságos
ság követelményeinek; de Isten éppen azért kül
dötte el az Ö szent Fiát, hogy megváltson min
ket. Ez a kegyelmi szózat megnyugtatja háborgó 
lelkiismeretünket. Nem emberi toldalékok, ha
nem Istennek a szentirásban történt kijelentése 
az egyedüli. vezérfonál a keresztény tan és élet 
számára. Ennek a célnak a szolgálatáha állítja 
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Zwingli a maga prédikátori müködését ... " 
Benne Erasmus bölcsesége és Luther biblikus 
mélysége szép harmoniában találkozik, anélkül, 
hogy feladná a maga különálló, független refor
mátori jellegét és sajátságait. 

Zwingli eszméi lassanként útat talál,tak a 
közvéleménybe s bár a régi egyház hívei és hi
vatalosai részéröl ott helyben és az úgynevezett 
ősi kantonokban h eves ellenhatást váltottak ki, 
az eretnekség vádja őt alig érhette, mert hiszen 
egész Zürich, a város és a kanton maga, mint 
egy ember állott melléje s az akkoriban szoká
sos nyilvános Dispu tációkon neki nyUlj1l<Xtta a 
győzelem pálmáját. Egy ilyen kiváló alkalomra 
fogalmazott 67 Thesise (1523.) úgy tekinthető , 
mint a protestantismus első hitvallása, amelyet 
a Tanács is elfogadott, kihirdetett, és minden 
alattvalóra nézve kötelezővé tett. Egyszersmind 
utasította a papokat, hogy "csak azt predikál
ják, amit az evange liumból és a szentírás többi 
részeiből igazolni tudnak" ... 

• 

A gyakorlati megoldás pedig gyors egymás-
utánban következett. Még ugyanezen évben be
vezették a német nyelvű liturgiát a keresztelé
seknél. A misét is teljesen átformálták. A követ
k~ző évben pedig eröszakosan eltávolít ották a 
templomokból a képeket és szobrokat, mint oda 
nem tartozó "bálványokat", amik a pogányságra 
emlékeztettek. Sok műkincs ment így veszen
dőbe, ami a tömegizgalom folytán nem folyt le . 
minden kegyeletsértés nélkül. Sorra jöttek a 
zárdák és kolostorok. Ezeket megszüntették és 
azoknak javait világi kezelésbe véve, a jövedel
met iskolák és kórházak létesítésére és fenntar
tására használták fel. Rómától végleg elszakad
tak. 

308 



Ezt azzal pecsétellék meg, hogy Nagypénte
ken és Húsvét napján (1525.) két szín alatt ün
nepélyesen kiosztották diakonusok segítségével 
az úriszentvacsorát az egész gyülekezetnek, 
ami egykori feljegyzés szerint 3 napon át tar
tott. Közben imádkoztak és bibliát olvastak_ 
Szóval itt volt az öskeresztény egyház a maga 
apostoli egyszerűségében. És ott volt bizonyára 
a Hívek között az Úr Jézus is, közölve velök 
- kinek-kinek hite és bensö meggyözödése sze
rint, a felbecsülhetetlen lelki áldásokat: "a sa
ját testét, a saját vérét" ... 

Ez lett volna az a közös pecsét, amelyről 

a Mester megösmeri az övéit; s mégis az irat
váItások hevében a kölcsönös érzékenység ezen 
a ponton, éppen ebben a mystikus ceremoniális 
kérdésben, Zwingli és Luther között odáig vitte 
a dolgot, hogy a két reformátor és az általuk 
alapított evangeliumi egyházak között az unió 
érdekében egybehívott Marburgi Colloqium se 
tudta (1529.) áthídalni az ellentéteket. A két ve
zér és személyes barátaik és segítőtársaík négy 
napon át a prot. fejedelmek feszült érdeklődése 
mellett (X_ l-ig ) a marburgi vár lovagtermében 
mindent megtettek, hogy szép szóval, nyilt ar
gumentummal s itt-ott engedékenységgel a fe
nyegető szakadást elhárítsák; de sajnos, az 
ellenfelek magatartásán, amit a vérmérséklet 
menthet talán némileg, az unióra való törekvés 
kárba veszett fáradság maradt. Sőt, a refor
máció egyházai nak örök szégyenére és kárára 
az ellenfelek, most már mint ellenségek hagy
ták ott a küzdőteret. Pedig ugyancsak nagy volt 
a veszély, amely mind a két egyházat a tudat
lan néptömegek és megkótyagosodott vezéreik 
részéről a.z evangéliumi szabadság téves értel-
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mezése folytán fenyegette az anabaptista moz
galomban és a folyton megújuló parasztlázadá
sokban, amelyeket csak nyers erőszakkal lehe
tett elfojtani. Miközben, természetesen, az evan
geliumi szabadság tisztes jóhírnevéhez is sok 
folt, szenny és kiontott vér tapadt. 

• Az Urvacsora kérdése mind a mai napig 
ütköző pont maradt a két reformátor hívei és 
utódai között. Zwingli munkájának folytatója 
és betetőzője, a genfi reformátor annyiban kö
zeledett a Luther ,álláspont jához, amely a szent 
jegyekben a Krisztus jelenIétét erősíti, hogy a 
hívek szeJlemi közösségét vallja az úrvacsora
vételnél a főmomentumnak Megváltónkkal, aki 
értök önmagát feláldozta. Talán-talán, ha 
Zwingli helyett Kálvin jelenik meg Marburg
ban, a colloqium másképpen végződhetett 
volna, s talán-talán az evangeliumi egyház is a 
maga egységes front jában nagyobb ellenállást 
tudott volna kifejteni az ellenreformációval 
szemben, lImely nemsokára Európaszerte meg
indult. 

így azonban, egymás kő zött is meghaso
nolva, egymásnak hadat üzenve, hamarosan 
mutatkoztak a bqmlás jelei. S az a körülmény, 
hogy Zwingli a maga egyházjavító és szervezŐ 
munkájába politikai motivumoka t is kevert, 
PÍlr: év ,multán keservesen megbosszulta magát, 
mert az ősi hithez ragaszkodó kantonokkal ví
vott testvérharcban (1531. október 11. ) Kappel
nél a csatamezőn maga is elesett. Azt is mond
ha Inók, hogy hitéért martiromságot szenvedett. 
Ez a férfias vonás csak annál kedvezőbb szín
be~ tünteti fel előttünk, egy késő kor gyerme
kei előtt, az ő egyéniségét. Nélküle - lehel, 
hogya svájci reformáció egészen más irányt ve-
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hetelt volna. Szomorú sorsában, az utolsó agó
nia perceiben is, amikor a sebeiben fetrengő 
vezért ellenségei főlismerték és agyonsújtották, 
azután pedig testét négyfelé vágva, máglyán el
hamvasztották, megnyugtatva érezhette magát 
Isten és a saját lelkiismerete előtt; mert a reá
bizottakat hűségesen elvégezte. Sebeket osztott 
és sebeket kapott; de mindig az Isten országá
nak szent ügye lebegett lelki szemei előlt. Ezl 
kivánta szolgálni a békés polgári életben és a 
csatamezőn egyaránt. Azokat a fegyvereket, 
amelyekkel hadba vonult, kegyelettel őrzi az 
.ntókor az egyik svájci múzeumban. 'Szellemi 
fegyverei pedig kőzkincsét képezik az egész 
protestáns világnak, amely jól tenné, hogyha 
nem engedné homályba borittatni az ő vezéri 
alakját és egyéniségét genfi és wittenbergi hit
vallói mellett. Most pedig, hogy ebben az esz
tendőben az ő hősi halálának 400-ik évfordulója 
ugyancsak emlék ünkbe idézi őt, becsüljük meg 
benne a küzdő emberbarátot a maga érdeme 
szerint. Ne utasítsuk el Lutherrel szólva: "Más 
a mi szellemünk, és más a Tietek!" Hanem in
kább zárjuk szívünkbe az ő tanítását, az ő bú
csú szavai gyanánt: "Az igaz keresztény mindig 
a jót akarja, a lehető legjobbat s kész érte min
dent eltűrni. Szóval, tettel, áldozattal segíti em
bertársait. Mindenkivel szemben nyájas. Okos 
és előrelátó . Hűséges és szilárd, mint aki nem 
embereknek kíván tetszeni, hanem egyedül az 
Istennek." Mint epitaphium kissé hosszú volna. 
Foglaljuk hát egybe abba a jelmondatba, ame
lyet tegnap délután világgá rőpített a Rádió a 
Ci Ua di Vaticana modern szobájából s amely 
Szent Péter Piacán arany betükkel ékesít egy 
pyramist: "Amor Omnia Vincit." 
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