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ÉRTESÍTÉS
Az ~ÖSVÉNY" e négyes füzetének tartalomjegyzéke

a füzet végén található.

Az "(JSVÉNY"-be szánt kéziratok D. KovácsSándor
szerkesztőhöz (Budapest, VIII., ousi«. 24) küldendők.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Az ,.(JSVÉNY" kiadóhivatala a Luther-Társaság
könyvkereskedése (Budapest, VIli., oua.« 24), mely az
elmaradt vagy postán elkallódott számokat pótolja, még-
pedig a megjelenést követő hónap végéig dijfalanul, azon
túl az illető szám árának megféritése mellett.

A cikkek, közlemények és képek az ,,(JSVÉNY" és
a szerzék tulajdona lévén, azoknak engedély nélküli fel-
lzasználása ellen tiltakozunk.

A Luther-Társaság elnöksége ez úton közli a tagok-
kal, h'Jgy a tagdijkimutatások szétküldése folyamatban
van. E kimutatás az 1930. év végéig esedékes tagdijakat
foglalja magában. Az 1931. évre szóló kimutatásokat
1931. év őszén kűldjűk szét. Kérjük tagtársainkat tag-
dijhátralékuk szives kiegyenlítésére, hogy az Ösvény
és egyéb kiadványcink megjelenését anyagi nehézségek
ne gátolják. Azon tagokkal szemben, kik a felhívás da-
cára sem fizetnek, a társaság ügyésze fog eljárni.

Kérjük tagfársainkat, hogya cím- és Jakásvál-
tozást a titkári hivatallal (dr. Kovécs Sándor, Buda-
pest, VIli., űuat-a« 24,) kőzölni szíveskedjenek.
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Az Ágostai Hitvallás négyszázados
eIDlékévének okiraUára.

I.

D. báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő üdvözlő beszéde

az augsburgi emlékünnepen, 1930június 25-én.

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus
egyház képviseletében nékem jutott osztályrészül a
nagy tisztesség, hogy ennek a felette jelentős ünnep-
ségnek keretében szót emeljék.

A név, amelyet egyházam visel, igazolja a jogcí-
met, amelyen itt szólok, egyúttal kifejezésre juttatja
annak a hivatásnak fontosságát, amelyet az ágostai
hitvallás egyházam életében szolgál és rámutat eb-
nek a jubileumi ünnepségnek hazám szempontjából
való nagy jelentőségére. Otthon, távol hazámban, az
elmult vasárnapon harangok zúgása jelezte a nagy
ünnep beköszöntését és minden templomban hála-
adó istentiszteletet tartottak híveink. Félmillió ma-
gyar evangélikus szívének ujjongó dobbanása bele-
olvad az ünnepi karba, amely innen és a földkerek-
ség minden tájáról, ahol evangélikusok élnek, ma
ég felé szárnyal.

Mi, ágostai hitvallású evangélikus magyar ke-
resztyének, tudjuk s érezzük, hogy a név kötelez.
Ismerjük és magunkra vesszük a kötelezést, amely
abból háramlik reánk, hogy magunkat az ágostai
hitvallásról nevezzük, aminthogy atyáink is ismer-
ték és vállalták. Egyházunk kezdettől fogva szilár-
dan áll az ágostai hitvallás fundamentumán. Annak
szellemében nevekedtek azok az emberöltők, ame-
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lyek martírokat szültek, akik az evangéliumi igaz-
ságért a tűzhalál és gályarabság borzalmait szenved-
ték el és fejüket rendületlen állhatatossággal hajtot-
ták a hóhér bárdja alá.

Nem esünk azoknak a túlzásába, akik önma-
gukat a minden más tényező felett álló legfontosabb
nemzetalkotó tényezőnek állitják. Tudjuk, hogy
minden egyház gyarapítja a maga sajátos értékeivel
a nemzet erkölcsi birtokállományát és minden egy-
ház résztvesz és közremunkál a nemzeti jellem és
nemzeti történelem alakításában.

Ezért nem vitatom azt, hogy a magyarság nem-
zeti jellemét és nemzeti életét századok válságain
át kizárólag az ágostai hitvallás őrizte meg. Azt azon-
ban bízvást megállapíthatom, hogy a magyar nem-
zeti történelem alakításában felette jelentős szerep
jutott az ágostai hitvallásnak. Emelte az általános
műveltséget; a tömegeket öntudatos jellemek közös-
ségéve nevelte, fölkeltette és fokozta érzékűket. lel-
kesedésüket a nemzeti ideálok iránt, megacélozta

. őket azokra a harcokra, amelyeket a nemzeti sza-
badság zászlai alatt meg kelett vívniok. E szellem
a tömegekből hatalmas egyéniségeket emelt ki .
.akik a nemzeti élet különböző területein fáklyák-
ként századokon át világítottak és Augsburg nevé-
nek díszhelyet biztosítottak a magyar nemzet tör-
ténelmében.
\ A névvel járó kötelezettségekkel mi, akik jelen
nemzedékhez tartozunk, szintén tisztában vagyunk.
A világnézetek nagy harcában református testvé-
reinkkel együtt híven és rendületlenül állunk -
mert máskép nem tehetünk - azon az őrhelyen,
ahová bennünket az isteni gondviselés állított. E
mellett figyelmünket nemcsak arra irányozzuk,
hogy egy túlnyomó többségében másvallású ország-
ban élünk és ott az őseink által csekély lélekszámunk
mellett is elért szellemi poziciónkat meg kell őriz-
nünk, hanem figyelmünk kiterjed földrajzi helyze-
tűnkre is, amely minket, mint a protestántizmus ke-
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leti bástyájának őrseregét, a világ protestántizmusá-
nak is jelentős tényezőjévé avat.

Szilárd elhatározásunk, hogy továbbra is hű-
séggel megálljuk a gondviselés által kijelölt helyün-
ket az ágostai hitvallás szellemében, az atyák hagyo-
mányaihoz híven, tőlünk telhető teljes harmóniá-
ban mindazokkal, akik Krisztust uruknak vallják,

I a haza és a nemzet, a világprotestántizmus, az egye-
temes keresztyénség és az egész emberiség javára,
a lelkek üdvére és Istennek dicsőségére, hogy ami
közremunkálásunk által is eljöjjön mindnyájunk-
hoz az Istennek országa.

A mélyen tisztelt ünnepi gyülekezetet és az
egész evangélikus világot ezzel a f'ogadalomszerű
üdvözlettel és az apostol szavával köszöntöm:

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek
férfiasak, legyetek erősek. (1. Korinthus 16,13.)

II.

A magyar evang. püspöki kar ünnepi
szózata.

Szeretett Hittestvéreink t

Az Egyház örök Ura és Gondviselője az utolsó
évtizedek során bőséges mértékben nyujtott alkal-
mat a mi forrón szeretett ágostai hitvallású evangé-
likus egyházunk népe számára azon nagy esemé-
nyekről való kegyeletes, hálás megemlékezésre, ame-
lyek által Istennek Szent Lelke a reformációnak
szent művét a történelem folyamán mind előbbre
és előbbre lendítette.

1917-ben, a világháború vérzivataros napjai-
ban, a hulló véráldozatok és az összeomló földi bol-
dogságok gyászos évében fejünket az egymást mar-
cangoló emberiség seregei fölé a reformáció kezde-
tére való kegyeletes emlékezés emelte fel. Az anya-
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szeritegyházát bölcsen igazgató és szeretettel kor-
mányzó, hatalmas Isten választott eszköze, dr.
Luther Márton 400 évvel ezelőtt kezdte meg a ke-
resztyén egyháznak magasztos és áldásos reformá-
eióját.

1921-ben lelkünk a kegyeletes és hálás emléke-
zés szárnyain odarepült a csodálatos hithős, a mi
nagy Lutherünk, Wormsban, a világ hatalmasai
előtt tett, nagyszerű megállásának emlékéhez. A 400
éves emlékezés lelkünkbe rögzítette az evangéliumi
hithűség szent és boldogító fogadaImát, hogy mi is
itt állunk és másként nem tehetünk, minthogy sze-
retjűk az Istent és az Ö szent Fiát és az örök életre
vezérlő evangéliumot, és az Isten minket úgy segél-
jen, amint az evangéliumhoz örökké hívek mara-
dunk.

1922-ben, éppen az evangéliumnak, az Isten
örökké megálló, szentséges igéjének a nép kezébe
való adását ünnepeltük, amikor is megemlékeztünk
a mi nagy Lutherünk wartburgi hatalmas munká-
járól, amellyel az Isten igéjét népének nyelvére le-
fordítva, azt az emberiség lelke üdvösségének min-
denki által hozzáférhető irányítójává tette.

Az elmult esztendőben Luther Kis Kátéjának és
a speyeri protestációnak 400 éves fordulóját ünne-
peltük. Mindkét történelmi esemény bizonyságtevés
volt. Hitvalló őseink bátorságának, bölcseségének,
hitének és egyházszeretetének cselekedetekkel való
igazolása 400 esztendő távlatából is erősítést adott
nekünk, a késői unokák lelkének.

Ez év folyamán pedig a hála és boldog emlé-
kezés ünneplő vándorútján Isten kegyelméből elér-
kezünk a legmagasabb csúcspontok felé, amidőn
megünnepeljük annak a, számunkra mindörökre
emlékezetes világeseménynek a 400 éves évforduló-
ját, amely Augsburg - vagy magyarosan Ágosta
városában az 1530. év június hava 25. napján kő-
vetkezett be, amidőn az ott tartott birodalmi gyűlés
színe előtt a császár kívánságára az evangélikus ren-
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dek, fejedelmek és városok előterjeszt ették az evan-
gélikus egyháznak a Szentírásból merített, Melan-
th on Fülöp által szerkesztett, Luther Márton által is
átnézett és jóváhagyott hitvallását, amely ettől a pil-
lanattól kezdve viseli az augsburgi (ágostai) hitval-
lás nevét.

Ennek az ágostai hitvallásnak a mi forrón sze-
retett evangélikus egyházunk történeti kialakulásá-
ban páratlanul jelentős a szerepe, mert a hitelvi ala-
pon való együvétartozásnak és a hivatalos egyházi
tan tanításának ez a hitvallás-könyv az alapja. A
reformáció nagy történelmi alakjai, hősei és hittu-
dósai, élükön a nagy Lutherrel és hűséges társával.
Melanthon Fülöppel, számtalan egyházi beszéd-
ben, tudományos vitairatban, egyetemi előadásban
fejtették ki Krisztus evangéliumán alapuló nézetei-
ket a keresztyén hit legfőbb igazságairól. Lutherről
tudjuk, hogy 95 tételén kívül főként a kis- és nagy-
kátéban a szász választófejedelemhez és egyes kora-
beli más kiválóságokhoz intézett irataiban, valamint
az úgynevezett schwabachi cikkekben fejtette ki né-
zeteit az egyes keresztyén hitigazságok, hitágazatok
felől. Az ágostai hitvallásnak páratlan történelmi je-
lentőségét az adja meg, hogy e hitvallás első tömör,
határozott és világos összefoglalása az alapvető ke-
resztyén hitigazságoknak, úgy, amint azok a Szent-
írás gondos tanulmányozása alapján a reformáció
nagy hithőseinek és hittudósainak a lelkében kiala-
kultak; vagyis a mi hitvalló atyáink első nyilvános
bizonyságtétele arról, miként kell nekünk, a Krisz-
tus evangéliuma híveinek, hinnünk, vallanunk és
tanítanunk az evangélium boldogító és üdvözítő
igazságait. Mint ilyen tömör és világos összefogla-
lása, az ágostai hitvallás örök időkre szólóan fog-
lalja írásba az evangélium híveinek benső, hitbeli
meggyőződését, tehát örök időkre szóló szimbóluma,
hitvallási irata a mi anyaszentegyházunknak. Val-
lási szempontból felbecsülhetetlen, drága kincs,
amely mindazt, amit Krisztus evangéliumában a
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szent írók, az evangélisták és az apostolok az ere-
dendő bűnről, a megtérésről és megigazulásról, a
törvényről és a kegyelemről, a hitről és a szeretetről,
a szentségekről és az Isten igéjéről, a látható és a
láthatatlan egyházról, Isten országáról és a Jé-
zus-szerzette örök üdvösségről mondanak: rö-
vid, tömör, velős mondatok ba és világos tan-
tételekbe foglalja. Rámutat arra, hogy a Krisz-
tus alapította ősi keresztyén egyház hívei, amint
az az első egyházi atyák irataiból és a legrégibb
zsinatok végzéseiből látható, ugyanúgy hittek és
tanítottak, - tehát, hogy nekünk mindazt, ami
később az evangélium tiszta és igaz tanítása ellenére
az Úrvacsorának egy szín alatti kiszolgáltatása, a
pápai hatalom, a papok nőtlensége, a mise, a fülbe-
gyónás, a bőjt, a szerzetesi fogadalom, a szentek és
ereklyék tisztelete, a búcsújárás és a papi bűnbocsá-
nat alakjában becsúszott az egyházi életbe, nekünk
mindezeket, mint Krisztus evangéliumával ellen-
kező, emberi kitalálást és visszaélést kell felfognunk
és megítélnünk. Bebizonyítja, hogy földi ember üd-
vét nem a küzdő földi egyház és annál kevésbbé an-
nak papsága, de egyedül az egyházban munkálkodó
örök isteni kegyelem nyujtja és azt részünkre egye-
dül a Krisztus megváltó érdemét megragadó, meg-
igazító hit teljessége biztosítja. A tan tisztaságának
meggyőző erejével felvezeti tehát lelkünket ama bol-
dog közösség magasságaiba, ahol közvetlen kőzelből
érezzük a megváltó isteni szeretet kisugárzását a mi
hívő lelkünkbe és ahol boldogoknak érezzük ma-
gunkat, hogy millió és millió evangélikus hittestvé-
rünkkel való szent, testvéri közösségben imádhat-
juk lélekben és igazságban a mi mennyei Atyánkat
és az Ö Egyetlenegy szülöttjét, a Jézus Krisztust!

Kicsoda ne érezné tehát azt a szent kőtelezett-
ségét, hogy amidőn Isten alkalmat ad e nagy alkotás
létrejötte négyszázados fordulójának a megünnep-
lésére, ezt az ünneplést az Isten iránti hála és a hit-
valló ősök iránti kegyelet érzésével valóban teljesítse.
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Ünnepi hálaadással, ünnepi örömmel, ünnepi
emlékezéssel áldozzunk tehát a nagy esemény emlé-
kezetének. Ennek az emlékezetnek vallásos lelkü-
lettel való felújításából, úgy érezzük, hitvalló atyá-
ink lelke szól és buzdít bennünket a viszontagságos,
küzdelmes földi sorban a könyörületes menny-nyuj- .
totta lelki ajándékok megbecsülésére jó és balsors-
ban, boruban-derűben apáink hitében való tántorít-
hatatlan megmaradásra, a tiszta krisztusi világesz-
métől áthatott, nagy igazságokat tartalmazó ágostai
hitvallás hű követésére és a mindezen felépülő há-
lás és boldog büszkeségre a felelet, hogy az evangé-
lium egyházának közösségében az Úr kegyelméből
e gazdagító és üdvösséges, lelki kincsek részeseivé
válhattunk.

A Mennyei Atya kegyelme pedig árassza szent
áldásait a mi ünneplésünkre, hogy az teremjen gaz-
dag lelki gyümölcsözést küzdő anyaszentegyházunk
javára, ünneplő lelkünk üdvösségére, a Szenthárom-
ság Egy Igaz Isten örök dicsőségére.

Ámen!

Kelt Budapesten, az 1930. év február hó 28-án
tartott püspöki tanácskozáson.

D. Geduly Henrik sk.
~ tiszai egyházkerület püspöke.

D. Raffay Sándor sk.
a bányai egyházkerület püspöke.

D. Kapi Béla sk .
.a dunántúli egyházkerület püspöke.

Kiss István sk.
a dunáninneni egyházkerület püspöke.
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Ill.

A magyar evang. püspöki kar körlevele.

Nagytisztéletű Lelkésztestvérek !
Mellékelten van szerencsénk rendelkezésükre

bocsátani azon ünnepi szózatot, amelyet az ágostai
hitvallás keletkezése négyszázéves évfordulójának
megünneplése tárgyában a magyarhoni ágoh. ev.
egyetemes egyház püspöki kara együttes körlevél-
ben bocsátott ki az ünneplő gyülekezetekhez. Fel-
kérjük és felhívjuk Nagytiszteletüségteket, hogy a
püspöki kar e jubiláris üdvözlő szózatát a jubileumi
ünnepen a szószékről egész terjedelmében felolvasni
méltóztassanak.

Egyben felkérjük és felhívjuk az összes egy-
házközségek és iskolák vezetőit, hogy az ágostai hit-
vallás keletkezésének négyszázéves fordulóját Isten
iránt hálás lelkülettel, a nagy nap jelentőségének
megfelelő ünnepélyes dísszel ünnepeljék meg és
pedig közelebbről:

1. hogy a folyó évi június hó l5-ére eső szent-
háromság vasárnapon hirdessék ki, hogya jubiláris
évfordulót magyarhoni evang. egyetemes egyházunk
1929. évi egyetemes közgyűlésének határozata értel-
mében a reá következő szentháromság utáni 1. va-
sárnapon, június hó 22-én, ünnepli meg. Ugyanek-
kor hirdessenek úrvacsorát a presbyterium, a meg-
konfirmált ifjúság és általában a gyülekezet minden
érettkorú tagja számára

2. hogy június hó 22-én, a szentháromság utáni
I. vasárnapon, mint a négyszázéves évforduló temp-
lomi gyülekezeti ünnepnapján a presbyterium, il-
letve egyházi képviselőtestület az egyházi elnökség
vezetése alatt a harangok zúgása mellett ünnepélyes
menetben vonuljon fel a templomba, - ahol is a
lelkésztestvérek tartsanak ünnepi istentiszteletet, há-
laadásul a nagy nap nyujtotta isteni kegyelemért és
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szent buzdításul az atyák hitében és egyházszerete-
tében való megmaradásra. Istentisztelet után temp-
lomi díszközgyűlés lesz tartandó, amelyen az egy-
házközség ünnepélyes határozattal nyilvánít sa ki a
hitvalló ősök iránt a mai nemzedék szívében élő há-
lás kegyeletét és az invariata augustana confessióban.
vagyis a meg nem változtatott ágostai hitvallásban
a Krisztus evangéliuma szellemében lefektetett tiszta
evangéliumi tanokhoz és hitelvekhez való tántorít-
hatatlan ragaszkodását és szilárd eltökéltségét, hogy
azokat, mint a tiszta hit, a lelki béke, a polgári egyet-
értés, az emberi művelődés és haladás, a hazafias.
kötelességteljesítés és az örök üdv elnyerésére tö-
rekvő igyekezet áldásának drága zálogát, sértetlen
tisztaságukban féltő hűséggel kívánja ápolni és meg-
őrizni nemzedékről-nemzedékre. Ugyanakkor ott,
ahol azt az egyházközség anyagi ereje megengedi,
a díszközgyűlés elhatározza, hogy a világ evangéli-
kusainak Augsburg (Ágosta) városában tartandó
emlékünnepélyére képviselőt küld.

3. Istentisztelet után offertórium lesz tartandó,
amelynek összegéből a magyarhoni ev. egyházegye-
tem később közelebbről meghatározandó céllal jubi-
láris alapítványt létesít.

4. Szeptember hó 21-én, arnelv napon Augsburg
(Ágosta) városában az ünneplő evang. egyház nagy
ifjúsági vasárnapot tart és kezdetét veszi az általá-
nos evang. lutheránus világkonf'erencia, minden is-
kolában külön emlékünnepélyek lesznek rendezen-
dők, oly egyházközségekben pedig, ahol saját egy-
házi iskoláink nincsenek, az if.iúság e napra a temp-
lomba gyiijtendő össze külön ünnepi ifjúsági isten-
tiszteletre, hogy az utánunk következő nemzedék-
nek a szívében is megerősítsük a hitvalló ősök iránti
hálás kegyelet érzéseit.

5. Felkérjük és felhívjuk a Nagytiszteletű Lel-
kész Urakat, hogy a gyülekezeti ernlékünnepélyek
megtartásaról és lefolyásáról szóló jelentéseiket fo-
lyó évi július hó 15-ig, illetve az iskolák igazgatóit,
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hogy az ifjúsági emlékünnepélyek megtartásáról és
lefolyásáról szóló jelentéseiket folyó évi október hó
1-éig az illetékes püspöki hivatalhoz küldjék be.

A mi mennyei Atyánk pedig, akinek a kegyelme
megszentelte és megvilágosította hitvalló atyáink
szívét és megadta számukra az erőt, hogya felis-
mert igazságokhoz mindhalálig híven ragaszkodja-
nak, árassza ki az evangéliumi hitért annyi meg-
próbáltatás on és vérzivataron keresztülment és még
ma is oly kemény küzdelemre kényszerült magyar-
honi evangélikus egyházunkra az ő szent áldásait,
hogyamegtartandó ünnepélyek által az atyák hité-
ben megszilárdult lélekkel építhesse tovább a földön
ama Láthatatlan Egyház, a Krisztus Jézus szent és
örök országa diadalának szent épületét.

Szivélyes hittestvéri üdvözlettel

D. Geduly Henrik sk.
a tiszai egyházkerület püspöke.

D. Raffay Sándor sk.
a bányai egyházkerület püspöke.

Budapesten, 1930 április hó 14-én.

D. Kapi Béla s. k. Kiss István s. k.
a dunántúli egyházkerület püspöke. a dunáninneni egyházkerület püspöke.
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IV.

A magyar evangélikus lelkészek ünnepi
nyilatkozata a balassagyarmati gyűlésen.

1930 május 2O-án.l)

HITVALLÁS.

Mi, a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus
keresztyén egyház Isten akaratából az evangélium
szolgálatára elhivott és ebben a szent szolgálatban
az Isten kegyelme szerint munkálkodó lelkészei, az
Úrnak most folyó kedves esztendejében hálaadó ün-
nepet tartunk. Hálás kegyelettel ünnepeljük az egy-
házunk egyik dicsőséges oszlopául szolgáló ágostai
hitvallás megalkotásának, a német birodalmi gyű-
lésen való bemutatásának, elfogadásának és meg-
erősítésének 400 éves fordulóját.

Ez ünneplésünk alkalmából alázatos magasz-
talással áldjuk a maga ügyét diadalra juttató min-
denható Isten szent nevét, aki üdvözítő kijelentését
és bölcs rendelkezéseit az ágostai hitvallásban az
üdvösségre vágyó ember elé tárta.

Dícséretet mondunk a bűnön és a halálon is győ-
zedelmes Úr Jézus Krisztusnak, aki igazán hívő sZÍ-
vek buzgóságában az ő szent igéjének evangéliumát
az emberi elgondolások sziklasírjából új életre tá-
masztotta fel.

Ünnepet ülünk az Isten Szentlelke újból való
kitöltésének örömére, hogyareformációban új pün-
kösdöt szerzett és a reformáció hitvallóiban új apos-
tolokat támasztott a Krisztus anyaszentegyházának.

Kegyeletes hálával emlékezünk meg az evangé-
lium hőseiről, akik a reformációban az evangéliumi
tiszta hit nyílt megvallásával és bátor hirdetésével
késő nemzedékeknek is kényszerítő példát adtak az

1) A szövegezö D. Raffay Sándor püspök eredeti hiteles kézirata
alapján.
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Isten igéjéhez való törhetetlen ragaszkodásra, az
Isten igéjének hűséges megtartására és kitartó szol-
gálatára.

Örömmel, hódolattal és hívő lelkünk igaz meg-
győződéséből fakadó ragaszkodásunk bensőséges
hűségével valljuk magunkénak azt a hitvallást, me-
lyet evangéliumi anyaszentegyházunk bölcs hitval-
lói az Úr 1530. esztendejének június hava 25. nap-
ján Augsburg városában a német birodalom hatal-
masainak és ezzel az egész világnak eléje tártak.
Mert ebben a hitvallásban Krisztus egyházának
nagy reformátora, dr. Luther Márton és a melléje
állt tudósok, név szerint Melanthon Fülöp, Justus
Jónás, Bugenhagen János, Spalatin György és Agri-
-colaJános az Úr Jézus Krisztusnak az Új Szövetség
.szent irataiban feljegyzett isteni tanításait csodála-
tos bölcseséggel, teljes hűséggel és mindenkinek ért-
hető világossággal foglalták össze és állították a hitre
vágyó és üdvösségre rendelt emberek elé.

Öszinte meggyőződés hűségével ragaszkodunk
az ágostai hitvalláshoz, mert ez a hitvallás a minden
hitnek és vallásnak igazi mivoltát, az Isten és ember
egymáshoz való viszonyát Jézus Krisztus tanításá-
hoz híven, az evangélium alapján másitás nélkül
tárja elénk. Hitvallásunk szerint a mennyb éli hatal-
mas Isten nekünk, gyarló földi embereknek, szerető
édes Atyánk, aki nem törvények rendelkezéseivel,
nem hatalmi szó parancsaival és megszabásaival,
hanem a gyermekeit még tévedéseikben is megértő
és a megbocsátásra mindig nyitott atyai szív szere-
tetével intézi földi ideig és örökkévaló életünknek
útjait.

Komoly meggyőződés hűségével ragaszkodunk
'az ágostai hitvalláshoz, mert Jézus után arra tanít,
hogya hívő embernek mindenkor a gyermeki hála,
bizalom és szeretet közvetetlen nyiltságával kell az ő
mennyei Atyjához járulnia. Még akkor is, ha meg-
bántotta őt. Még akkor is, ha vele szemben háládat-
lan volt. Még akkor is, ha bűnbeesett. Mert az Úr
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Jézus Krisztus tanítása szerint az Isten az élő szere-
tetnek és megelőző kegyelemnek örök valósága, aki-
hez az ő földi gyermekei mindig nyíltan, bizalom-
mal, szertartások és közvetítők nélkül fordulhatnak.

Sőt, így kell is fordulnia, mert senki sem bocsát-
hatja meg az emberek bűnét, egyedül csak az üd-
vösséget adó kegyelmes Isten. És nincsen más köz-
benjáró az Isten és az emberek között, mint az (Tr
Jézus Krisztus (1. Tim. II. 5.), aki életével, igéjével
és bűntőrlő engesztelő halálával mindenkinek meg-
szerezte a szabad bemenetelt az Isten országába és
megváltott mindenkit az örök életre.

Teljes meggyődéssel ragaszkodunk 'azért az
ágostai hitvallás hoz, mert az ember megigazulásá-
ról az evangélium nyomán azt tanítja, hogy "meg-
igazulunk ingyen az Isten kegyelméből, a Jézus
Krisztusban való váltság által" (Róm. Ill. 24.). Nin-
csen tehát senki, aki kiérdemelhetné, nincsen senki,
aki kijárhatná, nincsen egyház, testület, szervezet,
tekintély vagy hatalom, amelyik kezeskedve bizto-
síthatná vagy gőgös szívtelenséggel állíthatná a
Krisztusban hívő ember megigazulását és üdvössé-
gét. Aki hitével megragadta és meg is tartja az üd-
vösséget szerző Megváltóban nekünk adott isteni ke-
gyelmet, annak nincsen szüksége többé semmiféle
közbenjáróra, engesztelésre, vagy biztosításra, mert
Jézus maga mondja: "Aki hisz, annak örök élete
van!" (J. Ill. 36.).

Törhetetlen meggyőződéssel ragaszkodunk te-
hát az ágostai hitvalláshoz, mert Jézus kijelentésével
egyezően azt tanítja, hogy az üdvözülés egyetlen
emberi föltétele az élő hit. Nem az a hit, mely
puszta elhivés vagy meghódolás, hanem az a bizo-
dalmas és őszinte lelki összeforrás és hűséges egybe-
olvadás az Úr Jézus Krisztussal és az ő igéjével,
amely az egyszülött Fiút egységbe forrasztotta az ő
mennyei Atyjával, hogy elmondhatta magáról: "Én
és az Atya egy vagyunk!" (J. X. 36.).
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Ebből következik, hogy az egyház a Krisztus-
ban hívők közössége. Az egyház fölséges hivatása,
hogy az emberekben a Jézus Krisztusban való igaz,
tehát bensőséges élő, tehát cselekedetekben gazdag,
megszentelő, tehát üdvözítő hitet fölkeltse, ápolja
és uralkodó hatalominá tegye. Így teremti meg a
látható egyház a láthatatlan egyházat, amelyben az
igazán hívők közössége, mint egy nyáj az egy pász-
tor Jézus Krisztus alatt boldogan legelteti lelkét az
Isten üdvözítő kegyelmének nemes cselekedetektől
virágzó kies mezején.

Az élő és éltető hit szent meggyőződésével ra-
gaszkodunk az ágostai hitvalláshoz, azért is, mert
az evangéliumhoz híven azt tanítja, hogy az Isten
igéje és a megváltó által rendelt két szentség teljesen
elegendő arra, hogy az embernek lelke Istenhez tér-
jen és nála meg is maradjon az örök életre. Mert az
Isten igéje az Isten akaratának igaz és elégséges ki-
jelentése, amely mellett semmiféle más igazságra és
kijelentésre nincsen szükségünk, hogy az üdvőssé-
günket megismerjük és azon megmaradjunk. A J é-
zus Krisztus által rendelt két szentség pedig teljesen
elegendő a Krisztus Jézussal való lelki összeforrásra.
Mert a szent keresztségben az ember adja át magát
egészen az üdvösség szerzőjének, az Ür Jézus Krisz-
tusnak; az úr szent vacsorájában pedig az üdvösség
szerzője, Jézus Krisztus adja át magát egészen a
hívő embernek. Aki pedig Krisztusé és akié Krisztus,
annak nincsen más és több szentségnek mondott ke-
gyes cselekedetre szüksége.

S végül azért is ragaszkodunk az ágostai hitval-
láshoz, mert azt tanítja, hogy az újszövetségi, a lel-
készi szolgálatot maga Jézus rendelte az Isten igéjé-
nek hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására.
Hálás kegyelettel tartjuk tiszteletben hitvallásunk-
nak amaz evangéliumi tanítását, mely szerint nin-
csen különbség a hívők között és mi lelkészek csak
sáfárkodásra rendelt és méltatott szolgái vagyunk
az úr Jézus Krisztusnak a hívők közösségében, az
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anyaszentegyházban. Ezt a mi szolgálatunk at és sá-
fárkodásunkat az Isten kegyelme boldogító bizony-
ságtételének, hűségre kőtelező kiválasztásának és
kitüntető elhívásának tekintjük. Ezért is az ünnepi
megemlékezés e szent órájában az Isten iránt érzett
alázatos hálával, az evangéliumhoz való igaz hűség-
gel, egyházunk bensőséges szeretetével és az ágostai
hitvalláshoz való kegyeletes ragaszkodással fogadal-
mat teszünk, hogy az Úrnak igaz szolgái, az Igének
hűséges sáfárai, egyházunknak önzetlen munkásai
és a hívek nyájának gondos pásztorai leszünk és
maradunk mindörökké. Az egyház Urát pedig buzgó
fohászkodással kérjük, hogy minket e. fogadalom
megtartására az ő szent lelkével megerősítsen és
megállásunkban hitvalló őseinkhez méltóvá tegyen.
Ámen.

V.
D. Raffay Sándor püspök üdvözlő beszéde

az augsburgi ünnepségen 1930szeptember 22-én.

Ünneplő gyülekezet! Szeretteim az Úrban!
Miként az égen a vándormadarak, úgy vonul-

tak ezekben a napokban a föld színén is a távoli né-
pek és nemzetek fiai e tisztes város falai közé.

Miként azok a vándormadarak, úgy az ünnep-
lésre vonuló emberek is ösztönös törvény kényszerét
követik. Világosságra, fényre, melegségre, élet úju-
Jására vágyakoznak. Es ezt mind itt gondolják fel-
találni az együttes ünneplés kedves napjain. És fel-
zendül ajkukon a zsoltáríró szava: Énekeljetek az
Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett:
tudtul adta az ő szabadítását, a népek előtt meg-
jelentette az ő igazságát! (Zsoltár 98, 1-2).

Mi most ennek a szabadításnak négyszázéves
fordulóját jöttünk ünnepelni. Ezért a szabadításért
jöttünk hálát adni. Ezt az igazságot jöttünk meg-

2
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köszönni. Mert a lélek felszabadítása volt ez. És a
világ megváltójának az igazsága volt az. Jőjjetek
hát, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi sza-
badításunk kősziklájának! (Zsoltár 95, 1.)

Es mi azért sereglettünk most Augsburg váro-
sába, mert az Úr 400 évvel ezelőtt ezt a helyet vá-
lasztotta ki, hogy benne csodadolgokat cselekedjen.
Miként egykor a Sinaj hegyén tudtul adta szent
akaratát, Bethlehemben kijelentette atyai szerelmét,
a Golgotán megpecsételte üdvözítő kegyelmét, Krisz-
tus megnyílt sírjánál nyilvánvalóvá tette az örök-
életre szóló kiengesztelődését: úgy Augsburg városá-
ban a népek előtt megjelentette az ő igazságát. És e
kijelentést is csodamódon cselekedte meg. Ami a vi-
lág szerint balgatag, azt választotta ki az Isten,
hogy megszégyenítse a bölcseket. És ami a világ
szerint gyenge, azt választotta ki az Isten, hogy
megszégyenítse az erőseket. És ami a világ szerint
alacsonyszármazású és lenézett, azt választotta ki
az Isten, hogy valamiket semmivé tegye! (1. Kor.
1, 27-28.)

Bizony, kijelentésnek a városa ez! Bizony, hit-
vallóknak a városa ez! És mi is azért zarándokol-
tunk most ebbe a városba ünnepelni, hogy mi is
vallást tegyünk.

Vallást teszünk a mi szent hitünkről, Arról a
tiszta evangéliumi szent hitről, melyet a 400 évvel
ezelőtt itt küzdő hitvalló őseink drága örökségül
hagytak ránk. Ezrek és milliók nevében alázatos
hódolattal borulunk térdre a mindenható szent Isten
előtt, hogy Augsburg városában 400 évvel ezelőtt
új teremtés örömét szerezte a világnak. Ismét szét-
választotta a világosságot a sötétségtől. (1. Mózes 1,
4.) És azzal a világossággal, az evangélium örök fé-
nyével új világot, új életet indított el a földön. Öröm-
mel adjatok hálákat az Atyának, aki méltóvá tett
minket, hogy a szentek sorában részesek legyünk a
világosságban! (Kol. 1, 12.)
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Vallást teszünk az üdvözülni vágyó lelkek is-
teni világosságához, az evangéliumhoz való hűsé-
günkről. Es ünneplő lelkünk azt mondja ma a hit-
valló Péterrel: Uram, kihez mennénk, örökélet be-
széde van tenálad és mi elhittük és tudjuk, hogy te
vagy a Krisztus, az élő Isten fia! (János 6, 68.)

Vallást teszünk azok iránt érzett mélységes tisz-
1eletünkről is, akik 400 évvel ezelőtt ebben a város-
ban vallást tettek hitükről az Isten és az emberek
előtt. Akik hitet adnak másoknak, maguknak is örök
életet szereznek nemcsak az égben, hanem a földön
is. Ok azt Írták hitvallásuk élére: A királyok előtt
szólok a te bizonyságaidról és nem szégyenülök
meg! Mi pedig az ünnepi emlékezés e szép órájában
hozzátesszük: És gyönyörködöm a te parancsola-
tidban, melyeket szeretek! (Zsoltár 119, 46-47.)

. Ok választott hűséges szolgái voltak az Úrnak! Le-
gyen emlékezettik áldott mindörökké! Ok próféták
voltak, akiknek a lelkén át ömlött a mi szívünkbe
is az evangéliumi hit üdvözítő áldása. Legyen ez a
hit bennünk és utódainkban is földi boldogságnak
és mennyei üdvösségnek örök szent forrása! Ok
apostolok voltak, akik a bizonyságtevés erejével áll-
tak igazaik mellett. Legyen nemes példaadásuk bő-
ségesen termő lelki magvetés mindörökké! Hűsé-
gük pedig legyen nemzedékről nemzedékre átőrök-
Jött erény, hogy soha ki ne vesszen a földön az evan-
géliumi hit bizonyságtevőinek istenes tábora!

Ok maguk halandók voltak, de alkotásuk örök-
életű. Mert az Isten igazsága élt bennük és alkotá-
sukban. És mi szent meggyőződéssel teszünk vallást
az ágostai hitvalláshoz való ragaszkodásunkról.
Mert ez a hitvallás az evangélium legtisztább tüköre.
Az ágostai hitvallásban tárul elénk teljesen, tisztán,
világosan az evangélium egész tartalma. Mindaz,
amit a mennyei Atya tett földi gyermekeinek üdvös-
ségéért és mindaz, amit viszont elvár földi gyerme-
keitől az ő üdvösségükért. Az ágostai hitvallás fejezi
ki legvilágosabban azt az örök igazságot, hogya val-

2*
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lás a hívő embernek a személyes Istenhez, mint
édes atyjához való személyes, benső viszonya, amely-
nél sem intézmények, sem szertartások, sem emberi
tantételek, sem közbenjárók döntő tényezők nem le-
hetnek. Az istenfiúság felséges gondolata a vallás
igazi tartalma. Az istenfiúság a keresztyénség igazi
mivolta. Ennek tökéletes isteni valósulása Jézus
Krisztus. A hívő ember számára pedig az istenfiúság
hivatás és cél, dicsőség és méltóság egyaránt. Mikor
az ágostai hitvallás azt a boldogító és felséges fel-
fogást teszi kijelentésének tengelyévé, akkor felül-
emelkedik a közönséges. történeti jelentőségen .és
egyenesen üdvtörténeti jelentőséget nyer.

Négyszáz évvel ezelőtt ezt az igazságot jelen-
tette ki Augsburg városában az Isten a népeknek.
Ezért zarándokoltunk ide ünnepelni. Lelkünk telve
van hálával. De telve van fogadalommal is. Mert
az a mi boldogító meggyőződésünk, hogy mi birto-
kában vagyunk Krisztus gondolatának. (1. Kor. 2,
16.) És ma ünnepélyesen megfogadjuk, hogy ezt
a drága örökséget megőrizzük nemcsak a magunk
számára, hanem a késő nemzedékek számára is.
Megfogadjuk, hogy ezt a drága kincset az Isten aka-
rata szerint igyekszünk kamatoztatni nemcsak a
magunk tiszta és emelkedett evangéliumi életében,
hanem a népek és nemzetek életében is. Ünnepi em-
lékezésünk múló évszázadokon át glóriás fénnyel
ragyogó koronája evangéliumi szent hitünk lesz és
marad mindörökké. Megfogadjuk, hogy az ágostai
hitvalláshoz való hűséges ragaszkodásunkban ma-
gunkat sem boldogság, sem boldogtalanság, sem
diadal, sem vereség, sem felmagasztaltatás, sem meg-
aláztatás soha meg nem tántorít.

Mi most hitet tenni jöttünk a hitvallás e váro-
sába. És ha ünneplésünk bevégeztével szerteszál-
lunk, mint a vándormadarak, a régi fészekbe új
hitet, új lelkesedést, új életet viszünk. írja fel azért
a szíve táblájára és hirdesse naponként mindeni-
künk az apostol amaz intését: Amint vettétek az Úr
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Krisztus Jézust, úgy járjatok őbenne! (Kol. 2, 6.)
Hadd támadjon a mi nyomunkban szerte e világon
hitvalló nemzedék és hadd zengjen a vallomás e
földön diadalmasan: Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten
dicsőségére! (Fil. 2, 11.)

Engedjék meg, hogy végül a magyarhoni ágos-
tai hitvallású evangélikus egyetemes egyház és a
romániai presbiteri alapon álló evangélikus egyház-
kerület szíves üdvözletét és áldáskívánatait e [ubi-
láris ünneplésre összegyülekezett testvéreimnek tisz-
telettel és szeretettel tolmácsoljam. Az Úr legyen
velünk!

VI.

D. báró Radvánszky Albert
megnyitó beszéde

az egyetemes közgyűlésen 1930november 21-én.

Problémákkal telített korunkban, amikor az
egyházon belül és az egyházon kívül annyi az egyhá-
zat érdeklő és annak egész jövőjét befolyásoló kér-
dés vár megoldásra, sok tárgy kínálkozik egy elnöki
megnyitó anyagául. Ámde, amikor a magát az ágos-
tai hitvallásról nevező, honi egyház legfelsőbb tago-
zata, az egyetemes egyház, az ágostai hitvallás négy-
századik emlékesztendejében közgyűlését tartja, né-
zetem szerint nem lehet mást elébe helyeznünk az
ágostai hitvallásnak.

Jubileumi évek sorozatába esnek mostani esz-
tendeink. Az 1930. esztendővel pedig elérkeztünk a
jubileumok -csúcspontjára, Mindaz ugyanis, ami a
reformáció történetében 1530 előtt végbement, az
ágostai hitvallást készítette elő, és mindaz, ami ez-
után következett, annak folyománya volt. Az ágostai
hitvallásban jut kifejezésre a lutheri reformáció fel-
fogása az evangéliumról sebből folyólag hite és vi-
szonya a világhoz és az élethez. Adjunk hálát az Is-
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termek, aki az augsburgi ősöket ennek a hitvallás-
nak a megalkotására ihlette. Legyen áldott a hitval-
lók emlékezete, akik ebben a hitvallási iratban a
lutheri reformáció örökségét reánk hagyták és le-
gyenek áldottak poraikban is azok a nemzedékek.
amelyek azt híven követték, megőrizték, egymásnak
tovább adták és számunkra is megmentették száza-
dok viharain és válságain átoMi pedig tegyünk foga-
dalmat, hogy az ágostai hitvallásban kifejezett igaz-
ságokhoz törhetetlenül ragaszkodunk és épségben
adjuk át mi is azokat az utánunk következő nemze-
dékeknek. Ha így lesz, megnyugszik rajtunk és
munkánkon az Istennek áldása, mert ez nem más,
mint a leghívebben felfogott krisztusi, evangéliumi
feladat ok szolgálata.

Ez az ágostai hitvallással kapcsolatos fogada-
lom álljon tehát a jubileumi esztendő egyetemes köz-
gyűlésének az élén. Nekem pedig legyen szabad
mindazt, amit az elnöki megnyitó keretében elmon-
dani időszerűnek vélek, az ágostai hitvalláshoz fűz-
nöm.

Az ágostai hitvallás abban a nehéz helyzetben,
amelyben hitvalló őseink voltak, nem jöhetett volna
létre, ha az augsburgi birodalmi gyűlés evangéliku-
sainak kőréhen nem élt volna az egyetértés lelke. Ök
egy emberként tartották szem előtt és szolgálták a
kitűzött célt: a reformáció hitigazságait és életigazsá-
gait minél tisztább, tömörebb, méltóságteljesebb szö-
vegezésben tárni a birodalmi gyűlés, a világ nyilvá-
nossága és az utókor elé. Csak így tudtak tökéleteset,
örökérvényűt alkotni.

Megtanulhatjuk tehát ebből, hogy egy evangé-
liumi nevet viselő közösség minden munkája a hit
szolgálatába állítandó, továbbá, hogy egyetemes cé-
lok szolgálatában maradandót alkotni csak egy célra
törekvő, egyező akarattal lehet.

Ezek hangsúlyozását azért tartom szükséges-
nek, mert közgyűlési életünkben jogi és anyagi kér-
dések sokszor előtérbe tolulnak a hitéletiek rová-
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sára és pedig oly módon, mintha öncélú kérdések
voinának. Egy kritikában azt olvastam egyszer,
hogy közgyűlési életünk magtalan őnadminisztrálás-
ban merül ki. Ha ennek a kritikának elfogultsága
kézenfekvő is, nem célttévesztett dolog felette elmél-
kednünk, hogyafogyatkozásokra ráeszméljünk.

De időszerű annak is tudatára ébrednünk, hogy
maradandót csak az egyező akarattal egy célra
törekvés alkothat. Egyéni elgondolások keresztül-
hajtása, parciális érdekek érvényesítése éppoly ke-
véssé munkálja a köz magasabb értelemben vett ja-
vát, mint a mindenáron mást, ellenkezőt akarás. Így
van ez az alsóbb és felsőbb egyházi közületek életé-
ben, a legkisebb egyházközség közgyiílését és az
egyetemes közgyiílést illetőleg egyaránt. Egyházunk
falait ellenséges erők ostromolják. Vigyázzunk! "A
háznép, amely meghasonlik, meg nem maradhat."

*
A bibliának ez a mondása egy másikhoz kap-

csolódik, amely a magában meghasonlott országról
tartalmaz lesújtó megállapítást. Felette megszívle-
lendő ez a mi országunkat illetőleg, amelynek szá-
mára csak nagynehezen tud Trianonban porba tiport
igazságának vészkiáltása megértő barátokat szerezni
a világban. Nemzetünknek a megtévesztett világ-
bírák igaztalan ítélete szinte létfenntartási lehetősé-
geit rabolta el, és a hazánk testén osztozott ellensé-
gek országunknak pusztulást szánnak. Különösen
nagy fájdalommal tölti el mindez szíveinket a tria-
noni békediktátum tizedik évfordulója alkalmából,
amely erre az évre esett. Gyászbaborult lélekkel em-
lékezünk meg mi is erről a szomorú évfordulóról és
kérjük az Istent, hogy állítsa helyre megcsonkított
hazánk régi határait, régi boldogságát.

Ebben az országban a létérdek követeli meg
minden nemzetalkotó tényezőnek fenntartás nélkül
való összefogását közös, honmentő munkára. Az ál-
lamnak tehát kettőzött gonddal kell ügyelnie arra,
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hogy az egyenlő elbánás elve az egész vonalon a gya-
korlatban is kidomborodjék. Hogy ne lehessenek itt
soha megkülönböztető kedvezések, de ne lehessen
soha méltánytalan hátratétel se a felekezetek között,
amelyek, - amint egyik püspökünk találóan fe-
jezte ki, - azt a szerepet töltik be e honban, ame-
lyet a magyar címeren az angyalok.

Egyházunknak a felekezeti egyenlőség és viszo-
nosság gyakorlati keresztülvitele terén az állammal
szemben fennálló kívánságait magasabb egyházi
szerveink ezidei közgyűléseiken is kifejezésre jut-
tatták. E kérdéskomplexummal kapcsolatban rá kí-
vánok mutatni a vallás- és közoktatásügyi rninisz-
ternek legutóbb éppen a soproni theológiai fakultás
felavatásának a felekezeti egyenlőség és viszonosság
jegyében lejátszódott ünnepélye keretében tett, két-
ségtelenül nagy jelentőségű nyilatkozatára, amely -
és ezt örömmel állapítom meg - kifejezésre juttatja
e kérdésben elfoglalt álláspontunkat. A miniszter
ugyanis ezt mondotta: "Az olyan felekezetileg meg-
oszlott és széttagolt nemzetnek, mint amilyen a ma-
gyar, gondosan őrködnie kell a felekezeti béke fenn-
tartásán, de ez csak akkor érhető el, hogyha törté-
nelmi egyházaink jelentőségüknek megfelelő meg-
becsülésben részesülnek a társadalom és az állam
részéről is." Hogy itt a miniszter a megbecsülés alatt,
ami egyébként annak fogalmában rejlik, a gyakor-
lati elbánást is értette, kitűnik abból, hogy tovább-
menve, arról az osztóigazságról beszélt, amely alap-
jául szolgált egyházunk egyetembe bekapcsolt theo-
Iógiai fakultás elnyerésére irányuló igénye kielégíté-
sének. Bizonyos, hogy a fakultás székházának az
állam jelenlegi, súlyos helyzetében való létesítése az
állam egyenlő elbánásra irányuló törekvésének nagy
fontosságú ténye.

De nem csupán más egyházakkal való viszony-
latban érdeke az államnak is a törvény és a méltá-
nyosság szempontjainak érvényesítése egyházunk-
kal szemhen, hanem egyébként is. Az állam, amikor
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az egyházat erősíti, a maga erejét is növeli, az
egyház gyengítése pedig az államra nézve is erőben
való fogyatkozást jelent. Az állam érdekeinek szem-
pontjaból is hátrányos tehát, ha az egyházat nem
abban a mérvben részesíti államsegélyben, amely-
nek birtokában az egyház meg tud felelni az általa
való teljesítésre váró feladatoknak. Természetesen
teljes mértékben méltányoljuk és szükségesnek is
tartjuk az államháztartásban a takarékosság elvének
érvényesítését, de egyrészt más forrás hiányában,
másrészt a velünk szemben megnyilvánuló kívánal-
makra való tekintettel ragaszkodnunk kell államse-
gélyeink csorbítatlan mértékéhez, legyenek azok
akár személyiek, akár dologiak, akár a templom,
akár az iskola céljait szolgálók. Nem vagyok sérel-
mek konstruálásának embere, nem is tartom sem
helyénvalónak, sem időszerűnek, hogy az állammal
szemben tényleges és vélt sérelmeket hangoztassunk,
de hallgatólag vegyük tudomásul az állam azon té-
nyeit, amelyek annak sokszor a törvény betűjén
messze túlmenő jóindulatát és segítségnyujtásban
megnyilvánuló méltánylását bizonyítják egyházunk
ügyeivel szemben. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt
állítom, hogy az államhatalommal való szembehe-
lyezkedés politikájának elítélését jelenti Luthernek
az augsburgi birodalmi gyűlésről való távolmara-
dása. A wormsi birodalmi gyűlés óta birodalmi átok
alatt álló reformátor ugyanis, bármily nehezére esett,
távol maradt az augsburgi birodalmi gyűlésről, bizo-
nyára nem félelemhől,hanem bölcs megfontoltság-
ból, nem akarva megjelenésével a császár haragját
fölidézni. Tanulhatunk tőle ebben a vonatkozásban
is. Viszont azonban az állam is legyen mindenkor
tudatában annak, hogy egyházunk nem a gazdag
küszőbén morzsákra váró Lázár, hanem törvényes
fia a hazának, aki méltó az apa szeretetére, akit
megillet és pedig a többi fiakkal azonos jog illet meg
erkölcseikben anyagiakban egyaránt.

*
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Törvényes fiú a mi egyházunk a szülői házban.
a hazában, ahol a többi testvérekkel egyetértésben
és szeretetben akar élni, együtt munkálva velük a
szülői ház boldogságát. Nem vagyunk mi az a bib-
liai testvér, aki irígyen nézi a másik hízott tulkát,
amikor magának sovány kecske is alig jut. A római
katholikus egyház vagyonára nem vetünk szemet.
Az állammal szemben fennálló törvényes jogaink ér-
vényesítésével a magunk szegénységében akarjuk
építeni itt az Isten országát. Római katholikus test-
véreinktől csak egyet várunk, hogy megbecsüljék a
mi hitbeli meggyőződésünket. Ennyit joggal várunk
el annak a Krisztusnak a nevében, akinek a nevét
együtt viseljük, akinek a halála együtt váltott meg
minket.

A haza és az egyetemes keresztyénség létérde-
kében azonban mi még többet is szeretnénk. Egysé-
ges védelmi vonalat szeretnénk alkotni római katho-
likus testvéreinkkel is azokkal az áramlatokkal szem-
ben, amelyek Krisztust a lelkek országának trón-
járól letaszítani, a keresztyén vallást és erkölcsöt
megsemmisíteni igyekeznek. Az oroszországi vallás-
üldözés rémségei vészjósló intelem, amely mindnyá-
junknak szól: eddig és ne tovább, szűnjék meg a test-
vérharc, mert, aki egyenetlenséget szít, a keresztyén-
ség sírásóinak táborához szegődött.

Valósággal fáj a szívem, érthetetlen előttem és
aggódás vesz erőt lelkemen, valahányszor feleke-
zetközi ellentétekről hallok. Mintha vakság ejtette
volna hatalmába a lelkeket, hogy egymásra támad-
janak azok, akiknek minden erejüket a közös ellen-
ség legyűrésére kellene egyesíteniök.

A legtöbb bajt a reverzális-ügy okozza. Ezért
tettünk a mult évi egyetemes közgyűlésből felter-
jesztést a reverzális-törvény hatályon kívül helyezése
és az 1868. évi LIll. törvénycikk érvényének vissza-
állítása érdekében. Megítélésünk szerint a reverzális-
törvény hatályon kívül helyezése volna az a megol-
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dási mód, amely a békesség ügyének a legjobb szol-
gálatot tenné.

Örömmel és megnyugvással tapasztalom, hogy
egyházunk felelős tényezői és hívőserege, miként az
egyházunk szelleméből és tradicióiból folyik, mesz-
szemenő, bölcs mérsékletet tanúsítanak a felekezet-
közi kérdésekben. Az ágostai hitvallás ebben a vi-
szonylatban is irányítást tartalmaz számunkra.
Ugyanis az általános keresztyéninek a kidomborí-
tására törekszik, ami összeköt, és 'nem keresi azt •.
ami elválaszt.

Nagyon kívánatosnak tartom, hogya felekezet-
közi helyzetben mi ezt az arany középutat továbbra
is féltő gonddal megőrizzük és még áldozatok árán
is ápoljuk a békességet. Szószéken és egyházi sajtó-
ban egyaránt evangéliumi hitünk pozitív tartalmá-
nak a kifejtésén fáradozunk és a lehetőség szerint
kerüljünk mindent, ami mélyíthetné azt a szándé-
kot, amelyet testvéri megértésben ha nem sikerül át-
hidalnunk, a keresztyénség ügye soha többé jóvá te-
hető kárt vallhat.

A napjaink gazdasági válsága nyomán járó
munkanélkűliség és nyomor ugyanis keresztyénelle-
nes eszmék melegágyává teszi a lelkeket és kétségbe-
esés felé tereli az igája alatt roskadozókat. Itt az egy-
házakra akkora feladat vár, hogy, ha azt komoly an
veszik és híven teljesítik, idejük sem marad az egy-
más kőzőtt való villongásra. Igyekezniök kell helyre-
állítani híveik millióinak megingott lelki egyensú-
lyát és fel kell rázniok a jobb sorsban élők alvó lelki-
ismeretét, hogy azok a kőznyomorral szemben való
kötelességeik tudatára ébredjenek.

Mi megdöbbenéssel látjuk a szomorú helyzetet
és mélységes együttérzéssel vagyunk eltelve annak
sújtottjai iránt. Ne szűnjön meg a viszonyok javítá-
sán közrernunkálni és a viszonyok javulásáért imád-
kozni.

*
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Adjon az Isten nekünk és mindazoknak, akiken
múlik, komoly akarást és erőt arra, hogy egyházunk
belső építése, az állam és egyház viszonyának to-
vábbi fejlődése, a felekezetközi helyzet alakulása és
a gazdasági viszonyok konszolidálódása jó eredmé-
nyeket hozzon a bajokkal küzdő egyház, az ellensé-
ges áramlatok ostromolta keresztyénség, a nehéz
helyzetbe sodródott állam és a gazdasági válság sú-
lyos napjait élő emberiség javára.

Ezzel a hő kívánsággal - tisztelettel és szere-
tettel üdvözölve a főtisztelendő egyetemes közgyűlés
megjelent tagjait - 1930. évi egyetemes közgyűlé-
sünket Isten nevében megnyitottnak nyilvánítom.

*
Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés!

Mielőtt egyetemes közgyűlésünk tanácskozásait
megkezdenők, magyar szívünk indítására igaz öröm
és hála érzetévei emlékezzünk meg, helyeinkről fel-
állva, arról a nagyjelentőségű eseményről, hogy en-
nek a munkaévnek a folyamán ünnepelte nemze-
tünk Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai
Horthy Miklós úr Öfőméltósága, kormányzóságá-
nak tizedik évfordulóját.

Öröm és hála érzete tölti el szívünket, ha Öfő-
méltósága fennkölt személyére tekintünk. Ö az a szi-
lárd pont, amely köré nyugtalan idők zűr-zavarában
csoportosult a magyarság, - amelynek a látása nyu-
galmat várázsol a lelkekbe és azokat annak munká-
lására készteti.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós úr Öfőméltó-
sága személyében olyan férfiút állított az isteni Gond-
viselés nemzetünk élére, aki gazdagon meg van
áldva mindazokkal a tulajdonokkal, amelyeknek az
ország kormányzásában való érvényesítése nemze-
tünknek a nemzetközi viszonyok háborgó tengeré-
nek hullámain hányodó hajóját a biztos kibonta-
kozás, a boldog jövendő révpartjai felé irányítja.
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Adjon az Isten szemeinek éleslátást, lelkébe hi-
tet, erőt és bizakodást, - tartsa meg a magyar nép-
nek kormányzójába vetett biz almát, iránta való hű-
ségét és őt követni akarását, hogy bölcs országlása
alatt idebent béke honoljon, jólét fakadjon, a tria-
noni határokon túlra mágneses erő áradjon, a nagy
világ előtt a magyar igazságra fény derüljön, a ma-
gyar nép erénye új fényben ragyogjon, és a nagy,
szabad, boldog Magyarország napja ismét felvir-
radjon!

Ennek a magyar reménységnek valóraválásáért
dobogjon a szívünk és kérjük a Mindenhatót, őrizze
meg hazánk javára testi és lelki erejének teljességé-
ben Öfőméltóságát az emberi kor legvégső határáig!

VII.

D. báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő
1930. évi [elentéséböl.

A) Augsburgban.

Mult évi jelentésem végén, bepillantást vetve
az 1930. esztendő akkor még jövő ködébe burkolt,
ismeretlen világába, mintha jubileumi ünnep dics-
fényében láttam volna ragyogni a hitvallás városa,
Augsburg, tornyait és kupoláit. Isten kegyelme meg-
engedte érnem azt az örömet, hogy az ágostai hit-
vallás felolvasásának jubileumi napján aNémet
Evangélikus Egyházi Bizottság elnökének megtisz-
telő meghívása alapján a Nérnet Evangélikus Egy-
házszövetség által rendezett ünnepségeken Kuthy
Dezső, egyetemes főtitkárral, éti is ott lehettem
a [ubilálá Augsburgban és a Barfüsser-templom-
ban, a főünnepély keretében elhangzott felszóla-
lásomban kifejezést adhattam hazai egyházunk ju-
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bileumi örömének és az ágostai hitvallás hoz való
törhetetlen ragaszkodásunknak. A vezető német
egyházi férfiaknak személyemmel és általában a je-
lenvolt magyarokkal szemben tanusított, kitüntető
szívessége megerősített abban az eddigi tapasztala-
tokon alapuló meggyőződésemben, hogy hazai egy-
házunk különös megbecsülésnek örvend a lutheri
reformáció anyaországának egyházi körei részéről,
és a közös vérhullatással megpecsételt magyar-né-
met testvériség nemcsak a multnak emléke. Szá-
momra felette megtisztelő jele a német testvérek
-megbecsülésének és rokonérzésének. hogy anémet
Evangélikus Szövetség a jubileum alkalmából az
aratu; Luthet-éremmet tűntetett ki. Úgy fogadtam
e kitüntetést, mint ami személyemben egyházunk-
nak szól. Anémet hittestvérekhez fűződő kapcsola-
tok minél inkább való kiépítését egyházi munkám
egyik legfontosabb feladatának kívánom ezután is
tekinteni.

Nagy öröm volt számomra a hitvallás városának
falai között egyházunknak több lelkészével, köztük
Scholtz Űdön esperessel való találkozásom, akinek
az ünnepnapok helyi rendezősége a több napon át
tartott ünnepségek egyik istentiszteleti funkciójának
a felajánJásával fontos szerepet is juttatott. Külőn
köszönet illeti őt azért az értékes nyomtatvány- és
képadományért, amelyet a jubileummal kapcsolat-
ban odakünt összegyüjtött és levéltárunk részére fel-
.ajánlott. Én is szereztem be ünnepi kiadványokat az
egyetemes levéltár és a Luther-könyvtár és múzeum
gyüjteménye számára, amelyeket egyéb nyomtat-
vány- és képanyaggal is gyarapítottam.

Sajnos, a miskolci jogakadémia tanárainak és
'hallgatóinak dr. Bruckner Győző, dékán, vezetése
alatt Atutsburqbcm járt, lelkes csapata az én megér-
kezésemkor már elhagyta a várost, hogy folytassa
evangélikus öntudatának erősítését célzó, németor-
szági útját. Megelégedéssel hallottam azonban illeté-
kesek ajkáról ottlétükről és a kedvező benyomások-
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ról, amelyeket augsburgi látogatásuk mindazokra
tett, akikkel érintkezésük volt. Mint a hazafiúi kegye-
letnek megkapó jelenetét, meg kell említenem azt az

.ünnepséget, amelyet ez a kis csapat a szomorú em-
lékű lech-mezei csata szitihehjén rendezett, magyar
és német beszéddel áldozva az ott halálukat lelt ős-
magyarok emlékének és a Szózat hangjai mellett
nemzeti színű szalagos koszorút bocsátva le a Lech-
folyón, amelynek habjait közel egy évezreddel ezelőtt
őseink vére pirosra festette. Ez a jelenet könnyeket
csalt a szemekbe, minden részvevőnek örök emléke
marad és méltó, hogy az utókor számára ezen a he-
lyen is megerősíttessék.

Örömteljes találkozásom és szivélyes érintkezé-
sem volt Ausgburgban olyan magyar, német és tót
lestvérekkel is, akik az elszakított területekről siet-
tek a hitvallás ünnepére. Ilyen találkozások alkal-
mai mindig erősítik bennem a vágyat, vajha bizo-
nyítaná meg az Isten az elszakított testvérekhez való
viszonyunkban annak valóságát, hogy a lelkek kö-
zösségét új országhatárok, faji elkülönülés és nyel-
vek különbözősége meg nem szüntethetik.

Az augsburgi napoknak mindezeken kívül is
volt még egy örvendetes ténye. Ott voltak a hazai re-
formátus testvéregyház képviselői is. Gondoskodtak
ugyan képviseletükről más országbeli reformátusok
is, de nekem kiilönösen jol esett, hogy a magyar re-
formátus egyház hivatalos képviseletét dr. Benedek
Zsolt, egyetemes konventi tanácsos, és Makláry Ká-
roly, egyházkerületi főjegyző, személyében ott üdvö-
zölhetem. Ebben a körülményben ugyanis ismételt,
félreismerhetetlen jelét látom annak az őszinte, test-
véri viszonynak, amely minket egymáshoz fűz és
annak az igazi atyafiúi érzésnek, amely a testvér örö-
mét a magáénak tekinti.

Az augsburgi ünnepségek második, nagy felvo-
nása az Általános Lutheri Evangélikus Kotijerencia
rendezésében szeptember 22-én és az azt követő na-
pokon folyt le. Ezen D. Raffay Sándor, püspök
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és D. dr. Pröhle Károly, egyetemi tanár, képviselték
az egyházegyetemet. D. Raffay Sándor, püspök, aki
a konferencia első nyilvános estéjén az összes Né-
metországon kívüli evangélikusok nevében üdvözlö-'
beszédet mondott, az utóbbi esztendők összes jubi-
leumi ünnepségein megjelent D. dr. Pröhle Károly.
egyetemi tanár értékes előadással szerepelt a pro-
grammon. Ezeken az ünnepségeken a theológiai fa-
kultás képviseletében dr. Karner Károly, egyetemi
tanár is résztvett, a pesti magyar egyházközséget
pedig Kemény Lajos lelkész képviselte. Tudtom-
mal kívülűk a magyar lutherániának volt ott még
néhány képviselője. Sajnos, a Magyarhoni Evan-
gélikus Lelkészegyesület, bár szűk költségfedezet is
állott rendelkezésre, a körülmények kedvezőtlen
közrejátszása miatt nem küldte el képviseletét Augs-
burgba.

Azonban így is nagy mértékben nyilvánult meg
egyházunk részéről az érdeklődés az augsburgi ün-
nepségek iránt, ami feltétlenül jó benyomást tett az
ott egybegyűlt ünneplőkre és amiből bizonnyal ál-
dás árad küntjárt képviselőink munkája útján honi
egyházunk életébe.

B) Itthon.

Ámde nem csupán a nagy jelentőségű, törté-
nelmi esemény színhelyén, Augsburgban, lefolyt ün-
nepségeken jutott hazai egyházunk öröme és hálája
kifejezésre, itthon is méltó volt az ünneplés az ese-
ményhez, amelynek emlékére rendeztetett.

A mult évi egyetemes közgyűlés határozatából
június hó 22-én minden egyházközségben volt hála-
adó istentisztelet és ünnepi közgyűlés, szeptember
hó 22-én pedig minden iskolánkban ünnepély. A
püspöki kal" közös körlevelet intézett a jubileum al-
kalmából a lelkészekhez és közös szózatot a hívek-
hez, amely az ünnepi istentiszteletek keretében a szó-
székről felolvastatott.
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Több egyházmegye közgyűlése keresett fel en-
gem annak kifejezésével, hogy az ágostai hitvallás-
ban kifejezett, örökérvényű igazságok mellett ren-
dületlenül kitart és magát ahhoz való hűségében
semmiféle hatalmasság által megingatni nem engedi.
Az egyházkerületek közgyűlései is egy értelemmel
vallást tettek az ágostai hitvallásban kifejezett igaz-
ságokról.

A jogakadémia tanárai jubileumi emlékkönyv-
vel ajándékozták meg egyházunkat, sőt, miután azt
német nyelven is megjelentették, az egész protestan-
tizmust. Ennek a műnek a megjelenése irodalmi ese-
ményszámba megy. A hazai napi sajtó elismeréssel
üdvözölte és az külföldi körökben is feltűnést kel-
tett. A jogakadémia jeles tanárai ezzel a munkával
ismételten megmutatták, hogyan lehet egy evangé-
likus nevet viselő intézményalkotásaiban is evangé-
likus. Művük, amely létrejöttét történelmi alkalom-
nak köszöni, történelmi értékű marad.

A Luther-Társaság értékes alkalmi kiadványok-
kal áldozott a jubileumi események emlékének,
többek közt közzétette szép s az ünnephez méltó em-
lékkiadásban az Ágostai Hitvallás magyar fordítá-
sát. Országszerte számtalan ünnepély keretében tör-
tént megemlékezés az ágostai hitvallás jelentősé-
géről.

A jubileum jegyében folyt le a hittudományi
kar által ez év júliusának elején Sopronban rende-
zett theológiai kotijerencia is, amely első ténye kí-
vánt lenni a kar programmjába elismerésre méltó
módon felvett, nagyvonalú vállalkozásnak, a minden
évben megtartani szándékolt, theológiai konferen-
ciák sorozatának. A konferenciáról megjelent em-
lékkönyvennek a jubileumi esztendőnek értékes
emléke lesz.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület a
folyó év májusáhan Balassagyarmaton konferenciát
tartott, amelyen deklarációban jutott kifejezésre,
hogy a magyarhoni evangélikus lelkészi kar szilár-

3
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dan áll és akar a jövőben is megállani az ágostai hit-
vallás alapján. A konferencia határozatából Paulik
János, egyesületi elnök, azzal a kéréssel juttatta el
hozzám ezt a deklarációt, hogy azt az egyetemes kőz-
gyűlésnek is tudomására hozzam és az lehetőség sze-
rint az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvében is
megörökíttessék. Kötelességemnek ismerem, ezt a
deklarációt ezennel teljes szövegében bemutatni a
főtisztelendő egyetemes közgyűlésnek azzal a javas-
lattal, hogy azt magáévá tegye.']

Ehhez a deklarációhoz, amely az ágostai hitval-
lás jubileumának megünnepléséről szóló beszámoló-
nak legméltóbb befejezése, csak az a hozzáadni-
valóm lehet, hogy mondjon arra a főtisztelendő egye-
temes közgyűlés is áment.

Az Agostai Hitvallás az egyházról.

VII. cikk.

Ugyancsak tanítják, hogy az egy anyaszent-
egyház örökké fennmarad. Az egyház pedig: a szen-
tek gyülekezete, amelyben az evangyéliom tisztán
és igazán hirdettetik s a szentségek helyesen szolgál-
tatnak ki. S az egyház igaz egységéhez elegendő az
evangyéliomi tanban s a szentségek kiszolgáltatásá-
ban való egyezés s éppen nem szűkséqes, hogya ha-
gyományos szokások, szertartások vagy az emberi
eredetű ceremóniák mindenütt azonosak legyenek;
amint Pál apostol mondja: "Egy úr van, egy hit, egy
keresztség, egy Isten és mindennek Atyja ... "
(Ephes. 4, 5-6.)

(Paulik János fordítása. 18. 1.)

') Teljes szövege IV. sz. alatt a 13-17. lapon található.
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Erős vár.
- Dr. Luther Márton.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyver s pajzs a vészben,
Minden bajban segít nekünk,
Mely most ránk tört merészen.
Adáz ellenünk
Szembeszáll velünk,
Hatalma s csele
Rettentű fegyvere,
Nincs mása itt a földön.

it mi hatalmunk mit sem ér,
Hamar elér a végünk,
De értiink küzd a hű vezér,
Kit Isten kiilde nékünk.
Ki az? Kérded-ei
Krisztus a neve,
Mi egy Istenünk,
Más Istent nem hiszünk.
(jt nem lehet legyőzni.

Bár ezer ördög törne ránk,
Hogy dühük elemésszeti,
Rettegve meg nem inganánk,
Megállnánk harcra készen.
E világ Ura,
Bár ránk támada,
Vesztünk nem lehet,
Mert megítéltetett.
Egy szócskától ledőlhet.

••
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Ne bolygassák a szent igét,
Szavuk semmit se számit,
Velünk van ő, kik szelleméf
Megőrzik s adományit,
Bírják testedet,
S mituleni mi tied,
Engedd át nekik,
Hasznát úgy sem veszik.
Miénk marad az ország.

Torkos Lászlo fordítása.

A 46. Zsoltá.r .

.4z Isten a mi oltalmunk és erősségünk és igen al-
kalmatos segítségünk a mi nagy nyomorúságunkban.
Ezért nem félünk, IlO a föld megindulna is; és ha szin-
téti a hegyek tenger közepébe merülnének is, még ha
zlígnalc és fölemelkednek is az ő vizei; és ha annak há-
borgása tuiatt a hegyek leomolnak is. Az ő vízének fo-
lyási megvidámítják lstennek városát és a felséges Isten-
nek szetit Iakátielijét, Az lsten ő közepette vagyon, ennek
okáért meg nem indul, megsegíti Isten őt hajnal felé. A
pogányok felrohantak, az orszáqok: megindultak, de mi-
helyt O szóla, megcsendesedék a föld. A Seregeknek Ura
oelűnk vagyon, a Jákóbnak Istene a mi várunk.

Jőjjetek és lássátok meg az Úrnak cselekedeteit,
me ly nagy pusztaságokat szerzett a földön. O szállítja
le a hadakat, mind a földnek határáig, eltőri az ívet,
elrontja a kopját, a szekereket tűzzel megégeti s így szól:
Alljatok meg és ismerjétek meg, hogy én vagyok az Isten,
aki felmagasztaltatom a pogányok között és felmagasz-
taltatom az egész földön.

A Seregeknek Ura velünk vagyon és a mi oltal-
munk a Jákób lsterie.

(E zsoltár ihlette Luthert az Erős várunk megalkotására.)
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Az Ágostai Hitvallás aktualitása.
1.

A hitvallási iratok kettős viszonylat eredöjeként jelent-
keznek az egyház életében. Mutatják az egyháznak a Szent-
íráshoz való viszonyát, azután kifejezésre juttatják annak az
egyházi köztudathoz való viszonyát. Ha nem száradnak tör-
téneti emlékké, valamelyik vallási múzeum élettelen rekvizi-
tumává, akkor természetszerűleg eleven alkotóelemei ma-
radnak az egyházi életnek. Ha azonban elszakadnak az egy-
ház egyetlen fundamentumától: a Szentírástól s megtagadják
az egyház köztudatával való kapcsolatukat, akkor sírbolt-
kövekké válnak az egyház organizációjában.

Az Agostai Hitvallás aktuálitásáról azért szólhatunk,
mert jóllehet keletkezési korának történeti bélyegét viseli
homlokán, mégis az isteni kijelentés igazságainak vértezeté-
ben jelenik meg s olyan megmaradó értékmegállapításokat
tartalmaz, amelyek egyházunk mcstaní hivatását kijelölik.
Nem esünk a szokásos jubileumi ünneplések túlzásaiba, ha
a Szentírás mellett fundamentális kőnek ismerjük el ezen
hitvallási iratunkat is. Evangyéliomi igazságok kőpilIérein
nyugvó négyszázados alkotás, mely falai közt élő és éltető
lelket zúgat. Pókhálóval beszőtt vasajtajú fegyvertár, mely-
nek zárára rozsdát rakott hálátlan és feledékeny korszakok
egymásutánja, de amely ma is az igazság fegyverének bősé-
ges tárházát rejti magában. Megnöveli jelentőségét, hogy ezen
hitvallási iratban jelenik meg először evangélikus egyházunk
különállóságának manifesztációja. Megcsodáljuk elvi meg-
állapításainak határozottságát, theológiai alapvetésének biz-
tonságát s a vallási életben érvényesített szempontjainak le-
heletfinomságú árnyalatait. Létért és önállóságaért folyta-
tott tusájában meglátjuk rajta keletkezési korának bélyegét,
mely theológiai irodalmunk legkiválóbb diplomáciai ira-
tává teszi.

Az Agostai Hitvallás ma is kész egyházi programm,
telve gondolattal, irányelv vel és megállapításokkal.
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Aktuálitását különösképen abban ismerjük fel, hogy
biztos vonásokkal megrajzolja a vallásosság belső konstruk-
cióját s megállapítja evangélikus egyházunk sajátos karak-
terét és lényegéből folyó programmját. Ez a kettő a Hitvallás
befelé érvényesülő aktualitása. Azután megállapítja a feleke-
zetközi helyzetben érvényesített alapelveit s az állammal
szemben elfoglalt viszonyának szempontjait. Ez a kettő a
Hitvallás kifelé érvényesülő aktualitását jelenti.

Az Agostai Hitvallás az ember vallásosságának belső
struktúráját a bűn és kegyelem vonásaival rajzolja meg. És
ez nem esetleges feltevés, hanem szükségképeni következése
a természetes ember ama lényegmeghatározásának, mely
szerint az eredendő bűn határozza meg az ember tulajdon-
képeni lényegét.

Az ember bűnös vággyal telve lép a világba: lelkéből
hiányzik az istenfélelem és az Istenbe vetett bizalom. Ez a
betegség, az eredendő bűn, valóságos bűn, mely örök halálba
dönti azokat, kik a keresztség és a Szentlélek által újjá nem
születnek.

Szembetűnő mindenekelőtt a bűn alkotóelemeinek ket-
tős megállapítása. Az első: sine metu Dei, sine fiducia erga
Deum. Második: a concupiscentia. Az első alkotóelem, mely
azután az eredő okot is megjelöli, az Istenhez való viszony
megromlása. De ez nemcsak az istenfélelem és Istenbe vetett
bizalom hiányát jelenti, nemcsak egy tátongó negativum az
ember életében, hanem egy külön' életelv, egy külön élet-
irány, tehát magában véve is egy nagy pozitivum. A theoló-
giai megállapítás hangsúlya azon van, hogy ez amorbus,
valóságos bűn. A hitvallási irat nem nyit lehetőséget scholas-
tikus enyhítéseknek. Nem fogadja el azt a tetszetősnek látszö
felfogást, hogy az eredendő bŰI1tulajdonképen nem is bűn,
hanem csupán egy elképzelt ideális erkölcsi érték természetes
hiánya, mely mindenkit visszazökkent a természetes ember
szintjére.

Az eredendő bűn jellegének határozott fenntartása je-
lentőségteljes a természetes ember megítélésének szempont-
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jából. De éppen így fontos a bűn megítélése szempontjából
is. Az egyes cselekedetekben megnyilatkozó bűnök sorozata
mellett ugyanis megállapítja az ember általános bűnös ter-
mészetét. Kemény erkölcsi határozottaággal rámutat az em-
beri akarat bűnös irányzatára s arra az alapvető igazságraj
hogy a bűn problémájának megoldása nélkül az emberi élet
és lélek kérdései fenyegető kérdőjellel végződnek.

Az eredendő bün második alkotóelemét a hitvallási
irat a concupiscentiában, a bűnös vágyban jelöli meg. Ez a
bűnös vágy az ember természetében rejtőzik s a bűnök légió-
ját kelti életre. Harcmezővé teszi az ember szívét, lelkét, éle-
tét, melyekben a gonosz és jó tusára kelnek egymással.

Az eredendő bűn egyetemes valósága elvezet a hitből
való megigazuláshoz. A probléma eme megoldása isteni be-
avatkozás, így tehát kegyelmi aktus. Az ember ereje, érdeme
és cselekedete elégtelen a megigazuláshoz. Nem az ember,
hanem egyedül Isten igazít meg azáltal, hogy Krisztus ártat-
lan szenvedését és váltsághalálát elfogadja. Megigazulunk in-
gyen, hit által, a Krisztus által, ha hisszük, hogy kegyelembe
fogadta tunk s bűneink megbocsáttatnak nekünk annak érde-
méért, ki halála által eleget tett a mi bűneinkért. Ezt a hitet
tudja be nekünk Isten igazság gyanánt.

A megigazulás centrális gondolata tehát objektív ol-
dalról igazság gyanánt való betudást jelent, szubjektív oldal-
ról pedig Isten igéretébe vetett hitet. Isten kegyelmének el-
fogadásával, annak egyszerű tudomásulvételével szemben
egészen új vallásos élet alakul ki. Az eredendő bűn és cse-
lekedetbeli bűn elbírhatatlan terhe alatt roskadozó ember
felé kitárul az isteni megbocsátás két karja. De ennek fel-
ismerése úgy visszafelé, mint előre felé követeléseket tartogat
az ember számára. Ezt a követelést az Ágostai Hitvallás a
bűnbánat fogalmában egyesíti.

A bűnbánat visszafelé bűntudatból eredő rettegés, a
bűn felett érzett fájdalom és megtérésre irányuló lelki folya-
mat. Az ember külsö-belső életét megrázó hatalmas lelki
folyamat, mely nem is kapcsolódik szükségképen egyházi
szertartásokhoz. Előre felé pedig a bűnbánat Isten megiga-
zító kegyelmébe vetett hit, mely szerint az ember meg van
győződve arról, hogy Krisztus érdemeiért vétkei valóban
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megbocsáttatnak. Ez a két ágra szakadó és mégis egységes
lelki folyamat szükségképen elvezeti a megtért embert az ő
új életéhez: egyesíti Istennel és gyümölcshozásra képesíti.
A nagy lelki katarzis Isten és ember egybevetett munkája:
isteni kegyelem és emberi aktivitás összegeződése. Isten ke- .
gyelmi aktusa és mégis az ember szabad elhatározásának
műve. Az ember nem sakktáblán ide-oda huzogatott élettelen
csontbáb, avagy szolgaság pórázán vezetett akaratnélküli
rabszolga, hanem Krisztus vére árán felemelkedő szabad
ember, ki szabadságában elnyeri emberi méltóságát. Isten
előkészíti a váltságot. Anyaszentegyházában Szeritlelkét ál-
landó erőként sugároztatja, szent igéjét beiktat ja az ember
életébe, mint új életet teremtő hatalmat, de mindez nem
érinti az ember szabad elhatározását s az isteni kegyelemmel
szemben elfoglalt állásfoglalásának szabadságát.

Könnyen megállapíthatjuk tehát, hogy az Ágostai Hit-
vallás vallásossága telve van aktualitással. Isten szuverénitá-
sának centrális gondolatával lehetetlenné teszi az egyház
központtá tevését. Örök figyelmeztetőt kiált az üdvösséget
kereső milliók lelkébe: Istenhez való viszonyodon fordul meg
minden, azért ezt a viszonyt építsd ki!

A bűn halálos jelentőségének devalválására hajlandó
emberrel megérteti, hogy a bűn nemcsak egyes bűnös ese-
teket jelent, hanem bűnös emberi állapotot, nem veszélyte-
len és felelősségünk körén kívül eső tűnő betegség, hanem
halál és kárhozat. Világos vonalvezetéssel szemünk elé tárja
a bűn organikusságát, a bűnbeesés történetétől egészen az
örök halálig.

Vallásosságunk rajzába belehúzza a váltság-kegyelem
elhatározó vonalát is. Megállapítja az embernek a váltság-
halálhoz való viszonyát. Világos és kemény megállapításait
olvasva, köddé foszlik a hangulat-vallásosság, a szertartás-
vallásosság, vagy az önmegváltó cselekedet-vallásosság. Ha-
tározott bizonyossággal kiáltja a lelki válságra ébredt embe-
rek megrendült lelkiismeretébe: sola fide! De ugyanakkor
feltárja az emberrel szemben támasztott követelések skálá-
ját is. Nem elégszik meg külső szertartásokkal, frazeológiák
szóvirágával, hanem a bűnbánat fogalmát mélységes lelki
tartalommal tölti meg.
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Nemcsak abban rejlik ezen vallási élettipus külön-
állósága, hogy a hit jelentőségét hangsúlyozza, hanem hogy

. annak egyéni és közösségi feltételét erőteljesen kidomborítja.
E szerint csak egyéni hitről beszélhetünk. Személyes biza-
lom Istennel szemben, egyéni lelki hozzájárulás, az Isten aka-
ratába való személyes bekapcsolódás és egyéni felelősség
határozzák meg a hit lényegét. Mindez pedig a nagykorú-
ságra érett vallásosság elutasíthatatlan követelése.

De fontosságot nyer a hit szubjektivitás ának hangsúlyo-
zása mellett a hitvallási irat hangsúlyozott közösségí vonása
is. Értékeli az egyház közösségét, mely a hit kialakulása és
fenntartása szempontjából pótolhatatlan szolgálatot végez.
mint Isten igéjének és a szentségeknek őre, Komoly inte-
lemmé válnak a hitvallási irat megállapításai: kapcsolódj
bele a hívők közösségébe, rnert különállő elszigeteltségben
nem juthatsz el a hit teljességéhez, mely a közösség áldásos
munkáját követeli és feltételezi!

A hitvallási irat vallásosságának képén gyönyörü vo-
nást képez a vallásosság objektív és szubjektív tényezőjének
kiegyensúlyozottsága is. Az isteni kegyelem, mint a vallásos-
ság objektív' eleme, nem eredményez tétlen, merengő érzés-
vallásosságot. Szubjektív tényezője pedig, mely a bűnbánat-
ban felébredő és a kegyelemben új életre irányuló embert új
élet-teremtésre ösztönzi, nem szakad ki az isteni kegyelem
örök humusából. Organikusan egymásba épül a két építő-
kőből megépített vallásosság. A kegyelmi keresztyénség kő-
veteli a tett-keresztyénséget s a tett-keresztyénség feltételezi
a kegyelem -keresztyénséget.

Ennél evangyéliomibb, mélyebb és igazabb, vallá-
sosabb életideált nem rajzolhatunk.

Ill.

Az Ágostai Hitvallás további állandó aktualitását ab-
ban ismerjük fel, hogy megmaradó egyházi munkaprogram-
mot ad.

A congregatio sanctorum evangyéliomi tartalommal telí-
tődik. Azok hitbeli közösségét jelenti, kik a Szentlélek aján-
dékaként az evangyéliomban velük közölt isteni kegyelmet
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elnyerik s abban benső életmegalakulásuk teremtő erejét
bírják. A Krisztus élő teste az anyaszentegyház, amelynek
örökkévaló élő feje maga a Krisztus.

Jó és szükséges dolog, hogy küzdelmek és változó esz-
meáramiatok viharzása közepette az egyház újbólés újból
figyelmeztetést kapjon tulajdonképeni hivatására nézve. Ez
evangélikus egyházunk tulajdonképeni programmja. A Krisz-
tus élő teste akar lenni s a gondjaira bízott milliókat a
Krisztus élő testének tagjaivá akarja tenni. Nem vágyódik a
tökéletesen megkonstruált ember-organizáció dicsőségére.
Nem akarja szervezetei vel behálóz ni a világot. Nem akar a
világi hatalom trónusára ülni s vagyont, befolyást, politikai
erőt érvényesítve milliókat szolgaigájába kényszeríteni.
Isteni organizmus akar lenni, a Krisztus élő teste akar lenni.
Hivatását nem emberi erő koncentrálással, hatalom- és
akaratnyilvánulással reméli elérni, hanem egyedül Isten
igéje által. Ez az isteni ige számára minden. Kitűzött cél és
erő, élet és ítélet. Ez jelenti számára önmagát: az ige maga
az egyház. Mert ahol Isten igéje van, ott van az egyház,
ahol pedig Isten igéje nincsen, ott nem lehet egyház.

Igeszolgálat volt evangélikus egyházunk isteni misz-
sziója a reformáció születése korszakában, ezzel a meg-
bízással küldőtte el Isten, hogy "evangelium recte docetur
et recte administrantur sacramenta". De sem történeti
folyamata, sem történeti szüksége, sem történeti hivatása
nem szünt meg az ige szolgálatát illetőleg. Ma is az ige egy-
házának kell lennie. Ez pedig azt jelenti, hogy eme történeti
hivatást semmiféle időleges érdekért, avagy csalóka előnyért
fel ne áldozza. Jelentőséget nyerhet külső, egyházi jogi szer-
vezetének javítgatása, avagy átalakítgatása, fontos lehet egy-
házkormányzási. egyháztársadalmi és szociális munkálko-
dása, de mindezeknek nem szabad gyengíteniök, hanem
inkább erősíteniök kell az egyház tulajdonképeni hivatását.
Nekünk az ige egyházának kell lennünk 1

A hitvallási irat egyéb cikkei, különösen az egyházi
rendről szóló XIV. és az egyházi szertartásokról szóló XV.
cikkek ezt a most kifejezett elvi programm-megjelölést beállít-
ják az egyház mindennapi életviszonyai közé. A hitvallási
irat nem kicsinyli Ie a látható egyházat, hanem inkább való
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értéke szerint megbecsüli azt. Biztosítja az egyházi élet külsö
és belső rendjét. Kimondja, hogy az egyházban nyilvánosan
nem taníthat és szentségeket nem szolgáltathat ki senki sem,
hacsak arra szabályszerűen meg nem hivatott. Védelmezi,

_ de egyszersmind helyesen értékeli az egyházi szertartásokat
is. Elismeri a szervezkedés, kormányzás szükséges voltát.

IV.

A felekezetközi viszony megállapításánál az Ágostai
Hitvallás két szempontot érvényesít. 1. Az egyház oekume-
nikus jellegét, vele együtt a külsö külőnbözőség fölé emel-
kedő lelki egység jelentőségét; 2. saját igazságaiba vetett
erős meggyőződését s mások vallási meggyőződésének tisz-
teletbentartását.

Az egyházról szóló alapcikkekben szinte fenséges erő-
vel érvényesül az egyház oekumenikus jellege. Képzeljük el
az akkori történeti viszonyokat. Ellentétes theológiai meg-
győződések cikáznak, mint haragvó ég halált rejtő villámai.
Egymással szembeforduló táborok farkasszemet néznek egy-
mással. Szenvedélyes vitatkozások ádáz csatája tölti be a
tárgyalótermeket. A dolgozószobák éjszakai csendjében.
argumentumok sorakoznak a zörgő pergamenlapokra. Élet-
halálharcra készül a győzelmében bizonyos róm. kath. egy-
ház. És ime: az Ágostai Hitvallás tud hinni az egyház oeku-
menikus jellegében. Theológusai kifejtik hitbeli meggyőző-
désűket, feltárják a szemben álló tábor tanításának tévedé-
seit, cáfolnak, védekeznek, igazolják különálIóságukat és
kialakított hitrendszerük igazságát. De égő lélekkel ragasz-
kodnak ama alapigazsághoz, hogy az egyetemes keresztyén
egyházhoz tartoznak. Anatémát kiálthatnak feléjük, ők
mégis az una sancta ecclesia élő tagjai maradnak. A pápa
egyházából való kiválásuk egy látható egyház, a pápai kor-
mányzás alatt álló egyház szervezetéből való kiválást jelent
számukra, de nem érinti az egyház fejéhez, a Krisztushoz
való viszonyukat. Mert az egyház egységét s a Krisztus élő
testéhez való tartozást nem a külső szokások, szertartások,
vagy az emberek által alapított cerimóniák használata biz-
tosítja, hanem egyedül és kizárólag a Krisztus igéjében való-
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megegyezés. Ez a hatalmas hitvallási irat felemelkedik az
egyetemes keresztyén egyház lelki egységének Isten lelkétől
heragyogott bércormára s bizonyságot tesz isteni eredetéről
s a Krisztus testéhez való tartozásaról. "A szellemi egységet"
hirdeti az Apologia is, "mely nélkül a szívben hit, vagy a
szívnek igazsága Isten előtt nem létezhetik. Mert amint nem
sérti az egyház egységét napnak és éjszakának különböző
'terjedelme, éppoly kevéssé érinti azt az emberek által létesí- .
tett szertartások különbözősége".

A hitvallási irat oekumenikus felfogásában adva van-
nak a felekezetközi viszonylatban érvényesítendő szempon-
tok is. Annak elismerése, hogy az egyetemes keresztyén egy-
háznak lehetnek ugyanazon evangyéliomi alapon kifejlődött
ágazatai, megadja egyházunknak a felekezetközi viszonylat-
ban a testvériség szempontját. Annak hangsúlyozása viszont,
hogy egyedül és kizárólag Isten igéje alapján áll és tanításá-
ban Krisztus tanítását, életében pedig az evangyéliomi életet
szolgálja, megadja önértékének tudatát és határozott hitbizo-
nyosságát. Lelkét áthatja igazságának tudata. De ez a tudat
számára nem önigazságában való elbizakodottságából, ha-
nem Isten örökkévaló igéjéből táplálkozik. Tanításait a
Lélek az igéből szüli s tanításai örök mértékéül az igét teszi.

A felekezetközi viszony lat szempontjaból tehát abban
áll az Agostai Hitvallás aktualitása, hogy megjelöli annak
sarkalatos két alapelvét : az oekumenikus jellemvonást és
Isten igéjének ítélö-mértékül alkalmazását.

Ma is ezen az elvi alapon áll evangélikus egyházunk és
ezen is kell állania. Egy az Isten, egy a hit, egy a keresztség!
Az egység az una sancta ecclesia követelése. Lehetséges tehát
a lelki egység és az abból kivirágzó békesség. Lehetséges, én
tehát akarom az egységet, akarom a békességet! De ugyan-
ekkor erkölcsi szabályul· felállítja egyházunk az ige örök
mértékét, Isten igéje állapítja meg a különböző egyházak
krisztusi értékét. A két elv együttes alkalmazása megteremti
másokkal és önmagunkkal szemben öntudatos és egészséges
felekezetközi viszonyunkat. Az egyház oekumenitása védel-
mez a szüklátókörű felekezetiesség ellen, a láthatatlan és
látható egyház ősszezavarása ellen. Az ige másokkal szem-
ben mértékül vétele védelmez az elvtelen engedékenység
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ellen. Az ige önmagunkkal szemben mértékül vétele viszont
megvédelmez a kritikátlan elbizakodottság ellen.

Tartalmatlan, sokszor felületes, szenvedélyes és olcsó-
szavú korunkban mindegyik szempont nagy igazságot kép-
visel és nagy erkölcsi értéket jelent.

v.

4.. Az Ágostai Hitvallás a felekezetközi viszony szem-
pontján kívül megjelöli az államhoz való viszonyunk szem-
pontjait is.

Az állami élethez való viszonyunkat illetőleg három
szempontot érvényesít: 1. az államhatalom éppen úgy, mint
minden törvényes rend, Isten alapítása, így tehát az ember
az államnak és az állam vezetőinek hűséggel és engedelmes-
séggel tartozik; 2. az államhatalom isteni eredetenél fogva
tegyen bizonyságot magasabb hivatásáról s munkálkodjék
az isteni törvénnyel összhangban, nehogy bűnné tegye az.
ember számára az engedelmeskedést. 3. Az egyház elismeri
az állami és világi hatóság önállóságát és különállóságát.
Az államforma és kormányzatí rendszer megalakítását nem
tartja feladatának. Hivatását abban ismeri fel, hogy vallás-
erkölcsi alapon álló polgárokat neveljen az államnak, kik
hazafias, harmonikus érzésvilágukkal, az életközösségeket és
az élet különböző értékeit becsülni tudó életükkel hűségesen
szolgálják az állam fejlődését. Szóval: az evangélikus egy-
ház az államhoz, társadalomhoz, nemzethez való viszonyá-
ban js az ige egyháza akar lenni. Az ige emlőin nevelkedett
becsületes, munkás, hűséges.. jellemes, önzetlen polgárokkal
akarja gazdagítani az államot.

A hitvallási irat eme megállapításai ma is érvényben
állanak. Abból elvenni semmit sem lehet, ahhoz hozzátenni
semmit sem szükséges.

Ez a nagyvonalú rajz is meggyőzhet minket arról,
hogy a 400 éves Ágostai Hitvallás telve van aktualitásokkal.
Fenséges vallástétel egyházunk hiUartaImáról. Ünnepélyes,
bizonyságlevél különálló egyházi egyénségünkről. Erőteljes.
manifesztáció a keresztyén egyházak lelki egységéről és a
nemzet javát szolgáló hivatásáról.



46

Becsüljék meg tehát ezt a hitvallási iratot egyházunk
theológusai, kiknek érzékeny lelkiismerettel fel kell ismer-
niök és meg ken őrizniök egyházunk lutheri bélyegét s tör-
téneti hivatását.

De becsüljék meg hitvallási iratunkat egyházunk tag-
jai is s tegyék azt vallásos világnézetük gazdagító eszközévé.
A modern ember vallásos képén az idő kedvezőtlen hatása
következtében sokszor elhomályosodik a legfontosabb vonás:
a hittudat vonása. Különösen közelfekvő ez a veszedelem
nálunk magyaroknál. ahol az egyház történeti multját szen-
vedő martirok és néma hitvallók hőskölteményei töltik meg.
Természetes következményként jelentkezik tehát, hogy a
faji érzések szívósságára emlékeztető erővel érvényesül az
emberek vallásos gondolkodásában az egyház történeti mult-
jához való ragaszkodás s az egyházi öntudat kernényvonású
büszkesége. Ugyanekkor azonban fogyatékossá, szintelenné
és határozatlanná válik a vallásos gondolkodás és vallásos
élet első alapvető tényezője: ahittudat, mely gyakran az
egyház által képviselt vallási egyéniségnek még csak nagy
alapvonalait sem képes biztosítani.

Becsüljük meg történelmi multunk at és tekintsük
drága ajándéknak történeti öntudatunkat. De ugyanakkor
töltsük azt meg vallási meggyőződésünk határozott tartal-
mával. Egyházi öntudat és val1ási hittudat együtt biztosítsák
vallásosságunk értékét. A 400 éves Agostai Hitvallást vegyük
i.smét kézbe, olvassuk és olvastassuk, tanítsuk és tanuljuk.
Mert csak a határozott hitvallással bíró egyháznak van lét-
joga és csak a hitéről valIásttevő s hitvallását élettel meg-
pecsételő evangélikus ember lehet élő tagja anyaszentegy-
házunknak.

D. Kopi Béla.
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Az Ágostai hitvallás és az
Újszövetség.l)

A kegyeletes visszaemlékezés évében, amikor a 400 év
előtti hatalmas lelki harcokra gondolunk, amelyeknek egyik
az idők viharát kiállott örökbecsü emléke az Ágostai hit-
vallás, azon sok szempont közt, amelyek alatt e küzdelmet
és e küzdelmek eredményét értékelni lehet,egyik legfontosabb
és hozzánk legközelebb álló az: vajjon amiért a reformáció
létrejött, amiért Luther síkraszállt, a Szentírás egyedüli ér-
vénye, csakugyan érvényesül-e kellőképen a reformáció küz-
delmeinek dokumentumaiban, elsősorban névadó hitvallá-
sunkban. .

A reformáció alaptétele, amelynek segélyével ingadozás
nélkül osztályozták a középkori keresztyénség vallási felfo-
gását, az volt, hogy a hitélet szempontjából egyedül irány-
adó norma, a norma normans a Szentírás. Ehhez viszonyítva'
minden emberi irat, így a hitvallási iratok is csak mint nor-
mae normatae jönnek tekintetbe: "quia et quatenus cum
Sacra Scriptura consentiunt" ("mivel s amennyiben a Szent-
Írással megegyeznek"). Döntő fontosságú kérdés tehát az,
amely e viszony szempontjából vizsgálja hitvallási ira-
tainkat.

Ezen alapelvnek nyomatékos hangsúlyozása és érvénye-
sítése óvta meg a ref'ormációt minden más vallási reform-
mozgalomtól eltérően attól, hogy eredeti céljával ellentétben
saját küzdelmeinek eredményét fölébe helyezze az írásnak.
s elhomályosítsa azt, amit éppen megmenteni és érvényre
juttatni akart, mint a judaizmus a maga törvénymagyará-
zatával a törvényt, mint a katolicizmus az egyházi hagyo-
mánnyal az írás egyedüli tekintélyét.

E fenti alapelvi kérdést még egy másik jelentős szem-
pontból korlátozhatjuk. Nevezetesen azt kérdezhetjük, hogy
vajjon az Ágostai Hitvallás lényege amellett, hogy vissza-
vezethető a Szentírásra, vajjon a Szentírásnak szintén a lé-
nyegét alkotja-é, az újszövetségi kijelentés centrumába ve-
zet-e, vagy csak valamely mellékes megnyilatkozásra, amely
mellett a kijelentésnek igen tekintélyes, szerves részét hall-
gatja el; hogy vajjon nem szubjektív vélemény-e a reformá-
torok részéről, hogy amit ők a kijelentés lényegeként fognak
fel és rögzítenek le a reformáció ban, az csakugyan az-e. EI-

1) Felolvastatott a MELE 1930. évi balassagyannati konferenciáján
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méletileg elképzelhető az, hogy a küzdelem hevében egy
bizonyos részhez ragaszkodnak és emellett a kijelentésnek
igen lényeges részét figyelmen kívül hagyják; hiszen az isteni
kijelentés annyira gazdag, kimeríthetetlen forrása a vallási
megismerésnek, hogy minden generáció, minden kor meg-
találja benne azt a részt, amely éppen az ö érdeklődésének
középpontjában van és így ránézve fontos.

Ha ezen szempontból vetünk futó pillantást arra a
fejlődésre, amely a reformációtél napjainkig tartott, úgy fel-
tűnik előttünk, hogy a reformáció nagy eredményeinek s
küzdelmeinek visszahatásaként többször is hangoztattak,
hogy a reformáció által a centrumba helyezett vallási kérdé-
sek tulajdonképen Pál apostol theol. felfogására vonatkoz-
nak és Pál apostol theológiájában is inkább csak az első részt,
az Ú. n. harci theológiát alkotják. Utalnak arra, hogy Pál
apostol theológiájában is még igen sok más figyelemre méltó
részt, felfogást találunk, melyek az eschatológiára, gnosisra,
mystikára, erkölcsi s világnézeti kérdésekre vonatkoznak, és
hogy ekkor még mindig csak Pál apostol theológiai felfogása
körén belül vagyunk; rajta kívül ott találjuk a tőle nem egy
jelentős kérdésben eltérő apostoltársainak felfogását, így
János apostol erős ezoterikus, befelénéző s elmélyedő, Péter
apostol gyakorlati, Jakabnak Páltól eltérni látszó felfogását,
kire a kath. theológia szeret hivatkozni a hit és cselekedetek
egymáshoz való viszonyának értékelése tekintetében.

És ekkor - mondják - még mindig csak az apostoli
körben mozgunk. Jézus kije1entése még mint sui generis
nagyság áll előttünk, amelyet szintén nem lehet minden
további nélkül az apostolok felfogásával összevetni .

.'\.vád tehát a reformáció ellen, amelyet részint katho-
likus, részint ultra-liberális protestáns oldalról hangoztat-
nak, az, hogya reformáció egyoldalú. Nem az egészre tekint,
hanem az újszövetségi kijelentésnek csak egy részére. Jézus
egy tanítványa theol. felfogásának egy részére s a többit
jelentősége ellenére mellőzésben részesíti. Vissza a farizeusi
judaizmus tipikus képviselőjétől Páltól Krisztushoz, Krisz-
tustól Jézushoz, hangzik a jelszó. Pál apostol - mondják -
lehet az első rendszerező theológusa a keresztyénségnek. de
egyúttal az evangyéliom egyszerű tanításának judaista-hellén
és keleti hatások alatt való átformálója, úgyannyira, hogy
egészen új alakulat az, ami kezei kőzül kikerül, s nem a ná-
záreti Jézus tanítása. Pál apostol - mondják - gyüjtő-
ciszternája keletről-nyugatról jövő behatásoknak, az idő-
számításunk elején levő természetvallásoknak, amelyek a
meghaló és újraéledő természeti erők örök harcának szímbo-
lizálói s mint ilyenek a régi babyloni vallás késő utóhajtásai.
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2. Ha e felfogás igaz volna, úgy természetesen egészen
újra kellene rendezni és csoportosítani nemcsak a reformá-
ci6r61, hanem a Szentírásról val6 felfogásunkat is, mert ez
esetben az, amit annak lényegeként tekintünk, tulajdonké-
pen idegen kölcsönzés és ilym6don eredetisége mellett
annak egyúttal jelentősége is eltünik.

De még egy lépéssei tovább kell mennünk. Ha e fel-
fogás igaz volna, úgy jog szerint nem is beszélhetnénk ke-
resztyénségről, evangyéliomról. egyedül üdvözítő Krisztus-
hitről. Akkor üdvösségre vágyódás, megváltás, Isten ke-
gyelme, Krisztus áldozati halála, ember hite, mind csak sza-
vakkal való játék lesz s a lelki életnek legszentebb részei
foszlanak szét szentségtelen kezek durva érintésére.

Szédítő szakadékok, sötét mélységek tárulnak elénk, ame-
lyek minden elméleti bizonyításnál erősebb gyakorlati pél-
dával mutatják azt az aberratiót, amelybe a részletkövetkez-
tetésekben ugyan helyes, de alapfelfogásában teljesen téves
spekuláció jutott.

Ilyen távlatok nyílnak meg tehát előttünk, így válik
számunkra jelentőssé az a kérdés, hogy vajjon ami a refor-
mációnak, s így az Ágostai hitvallásnak is a lényege, az
bibliai eredetű-e, illetve az a bibliai, újszövetségi kijelentés-
nek eredeti s nem kölcsönzött lényeges alkotó része-é.

3. Ha e kérdés eldöntése céljából az újszövetségi kije-
lentés lényegét akarjuk összefoglalni, futó pillantást kell
vetnünk azokra a törekvésekre, amelyek az idők teljességet
megelőzően az üdvösség kérdésében az embereket, főként
a zsidóságot foglalkoztatták. E nép lelki erejének s testi
erejének páratlan megfeszítésével, amelyhez csak egyszer
találunk a történelem folyamán hasonlót, küzdött az örök
üdvösségért, és bizonyos, hogy ha általában azon az úton,
amelyen ő kereste az üdvösséget, az megszerezhető lett volna,
megszerezte volna.

Felvértezve a törvénnyel, az atyák érdemével és ígéretei-
vel, megsokszorozva a törvény parancsolatait a maga által fel-
állított tilalmak hosszú sorával, végül is egy tilalomfa-erdő-
ben járt, minden lépését a szabad-é, nem szabad-é kínzó kér-
dése előzte meg, nehéz teherként viselve a kezdetben kivált-
ságnak tekintett törvényt, amely alkalmatlan fegyvernek
bizonyult a lelki harc megharcolására. "Oh én nyomorult
ember, kicsoda szabadít meg engem e halál testéből", össze-
gezi Pál apostol e kétségbeesett ember lelkiállapotát a Római
levél 7. fejezetében. Oszinte részvétünk és sajnálatunk illeti
ezen elbukott tragikus hőst, aki nagyot akart, de összetört
alatta az állvány, amelyet az égmeghódítására emelt; viszont
megvetésseI fordulunk el a vallási élet ama nagy képmu-

4



50

tatóitól, akiket "farizeusok" néven bélyegez meg napjainkig
a világ, akik a társaikat lesujtó törvény megkerülésével,
követeléseinek kijátszásával akarják elhallgattatni lelkiisme-
retük háborgó szavát, visszataszító torzképét nyujtva annak
a vallási felfogásnak, amely egyenes irányú fejlődésben az
önmarcangolás kétségbeejtő állapotába jutott.

De nézzük őszinte részvéttel az elbukó tragikus .höst és
mélységes megvetéssei a legszentebb kérdésekkel játszó fari-
zeust, mindkettő azt mutatja, hogy zsákutcába került a
judaizmus vallási törekvése, kiáltó bizonyságaként a csele-
kedetek útján a törvény alapján megigazulni' törekvés lehe-
tetlenségének.

A vallási életnek ezen csődjéből szabadít ki az evan-
gyéliom. Az emberek s népek életével szabadon rendelkezö
lsten csakugyan az idők teljességévé tette a Krisztus előtti
kort annálfogva, mert népei megpróbáltak mindent, ami
embertől tellett az üdvösség elérésére; áldoztak a néma bál-
ványoknak a pogányságban, harcoltak az ész primátussá-
gáért a görög filozofiában s mint láttuk, szinte emberfeletti
harcot folytattak az üdvösségért a judaizmusban. de minden
eredménytelen maradt; az ember tragédiája ez, már-már a
tragikus hős pusztulásával, amikor felhangzik a teremtés
"legyen" szavához hasonló és annál semmivel sem' kisebb,
mert az ember megváltását hozó mennyei szózat: .Jiirdetek
néktek nagy örömet, amely minden nép öröme lészen, mert
ma született néktek a Megtartó a Dávid városában". Az üd-
vösség útját, a megigazulás titkát, lsten előtt való megáll-
hatás módját, az elvesztett paradicsom visszaszerzését, a
kegyelemből hit által örök életre jutó ember üdvösséget, ezt
tartalmazza az írás, ez annak elidegeníthetetlen, örök lé-
nyege, minden újabb részletfelfedezés ellenére is.•. Úgy sze-
rette lsten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy
minden, valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élelet vegyen". Ez az evangyéliom üdvözítö, boldogító, örök
tartalma, az evangyéliom az evangyéliomban, amelyet nem is
Pál apostol Iormulázott meg, hanem maga az Úr Jézus, s
Pál apostol csak ezt az evangyéliomot részletezi.

4. Azt mondják, a történelem nem ismétlődik. Ha ez
a tétel áll is a népek egymásközti viszonyára, külső és belső
történetére, - nem alkalmazható a vallás történetére nézve,
hol ugyanazon erőknek szembeállásával, ellentétével és küz-
delmével találkozhatunk ismételten. Goethe a világtörténel-
met a hit és hitetlenség harcának nevezte; az írás alapján a
bűn és kegyelem ellentétének és egymásra való hatásának
tekinthetjük, amelyek a mérleg ellenkező serpenyőjébe téve,
majd jobbra, majd balra térítik ki a mérleg nyelvét, aszerint,
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amint a külső körülmények fertőző légköre a bűnt da-
gasztja-e meg, vagy a lélek fuvallatára a kegyelem hatása
növekszik-e.

Egyik kerszaknak a képében külőnősen ráismerünk
azon vonásokra. amelyek a Krisztus korabeli judaizrnust, a
törvény által cselekedetek révén üdvösséget kereső és e kőz-
ben vagy a képmutatás mocsarába kerülő vagy a kétségbe-
esés szirtjén hajótörést szenvedő kort jellemzi. "Mihelyt a
pénz a ládába csörren, a lélek azonnal égbe röppen", hang-
zik a bűnbocsátó cédulakat áruló Tetzelnek vallást csúfoló,
káromló szava egyfelől, s jelenik meg az éjszakai virrasztá-
soktói sápadt arcú, korbácsnyomokat magán viselő witten-
bergi szerzetes, Luther arca másfelől, aki kezét tördelve
kiált fel: hogyan juthatok el Isten kegyelmére: "wie kriegc
ich einen gnádigen Gott"? A renaissance és humanizmus
nagy kultúrideáloktól telített, de egyúttal az erkölcsi fertőbe
süllyedt korának éppúgy meg kellett előznie a reformáció
korát, mint ahogy a judaizmusnak az idők teljességét. A
renaissance-kor erkölcsrtelensége,a vallás üres formái, gépies
ceremóniáí szükségképen idéztek fel a gyökeres változást.
véget vetve a képmutató álszenteskedésnek. a cselekedetek
által az üdvösséget kierőszakolni akaró felfogásnak s helyet
adva az Isten előtt térdre hulló Krisztus-hívő alázatának.

A reformáció emberfeletti küzdelmeiből 4 évszázad
távlatából a részletek eltörpülnek, de annál élesebb kontú-
rokban tűnik fel előttünk az, amiért e harc folyt, amely ha
he nem következik, összeomlik önmagába a vallási élet, vagy
valamely gigászi erejű vallásellenes irányzat kerekedik
diadalra.

A reformáció küzdelmeiből az Írás echója hangzik
felénk: "Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek"; .anin-
denre van erőm a Krisztus által, aki engem megerősít". A
reformáció születése akkor volt, amikor Luther a "hit által"
boldogító üzenetre rátalált; s ez a sola fide mindvégig az a
fundamentum marad, amelyen egész tanítása felépül. Meg-
találjuk már a 95 tételben, ott van a kátékban, a speyeri
protestátióban, a marburgi, schwabachi, torgaui cikkekben
s erről tesz Luther még halálos ágyán is vallomást, amikor
az örök hazájába visszatérő lélek még egyszer visszatekint
a végrehajtott nagy műre, ament mondva arra.

5. ~1i sem természetesebb tehát, mint hogy ezt kell az
Ágostai Hitvalláshan is megtalálnunk.

Ezzel a feltevéssel közeledve hozzá az első olvasásra
csodálkozva látjuk, hogy annak 28 cikkben tárgyalt külön-
böző tételei során mintegy elbujtatva találkozunk csak az
"e~yedül hit által" tétellel egyéb korszerű problémák során,
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hiszen a 28 artikulus közül csak kettő, a 4. és 20. szól ki-
fejezetten erről.

Azonban mégis alapvető tévedés lenne azt vélni, hogy
tán Luther impulzív természete állította centrumba e tételt,
s viszont a higgadtabb Melanthon másodsorba helyezi, be-
iktatva más követelések sorába.

Tévedés lenne ez már annálfogva is, mert, ha az Ágos-
tai hitvallásnak felelős szerkesztője Melanthon volt is, an-
nak létrejöttében nemcsak az Augsburgban vele dolgozó
theológus társai működ tek közre, nemcsak korábbi össze-
foglalások, mint a schwabachi, torgaui állottak rendelke-
zésre, amelyek mögött Luthert találjuk, hanem a birodalmi
átok miatt Augsburgból távol maradt, de a gyűlés egész me-
netét Koburg várából figyelő Luther is, aki a birodalmi gyű-
lésen levő theológus társaival élénk levélbeli kapcsolatban
volt futárösszeköttetés révén s több mint 90 levelet írt a
gyűlés ideje alatt Augsburgba, úgyhogy e levelek alapján,
mint egyik életrajzíró ja mondta, meg lehetne írni az egész
birodalmi gyűlést. Koburg várában vele levő társa még azt
is megemlíti, hogy az augsburgi szellemi harc szerenesés
kimeneteléért naponként legalább három órát imádkozott,
"sofűr die Studien am brauchbarsten sind". Joggal kér azért
részt a hitvallás szellemi szerzőségéből.

így érthető meg összefoglaló ítélete a confessióról "Ich
habe Philipp sen Apologie (ez a hitvallás s nem a későbbi
Apologia) gelesen; die gefállt mir fast (= sehr) woll und
weiss nicht daran zu bessern, noch ándern, wűrde sich auch
nicht schicken, denn ich so sanft und leise nicht treten kann ..
Christus unser Herr helfe, dass sie viel u. grosse Frucht
schaffe, wie wir hoffen und bitten, amen". (Később voltak
egynémely kifogásai, főként a 2. rész ellen, ill. az abból
hiányzó egyes tételek miatt.)

Éber figyelemmel őrködik a sokszor megtorpanó és
elcsüggedő Melanthon felett. Neki írja: "Gott hat die Sache
in ein Kapitel gesetzt, das du weder in deiner Rhetorik, noch
deiner Philosophie hast; es heisst Glaube, in welches Kapitel
alle Dinge gehören, die man nicht sieht und die nicht wahr-
nehmbar sind".

Már ennélfogva is téves tehát az a felfogás, amely sze-
rint a hit kérdése nem dominálja az Ágostai Hitvallást.

A Krisztusban való hit, az "articulus stantis ac cadentis
ecclesiae" amelyről Luther a Római levélben írt commen-
tárja bevez,etésében mondja: ",esist ein gar lebendig, scháftig,
máchtig Ding um den Glauben", az Ágostai Hitvallásnak is
fundamentoma, éppoly természetesen, mint ahogy a refor-
máció tanítása és így az Ágostai Hitvallás is az Íráson -
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sola Scriptura - nyugszik; ha mindjárt ez a tétel még egy-
általában nincs külön kifejezésre juttatva az artikulusokban,
csak az első rész összefoglalásában olvassuk, hogy "in
doctrina nostra nihil inest, quod diserepet a "Scripturis" , sőt
"ab ecclesia catholica".

Az articulusok során nyomatékosan kifejezésre jut,
hogy azok a keresztyén tanításra, a lelkiismeret megnyugta-
tására és a hívek megjobbítására valók, s Melanthon társai-
val együtt hangsúlyozza, mennyire törekedtek arra, hogy ne
származtassanak át más tant utódaikra, "denn so dem reinen
göttlichen Wort und christlioher Wahrheit gemass".

Hasonlóképen nyomatékosan kifejezésre jut a vissza-
élésekról szóló 2. rész bevezetésében, hogy a hit artikulusai-
ról semmit sem tanítanak, ami a Szentírással vagy közön-
séges keresztyén egyház tanításával ellenkeznék, hanem csak
a visszaéléseket, amelyek idők folyamán kerültek be, küszö-
bölik ki. Mert Isten igéjét joggal kell feljebb becsülni,
mint minden szokást. A 28. artikulusban is nyomatékosan
hangsúlyozzák, hogy "es muss je dervornehmste Artikel
des Evangelioms erhalten werden, dass wir die Gnade Gottes
durch den Glauben an Christum ohne unser Verdienst er-
langen".

Szem előtt tartva azért azt, hogy az Ágostai Hitvallás
az elvi tételek kifejezése mellett mint alkalmi irat adott hely-
zetböl fakadó konkrét kérdésekre is kénytelen volt bővebben
kiterjeszkedni, a 4. és ezzel tartalmilag összefüggő 20. tétel-
ből lehet megérteni annak egész gondolatmenetét. E két ar-
tikulusban kifejezésre juttatott hit által való megigazulás a
fundamentom, amely az egészet tartja, ha mindjárt éppen
annálfogva, mert fundamentom, csak itt-ott tűnik is fel sze-
meink előtt. A többi tétel is mind feltételezi ezt, belőle táplál-
kozik az egész hitvallás, mínt a reformáció bibliai alapélvé-
ből, amelyről Luther mondja egyik levelében: "von diesem
Artikel kann man nicht weichen oder nachgeben. es falle
Himmel und Erde, und was nicht bleiben will".

Igen, az egész hitvallás a 4. tétel azon felfogásán nyug-
szik, hogy bünbocsánatot és igazságot Isten előtt saját erőnk-
ből, érdemünkből vagy munkánk ból ("propriis viribus meri-
tis aut operibus") nem érhetünk el, hanem kegyelemből iga-
zulnak meg az emberek :a Krisztusért hit által (gratis iustifl-
centur propter Christum per fldem), ha hiszik, hogy "Krisztus
értök szenvedett s hogy nekünk érette bocsáttattak meg bű-
neink s adatott igazság és örök élet". Nem lehet ezt a hitet
a jócselekedetek synergizrnusával együtt vallani a 20. pont
bizonysága szerint, mert aki a kettőt egyesíteni próbálja, és
azt gondolja, hogy jó cselekedetekkel eleget tehet s a kegyel-
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met kiérdemelheti. az megveti Jézus Krisztust s önálló úton
akar Istenhez eljutni az evangyéliom ellenére ("aspernatur
Christi meritum et gratiam et quaerit sine Christo humanis
viribus viam ad Deum"). Ez az a tanítás, mely a jámbor és
félénk lelkiismeretre nézve nagyon megnyugtató és üdvösséges
(dem blöden und erschrockenen Gewissen sehr tröstlich und
heilsam ist"), mert a lelkiismeret nem nyugodhatik meg és
nem juthat békességhez cselekedetek által, hanem egyedül
hit által.

Ez a hit nem egyszerű elhivés; az ördögök is hisznek
Istenben és Krisztusban. Nem pusztán a történetről van szó,
hanem annak eredményéről is ("non tantum historiam sed
etiam effectum historiae"); ebből folynak aztán a jó csele-
kedetek, amelyekre nézve áll, hogy "necesse est bona opera
Iacere", sőt, hogy a hitre nézve lehetetlen, hogy jót ne csele-
kedjék, mint Luther mondja "dass er nicht soll alle Wege
gute Werke tun", nem kérdezi, hogy kell-e jócselekedeteket
tenni, hanem mielőtt kérdezné, már meg is teszi.

így válik világossá, hogy az Agostai Hitvallás épülete
ezen a tételen nyugszik. így közeledve hozzá, II hit és csele-
kedetek, kegyelem éstörvény alapvető ellentétébőllehet meg-
érteni az egész hitvallást; így a polemikus 2. részt is: nem
tiltja a jó cselekedeteket, de azok nem érdemszerzők, hanem
a hit gyümölcsei (20.), mivel a hit fejedelme Krisztus az
egyetlen közbenjárónk, azért a szenteket imádni s segítségül
hívni nem szabad (21.), Krisztus szava az irányadó, ezért
az úrvacsora két szín alatt szolgáltatandó ki (22.) s az Írás
alapján helytelen a papnőtlenség (23.), a miseáldozat pedig
Krisztus áldozati halálának jelentőségét csökkenti (24.), a
gyónás az úrvacsorát megelőzően szükséges, de a bűnök fel-
sorolása lehetetlen (25.), bőjt elvetendő, mert elhomályosítja
Krisztus tanítását, az evangélikus bőjt a kereszt hordozása s
vágyaink felett való uralkodás (26.) ugyanezért érvénytele-
nek a szerzetesi fogadalmak (27.) s válik világossá, hogya
középkori püspöki hatalom felfogása Krisztus méltóságát
csökkenti (28.).

Ugyanígy lehet e vezérgondolat segítségével az első
részt is értelmileg összefogni.

A kiindulás a Szentháromságra való ünnepélyes hivat-
kozással történik s befejezése Krisztusnak a paruziára,
ítéletre való visszajövetelére utal. Ezen egyetemes keresztyén
felfogásba, mint keretbe illeszkedik bele az emberi nemre,
annak adott helyzetére, nyomorult állapotára s ebből való
szabadulásra vonatkozó felfogás. Kőzelebbről az emberiség
az egyetemes bűn súlya alatt görnyed (2.), amelyből, mint
láttuk a 4. és 20. tétel szerint saját erejéből nem szabadulhat
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meg; abban nyilvánul Isten végtelen kegyelme, hogy a ve-
szendő ember segítségére siet s elküldi hozzá Jézus Krisztust
(3.), akihez hittel kell járulnunk, szenvedésében és halálában
közvetítöt látnunk a bűn folytán Istennel megszakadt vi-
szony helyreállítóját (4., 20.); ez a hit az apostol szerint hal-
lásból vagyon, ezért van szükség igehirdető hivatalok ra,
amelyek révén az evangéliom hirdettetik s a szentségek ki-
szolgáltatnak s így hitet eredményeznek (5.), amelynek ter-
mészetes következményei a jócselekedetek (6.); így jön létre
az egyház, a "vere credentium congregatio", amelyben az
evangéliomot helyesen tanítják s a szentségeket helyesen
szolgáltatják ki (7.), bár hamis keresztyének is vannak benne;
a választástétel a végén következik (8.); e közösségbe a ke-
resztség által kerül az ember (9.) s az Úrvacsorával való élés
által erősödik (10.), amely által a hívő a Krisztussal v-aló-
sággal egyesül.megelőző hitteljes, bűnt beismerő és megbánó
gyónás után (11.); ez rettenti vissza a bűnt s eredményez
hitet (12.), jeléül annak, hogy a szentségek is ezt akarják
elérni (13.); amelyeket csak rendes meghívású emberek, lel-
készek szolgáltathatnak ki, aminthogy az igét is csak ők hir-
dethetik (14-.)anélkül, hogy külön rendet, hierarchiát képez-
nének (15.); világi hatalom nem illeti meg őket (16.). Ha
az emberek így élnek, úgy nyugodtan várhatják Krisztus
visszajövetelét, az ítéletre (17.); hiszen Krisztus által van
erejük a jóra; míg nélküle szabadakarat csak polgári vonat-
kozásban van, vallási téren nincs (18.), mert itt a bűn rab-
jává tette az embert (19.).

íme, így válik a látszólag mozaikszerű hitvallás egy-
séges, zárt egésszé, amelyben a hit által Krisztus közössé-
gébe került hívő vallási életéről van szó. Spalatin boldog
büszkeséggel állapítja meg a hitvallás felolvasása után, hogy
ez volt a legnagyobb dolog, amely valaha is történt s a fel- .
olvasó Brück kancellár szerint lsten segítségével a pokol
kapuival szemben is meg fog állani. Aminthogy a felolvasott
hitvallás a császárpártiakra ,is nagy befolyást gyakorolt,
nyugodt, konciliáns és mégis határozott hangja miatt. Vil-
mos bajor herceg meg is kérdezte a lipcsei vitaból ismerős
Eck .János tanárt: meg tudja-e cáfolni a lutheránusok téte-
leit, Eck azt felelte: az írásból nem, de az atyákból igen.
Erre jegyezte meg a herceg: "wohl so sitzen die Lutheri-
schen in der Schrift, und wir danehen". Találó megállapi-
tás ez az ellenfél részéről.

A mondottakból megállapítható, hogy az Ágostai hit-
vallás az újszövetségi kijelentés tükörképét adja; annyira
annak alapján áll, hogy hasonlattal élve még a Veronika
kendőjéhez való hasonlítás sem volna találó, mert itt képről
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s nem eredetiről van szó, holott a reformáció által végig küz-
dött harcok eredményeként az eredetihez való visszatérés
következett be.

Ezért örökbecsű számunkra a reformáció munkája s
annak egyik legértékesebb alkotása az Ágostai hitvallás, mert
annak alapgondolata, vezérmotívuma az evangyéliom őrök
lényegét, vígasztaló örömhírét tárja fel előttünk.

Ha a reformáció óta éppen a reformáció egyik vezér-
gondolata a "semper reformari" alapján jelentős fejlődésre
mutathatunk is rá a 16. századbeli vallási helyzethez viszo-
nyítva, -- így pl. Krisztus váltságmunkájának értékelésénél.
amely az Anselmus által készített béklyókból kiszabadult:
megállapítható, hogy egyfelől a fejlődés a reformáció alap-
gondolataiból kinőve szervesen történt, másfelől, hogy theo-
lógiai iskolák születése és múlása közben a reformáció hatása
ma is az első virágzás frisseségére emlékeztet. Ez mutatja
éppen korok s népek felett álló nagy jelentöségét, s teszi
kötelességünkké, hogy a visszaemlékezés lélekedző acélfür-
dőjében ne csak hálával emlegessük a nagy idők nagy em-
bereit s nagy emberek nagy tetteit, hanem hogy a nagy örök-
séget megbecsülve s tovább fejlesztve igyekezzünk "per as-
pera ad astra".

A Természet igazsága.

Dr. Kiss Jenő
egyetemi tanár.

A Természet és igazsága a gonosz, önző és kislelkű
előtt örökre bepecsételt könyv marad. Amit az ilyen a
Természetből megérteni képes, az csupán közönséges,
!ölszines, csekély értékű, inkább a napi szükségletre
való. Az erkölcstelen ember semmit sem képes igazán
megérteni.

Carlyle: A hős, mini költő.
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Az Ágostai Hitvallás hitének élet-
formáló ereje.

A gyakorlati keresztyénség mindig kénytelen feleke-
zeti jellegbe öltőzni. Még ha valaki mai napig a legkövet-
kezetesebben igyekeznék is arra, hogy az általános keresz-
tyénség közösségi mozgalmain belül gyakorolja keresztyén-
ségét, még akkor is felekezeti oldalhajlásokba tévedne, vagy
az egyik felekezet javára, vagy a másik rovására. Nem vé-
Ietlenek, hanem szükségszerűek a felekezetek; történeti külsö
körülmények és ,igazságaiknak belső ereje formálja, tartja
és élteti őket. Bár a legideálisabb és legtökéletesebb keresz-
tyénség szempontjából mindegyík felekezet csak egy-egy
emberi lépcsője a hit templomának, az első, amit minden
felekezettől meg kell kívánnunk, az, hogy sajátos igazságai-
nak jelentőségében szilárdan higyjen, ahhoz bátran és büsz-
kén ragaszkodjék, gyakorlati keresztyénségéhen tehát ne
szégyelje speciális céljait.

Ebből a kiindulásiból logikusan következik az, hogy a
kereszténységen belül az egyes felekezetek a maguk típusait,
jellemelt elkerülhetetlenül megalkotják és amit félig-meddig
tréfásan szoktunk mondogatni, hogy idegen emberről is ki-
találjuk viselkedés, beszédmodor, gondolatmenet alapján.
hogy milyen vallású, az valójában igen komoly igazság,
mely éppen jelenlegi tételűnkre mutat. hogy t. i. a keresz-
tyén vallásosságnak is félreismerhetetlenül meg van a maga
életformáló ereje, de ezen belül megvan a speciális feleke-
zeti jellegnek is a formáló, megkülönböztető jellege.

Ha a lutheri reformáció tulajdonában élő történeti
korokat, ha az azokban kiemelkedő nagyobb egyéniségeket,
ha az azokban végbement tömegjelenségeket végigtekintjük
ésvisszaf'elé keressük 'az okokat, melyek a típusokat és a jel-
lemeket megteremtették. még pedig ama kölcsönhatás alap-
ján, amellyel a típusok jellemeket kiformálnak, a jellemek
pedig típusokká emeltetnek. - akkor a lutheri reformáció
történetében vissza kell mennűnk egészen Luther szemé-
lyéig. Kétségtelen, hogy ő az öntudatos, személyes hitnek
csodálatos típusa. Éppen ezért kétségtelen, hogy az ő ma is
eleven hatása akkor ellenállhatatlan, sőt sokszor döntő volt
kortársaira és, a fordulatokban oly gazdag eseményekre.
Iratai valósággal két erős kézzel ragadják meg ma is a négy-
'SZázévvel később élő olvasót. pedig a szónak, a tekintetnek
és .az akaraterőnek az eleven hatalma hiányzik belőlük. De
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elevenen élt és hatott ő az ágostai hitvallás szavainak, igaz-
ságai megfogalmazásának idején, - minden hite, önérzete és
bátorsága benne van ennek a hitvallásnakegyenes, nyilt és
utat mutató szavai.ban. Az ágostai hitvallás életformáló hatá-
sának jelentőségét vizsgálva azt kell tehát kiindulópontul elfo-
gadnunk , hogy abban teljesen tisztázott, egyénileg átélt,
öntudatossá vált keresztyén hit tett vallomást a világ előtt
s ami VVormsban még mint Luther személyes hite jelent
meg, ezt mondván: Én sem a pápának. sem a zsinatoknak
egyedül nem hiszek, - az Augsburgban már mint az egy-
formán hívők kőzösségének: az evangélikus egyházaknak
hite nyert kifejezést. Ez ugyan inkább kifelé való jelentő-
sége az ágostai hitvallás felolvasásának. mégis megemlí-
tendő, mert .az ágostai hitvallás külsö tekintélye szempontja-
ból történeti értékkel bír.

Sokkal nagyobb az ágostai hitvallás belső egyházi,
témánk keretében pedig jellemfejlesztő, életformáló jelentő-
sége. Mindjárt az első hitcikk, mely Istenről szól, megadja
a keresztyén ember életgyakorlatának fundamenturnát. A
Szentháromság egy igaz Isten minden látható és láthatatlan
dolgok teremtője és megtartója, hatalmas, bölcs és jó
Isten, mondja az 1. hitcikk - meg kell azonban jegyeznünk
itt, hogy ezen hitcikknek a fogalmazása nem ad olyan
erőt és lendületet ennek a tételnek, mint Luther magyará-
zata az 1. hitcikkről a kiskátéban. Az evangélikus embernek
Istentől való távolságát és Istenhez való közelségét Luther
ebben az egy szóban fejezi ki: "Hiszem!" Ez a szó sokkal
közvetlenebb és életformálóbb, mint a "félem" vagy az
"imádom" meghatározás.

Hiszem, tehát éti hiszem: ez a szó a központ]a annak
a körnek, amelyben állok és élek földi életem alatt, - kőz-
pontja, amelynek végtelen sugarai befoglalnak minden prob-
lérnát mulandóságtól az örökkévalóságig ...

Istennel való viszonyom állandó összekötője ez a szó
marad: hiszem, - de e viszony szabályoztatik a bűn fogalma
által. A bűn fogalmának az ágostai hitvallásból való megér-
tése és dogmatikai k.ifejtése a legnagyobb hatást gyakorolta
a lutheri egyházr:a és a lutheri egyház tagjainak személye!
életére.

Az evangélikus embernek tisztába kell jönnie az életé-
ben megnyilvánuló eredendő bűn hatásaival. bűnős hajla-
mosságával, de nem szabad ennek terhére írni s magát fel-
menteni szerzett egyéni bűnök következményei alól. Bűnei-
vel együtt is Istennel áll szemben. Hinnie kell bűnei bocsá-
natát is. Éreznie kell azonban e kérdés egyéni rendezésének
szükségességét is. Meg kell ezt mutatnia a tiszta lelkiisme-
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retre való törekvésben és ezen az úton kell eljutnia a világ'
Megváltójához, mint az ő Megváltójáhóz, - akiről az ágos-
tai hitvallás Ill. cikke olyan csodálatos egyszerűen, érthe-
tően és tisztán fejezi ki azt megmérhetetlen, és életformáló
tekintetben felbecsülhetetlen igazságot, hogy ő kiengeszteW-
nek és áldozatnak jött nemcsak az eredendő bűnért, hanem
az emberek minden elkövetett vétkéért. Tehát az Isten
hatalmának tételéből az ágostai hitvallás a bűn felelősségé-
nek kérdésén át elvezeti az evangélikus embert a christologia
gyakorlatába és életének főprogrammjává teszi a megtisztu-
lás utáni vágyat, amit nevezhetnénk aktív valláserkölcsi
újjászületést keresőélettörekvésnek is.

Ez a vágy és ez a törekvés azonban önerőből nem való-
sulhat meg, hanem a Jézus Krisztusért hit által ingyen
adott isteni kegyelemből nyerhető el csupán, vagyis a min-
denható Atyában való hit, melynek békességét a bűn meg-
zavarta, Krisztus által megint visszavezet az Atyához, aki
kegyelmesen megigazít és megbocsát az ő Szent Fiáért, -
aminek tehát az a következménye, hogy az evangélikus
ember életfenntartó és életformáló erő gyanánt sehol nem
kereshet támaszt és segítséget, mint egyedül Krisztusnál. "A
beszédek, melyeket én mondok néktek, lélek és élet. Senki
nem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Nincs sen-
kiben másban üdvösség, nem is adatott más név az ég alatt.
az emberek között, mint a Krísztus Jézus," - ezek az Igék
életformáló bizonyosságok arról, hogy Krisztus az út, az
igazság és az élet. .. Ezért 'az igazi evangélikus ember sze-
mélyisége és élete minden fontos dolgának irányítását az
igehirdetés pozitívumaiból várja. Számá-ra ez nem külső
beszéd, hanem tulajdonává igyekszik tenni, belül átélni, fel-
dolgozni, életformáló erővé átalakítani. Az igazi, hívő evan-
gélikus embernek belülről kifelé törő erkölcstani gyakorlatr(
van, melyet a külvilágethikája és gyakorlata nem tud elfor-
dítani. Az ilyen, evangéliumi gondolkozású lélek életfelfo-
gása ebben a tételben csúcsosedik ki, melyet a VI. cikk szin-
tén tisztán és érthetően így mond: a hitnek j,ó gyümölcsöket
kell teremni. . . Sokszor igen-igen mélyre kerül az életfor-
máló erők között 'ez az evangéliumi erő és nagyon mélyre
kell ásni, hogy magyarázatul megtalálhassuk, - például
ennek a híres versnek az alapgondolatát: Lesz-e gyümölcs a
fán, melynek nincs virága, - nemcsak Petőfi egy költői
hasonlatában és nemcsak evangéliumi, hanem egyenesen
evangélikus keresztyénségéhen lehet keresni.

Az evangélikus ember gyakorlati életét tehát a konzer-
vatív konfesszionalizmus jegyében kell elgondolni. Nem élhet
eltévedés nélkül evilágban, szüksége van az igehirdető egy-
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háznak Istent, Krisztust közlő bizonyságtételeire. Az evangé-
likus embert az evangéliuni hirdetése által formáló ez az
egyházi nevelés számára valósággá teszi azt, hogy az egyház,
a szentek gyülekezete, az igazán hívők gyülekezete, meg-
keresztelteti tehát gyermekeit, mert Krisztus így rendel1:e, de
azért is, hogy tagja legyen ennek a Iátható egyháznak s éljen
az Úrvacsorával. hogy e szentségek Krisztuson át az Atyához
vonják s kegyelmében őket is megtartsák úgy, amint ö éle-
tében ennek békességét és áldásait tapasztalja.

Az ágostai hitvallás többi cikkei az eddigi alapvető
igazságokat építik tovább. Kiegészítik a gondolatsort s bőví-
tik a tartalmat, melyet az eddigi tételek határai közé adtak.
Az ágostai hitvallás ez alapvető igazságainak értékét a ma,

;négyszáz év után élő evangélikusoknak is ugyanaz a szó
adja meg, rnellyel ennek aláírói tettek vallomást: En hiszem.
Életformáló ereje ma is abban van, hogy megtisztított hitet
kínál, olyan hitet tehát, mely, ha magamévá tettem, előre
állít engem. Olyan erő ez, mely kiemel a félig-meddig vagy
sehogysem hívő emberek közül. Hivő és meggyözött em-
berré tesz, aki hitében talál boldogító életformát és gyakor-
latot ...

És ha végül azt kérdezzük meg, hogy miért van az
ágostai hitvallásban ma is életformáló erő?, - akkor azt
kell felelnünk: azért, mert az örök evangélium van benne,
melynek önálló egyéniséget és személyes hitet formáló ereje
Krisztus által az Atyához vezet. Kemény Lajos.l)

Az új engedelmességről.
Azt sziniéti tanítják, hogy e hitnek jó gyümölcsö-

ket kell teretnnie s hogy az Istentől parancsolt jótetteket
magáért az lsten akaratáért s nem abban bízva kell cse-
lekedni, hogy általuk az lsten előtt való megigazulást
érdemeljük ki. Mert a bűnbocsánatot és a megigazulást
hit által érjük el, amint azt Krisztus eme szavai tanu-
sítják: "Ha mindezeket megcselekeszitek is, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk". (Luk. 17. 10.) Ugyan-
ezt tanítják a régi egyházi irák, Ambrosius ugyanis így
szól: "Ogy végeztetett el az Istennél, hogy aki a Krisz-
tusban hiszen, - üdvözüljon, nem cselekedetei, hanem
egyedül hite által, ingyen érje el bűneinek bocsánatát".

(Paulik J. fordítása, 17. 1.)'

1) Előadta a szerző a Luther-Szövetség konferenciáján Budapes-
ten, 1930 nov 19.
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Az Ágostai Hitvallás világlorm.áló
ereje.

Az Ágostai Hitvallásnak szükségképen létre kellett
jönnie, hogy a hit hamisítatlan tanai s igazságai felől min-
den hívő tájékozva legyen, de a császár kívánsága, hogy az
új tanok irásba foglalva már az 1530-iki augsburgi biro-
dalmi gyűlés színe előtt bemutatásra kerüljenek, siettette
annak megalkotását. Hogyha a hitvallás jelentőségét vizs-
gáljuk, kétségtelennek látszik, hogy annak az egyház egész
beléletét átalakító nagy hatásánál nem csekélyebb annak
kifelé való jelentősége és messzeható közjogi fontossága
és ereje.

Az Ágostai Hitvallást Melanthon csupán tárgyalási
alapnak szánta, amelyen a régi egyház híveivel folytatott
eszmecserék ésösszeegyeztethető kísérletek felépülhetnek. de
annál sokkal többé lett: az új egyház zsinórmértékévé vált,
tanainak klasszikus tömörségű, szabatos és meggyőző erejű
kánonjává, mely eggyéforrasztotta az egy hiten levőket s
kifelé közös védőpaizs gyanánt szolgált. A hit egységét volt
hivatva fenntartani s ezért csakhamar (Wittenhera 1533)
kötelezővé tették az egyházak annak tanítását. Luthers
követői megkívánták minden felavatandó prédikátortól,
hogy esküvel ígérjék, hogy az augsburgi hitvallás szerint
fogják az igét hirdetni. Ugyanezt megkívánták a már mű-
kődő Ielkészektől s a doktorrá avatandóktól is. 1535-ben az
Augustana az egyházi rendtartás (Kirohenordrumg) része
lett, 1580-ban pedig bekerült eredeti alakjában az Egyesség-
könyvbe, mint szimbolum.

Kifelé való hatásában az ágostai hitvallás feladata az
volt, hogy elválassza a tiszta ref'ormált tanokat az ideaen
tanoktól s esetleges hitbelieltévelyedésektől, megcáfolja a
ráfogásokat és elferdítéseket, amelyeknek a lutheri tanok ki
voltak téve s rámutasson a különbségekre, amelyek min-
den más egyháztól elválasztják. Ez a tisztázó és bizonyos
tekintetben védő szerep nem kicsinyelhető, ha meggondol-
juk, hogy az új egyház mily heves támadásoknak és sokszor
rágalmaknak is ki volt szolgáltatva azok részéről, akik benne
csak az egyház egységének megbontóít láttálc A kath. vallás-
sal közös volt sok egyeben kívűl az apostoli hitvallásnak az
az eredeti formája, amelyet Luther változatlanul megtartott.
de az elvi ellentétek nem egy tekintetben oly mélyrehatók
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voltak, hogy oahatárvonalak meghúzása elkerülhetetlen volt.
Épp így el kellett választani a tiszta lutheri tanokat a zwing-
liánusok, újrakeresztelők és szektáriusok tanaitól. Nem volt
elég tehát a hit igazságainak szabatos összefoglalása, ki kel-
lett mondani a hitvallásnak azt is, hogy az ellenkező tano-
kat elítéli, azokkal s a hitetlenekkel szembehelvezkedik. l~v
az Ágostai Hitvallás, mint a hitéletnek szilárd fundamen-
tuma, befelé egységet, kifelé erősséget és védelmet jelentett.

Közjogi jelentőséget annyiban nyert az Ágostai Hit-
vallás, hogy ennek alapján történt Németországban s egyéb
államokban is a vallásszabadság birtokát, vagyis az Augus-
tana-n felépült egyházak szabad vallásgyakorlatát az
1555-iki vallásbéke óta birodalmi törvény biztosította. Az
1648-iki westfáliai béke ezt a törvényes védelmet, amely eddig
csak az augsburgi hitvallás 'alapján állóknak járt ki, ezentúl
a reformátusokra is kiterjesztette.

Jókor ráeszméltek arra a hazánkbeli. felsőmagyaror-
szági egyházközségek is, rnennyire fontos az, hogy hitbeli
dolgaikat egységesen rendezzék s vallásuk alaptanait meg-
formulázzák. A Németországból behozott augsburgi Con-
fessio mintájára legelőször a felsömagyarországi öt sz. kir.
város alkották meg hitvallásukat, mely a Confessio Pentapo-
/itana néven ismeretes és 'a hazai viszonyokhoz alkalmazott
változata csupán az eredeti hitvallásnak. A Pentanolitana
létrejöttére is kűlső körülmény adott közvetlen okot; be kel-
lett mutatniok 1549-ben a kir. biztos felszólítására hitüknek
alapelveit. Még két hitvallás keletkezett, mint ismeretes, a
Felvidéken, Ú. m. a Confessio Heptapolitana és Scepusiana,
amelyek kevés önállóságot mutatnak s mindnyájan az ősfor-
rás, az Augustana leszármazottai. Hivatásuk az volt, hogy
az egységes hit alapján tömörítsék egyrészt a lutheri tanok
magyarországi követőit, másrészt a felsőbb hatóságok védel-
rnét biztosítsák az elfogadott s jóváhagyott tanok vallőlnak.
igy, mint látjuk, nálunk is fontos közjogi jelentősége volt a
különböző hitvallásoknak. ami kétségkívül az egyház fejlő-
désére és alakulására csak előnyös hatással lehetett, hiszen
a közös védelem s az egymásra-utaltság érzése tömörülésre
s a kapcsolatok szorosabbá tételére vezetett. Egy nagy szel-
lemi közösségbe tartoztak az ország határain belül s azokon
kívül is, akik hitéletüket az augsburgi hitvallás alapján ren-
dezték be s a nagy, hatalmas Németbirodalom védőszárnyai
kiterjedtek mindazokra, akik a Confesslot vallották.')

1) Lásd részletesebben a szerkesztésem alatt "Emlékkönyv az
Ágostai Hitvallás négyszázados ünnepére" c. munkában megjelent ta-
nulmányomat, 42-60. ll.
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Érdekesés teljesen új, az eddigi felfogásokkal rnerő-
ben ellentétes nézőpontból tárgyalja az augsburgi hitvallás
jelentőségét Lortzing göttingeni emeritált ev. lelkész.') Ö
méltányolja ugyan a Confessio nagy és áldásos hatását a
hitélet terén, de aggályosnak mondja annak hatását nemzeti
szempontból. Egészen eredeti f'ejtegetései az augsburgi
ünnepségek alkalmából külön füzet alakjában napvilágot
láttak. Lortzing ebben kifejti azt a nézetét, hogy az augs-
burgi hitvallás megbontotta a német nemzet egységét s ezzel
nagyban meggyengíteUe annak ellentálló-erejét, Nem habo-
zik kijelenteni, hogy 1530 július 25-ike "a német nemzetnek
fekete napja" volt, s az ebből kifolyó augsburgi vallásbéke
(1555) nem oldotta meg, csak elodázta a vallási kérdések
rendezését, V. Károly császár elég nagy koncepciójú ural-
kodó volt ahhoz, hogya vallási téren fenyegető bomlás nagy
politikai fontosságát átlássa s ezért akart ő minden áron
békés megegyezésre és megértésre jutni. Ez nem sikerült s
meg kellett érnie birodalma népeinek keUészakadását. Az író
szerint a vallási egyenetlenség gyűlölködésre vezetett, hitval-
lás hitvallással, testvérnép testvérnéppel került szembe s a
sajnálatos szakadás három megaláztatást hozott anémet
nemzetnek, három szégyenteljes béke alakjában; ezek vol-
tak: az 1648-iki westfáliai béke, amelyet svédek és franciák
diktáltak a megalázott Németországnak; 1803-ban az Ú. n.
felszabadító háború utáni tilsiti béke megint idegent engedett
rendelkezni ,az egység nélkül való némel haza felett, 1919-
ben pedig teljessé lett a megaláztatás, mely érte. Német-
ország és Ausztria, a két németnyelvű, de más vallású állam
gyűlölködéeeegymás ellen végzetessé vált. Itt a vallási motí-
vumokból eredt ellentét politikai térre csapatt át, féltékeny-
kedésre vezetett s Lortzing szerint a világháború egyik elő-
idézője volt. Különösen szerencsétlennek tartja Lortzing azt,
hogy 1917-ben, amikor a világháború legutolsó erőfeszítései
közt egyaránt vérzett és küzdött akath. és prot. németség,
akkor nagyszabású reformációs ünnepekkel (négyszázéves
forduló) megint éket vertek német és német közés az egysé-
get megbontva, a felbomlás munkáját elősegítették. Lortzing
a bajok orvoslását abban látja, hogy helyreállítsák az egy-
séget vallási téren, még pedig oly módon, hogy az egész
német nemzet térjen vissza a kath. egyház kebelébe, mely-
ből a reformáció megindulásakor sem volt szándékáhan
végleg elszakadni, hiszen a reformátorok maguk is
(Melanthon) a Confessiet csak . a békés megegyezés alap-

1) J. Lortzing, Die Augsburgische Confession vom religiösen
und vom national en Standpunkt aus beleuchtet. Paderborn, 1930.
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jául szánták, Kiemeli azokat az érdemeket, amelyeket a
Szentszék a világháború alatt s a felbomlás idején a világ
rendjének helyreállítása és a béke érdekében szerzett s a val-
lási téren való egyesüléstöl a nemzeti téren való megerősö-
dést várja.'] Érdekes, hogy ez a meglepö indítvány éppen
volt ev. lelkésztől ered s bár fejtegetései nem egyszer meg-
győzők és gondolkodóba ejtenek, mégis be kell látnunk,
hogy az Ag,ostaiHitvallást ferde világításba helyezi és azért
következtetései nem fogadhatók el.

Érdekes jelenség, hogy újabban egész irodalma támadt
annak a felfogásnak, amely szerint az augsburgi hitvallás
voltaképen ökumenisztikus szellemű irat, vagyis általános
keresztyén szempontból érvényes igazságok foglalata s nem
áll útjában a keresztyén vallások esetleges egyesii.lésének.
Luther ismert kritikájában, amelyet a hitvallásról, mint
nagyrészt Melanthon művéröl mondott, az a kifejezés, hogy
"én nem tudnék ily csendesen lépkedni", némelyek szerint
elismerése Melanthon diplomatikus ügyességének. amely
szerencsésen kikerülte a főbb ütköző pontokat; e kíméletes-
ségre Luther már temperamentumánál fogva sem érezte
magát képesnek. Mások szerint, ellenkezőleg, kritikája a
túlságos óvatosságnak s megalkudni-tudásnak, ami Melan-
thont utóbb az árulás vádjának is kitette és sokféle kqmmen-
tálásnak forrása lett.

A hitvallásnak talán legfontosabb, alapvető fejezete.
a 4. pont, mely a megigazulásról szóló tant fogalmazza meg.
A Hitvallás latin szövegében ugyan előfordul a "sola" szó,
vagyis az üdvőzülésröl szólva, a Confessio kimondja, hogy
az ember egyedül a hit által igazul meg, a német szövegben
azonban ez a kizárólagosságot kifejező szó hiányzik s a hit-
vallásnak ez a formája nem áll oly éles el1entétben a kath.
felfogással, mert belemagyarázható. ho.gy a hiten kívűl a
jócselekedeteknek is juthat szerep az üdvözülésnél. Feltűnést
keltett az "Internationalen kirchlichen Zeitschrift"-ben már
1917-ben megjelent cikk Kihlén svéd lelkésztől, Az Agostai
Hitvallás és a katholicizmus CÍmen.Ennek fejtegetései szerint
az Ágostai Hitvallás nem egyéb, mint egy új keresztyénség.
az evangélikus keresztyénség felszínre jutását jelzi s volta-
képen a katholicizmus reakciója a románizmus ellen, mely
akkor a katholicizmust idegen irányba akarta terelni. 2)
Kihlén hivatkozik Ranke3) híres kijelentésére, hogy az Agos-

1) U. o. i. m. 53-62. ll.
S) Kihlén, Augsburger Bekenntnis u. Katholicizmus (Inter-

nationalen IGrchl. Zeitschrift. 1917. 168. l.).
') Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalt. d . Reform. 188l.

173-4. ll.
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tai Confessio a maga egészében még a latin egyház szelle-
mének szülötte, amely még annak határai közt mozog s
annak szellemi produktumai közül talán legérdekesebb és
legfigyelemreméltóbb.

Heiler Frigyes még tovább megy az "Evangelisches
Hochkirchentum" c. folyóirat (1926. 53.) "Evangélikus
kaiholicizmus" c. cikkében. Ebben azt állítja, hogy az' augs-
burgi hitvallás dogmatikus okirat arról, hogy a lutherániz-
mus nem akarta soha megbontani a kontinuitást a régi egy-
házzal s ezért minden reformátori mozgalom "Magna Char-
tájának" nevezi. Szerinte az eredeti lutheránizmus e konti-
nuitás szolgálatában szerkesztette meg békülékeny hangon
hitvallását, amelyben semmi sincs, ami a közös, egyetemes
keresztyén egyház tanaival ellentétben állana, vagy azokkal
szemhehelyezkednék. E tekintetben Heiler jogosan hivatko-
zik magára Melanthonnak ellenségéhez, Campeggio pápai
legátushoz írt levelére, amelyben ő nem reformátori han-
gon, hanem szinte mentegetődzve ír a pápai követnek, s biz-
tosítja őt arról, hogy a Confessioban nem foglaltatik az
egyetemes keresztyén egyház tanaival ellenkező tanítás.

Más hittudósok elítélik a Confessio békülékeny hangját
és annak ökumenikus voltát kétségbe vonják, miután meg-
állapítható, hogy az csupán a katholicizmussal szemben
.Leisetreter", vagyis engedékenyebb, de merev egyéb
reformtanokkal szemben, igy Zwinglivel határozottan szem-
behelyezkedik. Söderblom Náthán uppsalai érsek, ki az
egész ökumenizáló irányzat egyik legfőbb képviselője,
eleinte szintén erősen elítélte Luthert Zwingli tanaival szem-
ben tanusított magatartása miatt s a marburgi értekezleten
szerinte Luther "oktalanul és szerencsétleniil'Ts viselkedett.
Utóbb azonban e tekintetben megváltoztatta felfogását és a
lutheri kátét tárgyalva, annak fontossága miatt azt óhaj-
taná, hogy az egész 1929-es évet ökumenisztikus Luther-
emlékévnek neveznék s ünnepelnék. Az őkumenicitást,
vagyisegyetemességet Luther felfogásában, nem az ő szavai-
ban s magatartásában, tehát nem külső körülménvekben
kell keresnünk, mert sokkal mélyehben fekszik; a hit mély-
ségében akarta ő az egységet megtalálni s helyreállítani.

Söderblomon kívül Hettling Albert is ily értelemben
ir a "Lll ther in, ákumenischer Sieht" c. munkájában. A Kis
Káté Hettling szerint teljesen ökumenisztikus alapon áll s a
Miatyánk, a keresztvetés és az apostoli hitvallás, melyeket
az imádkozásnál előír, a régi egyháztól való átvételek. Egy-

1) "unvernünftig u. unglűck lich entgegentrat (Söderblom N.,
Einigung der Christenheit, 1925. 28. l.).

5
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ízben Luther azt írja: "Mindnyájan a pápaságtói szárma-
zunk", az augsburgi gyűlés alkalmával pedig úgy nyilatko-
zik, "hogyha sikerül a pápát és Luthert összeegyeztetni, ez a
csodatett egyesíti Krisztust és Beliált" .

.Az a tény, hogy az 1930-as jubileumi évben s már a
megelőzőkben is a teológiai szaklapok sűrűn foglalkoztak
az ágohitvallás ökumenizáIó természetével, azt mutatja, hogy
a vallás terén is erősen érezhető az új idők szelleme s a val-
lástanokat nem tekintetlék megmerevült, érinthetetlen dog-
máknak, hanem azokat a mai ember lelkéhez közelebb
hozni, azokba igazán behatolni igyekeztek. Megértették a
vallási elfogultságnak, szűkkeblűségnek anakronisztikus
voltát éseliminálni igyekeznének a nemzeti s emberi szem-
pontból egyaránt káros egyenetlenségeket. Heiler Frigyes
a .Hochkirche" (1930-iki 1. füzetében 4. 1.) -ben így nyilat-
kozik: Az augsburgi Confessio az egység útját egyengeti a
keresztyén vallások közt sez a legnagyobb érdeme. A refor-
mációnak 'ez az értékes gyöngye nem áll ellentétben a régi
egyház dogmatikai, hierarchikus és kultuszbeli hagyomá-
nyaival s békét és megértést teremthet köztük. Sőt megérez-
hető benne csendes kritikája Luther vehemensségének.
amelynek vallási téren nincs helye és mindazon túlzásoknak,
melyekre az vezetett. Heiler azonban nem fenntartás nélkül
állítja, hogy az Augustana megegyezik a régi egyház tanai-
val, hanem hozzáteszi, hogy amennyiben ezek (t. i. a kath.
egyház tanai) az egyházatyák tanításaival nem ellenkeznek.
Ebben szelíd utalás van egyszersmind arra, hogy az akkori
scholasztikus, pápai egyház nem mindenben állotlaz ere-
deti, hamisítatlan keresztyén egyház alapján.

A pápaság kérdését, amelynél nehéz lett volna az ellen-
téteket kiegyenIíteni, egyáltalában nem érintette a hitvallás-
ban Melanthon, egy alkalommal azonban tiltakozott az
ellen, hogya pápákra vonatkoztassák azt, ami az egyházra
vonatkozik, .1. i. hogy az az igazság valódi oszlopa. Mint
ismeretes, ez a tiltakozás nem volt alapnélküli, mert három
századdal később (1870-ben) a vatikáni zsinat a pápa csalat-
kozhatatlanságát tette dogmává. Igaz, hogy a jelenlegi pápa,
XI. Pius Mortalium Animos c. dekrétumaban (1928) e tan-
nak némileg eltérő értelmezést adott, mondván, hogy mind-
azok, akik Krísztusban igazán hisznek, a pápa csalatkozha-
tatlan tanító voltát abban az értelemben, mint azt a vatikáni
zsinat meghatározza, épp úgy hiszik, mint ahogy hiszik
Krisztus emberré Ievésének csodáját, va.gyis azt, hogy az
"Ige testté lett". 1)

1) V. ö. Karl Thieme, Die Augsburgische Konfession u. Luthers
Katechismen. Giesen, 1930. 258. l.
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Luther nem volt oly kíméletes a pápasággal szemben,
mint Melanthon s maga a Confessio sem, mert p. o. a
Schmalkaldení Cikkekben határozottan a pápa ellen fordul.
A Zeitschrift [űr Sys. Theologie-ban (1926) "Die Einheii der
Kirche" c. cikk írója határozottan mellette foglal állást, kije-
lentvén, hogy mindaz, amit Luther a schmalkaldeni cikkek-
ben a pápaságról mond, a Szeritírásból vont helyes kővet-
keztetés. Az ú. n. Hochkirchlerek, vagyis Leisetreterek (lásd
fentebb) mellett Németország theológusainak s egyházi írói-
nak egy tekintélyes csoportja nem teszi magáévá a Hitvallás
ökumenisztikus voltáról szóló megállapításokat s az azokból
folyó következtetésekkel szembeszáll. Ez utóbbiak táborá-
hoz larrtozik Thieme Károly, a "Die Augsburgische Konfes-
sion u. Luther Katechismen auf theologische Gegenwarts-
werte untersucht" c. 1930-ban Giessen-ben megjelent na-
gyobbszabású mű szerzője. Főleg Heilerrel száll vitába, aki
kijelentette, hogya némel "H ochkirche" sokkal közelebb áll
a katolicizmushoz, mint egy olyan protestantizmushoz, amely
tagadja Krisztus emberré válását, az egyház isteni eredetét
s Krisztus valóságos jelenlétét az Úrvacsorában. Vele szem-
ben Thieme megállapítja, hogy az ilyen protestantizmus
felel meg a hitvallás igazi szellemének. Ez a szellem azonban
elítéli egyszersmind az Ú. n. neoprotestantizmust, mely nem
annyira a reformáció tanaiban, hanem inkább a XVIII. sz.
felvilágosodottságának eszmélben gyökeredzik. Ez a necpro-
testautizmus nem jelent újabh szakadást az egyházban, nem
jelenti a reformáció életében új kerszak kezdetét, csupán
a reformáció egyik mozzanata, az eszmei téren is uralkodó
örökös fejlődés, tökéletesbülés utáni törekvésnek egyik meg-
nyilvánulása. 1)

A necprotestantizmus át óhajtja értékelni a Conf.
Augustanát, hogy annak vi1ágformáló ereje erősbődjék. Az
átérrtékelés nem érinti azonban a hitvallás alaptételeit.

Az átértékelés különben is az indívidualizálásra tö-
rekvő korunknak egyik figyelemre méltó tünete, de kerlátlan
önállóságát nem ismerhetjük el.

Az Ágostai Hitvallás világforrnáló ereje éppen abban
rejlik, ha annak tételeit közelebb hozzuk korunkhoz és a
mai vilagfelfogásunkkal kongeniálissá tesszük. Piper
"Jugendbewegung und Protestantismus" c. 1923-nan meg-
jelent cikkében rámutatott arra, hogy a lutheri hitvallások
sem állitják magukról, hogy egyszer s mindenkorra meg-
szabják az egyházi tanok formáit, hanem ezek a hitvallások
elsősorhancsak korukhoz szólóhi,tvallások. Az eljövendő

1) Lásd u. o. i. m. 262. 1. 2. jegyzetét.

5*
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nemzedékeknek is értékesek, de nem megcsontosodott for-
májukban, hiszen senki sem gondolt még akkor örökéletű
normákra.t) Ennek a gondolatnak adott kifejezést Holl is
.Rejormatioti und Urchristentum" c. előadá sában 1924-ben
(14. l.] mondván: "Ember nem alkothat örökéletűt" - "Er
kann immer nur bekennen, was er und seine Zeit glaubt.
Und die Kirchen können nicht umhin, wenn anders sie leben
wollen, ihre eigenen Glaubenszeugnisse Irn Laufe der Jahr-
hunderte umzudeuten. Halten sie starr am Inhalt oder voll-
ends an dem einmal gepragten VVortlant fest, so verurteilen
sie sich selbst damit zum Tode."

Ezeket a nagyjelentőségű szavakat külön megszívle-
lésre ajánlja Thieme, a lipcsei egyetem theol. fakultásának
tudós professzora, a jubileumi évben megjelent előbb idé-
zett munkájában, mely az Ágostai Hitvallás theológiai át-
értékelésének kérdését teszi alapos és komoly tanulmány
tárgyává."]

Mi sem bizonyítja jobban az Ágostai Hitvallás világ-
átformáló erejét, mint az, hogy átértékelt alakjában ma is élő
hitvallása az ev. lutheránus egyházaknak, sőt annak egyik
sarkalatos alappillére. A hitvallás a maga átformáló erejénél
fogva a ker. egységnek 'egyenes fenntartója éserőhöz jutott
az összes világrészekben. Ma a lutheránusok lélekszáma az
egész földkerekségen 81,000.000, és így az összes protestáns
egyházak között a legnépesebb és legerősebb; 81 millió em-
beregyházainak egyik fundamentuma a Confessio Augus-
tana. A világ lutheránus egyházainak összetartó kőtelékei
egyfelől Luther Kátéi, másfelől a Conf. Augustana. A Káték
a legnépszerűbb vallási iratok. A Confessio Augustana a
legjelentékenyebb és -egyenesen uralkodó jellegű egyházi-
rtheológiai munka, mely világátfogó erejénél fogva biztosítja
a lutheránusok összetartozóságát. 3)

Az ágoHitvallásnak ma már nincs meg az a nagy köz-
jogi jelentősége és ereje Németországban, mint a császárság
idején volt, de államjogi hivatása vagyonjogi kérdésekben
még mindig elvitázhatatlan és az ds lesz, amíg az egyházak
tántoríthatatlanul ragaszkodnak az Ágostai Hitvalláshoz. Ha
közjog szempontjából csökkent is az Ágostai Hitvallás súlya,
de ezzel szemben emelkedett világátformáló jelentősége az
egyházak bcléletében. A német birodalmi köztársaság összes
államaiban a bevett összes lutheránus egyházak és német

1) Piper i. m. 49. 1.
') I. m. 264. 1.
0) V. ö, D. Ph. Bachmann erlangeni egyetemi theol. tanár al-

kalmi iratát: "Die Augsburgische Konfession, ihre Geschichte, ihre
Bekenner, ihre Bedeutung." BerIin, 1930. 31. 1.



69

lutheránus szabadegyházak kivétel nélkül az ágo Hitvallásra
hivatkoznak újonnan megalkotott egyházszervezeteikben és
alkotmányaikban.

A szlovenszkói ágohitv. egyház és ft szlovenszkói luthe-
ránus szlovák szabad egyház (Pelikán-féle mozgalom) is fel-
vették egyházi alkotmányukba, illetve egyházszervezetükbe,
hogy az egyház az Ágostai Hitvallás tételei alapján álP)

El kell ismernünk, hogy ma, a nagy világháború után
és a világnézetek rohamosabb átalakulása folytán az egyhá-
zakat elsősorban a szioekb en rejlő vallásos javak tartják
össze. Ennek megerősítésére szolgál még az Ágostai Hit-
vallás is. A Confessio a lutheránus egyházak együttműkö-
désére és kölcsönös megerősítésére nagy értékeket és lehető-
ségeket adott és biztosított.

Az evangelikus egyház a hitvallók egyháza és neve
mint nagy idők emléke, világátformáló erőt tartalmaz első-
sorban a lutheránusok egyházain belül és kioűl és másod-
szor újabban, éppen a jubileum évében hangoztatott öku-
menikus voltánál és jellegénél fogva a katolicizmussal
szemben is.

Az Ágostai Hitvallás ökuménikus voltában látom én
'históriai s egyházjogi szempontból a lehetőséget a keresz-
tyén egység megteremtéséhez. Ha ez az egység megvaló-
sulhatna, az lenne Agostai Hitvallás világátformáló erejének
legmagasztosabb hatása és gyümölcse.

Dr. Bruckner Győző.-----

Az Agostai Hitvallás jellemzése
az ehő rész befejező sorai szerint.

Ez nagyjában a mi tanításunk veleje; ebből kitetszik, hogy
semmi olyat nem tartalmaz, ami a Szentírás, a közönséges anya-
szentegyház vagy a római egyház tanításától, amennyire irataik-
ból ismerjük, különböznék. Mivel így áll a dolog, kirnéletlenül
ítélnek azo]" akik a mieinket eretnekeknek nézik. Hanem igen
is van véleménykülönbség egyes visszaélések tekintetében, ame-
lyek igazi tekintély ereje híján csúsztak be az egyházakba ... Mi
a régi vallási szok ások nagy részét gondosan megtartottuk. Alap-
talan rágalom az, mintha mi egyházainkból az összes szartartá-
sokat, az összes régi intézményeket kiküszöbölnök. Általános
volt azonban a panasz, hogy a mindennapi vallási szertartások-
nhl meglehetős számban fordulnak elő visszaélések. Mivel ezt
tiszta lelkiismerettel tovább helyben nem hagyhattuk, rajtuk
egynémely' javítást végeztünk. (Paulik 1. fordítása. 33.. L]

1) L. Felsőmagyarország ágo hitv. ev. egyházközségeinek el-
szakftása és a szlovenszk6i ágo hitv. ev. egyház alkotmánya C. tanul-
mányomban. lAz idézett Emlékkönyvben 174. és 205. ll.)
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Luther és a m.agyarok.

Az a kőrülmény, hogy nagy reformátorunk. Luther,
a német nemzet fia volt, a magyar reformációra nézve az
akkori politikai viszonyok kőzött nem volt kedvező. A ma-
gyar historikusok Fraknóitól Brucknerig ezt mind elisme-
rik. II. Lajos királyunk felesége, Habsburg Mácia és majd
az egész udvari népség ném et. Különösen nagy szálka a
magyarok szemében György, brandenburgi őrgróf, a király
unokabátyja és gyámja, aki KOHin János özvegyét, Fran-
gepán Beatrixet vette feleségül s vele a Hunyadyak uradal-
mait örökölte. Verbőczy és a magyar főurak féltékenyek
voltak s a magyárok háttérhe szorítását látva Budán az ud-
varban, nem csoda, hogy gyűlölték a németeket.

Midőn Brandenburgi György és Mária királyné a budai
gazdag német polgársággal Luther felé hajolt, a vallási kér-
dés a nemzeti pártnak jó ürügy volt arra, hogy a nekik nem
tetsző németeket, mint eretnek lutheránusokat kiűzzék az
országból. Azt a kegyetlen törvényt: "Lutherani comburán-
tur", nem csak a vallási, hanem még inkább a nemzeti gyű-
lölet diktálta. Jól ítélte meg az udvar és a nemzeti párt vi-
szonyát Burgio pápai követ, midőn ezt írta: "Magyar- és
Németország természetes ellenség levén, amit az egyik or-
szág felkarol, azt a másik soha sem kívánja meg". És Bur-
gio még 1524 augusztus 17-én is ezt írja: "A magyárok
nagy ellenségei levén a németeknek. azt sejtem, hogy egy
napon valami nagy botrányt követnek el azon ürügy alatt,
hogy nem akarják tűrni a lutheránusokat". 1)

Az evangéliomi igazságnak nagy erejére mutat az,
hogya született ősi magyarság ezt a németség iránt való
ellenszenvét is le tudta küzdeni és a német származású Lu-
thert, mint az egyetemes igaz keresztyénség prófétáját bi-
zalmába és szeretetébe fogadta. Bizonysága ennek az is.
hogy az első magyar reformátort, Dévai Biró Mátyást, aki-
ről csakhamar külön éneket 2) zengett a nép, a "magyar

1) Bunyitay, Egyháztört. Emlékek I. k. 143. 1.
2) "Magyar nyelven Mátyás vala az predikátor." Dallam kezdő

sora Bornemissza P. énekeskönyvében.
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Luther" megtisztelő nevével díszíté fel és jegyezte évköny-
veibe. De viszont Luther is ismerte, szerette és nagyrabe-
csülte a magyart, megértette nemzetünk történeti nagy hi-
vatását. A külföld reformátorai és egyéb nagyjai közül -
az egy Melanchthont kivéve - egyik sem állott oly szoros
és szívélyes viszonyban és személyes ismeretségben a ma-
gyarokkal, mint Luther.

Annyi levelében és annyi szép mondásában egyik sem
emlékezik a magyarokról, mint a wormsi hős. Dévai Má-
tyás Wittenbergben Luther és Bóra Katalin asztalánál ét-
kezik és házukban van szállása. Viszont a magyar poéták,
Tinódi Sebestyén, Szkárosi Horváth András, Sztárai Mi-
hály Iantjokra veszik Luther hősi dolgait, a "vormáciai út-
ját". Sőt Szegedi Gergely az énekeskönyvébe. a 2-ik zsol-
tárba is belevette Luther nevét és művét. És így a magyar
nép a templomokban is énekelt Lutherről, ami már túl is
ment a protestáns kultusz megengedett határán.

Az Ágostai Hitvallás jubiláris évében a reformáció
emlékünnepén Luthernek és a magyaroknak ezt az egy-
máshoz való kölcsönös személyes viszonyát elevenítsilk fel
és ilyen módon adózzunk hálával a nagy reformátor em-
lékének.

1.
Dr. Petz Gedeon, a budapesti egyetem hírneves tanára

kutatta először Luther irataiban a magyar vonatkozásokat.
A harkai evang. lelkész fiában, Geduly Lajos pozsonyi püs-
pök-lelkész unokájában bizonyára lutheránus családi em-
lékek is fokozták ezt a kutató kedvet. Ezekből a kutatások-
ból látjuk, hogy Luther jól ismerte a magyárok történetét
és részvéttel volt nemzetünk sorsa iránt. A török háború-
ról szólva megemlíti Luther az 1444. évi várnai csatát:
"Mily nyomorúságosan verték és ölték meg, úgymond, a
törökök a jó Ulászló királyt Várna mellett." És szóvá teszi,
hogya magyárok ezt a szerencsétlenséget Cesarini Julián
biboros pápai követnek tulajdonították, aki szintén ott ve-
szett el a várnai csatában. Egészen magyarosan írja Luther
a király nevét: "der feine König Lasla", S ugyanitt jegyzi
meg Luther, hogy később a Mohácsnál elesett Lajos király
is talán szerencsésebben harcolt volna, ha nem papi had-
sereget vezet a török ellen. Erősen hibáztatja ugyanis pa-
poknak és püspököknek a háborúba való keveredését.']

Még jobban ismeri Luther Mátyás királyunkat. En-
nek nevét is magyarosan (Matthiasch, Matiaske) írja, amint

1) Vom Kriege wider die Türken. Luthers Werke. Weimar, XXX.
2. Abtheil 113. l.
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magyar tanítványaitól hallhatta. A 101. zsoltár magyarázatá-
ban és asztali beszélgetéseiben többször szól róla. Úgy tün-
teti fel, mint a nagy hősnek, a jó és bölcs fejedelemnek
mintaképét. Összeméri Ill. Frigyes német császárral s azt
mondja erről, hogy nem volt híjával az észnek és bölcseség-
nek, de olyan bátorságot és olyan nagy gondolatokat még
sem adott neki Isten, mint Mátyás királynak. Cordatus Kon-
rád, a volt budai pap, Luther asztalánál mint a reformátor
szájából hallott szavakat jegyzé fel: "Mathiasko, rex Unga-
riae fuit optimus imperatorv.')

Hazánk történetéből ismeri Luther a magyar eredetű
pálos rendet. "Von Passional Christi und Antchristi" című
művében a pálosok szerzetes ruháját ,is fametszetben közli
s a hozzá írt versben írja, hogy magyar eredetűek, a ruhá-
jok fehér, könyvet hordanak a kezükben, nem sokat tudni
róluk mást, mint azt, hogy gazdag urak.P) Ismerte Luther
a magyar pénzt is, a magyar forintnak akkori nagy értékét
a rajnai forinttal szemben. Deutsche Messe című művében
ajánlja Luther, hogy a gyermekek a bibliai diktumokat a
prédikáció ból haza vigyék s mint agarasokat és forintokat,
zacskóba, erszénybe tegyék. Különösen "Róm. 4, 25. és Já-
nos 1,29. volna ilyen két jó magyar forint az erszényben't.f]

Luther felléptéről az első hírt hazánkban a búcsú árus
Tetzel János leveléből ismerjük, aki már 1518-ban írja,
hogy Luther a 95 tételévei a magyarokat is annyira fel-
izgatta, hogy sehol sem érzi magát blztonságban.é) Szemé-
lyesen pedig Verbőczy István találkozott először Luther-
rel. A nemzeti pártnak ez a buzgó vezére nem értette meg,
hogy a nemzetek szabadságának is mily hatalmas szószó -
lója támadt Lutherben. Könyvet adott ki Werbőczv ellene
s üldözte híveit, de Wormsban mégis meghívta Luthert az
asztalához. Velök volt Balhi, a könnyelmű humanista po-
zsonyi prépost is. A hit dolgáról vitatkoztak ebéd felett, de
nem tudták Luthert megingatrii. Amint Fraknói püspök
mondja, Verbőczy talán a tüzes magyar borokban is bí-
zott, hogy leveszi lábáról a barátot, de csalódott.t)

1) Pett. G. Egyet. Phil. Közl. 1893. 398. 1. Kmmpelmeyer, Cor-
datus Tagebuch 166. Luthers Tischreden, Weimar, 1913. II. 518.

2) Luthers Werke, Weimar XIX. k. 27. J. A verset már Bauhofer
is közölte. Gesch. der ev. Kirche in Ungarn 496. J.

3) A német mise. Ford. Paulik J. Luther művei IV. k. 447. l.
Emmaus felé, 1929. 281. 1.

~) Jászai P. A m. nemzet a mohácsi vész után. 1. 478. Poko ly .T.
Erd. ref. eh. tört. 1. 30.

6) Fraknói, M. a mohácsi vész előtt. 34. Verbőczy életrajza 165.
I, és Századok 1905. 452. Verbőczy Catharinus A. dominikánus köny-
vét is kiadta Luther ellen.
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Ezután is csakhamar szomorú híreket hallott Luther
Magyarországból. Az osztrák huszita családból származott
Cordatus Konrád budai pap esztergomi fogsága után két-
szer is Wittenhergbe menekült és Luther fogadta a házába.
Tőle hallott Luther a "Lutherani comburantur" törvény-
ről és a Cruss János nevű könyvárus szolgáről, akit Budán
égettek meg 1524-ben a könyveivel együtt. Ezt az adatot
Luther leveleiböl tudjuk hitelesen. A szolga neve csak újab-
ban derült ki. 1) Háromnegyed évi budai és esztergomi fog-
ságáról pedig maga Cordatus számolt be Luthernek. így
írhatta Luther azt is, hogy Olagonosz püspökök, akik Ma-
gyarországon igen hatalmasok, néhány ártatlannak a vé-
rét ontották't.P)

Cordatus értesítette l.uthert arról is, hogy Mária ki-
rálynénk védi és pártolja a lutheránusokat. Szalkai László
primás 1526 június l3-án ijedten értesítette Burgio pápai
követet, hogy Máriának összeköttetése van Lutherrel.P] Cor-
datus volt ez az összekötő, aki börtönéből szabadulva ismét
Lutherhez menekült. A vett hírek után Luther többé nem
is hallgathatott. írni készült. Írt volna Máriának akkor is.
ba a mohácsí vész és Lajos király halála be nem követke-
zik. Kegyes emberek, úgymond, jó hírt hoztak neki Máriá-
TÓl.Eredetileg csak azt akarta írni, hogy tartson ki erélye-
sen és terjessze bátran Isten szent ígéjét Magyarországban.
De mivel a török ezt a siralmat és nyomorúságot hozta az
országra s a királyné férjét, a nemes ifjú sarjat (das edle,
junge BIut) megölte, változtat Luther a szándékán. vigasz-
faló levelet ír,

Ha a püspökök Magyarországban útját nem állották
volna az evangéliomnak - írja Luther - most az egész
világ azt kiabálná, hogy a mohácsi eset a lutheri eretnek-
ség miatt zúdult az országra. De most ám lássák, kit mOD-

danak ebben bűnösnek. Luther ezután szép szavakkal fejezi
ki részvétét a fiatal özvegy királynénak s vigasztalására
négy zsoltár (a 37., 62., 94. és l09-ik) magyarázatát kÜldi
néki. S már ezekben is (a l09-ikben) felpanaszolja, hogya
fejedelmek és püspökök békében hagyják a törököt, de a
szegény polgárt és lelkipásztort, kinek alig van meg a napi
kenyere, üldözik az evangéliom miatt.t) .

1) Lásd Payr S. Cordatus K. budai pap, Luther jó barátja 12. 1.
!) Vier tröstIiche Psalmen an die Königin zu Ungarn. Luthers

Werke. Weimar, XIX. 542.
S} Bunyitay, Ehtört. Emlékek I. 204.
') Luthers Werke. Weimar, XIX. 604. 1. Luthernek ezt a levelét

német és magyar nyelven a mohácsi vész emlékére Vértesi Zoltán m.
bolyi lelkész is kiadta. Pécs, 1926.
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.1utheruek már ebből a leveléből is kitetszik nem csak
a fiatal királyi pár, hanem Magyarország iránt való meleg
érdeklődése is. Csak a magyar püspökökre haragszik. Lu-
ther, Cordatus és a Budára meghívott Speratus Pál II. La-
jost sem tartották a reformáció ellenségének. Sajnálják ko-
rai gyászos halálát. És e levél kapcsán találunk adatot arra
is: mint vélekedett Luther a török veszedelemről. Tudjuk,
hogy ezzel a kérdéssel Pethő Sándor könyve egész kis vi-
hart támasztott csak nem régiben is.

A vita onnan keletkezett, hogy már X. Leó pápa 1520-
ban az első átokbullában a kárhoztatott tételek közé bele-
vette Luthernek azt az állitólagos tanítását is (34. p.), hogy
a török ellen hadakozni annyi, mint a vétkeinket büntető
Isten ellen harcolni.'] Holott Luther csak annyit mondott,
hogy a török Isten büntetése rajtunk. Azért a töröknél is
nagyobb baj a bün, ettől szabaduljunk mindenek előtt. A
török veszedelem nagyságát egész mívoltában Luther akkor
még nem ismerte fel. De már akkor is nem a török ellen
való hadakozást rosszalta Luther, hanem igen is azt vetette
szemére a fényűző pápai udvarnak - amint ezt előbb már
a humanista Hutten Ulrik és több más német is megtette -
hogya török háború csak ürügy a pénzgyűjtésre, amit az-
után Rómában más célokra tékozolnak el. Sürgette Luther
is a török ellen való hadakozást, de azt kívánta, hogy a ke-
resztyén sereget a török ellen ne a pápa vezesse, hanem a
császár és a német nemzet. Már a mohácsi vész után is meg-
rótta a fejedelmek késedelmességét, később pedig kemény
hangú iratokat is írt e tárgyban.f A pápával együtt egyik
erőshangú szép énekében is a török veszedelmet említi:
"Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, ~ Und Steuer des
Papsts und Tűreken Mord". Ezt az énekét Cordatus tette
közzé először (1542) a Magyarországba vonuló némel csa-
patoknak Írt könyvecskéjében, Szekfű Gyula is újabb nagy
történeti művében elismeri: "Hutten és Luther nyilatkoza-
tai távolról sem azt tartalmazzák, mintha ők helyeselték.
vagy éppen kívánták volna a török hódítás terjedését".
(Magyar Tört. IV. k. 110. 1.)

1) 34. Praeliari adversus Tureas, est repugnare Deo visitanti
iniquitates nostras per rillos. Mírbt, Quellen zur Gesch. des Papst. 4.
Aufl. 258. 1.

2) Luther idevágó művei: Vom Kriege wider die Türken és a
másik: Heerpredigt wider die Tüeken, (Wittenberg, 1529.). Weimari
kiadás XXX. k. 2. rész 81. és 149. 1. Luther 1529. írja: "Ego usque ad
mortem luctor adversus Tureas et Turcarum Deum." Enders, Luthers
Briefe VIlI. 176.
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Már csak ez a törők veszedelem is állandóan Magyar-
országra vonta Luther figyelmét. Lajos királyról többször
emlékezik ő is, miként barátja, Cordatus, részvéttel. De
Ferdinánd királyt nem szerette, amióta szigorú rendeletét
az eretnekek ellen Budán 1527-ben kiadta. Asztali beszélge-
téseiben megrója Ferdinándot, hogy spanyolokkal foszto-
gatja és tartja megszállva Magyarországot. Ezek is, mondja
Luther, olyan kockával játszanak, mint a török s attól fél.
hogy Ferdinánd miatt a török lesz urrá és Magyarország el-
vész a keresztyénségre nézve. íme Luther az idegen Habs-
burg Ferdinándot kárhoztatja, míg VU. Kelemen pápa 1529-
ben a nemzeti párt nagy bosszúságára János királyt, a ma-
gyart, vetette egyházi átok alá. Ez nagy változást is idézett
elő a magyarok szívében.']

Mária királynénkról, Cordatus védőjéről, még évek
mulva is kedvesen emlékezik meg Luther. Asztal felett Cor-
datus jelenlétében mondotta: "Én nem szívesen irok leve-
let, de akinek mégis irok, az aztán jó barátjának tarthat.
Ezt mondta, úgymond, Mária királyné is annak az ifjú-
nak, aki levelemet elvitte néki: "Látom, hogy Luther Már-
ton doktor szerét engemet". Ezek a királyné szavai. Mária
később is még öt kérdést intézett Lutherhez az úrvacso-
rára vonatkozólag. "Mária királyné éneke" belekerült az
evang. énekeskőnyvbe s a királyné még 1530-ban, az augs-
burgi gyűlésen is védte Luthe-r híveit, ahol Henckel János.
Mária udvari papja is, Spalatin György feljegyzése szerint,
az evangélikusok pártján állott. 2)

De nem csak az uralkodók dolga érdekelte Luthert.
A magyar főurakkal, városokkal, a papokkal, tanítókkal
is szívesen levelezett, a magyar diákokat szerétettel fogadta
házába. Révay Ferenc nádori helytartó, akinek fiait Stöcke]
Lénárd és Gyalui Torda Zsigmond neveIte, 1539-ben a
zwinglianizmusról intézett hozzá kérdést és Luther udva-
rias hangon azonnal válaszolt. Csodálja, hogy ez a magyar
főúr nagy elfoglaltsága között is annyira ismeri a zwing-
liánusok okoskodását, de égre, földre kéri, ne engedje ma-
gát megtévesztetni, hanem maradjon meg az igaz hitben.
Amint ideje lesz, újból és részletesen fog neki írni és 1543-
ban Luther csakugyan egy sajátkezű iratát kűldte meg Ré-
vaynak Dévai állal. A Révayak kisselmeci levéltárában ál-
lítólag még négy levele volna Luthernek. A magáncsok kő-
zűl Írt Luther 1530-ban Erdélyi Antal kassai lelkésznek.

1) Luther nyilatkozatait lásd: Payr S. Cordatus Konrád 31. 1.
Tischreden, Weimar, ll. 652.

') Tischreden, Weimar, II. 414. Spalatini G. Annales Reforma-
tionis Lutheri. Leipzig, 1718. 140. 1. (Sopr, Iye. kvtár Le. 456.).
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1543-ban Ramasi Mátyás szebeni lelkésznek, 1544-ben Hon-
ter János brassói reformátornak.")

A városok közül írt a bártfaiaknak és 1544-ben az
eperjesieknek. Ez utóbbiban is a magyárok iránt való rész-
vétét fejezi ki. "Szomorú leveleteket - írja Luther - szí-
vernnek nagy fájdalmávalolvastam, látván Istennek harag-
ját, sőt a mi bűneinknek súlyos terhét is, mely arra kény-
szerítette Istent, hogy a töröknek oly szörnyűséges furia
hadát küldje ellenünk. Adja Isten, hogy észretérjünk és
bűnbánatunkkal engeszteljük ki haragját." Ebben a levelé-
hen védi Dévait és Melanchthont is. A török háborúk ide-
jén többször vett Luther tudósításokat Magyarországból.
Ezeket ki is nyomatta, hogy a németeket a háborúra buz-
dítsa. így például 1542 február 16-án is Magyarországból
vett újsághireket nyomatott ki Wittenbergben,. amint Jus-
tus Jónasnak Halléba írja: "Hungarioas narrationes edi
typ is curavimus". Bizonyára az volt ez, mely ily címen je-
lent meg: "Ware Neu Zeitung vom Türcken, durch einen
glaubwirdigen Man, der damit und dabey gewest aus Un-
garn einem guten Freund zugeschrieben". És Luther 1541-
ben újabb iratot is adott ki a török ellen: "Vermanung zum
Gebet wider den Türcken". (Wittenberg, 1541.)2)

De nem csak Ievelezett Luther a magyarokkal, hanem
házában is szívesen fogadta a magyar látogatókat. Lauter-
bach Antal wittenbergi káplán jegyezte fel, hogy 1538
augusztus 5-én több magyar jött hozzá egy kéréssel és Lu-
ther szívesen válaszolt nekik. 3) Magyar diákok is sokszor
keresték fel Luthert. Énekeit s ezek hangjegyeit első ma-
gyar egyházi költőink Wittenbergből hozták haza. Gálszé-
esi István gyulai tanító 1536-ban az első magyar énekes-
könyvébe Luther három énekét és ezek eredeti hangjegyeit .
vette fel.") Dévai, Sylvester, Batizi, Heltai, Abádi, sőt még
a kálvinista Szegedi Kis István is ott jártak Luther házá-
ban. Skaricza Máté szerint még Szegedinek is eleinte Lu-
ther volt a főfő mestere s a reformátor halála Szegedit fe-
lettébb megdöbbentette, mert az a hír terjedt el róla, hogy

l) Ribini, Memorabilia I. 43. Fraknói, Révai fiúk isk. 62. Bunyi-
tay, Eht, Em1. IV. 277. Révész I. Dévay tanításai 14. 1. Masznyik E.
Luther művei VI. k 433. Theol. Szaklap 1917. 81. 1.

') Ribini, Memorabilia I. 60. Masznyik E. Luther művei VI. 43-1.
Enders, Luthers Briefe XIV. 132. Buda elestét 1541. szept. elején egy
tábori lelkész Írta meg Luthernek. Corp. Ref. IV. 654. ZKG. 34, 100. 1.

3) Lauterbach, Tagebuch 107. Walter W. Luthers Charakter 185.
') Erdélyi Pál, M. Könyvszemle 1887. 215. Divéky A. U. o. 1911.

10. Payr S. Luther és az egyházi ének. 20. J.
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ez a tanítvánx is, miként egykor János apostolról hitték.
nem hal meg. )

Egyik magyar tanítványa valami növénymagot vitt
ki Luthernek Wittenbergbe. A reformátor a házi kertjébe
ültette el s mandragorának tartotta, amilyennek bogyójábóli
adott egykor Rákhel Leának (1. MÓz. 30, 14.). Más magyar
ifjak pedig hireket, anekdótákat hoztak neki Magyarország-
ból. Ilyen volt az, hogy egyik magyar püspök azzal biztatta
a katonákat, hogy csak küzdjenek bátran a török ellen.
mert ha elesnek is, még azon a napon az Úrral fognak a
mennyországban együtt vacsorálni. Maga a püspök azonban
elfutott a török elől. S midőn a katonák ezért kérdőre von-
ták, azt felelte: "Úgy ám, édes fiaim; de én ma nem vacso-
rálok, én ma bőjtölök". Ezt Luther mint magyar anekdó-
tát beszélte el.2)

De legtöbbet mond Luthernek Dévai Mátyáshoz, a
magyar Lutherhez való viszonya. Amit idősb Hévész Imre,
Dévai első életírója, még kétségbe vont, hogy Dévainak Lu-
ther házában lett volna ingyenes asztala és szállása, azt
hiteles forrásból a Protestáns Szemle jubiláris füzetében
(1917), azt hiszem, meggyőzően bebizonyítottarn. Aurifaber
János, Luther egyik asztaltársa ugyanis az "Asztali beszé-
dek" első kiadásának (Eisleben 1566.) vastag kötetében
mint Luther szájából hallott esetet mondja el, hogy volt
WiUenbergben Luthernek egy asztaltársa [Ttschgánger},
Dévay Mátyás (de Vay) nevű, e,gy magyar, aki Luther há-
zában lakott is Wittenbergben". Es Luther mondta el Auri-
faber szerint azt az érdekes eseményt is, amit id. Hévész
szintén csak egyházi mondának minősített, hogy János ki-
rály helytartója Budán puskaporos hordókkal tette próbára
Dévainak és papi ellenfelének hitét és lelki bátorságát.
Csengey Gusztáv "A budai párbaj" című szép versében
(lásd: Hárfahangok 206. 1.) írta meg ezt s többé nem szabad
a mondák sorába helvezniink, mert Luther 1546-ban, ke-
véssel halála előtt mondta el s bizonyára a magyaroktól, va-
lószínűleg magától Dévaitól hallotta. 3)

Dévairól itt nagy dícsérettel szól Luther. Látszik,
hogy mennyire szívébe fogadta öt. Dévai példájával bizo-
nyítja Luther, hogy az igaz keresztyének az evangéliom

1) Skaricza-Farag6, Szegedi Kiss I. élete. 10., 17., 60., 63. Payr
S. i. m. 25. 1.

J) Loesche G. Analecta Luth. et Melanthoniana 379. 1. és
Kroker, Luthers Tischreden in der Mathesiusschen Sammlung. 385.

3) Lásd Payr S. Dévay Mátyás Luther Márton házában. Prot.
Szemle 1917. 632-642. Lauterbach feljegyzését Stangwald, Selnecker,
Förstemann és Bindseil is közlik, valamint Thoma Albert Bora Kata-
lin életrajzában. .
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ügyéért bátran mennek a tűzbe, sőt a halálba is, mint a
régi időkben a vértanuk. De volt Luther házának más ma-
gyar diákja is, Stöckel János, Lénárd unokaöccse. Ezt a
betegségében Bóra Katalin ápolta és diákszokás szerint
mégis adós maradt a szálláspénzéveI. Luther özvegye a szük-
ségtől kényszerítve, Bártfa városától a wittenbergi egyetem
útján kérte 1565-ben, hogy hajtsák be adósától a negyven
tallért és három garast. Szeretjük hinni, hogy csak ez az
egy magyar diák volt Lufherék háza iránt ily hálátlan.']

Dévai iránt Luther mind végig a legnagyobb bizoda-
lommal volt. Midőn az eperjesiek az úrvacsorai tantói való
elhajlással vádoltak be Luther előtt, ez 1544 április 21-én
kelt válaszában írja nekik: "Egyébként amit Dévay Mátyás-
ról írtok, azon nagyon csodálkoztam, mivel neki nálunk is
annyira jó hírneve van, hogy nekem magamnak is nehe-
zemre esik a ti írástoknak hitelt adni".")

II.

Mert ha Luther szerette és megbecsülte a magyaro-
kat, viszont ezeknek lelkéből is korán eloszlott az a Ver-
bőczy-féle nemzeti elfogultság. A pápa iránt való buzgal-
mukat lehűtötte a János királyra kimondott egyházi átok.
A magyarok nagy számmal siettek Wittenbergbe, Luther
iratait magukkal hozták, énekeit lefordítottálc és kiadták.
Sok született magyar írt és szólt itt nagy hálával és elra-
gadtatással Lutherről. Szellemi nagysága lenyűgözte ma-
gyar hallgatóit is. Nem csak Melanchthon személyisége
volt ily hatással nemzetünkre, hanem Lutheré is. Anémet
nyelv nemtudása nem volt oly nagy akadály, mint azt ren-
desen feltüntetni szokták. Hiszen akkor a latin volt nem
csak a tanítás, hanem a társalgás nyelve is. Luther aszta-
lánál a férfiak beszédébe néha még Bóra Katalin is latinul
szólt bele. És a német városokban a nép között valamit
csak a nagy magvárok (Dévai, Sylvester, Szegedi) is meg-
tanultak németül.

A magyar reformáció bámulatos gyors terjedésében
Luther személyiségének, a vele való érintkezésnek is nagy
volt a hatása. Az evangéliomi igazság hódító ereje mellett,
melyet Luther élőszóval és irataiban hirdetett, a reformátor
személyiségének a varázsa és Ienyűgöző ereje is közreha-
tott, hogy hallgatói és olvasói közül oly sok lelkes, elszánt

1) Az egyetem levele a bártfai levéltárban. Közölte a Magyar
Sz6 1904. febr. ll.

') De Wette Luthers Bríefe V. 643. Klein S. Nachrichten II:
103. szerint Luthernek ez a levele megvan Eperjesen a városház levél-
tárában.
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híve támadt a magyárok között is. A rostocki Walther Vil-
mos mesteri módon rajzolta meg Luther jellemét.'] Ebből
sokat megérthetünk. Ö mondja azt is, hogy többször voltak
Luthernek más nemzetbeliek mellett magyar látogatói is. A
nagy reformátor jelleme, rendíthetetlen, mély hite, Istenben
való bizodalma, alapos, mély tudása, szókimondó, bátor
őszintesége és igazságszeretete, nemes szívböl fakadt áldozat-
kész önzetlensége, páratlan vendégszeretete, a gyermekek-
hez is lebocsátkozó mély kedélyvilága, családias, meleg ér-
zése, szellemes humora és vidámsága, kiváló költői talen-
tuma, a zenét ésegyéb művészeteket kedvelő és megbecsülő,
a természet szépségeiben elgyönyörködő fennkölt nemes
lelke, - mind ezek lebilincselték a vele érintkező magya-
rokat. Hiszen e jellernvonások közül több is annyira rokon
a magyarokéval. Nem csoda, ha a Wittenbergből hazatért
magyarok mély benyomásokat, kedves emlékeket, hódoló
tiszteletet hoztak magokkal Luther házából.

A kisszebeni Sréter Kristóf írja, hogy a magyar bánya-
városi diákoknak már a reformáció hajnalán kedves éneke
volt:

Élj, óh élj, én jó Lutherem,
Mind azt mondjuk: üdv tenéked,

Igazságnak tüköre! 2)

Legnagyobb lelkesedéssel pedig Dévai szól itthon Luther-
ről, ami érthető is, rnert hiszen ő háromszor is (1529, 1537,
és 1541) megfordult Wittenbergben, Szegedi Gergely fran-
ciskánus ellen írt művében elragadtatva mondja: "Amaz egy
ember, Luther, ki kegyességére és kitűnő műveltségére
nézve egyaránt tiszteletre méltó, nem tetszik nektek, mi-
vel saját színeitekkel festett le titeket... Ha minden erő-
töket megfeszítitek is, mégsem bírjátok leverni ezt az egy
embert, akit a jó lsten nekünk nestori évekig tartson meg.
Csak valld meg, te gonosz barát, hogya Luther tudománya
mennyire egyezik a Szentlélekkel és mennyire csak a Krisz-
tus dicsőségét keresi egyedül'i.')

1) Lnthers Charakter. Leipzig, 1917. Megjelent magyar nyelven
is. Ford. dr. Victor János. Budapest, 1917.

0) Fabó A. Monumenta II. 50. Vive, vive, mi Luthere, - Cuncti,
tibi dicunt: chaire, - Veritatis speculum! Schlaginhaufen János ma-
gister is 1537. a már szinte félholt Luther mellöl "Lutherus vivit,
Lutherus vivit'" kiáltással futott vissza Schmalkaldenbe. (Köstlin, 5.
kiadás II. 391.). Szépen idézi ehelyet b. Radvánszky Albert egyet.
felügyelő a "Luther lelke" ajánló soraiban.

3) Dévai "Apologia propositionum" művéböl. Idősb Révész 1.
fordítása. Dévay B. M. életrajza. 87. 1.
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És ebben a lelkesült magasztalásban sok magyar egyet-
értett Dévaival. Szkárosi Horvát András tállyai lelkész
1549-ben egyházi énekbe, a 2-ik zsoltárba szövi bele Luther
nevét és reformációját:

De Luther Márton kárt tőn Pápának,
Hogy megjelenté vétkét Rómának
És elhirdeté mind az világnak:
Immár nincs haszna az sok búcsúnak.

És hátrább, ugyanebben a zsoltárban folytatja:

A szerzetesek, kik ezt nem tudják,
A Luther Mártont csak szidalmazzák,
A jámborokat csak háborgatják,
Nagy vakságokat mert ők nem látják.

Ez az ének a "Jámbor házasok nótájára" Szegedi Ger-
gely 1569. évi debreceni énekeskönyvéhen legelől van 2.
szám alatt Psalmus II. felirattal s három évvel előbb benne
volt már a váradi énekeskönyvben. Tehát a templomokban
is énekelték.

Még a mi jó Tinódi Sebestyén lantosunk is Török
Bálint és Nádasdy Tamás udvarában nevén említve énekel
Lutherről. "Kurfirstnak megfogása" című, a schmalkaldeni
háborúról írt históriás énekében 1) mondja róla:

Idő vala akkor bolond vakságba,
Nagy tévőlygés vala az hit dolgába;
Luther Márton hirdetni kezdte vala;
"Az az jó hit!" - mind ezt kiáltja vala.

Az pápa ellen kezde prédikálni,
Az emberi szörzés ellen szóllani,
Evangéliomot kezdé hirdetni,
Sokan kezdének ő mellé támadni.

A jó lutheránus Sztárai Mihály is Athanasius püspök
életrajzában nagy lelkesedéssel emlékezik Lutherröl.")
Mintegy az "Erős vár" visszhangja csendül ki verseiből, ha
halljuk:

Sőt az mi időnkben már ez új törvényben
Ö szent igéjének hirdetésében
Harminczkét esztendeig megtartá éltében
Jámbor Luther Mártont ő igaz hitiben,
Mert bízék Istennek az ő segítségében.

1) Szilády A. Régi Magyar Költők Tára Ill. 192.
2) Szilády A. Idézett műve V. 207.
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Voltanak utána nagy sok álnoksággal,
Méreggel, fegyverrel és hatalmassággal,
Hogy őt elvesztenék, avagy számkivetnék,
De ők nem használtak semmi ravaszsággal,
Mert Isten tartotta őtet ő oltalmával.

Mikor bément volna az Vormácziában
Károlyeleiben az egy új udvarban,
Allhatatos volt az ő szólásában,
Igen bízék vala Isten oltalmában,
Azért ő nem méne hátra az igazságban.

S azzal végzi Sztárai ezt a kis életrajzot, hogy Luthert
az Isten "ez árnyékvilághól kivevé és vivé mennyországba".
És utóbb Cranmer Tamásról írt énekében. 1) Sztárai ismét
szól róla:

Ezután Luter Mártont hogy az Isten támasztá
Ki által szent igéjét nyilván predikáltatá,
Az páp a tudományát véle megcsúfoItatá,

Sokkal megutáltatá.

Schesaeus Keresztély medgyesi szász lelkész és latin
költő is Dévai Mátyásról azzal akarja a legnagyobb dícsére-
tet mondani, hogy magyar Luthernek nevezi:

Excellens etiam Devay pietate Mathias
Dicendi valuit tanta ubertate, Lutheri
Ungarici ut vulgo praeelarum nomen haberet,")

íme így emlegetik és dícsérik Luthert már első ma-
gyar poétáink. Sőt még az ellenfél sem vonta meg tőle tisz-
teletét. Luther művei hatással voltak a római katholiku-
sokra is. Simontornyay Gergely, a fehérvári prépost tit-
kára már 1534-ben azzal küldé meg Luther posztilIáját
Coelius Bánffy Gergely pálos írónak, hogyannál különb
könyvet nem látott a nap alatt. Kapothi Imre ipolysági
premontrei prefektus is 1538··ban a maga pénzén szerzé
meg ugyanazt. Bebek Imre fehérvári prépost pedig 1546-
ban Nádasdy Tamásnak küldé meg Melanchthonnak Lu-
ther, a nagy ember (Lutherus magnificus) felett mondott
beszédét. A reformátornak két hatalmas énekét (Erős vá-
runk és Mennyből jövök) a magyar római katholikusok is

1) Szilády A. Régi M. Költők. Tára V. 242.
2) Ruinae Pannonicae c. művében Wittenberg 1571. Révész, Dé-

vay B. M. életrajza 27. 1.

6
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felvették énekeskőnyveikbe és a többszörös tilalom ellenére
két évszázadon át énekelték.']

A magyar költők közül talán csak az egy .Felnémeti
Névtelen" irt 1565-ben Heves megyében a "Luther-papok"
ellen, tehát az sem magát a reformátor személyét támadta,
hanem a méltatlan lelkészek erkölcsi életét, a szegénység-
ből a gazdagsághoz és fényűzéshez való visszatérését, a ta-
nításban való ingadozását ostorozta nagy túlzással. A maga
nemében ritka és érdekes versnek. melynek "Cantio ad
notam: Hálaadásokban" a címe, itt csak az első strófáját
közlöm:

Jer, mi emlékezzünk az Luter papokról
És annak utánna az ő életekről,
Predikálásoknak nagy változásáról,
Önnön beszédeknek megcsúfolásáról.j]

Magyar főuraink Luther fiát, Pált, a kiváló orvost is
megbecsülték. A beteg Batthyány Boldizsárnak Corvinus
Illés bécsi orvos 1575 július 14-én olyan elixirt küldött,
melyet Luther orvos fia készített s mely elixír a branden-
burgi őrgrófot állítólag a haláltól mentette meg. Ez a Cor-
vinus Batthyánynak "Carmen de Cygno" című versét is
megküldte, mely Lutherről szól.3) Takáts Sándor szerint
Batthyány csodálója volt Luther Mártonnak. A Batthyá-
nyak várában, a németújvári toronyszobában még újabb
időben is megvolt az a régi kép, mely Luthert a wartburgi
várban szakállas György lovagnak ábrázolja.é) A Zrinyi ek
csáktornyai várában is Luther és Bóra Katalin igen díszes
arcképét őrizték még a XVII. században is.5) És az is méltó
a feljegyzésre, hogy Szenczi Molnár Albert tudósunk Lu-
ther rokonsá gába házasodott. Luthernek János fia ugyanis
nagybátyja volt Szenczi Molnár feleségének, Ferinarí Wild-
preter Kunigundának. Luther János mint weimari hercegi
tanácsos, 155:~-ban Cruciger Gáspár wittenbergi tanár
leányát, Erzsébetet vette feleségül és e réven volt Szenczi
Molnárral is a rokonság.")

Luther jellemének egyik kiváló, vonzó tulajdonsága
volt a meleg, keresztyén családiasság. Már az ő theológiájá-

1) Bunyitay, Ehtört. Em!. II. 312. Ill. 246. Payr, Luther és az
egyházi ének 37. 1.

2) Szilády A. Hégi M. Költők Tára VII. 293. és 415.
") Takáts S. Rajzok a török világból. 1. 37. Takáts, Zrinyi ~1.

nevelőanyja 39. 1.
4) Vasvármegye monografiája 76. 1.
5) Szitágvi Sándor, Tört. Rajzok 216. Tollius Jakab feljegyzése.
6) Dézsa L. Szenczi Molnár A. 174. és Sz. Molnár naplója. Payr S.

Szenczi Molnár atyafisága Luther Mártonna!. Harangszó 1919. 86.
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han, az istenfiúságban is megvolt ennek az alapja. Luther
Istenben is nem annyira a mindenható Teremtőt, a világ
szigorú bíráját és Urát látta, mint inkább az irgalmas, sze-
rető Atyát, aki egyszülött Fiában minket is fiaivá fogadott.
Nem a félelem, rettegés, hanem a bizodalom volt szívében
az alapérzés. Ez a szerétet és bizodalom uralkodott családi
életében is. A házasságot, a gyermeket Isten legnagyobb ál-
dásának, a boldogság forrásának tekintette. És ezt a meleg
családiasságot örökségül hagyta egész egyházfelekezetére.
Még a magyar kőzmondás is szól erről. Károlyi Sándor
gróf felesége, Barkóczy Krisztina, aki leülönben balkeresz-
tényeknek nevezte a prostestánsokat, a XVIII. század ele-
jén egyik levelében valami nélkülözhetlen dologról írja:
"Olyan, mint lutheránusnak az asszonyember, ki nélkül
éppen nem lehet".'] Bizony az agglegénység. a cölibátus
nem is Luther lelke szerint való. A jó lutheránus papi ház
hazánkban is kedélyes családiasságról. megelégedett vi-
dámságról, a bő gyermekáldásról vált ismeretessé. Ezekben
nincs egyke. Ezekre már régóta inkább ezt a jelszót adták:
"Multi Libri et Liberi". Sok könyv és sok gyerek. Petőfi
Sándor utólérhetlen családi költészetének gyökerét is szü-
leinek, a derék, jó evangélikus házaspárnak családi életében
kell keresnünk.

A tisztelet és kegyelet a magyarok közőtt Luther neve
és emléke iránt áthúzódik a hosszú századokon. Az első
százados jubileumon, 1617-ben, Thurzó Györgyné Czobor
Erzsébet nádorasszony házában Bitsén még együtt ünne-
pelték Luther tételeinek kifüggesztését a Perényi, Zrinyi,
Rákóczy, Nádasdy, Révay, IlIésházy, Bocskay, Batthyány
és Bánffy családok tagjai. Lőcsén pedig Thurzó Szaniszló
látta vendégü! a papságot és városi tanácsot. És így ünne-
pelték az evangélikus magyarok Luther művének kétszáza-
dos jubileumát is. Dobner Nándor soproni polgármester,
ki a rózsahegyi zsinat után az 1709. és 1715. évi pozsonyi
országgyűléseken oly erélyesen védte az evangélikusok jo-
gait, 1717 október 31-re igen szép jubileumi verset Írt:

Mily régi, tán kétszáz éves Luther Márton tana?
Nem, mert Isten igéjében régóta meg vala
A próféták s apostolok írás in fundálva,
Ez az ősi keresztyénség igaz tudománya,")

1) Barkóczy. Kr. levele közölve: Századok 1898. 548. 1.
2) Cyprían E. S. Hilaria evang. vom and em evang. Jubelfest.

Gotha 1719. Hatalmas, díszes kőtet, sok rézmetszettel. Dobner versét
az eredeti német nyelven közli: "Wie alt ist Luthers Lehr? VieIleicht
zweihundert Jahr?"

6*
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A vershez, mely nagy vitára adott okot, Grünler Gottlieb
soproni kántor külön zenét is Írt s a soproni templomban
adták elő. A három- és négyszázados ünnepeket is még na-
gyobb keretben és áldásos, szinte kerszakos maradandó ha-
tással űnnepelték meg a magyar evangélikusok is.

Drága és becses volt a magyarságnak minden jel és
emlék, mely valamikép a nagy reformátorra utalt. Sopron
piacán 1524-ben ugyan elégették Luther iratait, de a város.
később örömmel fogadta és muzeális kincsei közé zárta.
midőn Luthernek egy eredeti levele került birtokába. Ahol
Magyarországról talán semmi egyebet sem tudnak, ott is
tudják és számba veszik, hogy Luthernek egy levelét Sop-
ron őrzi a levéltárában. Jörger Dorottyának, egy kegyes
osztrák matrónának Írta Luther ezt a levelet 1537 június.
3-án. S a családnak valamelyik katona tagja ajándékozta
később a városnak .. Jörger Károly gróf (t 1697) második
férje volt Thököly Katalinnak, Imre nővérének, akinek
alakja a soproni szép Szentháromság-szobron látható.')
Még becsesebb emlékei vannak Luthernek Budapesten: "A
keresztyén ember szabadságáról" című művének és a 109.
zsoltár magyarázatának eredeti kézirata. Valamint ott van
az egyetemes. evangélikus 'egyház levéltárában Luthernek
eredeti végrendelete, melyért ma is irígyel bennünket Né-
metország. Jankovics Miklós, a szerencséskezű magyar
gyüjtő szerezte meg és ajándékozta az egész kds vagyont érő
kéziratot egyházunknak. 2)

Nagy hatást gyakoroltak a magyarokra eleitől fogva
Luther művei, kisebb és nagyobb iratai. Ezek közül a Kis
Kátét kell első helyen említenünk. Dévai Mátyás az Ortho-
graphia Hungarica című Ábécéskőnyvébe egész részleteket
átvesz Luther től: a gyermeki imádságokat, az asztali ál-
dást, a szentírásbeli helyeket, az angyali üdvözletet, a ke-
resztvetést, az imádságok bevezető szavait. Már idősb Ré-
vész Imre kimutatta, hogy mind ezek szószerint Luthertől
valók, de Dévai nem HZ eredeti német kátét használta, ha-
nem ennek még 1529-ben megjelent latin kiadását, mert hi-
szen Dévai, mint maga bevallja, nem tudott nérnetül.P] Lu-
ther és Dévai szolgált azután mintául a többi magyar káté-
Írónak is: Gálszécsi Istvánnak (A ker. tudományról való
rövid könyvecske, Krakó, 1538.), Székely Istvánnak (Ke-

1) Luther levele Sopron város levéltárában. Payr S. cikke, Evang.
Egyházi Elet. Sopron, 1917. 340. 1.

2) Doleschall E. S. Luthers Testament, Budapest 1881. Payr S.
Luther sajátkezű végrendelete Budapesten. Ev. Egyh. Élet 1917. 408. 1.
Masznyik E. Luther művei VI. 421.

3) Id. Révész, Dévai élete 111. 1. Ifj. Hévész J. Dévaí B. M. taní-
tásai 113. 1.
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resztyénség fundamentumáról való tanuság, Krakó, 1538 és
1544.), Batizi Andrásnak (Ker. tudományról való köny-
vecske, Krakkó, 1550 és 1555.), Bornemissza Péternek (Első
könyvecske kicsin gyermecskéknek a ker. hitnek tudomá-
nyáról (Sempte 1577). Heltai Gáspár is, aki 1543 elején, te-
hát még Luther életében ment ki Wittenbergbe, Catechis-
mus Minor címü kátéját (Kolozsvár, 1550.) dr. Lakos Béla
tanulmánya szerint Luther nyomán Írta. A kolozsvári Hel-
tai-Hoffgref-féle nyomdának ez a magyar Luther-káté
volt az első terméke. Nagyobbik magyar kátéját is Heltai
(Catechismus, Kolozsvár, 1553.) valószínűleg Luther nagy
kátéja alapján készítette.'] A XVI. század végéről is maradt
a Könyvszemle (1881. 247.) szerint egy hiányos Luther-káté
a hely és az évszám jelzése nélkül. Damankos Madarász
Márton eperjesi lelkész 1629-ben Lőcsén adta ki Luther
Kissebbik Katechismusát seztán a végtelen sok kiadásból
különösen a Győri Káték (először Halle, 1709.) és a Pálfy
József által sajtó alá rendezett s a soproni tanítóképző által
kiadott Luther-káték váltak ki. A jubileumi évre Kiss Samu
írt "Dr. Luther M. négyszázéves kiskátéja" című alkalmi
füzetet (Győr, 1929.) és egyetemes ev. egyházunk is díszes ha-
sonmás lenyomatban az eredeti f'ametszetekkel adta ki Lu-
thernek ezt az örökbecsű művét, (Budapest, 1929.)

Luther Nagy Kátéját pedig magyar fordításban csak
most adta ki először az "Emmaus felé" szerkesztősége (Sop-
ron, 1930.). De kéziratban már ez is megvolt 1619-ben Pál-
házi Göncz Miklós győrpataházi ev. lelkész és dunáninneni
püspök fordításában.") Lefordította Pálházi Göncz ugyan-
ekkor Luther második nagybecsű hitvallási iratát, a
Schmalkaldeni Cikkeket is, de ez is kéziratban maradt.
Újabban dr. Masznyik Endre fordította Ie és adta ki Po-
zsonyban, 1900-ban. Luther 95 tételét lefordította és ma-
gyarázatokkal eUátva kiadta Paulik János (Budapest, 1899).
A reformáció jubileumára a 95 tételt díszes formában Vér-
tesi Zoltán magyarbolyi lelkész is kiadta (Budapest, 1917).
Paulik János füzete: Miért égette el Luther a pápa iratait?
(Budapest, 1900.) Luther három alapvető iratát (1. A né-
met nemzet keresztyén nemességéhez. 2. Az egyház babi-
loni fogságáról. 3. A keresztyén ember szabadságáról.) ma-
gyarázó bevezetésekkel dr. Masznyik Endre fordításában
a Magyar Prot. Irodalmi Társulat adta ki Budapest, 1901).
Majd a Luther-Társaság is 1904 óta "Dr. Luther Márton

1) Szabó K. Régi M. Könyvtár 1. 22. és 31. sz. Lakos B. Heltai
G. és kora, 7. 1.

2) Payr S. A Concordia-kőnyv legrégibb magyar fordítása. ET.
Egyh. és Isk. 1900. 332. 1.
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művei" címen több munkatárs sal (Stromp László, Márton
Jenő, Hamvas József, Mayer Endre, Bancsó Antal, Paulik
János, Hörk József, Rájter János, Arany Nándor, dr. Pröhle
Károly), dr. Masznyik Endre szerkesztésében hat vaskos
kötetet adott ki (Pozsony, 1904-1914). Nagy kár, hogy
az utolsó kötetből kimaradt Luthernek Mária magyar ki-
rálynéhoz írt levele, a négy vigasztaló zsoltár (37., 62., 94.
és 109-ik) magyarázatával. Vértesi Zoltán e levél mellett a
zsoltárokból csak igen rövid kis kivonatot közölt (Pécs,
1926). Zábrák Dénes soproni lelkész díszes nagy formában
Luther Posztilláit adta ki magyar nyelven (Házi Kincstár,
Braunschweig és Pozsony, 1896.). És a reformátor asztali
beszélgetéseiből is "Luther aranymondásai" címen dr. Masz-
nyik Endre két füzetre valót kiadott a Luther-Társaság
költségén. (Budapest, 1902.) A jeles Hans Preuss lipcsei ta-
nár füzetét dr. Szlávik Mátyás fordította le "LutheTi és kál-
vini vallásosság" címén. (Budapest, 1913.) Luther életraj-
zát megírta magyar nyelven: Török József. (Budapest,
1884), dr. Szeberényi Lajos Zsigmond (Budapest, 1889),
dr. Masznyik Endre (Pozsony, 1887), Gyurátz Ferenc (Pápa,
1888), dr. Masznyik Endre (Népies életrajz képekkel, Bu-
dapest, 1917) és újabban Luther ellenfeleivel polémizálva
dr. Szeberényi Lajos: Luther és Loyola (Békéscsaba
1928) és Luther ultramontán ócsárIói (Békéscsaba, 1920).
Rákosi György erdélyi ref. lelkész már régebben adta ki
"Luther Wormsban" című tanulmányát (Budapest, 1891).
A négyszázados évfordulóra a rostockí Walther Vilmos je-
les művét: "Luther jellemét" adta ki magyar nyelven dr.
Victor János (Budapest, 1917). Dr. Kovács Sándor "Luther
a wormsi gyűlésen" (Budapest, 1921) és dr. Payr Sándor
"Luther wormsi hitvallása" címen (Sopron, 1921) írt emlék-
fűzetet. Az evang. egyházi ének jubileumára is Payr Sán-
dor három értekezést adott ki "Luther és az egyházi ének"
címen (Debrecen, 1926). És legutóbb Elert Werner erlan-
geni tanár "Luther Marburgban" című füzetét fordította
és adta ki dr. Karner Károly egyetemi tanár. (Sopron, 1930.)

Hitvallási, polemikus, történeti és gyakorlati irányú
művei mellett nagy hatást gyakorolt Luther a magyar re-
formáció híveire énekköltészetével és z'eneművészetével·is.
Láttuk már, hogy Gálszécsí István 1536. évi első magyar
énekeskönyvének töredékében is Luthernek három éneke
maradt fenn az eredeti hangjegyekkel. És első magyar ének-
íróink közül Lutherrel még életében személyesen érintkez-
tek Wittenbergben Gálszécsin kívűl Farkas András, Sylves-
ter János, Dévai Mátyás, Batizi András, Heltai Gáspár, Sze-
gedi Kis István s talán még Szkárosi Horvát András is.
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Ezekre az énekköltő és zeneértő Luthernek egyénisége nem
maradt hatás nélkül. Magyarjaink németül ugyan nem jól
tudtak, de Luther énekeinek igen korán voltak latin fordí-
tásai és ezek közvetítésével vették át énekeit. Az "Erős
vár" fordításában ennek bizonyos előnye is volt. A 4. vers-
szak 2. vitás, nehéz sorát (Und kein Dank dazu haben) az
első magyar fordító ugyanis jobban megértette a latin forr-
dításból, mint az újabb fordítók az eredeti németből. A la-
tin szerint ennek az értelme: "Sive velit, nolit mundus". Lu-
ther is a párhuzamos helyeken ezt érti alatta. Hibásak tehát
az újabb fordítások, melyek a "Dank haben" kifejezést
"hála, köszönet", vagy "gondolat" szavakkal fordítják. Az
"Erős vár" első magyar fordítójának Ember Pál, Bod Pé-
ter, Gyulai Pál, Horváth Cyrill és Dézsi Lajos a régi hagyo-
mány alapján Skaricza Máté ráckevei ref. lelkészt tartják.
De Jakab Elek és az unitáriusok inkább Dávid Ferencnek
tulajdonítják az Erős vár első fordítását, mert az 1566. évi
nagyváradi (szerintük unitárius) énekeskönyvben jelent
meg először.') De Sztáray Mihály fentebb idézett versének
az Erős vár öt sorával való nagy rokonsága arra is enged
következtetni, hogy az első magyar fordítót Sztárayban ke-
ressük.

A XVI. század óta Luthernek ez a harci dala majdnem
minden protestáns énekeskönyvben benne van és pedig az
eredeti formában, melyet az irodalomtörténet igen kivá-
lónak ismer el. Bocskay vitézeinek, a szabad hajduknak
ez volt a csatadala. Kassán, az országgyűlésen, 1606-ban
ezt énekelték. Kocsi Csergő Bálint feljegyzése szerint a gá-
lyaraboknak is ez volt éneke. Mária Dorottya nádorasszony
felhívására Székács József az Erős várt az eredeti rövid
verssorokban fordította le s a pestiek és győriek kezdték
először így énekelni. Mai nap van már legalább ötven ma-
gyar fordítása. Sántha Károly, Csengey Gusztáv, Vietorisz
József és újabban Kozrna Andor is lefordította. Legelterjed-
tebb a dunántúli új énekeskönvbe felvett fordítás. Gyu-
lai Pál abban látta a magyar "Erős vár" irodalomtörténeti
jelentőségét, hogy ez volt az első magyar ének, amelyet nem
az eredeti zsoltárból, hanem már csak Luther énekéből for-
dított le a magyar költö, S ezután a magyar poéták is Lu-
thert követték a zsoltárok szabadabb átdolgozásában.P)

1) Borbély István figyelemre méltó okokkal bizonyítja, hogy az
1566. évi váradi énekeskönyv, mely tartalomban majdnem teljesen meg-
egyezik, de a felosztásban nagyon is eltér, Dávid F. és az unitáriusok
könyve. Egyet. Phil. Közl. 1913. 178. 1. Dézsi L. R. M. Költök T. VII. 355.

2) Payr S. Luther és az egyházi ének. Ill. Luther énekei magyar
irodalmunkban 35. és 40. 1.
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Luther egyéb énekeinek visszhangját is megtaláljuk
magyar irodalmunkban. Az "Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort" hirhedt verssora: "Und steur des Papsts und Tűrken
Mord" Szkárosi Horvát András "Kétféle hitről" című éneké-
ben is meg van:

Oltalmazz Úristen ez nagy foltos hittül,
Oltalmazz pápátúl és az tőrököktül.

És a magyar reformáció hajnalán feltünt "Juste Judex"
latin énekben is ezt találjuk: "Ne des vires Papae, Tureae,
- Sed da populo tuo... Confundantur et tabescant, qui
nos valunt perdere"."] És ezen a harcias hangon nincs is
mit csudálkozni, midőn az 1566. évi váradi énekeskönyvben
a "Megszabadultam már" kezdetű halotti ének felett ez a
megjegyzés áll: "Chistianus quidam sacerdos ab Archiepi-
scopo combustus Anno Domini 1550". E szerint az eszter-
gomi érsek 1550-ben még evangélikus lelkészt égettetett
meg.2)

Luthernek ez az éneke "Atya Isten, tarts meg minket"
kezdő sorral már 1566 óta meg van énekeskönyveinkben
s bizonyára már korábban is megvolt. Zempléni Ár,pád
újabban a kezdő sorokat szeIidítve fordította le:

Tarts meg, Uram, ígéd szerint,
A sok gonoszt Igázd le mind. 3)

Luther legkorábbi kedvelt énekei voltak még a ma-
gyarban: Bűnösök, hozzád kiáltunk, Oh Úr Isten, tekints
hozzánk, Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, Mi hiszünk az
egy Istenben, Jer mi kérjünk Szentlelket. A reformátor bá-
jos, kedves karácsonyi éneke: "Mennyből jövök most hoz-
zátok" aránylag csak későn, 1642-ben tűnik fel a magyarok
között a Lőcsén nyomatott "Keresztyéni Isteni Dicséretek"
című kötetben. Talán a túlságosan gyermekies hangja miatt
nem merték előbb a templomi énekek közé felvenni. Hi-
szen egyes kifejezéseit magok a németek is megváltoztat-
ták. A XVII. század óta a reformátusok is velünk éneklik.
de ezek egy idegen versszakot tettek elébe: "Az Istennek
szent angyala" kezdő sorral. Belevették ezt a Cantus Ca-
tholici (1651. és 1674.) kötetébe is. Bogisich Mihály kanonok
könnyedén ráfogta, hogy Luther róm. kath. latin énekből
(Illustris alto nuntio) fordította. Holott kiderült, hogy a

1) Szilády Á. Régi M. Költők Tára II. 186. és V. 273.
2) Szegedi G. énekeskönyve. Függelék 11. 1.
3) Ösvény 1920. évf. 195. 1.
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morva Leisentritt János budissini kanonok vette át énekes-
könyvébe 1567-ben Luther énekeit latin és német nyelven
s Bogisichék nagy tévedéssei ezt tartották az eredetinek.
Luthert itt az a kettős dicsőség érte, hogy ezt a szép kará-
csonyi énekét nem csak a német katholikusok, hanem 3

Cantus Catholici kötetébe a magyar jezsuiták is felvették.
Sőt Bogisich még 1886-ban is díszes hangjegyekkel közölte
s a dallamát is megdícsérte.'] Újabban Sántha Károly, sőt
Kozma Andor is lefordította Luthernek ezt a kedves éne-
két (A magas mennyből jöttem én) .2)

Szegedi Gergely könyvéig (1569) Luthernek 11 énekét
vették át a magyarok. A XVIII. században pedig a "Zenge-
dező Mennyei Kar" című énekeskönyvben, az evangélikus
enekek eme régi vastag törzskönyvében''] ez a szám 22-re
emelkedett. Ez már tekintélyes szám, Luther összes énekei-
nek kétharmada. Azóta egy magyar énekeskönyvben sem
volt, de az újabb német énekeskönyvekben sincs Luther-
nek ennyi éneke. Legújabb énekeskönyvünkben tíz
éneke van Luthernek. A reformáció négyszázados jubi-
leuma alkalmából Kozma Andor, Torkos László, Hegedűs
István, Zempléni Árpád is megkísérelték Luther énekeit le-
fordítani. Székács, Perlaky, Karsay. Győry Vilmos, Sántha,
Csengey, Masznyik, Vietorisz fordításai már régebben is-
meretesek voltak.

De nem csak énekköltészetével, hanem zeneművésze-
tével is lebilincselte Luther a magyarokat. Fel van je-
gyezve, hogy már a sziléziai Stolzer Tamás is, II. Lajos és
Mária királyné udvari zenésze Budán motette formájában
figurális zenét írt Luthernek "Noli aemulari" kezdetű zsol-
tárfordításához.é) És Luther is már 1528-ban és 1529-ben
felvette énekeskönyveibe Mária királyné híres énekét
(Ma-Ri-A versfökkel) a saját külön szép dallamával. Erről
az énekről Brandenburgi György írta 1529. jan. 15-én Ans-
bach városának: "Wir schikken euch auch hier innen ver-
schlosscn ein Lied, das des königs Swester Konigin Maria
wider iren bruder gemacht, da er ir einen Cristlichen pre-
diger verjagt hat."Ó)

1) Bogisich, Szegedi F. L. egni püspök énekeskönyve. Bp. 1886.
51. 1. Lásd: Payr S. Luther és az egyház] ének 32. 1.

J) Ösvény 1920. évf. 195. 1.
0) Dunántúl ezt a nép O-graduálnak nevezi még ma is.
() Köstlin A. H. Musikgesch. 306. Századok 1906. 552. Fogel J.

II. Lajos udvara 87. Payr. S. Luther és az egyházi ének 19. 1.
5) Kolde Th. Georg v. Brand und das Glaubenslied der Königin

Maria von Ungarn. Beitr. zur bayer. Kírchgesch. 1895. 82. 1. Payr S.
Mária a hum. magyar kírályné 17. 1.
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Luthertől tanulták meg a magyarok a hangjegyek
jelentőségét. Gálszécsi István Luther három énekét az ere-
deti hangjegyekkel, ötös vonalon a szokott négyszögletű
kótákkal közölte 1536-ban és ez lett a legrégibb nyomta-
tott magyar kótáskönyv. És Farkas András is Luther váro-
sából hozta haza az ének és zene szeretetét. "Jersze emlé-
kezzünk" kezdetű verses krónikáját ő is hangjegyekkel
látta el. Mátray és Szilády a dallamot is neki tulajdonítja
és 1538-ban ez lett a második magyar hangjegyes nyomtat-
vány. Sylvester János az egyházi és virágénekek kedvelője,
azt ajánlotta Nádasdy Tamásnak, hogy udvarában az ifjak
és a hajadonok az énekeket lantkísérettel énekeljék. A pél-
dát erre bizonyára Luthertől látta. Szegedi Kis István is,
mint Luther hallgatója kedvelte meg a zenét, melyet nem
csak az iskolában tanított, hanem, amint Luthertől látta,
tanítójával, Szebeni Jánossal baráti társaskörben is vacsora
és ebéd után énekeltek, a tanító az altot, Szegedi pedig a basz-
szust. így tehát a Luther családjában szokásos házi mu-
zsika, (Hausmusik, Kantorei im Hause) is követőkre talált
a magyárok között.

íme, a mi nagy reformátorunk egész személyiségével,
élőszavával. példájával, leveleivel és műveivel, tudományá-
val és művészetével el nem vitatható (mert hiteles adatok-
kal bizonyított) erős hatást gyakorolt a magyarokra is.
Hatalmas egyéniségének varázsa, vonzó ereje, az általa hir-
detett evangéliomi tannal együtt nagy erőforrás és össze-
tartó kapocs a mi lutheri evangélikus egyházunkban, a
tősgyökeres magyar gyülekezetekben is. pl. a Kemenesal-
ján, aRábaközben és Répcemelléken ma is.

Ill.

A magyar irodalom jelesei is, történetírók, költők,
sőt művészek is, kiket a felekezeti elfiogultság el nem vakí-
tott, teljes elismeréssel adóznak Luther szellemi nagyságá-
nak. Pázmány Péter azzal sokat levont a maga dicsőségé-
ből, hogy Luther szűletésér e és halálára vonatkozólag át-
vette a dajkamesékbe illő rágalmakat. Híres, de az igaz-
ságtól sokszor messze járó Kalauzában külön fejezetek
vannak ily címen: "Luther születése és nevelkedése ördögi
társalkodással volt" (Ill. könyv VI. rész 3.) "Luther meg-
vallja mit tanult az ördögtől" és ismét: "Luthernek ördögi
haláláról" (ugyanott 5. és 8. fejezet). Prateolus, Cochlaeus
és más írók nyomán terjeszt oly galád hazugságot, hogy
Luther anyja fürdőházi szolgáló volt s az ördöggel való
viszonyából született a reformátor. S mint fültanu mondja
el Pázmány, hogy Grácban a hecsületes vén ember Grien-
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berger uram, őfelsége regiméntjének kancellári usa beszélte
el, hogy ifjúkorában, midőn a császár secretáriáján laknék
egy németországi főúr mondta el, hogy Luther halálakor ő

is (Eislebenben) a mansfeldi herceg udvarában szolgált s
tanuja volt, hogy Luther halála előtt való napon, mikor a
herceggel ebéd felett vígan laknék, egy nagy komondor
lépett be a palotába, melyet sem azelőtt, sem azután nem
láttak. "Ez mihent belépett, izzadni kezdett Luther és azt
mondotta: Ilyen hamar-é? És az asztaltól felkelvén haza
ment és azon éjjel halva találtatott." Vagyis a komondor
képében az ördög vitte el.

Nem csak az "Igazságra Vezérlő" Kalauz mondja el
ezt a bolond mesét, hanem dr. Kiss Ignác mocsai plébános
is, ki a Kalauz utolsó kiadását 1897-ben a budapesti egye-
tem megbízásából sajtó alá rendezte, minden megjegyzés nél-
kü1 közli csillag alatt, hogy Majunke Pál újabb műve
(Mainz 1890.) szerint Luther felakasztotta magát. Úgy lát-
szik a theol. doktor úr is ezen a véleményen van.'] Csoda-e
tehát, hogy Reindl Román nagykereskényi plébános is már
1891-ben külön füzetben tárgyalta: "Igaz-e, hogy Luther
Márton felakasztotta magát?" És "eredeti okmányok alap-
ján" felelt igenlőleg. A zárdák is ezt így tanították. Csak dr.
Schütz Antal budapesti egyetemi tanár engedi meg újabb
egyháztörténetében, hogy Luther gutaütésben halt meg, te-
hát nem volt öngyilkos. Csendes, nyugodt halálát, melynek
annyi szemtanuja volt, gutaütésnek sem lehet mondani.")

De Pázmány táborával ellentétben magyar íróink
java része felekezeti különbség nélkül őszinte elismeréssel
adózik Luther nagyságának. És figyelemre méltó, hogy
Luther históriai nagy alakja milyen mély barázdát szántott
a magyar kultúréletbe. Nem szólok itt most a nagy Zrinyi
Miklósról, aki védelmébe vette Luther híveit, sem Vörös-
martyról, aki egy szellemes epigrammban ítélte el Páz-
mány türelmetlenségét. Csak az újabbkori írókra szorítko-
zom, akiket megragadott Luther szellemi nagysága. A róm.
katholikus Toldy Ferenc 1828-ban Berlinből írja Kazin-
czynak: "Erfurtban ott jártam, hol Luther kelt és járt, tisz-
telettel léptem azon cellába, hol a nagy augustinus elmél-
kedett és szenvedett s az egyházba, hol szavai dörögtek.
Goethe kabinet je, parkja, narancsfái tetszettek, de jobban
örültem, midőn a Wartburgba mentem fel, hol a reformá-
tor, mint Ritter Georg rejtőzködött a wormsi birodalmi

1) Lásd: Pázmány Piösszes munkái, Bpest 1897. Ill. Y.. 184. 30l.
és 758. 1.

S) Dr. Schütz A. Kath. Egyháztört. Bpest 1926. 86. l. Köstlin, M.
Luther II. 624.
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gyűlés után. A kápolnában, hol ő a várnép előtt predikált
megpillantottam a magyar címert." Kazinczy pedig erre
Széphalomról felelte: "Irígyeltem azon szerencsédet, hogya
Luther cellájában lehettél, mert tisztelem azt a nagylelkű,
azt a hőslelkű embert.i"]

Báró Eötvös József is elismeri, hogy Luthernél hatal-
masabb egyéniség még nem vezetett mozgalmat; s nemzeté-
nek minden nagy tulajdonságát magában egyesítve, hivatva
is volt, hogy annak vezére legyen. Madách Imre "Az ember
tragédiájában" Plato és Michelangelo mellett ád Luthernek
helyet. A tűzkazán mellé állítja. igy jelzi benne azt az izzó
lelkesedést, mely a veszéllyel mit sem törődve hirdeti a
maga igazságát. igy lett ő magyar költészetünkben a "nagy
kazánfűtő. "2)

Zichy Mihály is a "Luther Wartburgban" című remek
festményévei állított a csábításokkal és magával az ördög-
gel is szembeszálló reformátornak örök emléket. S a róm.
katholikus nagy művész ezt a remekét, melyért mások
mindjárt kezdetben 2000 forintot ajánlottak fel, magyar-
honi egyetemes evang. egyházunknak ajándékozta.t] És a
franciskánus hajlamú Liszt Ferenc sem állhatott ellen az
"Erős vár" varázsának.'] Orgonára írt nagyszabású zenemű-
ben dolgozta fel ennek dallamát. Sőt Wagner Richardhoz
írt levelében is Luther szavait idézi: "Itt állok, másként
nem tehetek". 5\ Goldmark Károly is, Keszthely szülötte,
Luthernek tulajdonította a zene égi származásáról szóló
versecskét s Luther neve alatt adta ki gyönyörű szép vegyes
karát (Wer sich die Musik erkiest. Op. 42.). Luther-hatásra
és bátorságra vall az is, hogy akkor, midőn a kongregációk-
ból Jókait, Mikszáthot száműzik, Harrach József a "Ma-
gyar Árionba" felvette Luther Erős várát és pedig Bach
Sebestyén, a másik nagy lutheránus zenész harm6nizálása
szerint. Balázsfy Rezső kiváló magyar festő pedig Luther-
nek a cölibátuson vett diadalát és az az ároni háznak a ma-
gyar nemzet életében is annyi áldást terjesztő evang. papi
családnak megalapítását dicsőítette meg "Luther esküvője"
című művészi festményén.

De nem csak az írókat, művészeket, hanem a magyar
nagy államférfiút és a szabadságharc nagy hadvezérét is le-

1) Kazinczy levelezése Kisfaludy K. körével, 170. és 174. 1.
2) Dr. Szelényi Ödön, Madách és Luther. Prot. Szemle 1906. 438.
3) Dr. Lázár B. Zichy M. élete és műv. 57., 84., 121., 144. Zichy

Lutherképe csak ebben a műben van meg 19. sz. a. Más művek nem
merték közölni.

~) Kirchliohe Fest-Ouverlure über den Choral: Ein feste Burg
ist unser Gott. Göllerich A. Franz Liszt, Berlin 1911. 309. 1.

~) A Luther-Naptár 1925. évi szinnyomatú melléklete.
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nyűgözte Luther nagy személyisége. Kossuth Lajos öreg-
kori hitvallásában mondja: "Evangelikus vallásban nevel-
tettem s lelkemben jól érzem magamat Luthernek azon
tana mellett, mely a lelkiismeretet emancipálta, midőn a
keresztyén val1ás kútfejének a Szentírást jelölte ki s nem
a bármi néven nevezett tekintély diktátorságát és a Syllabu-
sokat.:"] Görgey Arthur is mint fiatal hadnagy atyjához és
öccséhez írt leveleiben a gyakori bibliai citátumok mellett
Luthert is idézi. Bécsböll838 febr. 27-én Ármin bátyjára
vonatkozólag írja atyjának: "Bárcsak belátná végre, mily
igaz Luthernek e mondása: Úgy imádkozzál, mintha Isten-
nek kellene mindent végeznie nélküled s úgy dolgozzál,
mintha magadnak kellene végezned mindent Isten nélkül."
Görgeynek ifjúkorában az egyházi pályára volt hajlama s
István öccse szerint kevésen mult, hogy Eperjesen lutherá-
nus kandidátus és lelkész nem lett. A bibliát csaknem
könyv nélkül tudta, az istentiszteletet soha el nem mulasz-
totta. Később is hősi lélekkel viselt szenvedéseiből kisugár-
zik a nagy lutheri jellem. Megható az a levele, amelyet leá-
nyához ennek konfirmációja előtt írt.2

)

A magyar filozófusok közül Böhm Károly mondja
Lutherről: "Benne a szabadság örök eszméje emberére ta-
lált: a lelkiismeret, a tudomány és a társadalom szabadsá-
gának eszméje, melyet ő a vallásos kedély talajába vetett
el, ez pedig minden lelkesedés nagy forrása.") Rákosi Jenö
"A tragikum" c. művében mondja: "Egy érdekes történeti
tragédia hőse kerülte el a tragikai bukást, Luther Márton.
a hitújító". De már Sztárai Mihály megénekelte. hogy
hányszor forgott halálos veszedelmekben. Márki Sándor, a
katholikus történetíró is elismeri Lutherről: "A világtörté-
nelem fejletteb, hatalmasabb egyéniséget alig, talán nem
is ismer az övénél. sem olyat, ki több joggal és képességgel
állhatott volna egy nemzeti mozgalom élére és aki a szabad
vizsgálódásnak legsikamlósabb terére, a hitoktatás mezejére
több bátorsággal lépett volna." Még Schlauch Lőrinc a szel-
lemes nagyváradi püspök is, akinek a reformáció természe-
tesen nem kellett, Luther sokoldalú és rendkivüli szellem-
nagyságáról - miként a tudós ó-katholikus Döllinger Ig-
nác is - nagy elismeréssel szólott. 4) Horváth Cyrill pedig:

1) Kossuth Iratai X. k. 136. 1. Már előbb közölve Pesti Hírlap
1884 máj. 6. Idézi Polner Ödőn is: Kossuth Lajos, Prot. Szemle 1928_
239. 1.

2) Görgey 1. Görgey Arthur ifjúsága, Bpest 1916. 80. és 258. L
Pethő S. Gőrgey Artur 469. 1.

3) Szelényi Ö. Böhm K. és a prot. keresztyénség. Prot. Szemle
1911. 653.

4) Kurtz H. Kirchgesch. Ill. k. 45. 1.
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az irodalomtörténetben mutatja ki Luthernek a magyar
énekírókra gyakorolt hatását.']

S ha már a tudósok is így értékelik Luthert, akkor
érthetö, hogy egyházi lantosaink, Székács, Győry Vilmos,
Csengey Gusztáv, Sántha Károly, Torkos László, Gyökössy
Endre, Baja Mihály, oly lelkesen zengik ódáikat a reformá-
torról. Még a debreceni Balogh Ferenc is "Meliusz Péter"
című ifjúkor i ódájában megemlékezik Lutherről:

Feltörte mégis Luther az ősi könyv
Burkát s új élet hajnalodó szakán
A hit- s lelkiismeretszabadság
Szárnyainak kötelét Ieoldá.é)

Sántha Károly Uhland nyomán "A hirsaui szilfa" képében
s eredeti hatalmas ódában is ünnepli a reformátort. Csengey
a wittenbergi várkapu elé állítja: "Fel azt akalapácsot!"
Porkoláb Gyula a wormsi beszédét mondatja el. Vojtkó
Pál a harci daláról emlékezik: "Egy régi dalnak áriáit hal-
lom, - Régi a dal, de mindig új marad". Gyökössy Endre
"mint apró csöndes szarvasi diák" emlékezik vissza az
"Erős vár" megrázó hatására: "Mikor a templom orgonája
- Zúgott ez ének ritmusára". A református Baja Mihály
megkapó szép költeményekben énekelte meg "A gyermek
Luthert, Luthert Wartburgban s Luthert a bibliával". Re-
formátus testvéreink sokszor vitába szálltak velünk, de
Luther három éneke: az "Erös vár, a Jövel Szentlélek Úr-
isten, a Mennyböl jövök most hozzátok" ma is erős kapocs
közöttünk, együtt énekeljük a hármat.

Klasszikus költőink lantjáról is Arany János Hatvani-
jából és Jókainak Lőcsei fehér asszonyából kicsendül a
Luther énekének erejéről való lelkes bizonyságtétel:

Egyszerre mint vihar zúgása
Dördül az ének harsogása
Merész hangon, őszinte hitben:
"Erős várunk nekünk az Isteni"

És mínd magasabbra szárnyal a szó,
üvölt a discant, búg a basso,
Miként ha Luther lelke szólna:
"Ha e világ mínd ördög volna!"

1) Horváth C. Luther énekei és első prot. énekszerzőink. Heinrich-
Emlékkönyv. Bp. 1912. 42. 1.

') Figyelmező, 1872. 526. 1.
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.Jókaí is még a komáromi kálvinista templomban vagy Po-
zsonyban ismerle meg az "Erős várt". Erről mondja regé-
nyében: "Milyen hatása van ennek a zsolozsmának minden
emberre! Hogy kiszáll a lélek minden arcra, úgy tetszik,
mintha világosságot sugároznanak ki. A lelkesedés szent
tüze gyujtogat. "Erős várunk nekünk az Isten!" Benne van
e dalban minden, ami az embert a föld sarából fölemeli:
a szabadságvágy, a hazaszeretet, a testvérvonzalom, az ön-
feláldozás, a jellemerő, egész fel az istenimádásig".']

Hegedűs István Longfellow nyomán fordította le
Luther első szép költeményét "Vértanuk Ihamvni" CÍmen:

Szórd szerte a szeleknek
Vagy hullám-árba dobd:
Ne félj, gondozva lesznek
A szentelt hamvak ott.

Szétszórt porukból ébred
Új élet mindenütt,
Tanubizonyság végett
Terólad, Istenünk,")

Hans Sachs versének "A wittenbergi fülemilének" is akadt
magyar fordítója:

Hajnalodik, ébredjetek,
Vidám daltól zeng a berek,
Halld, mint csattog a fülmile,
Csak úgy cseng a bérc, völgy bele.3)

A wartburgi jelenetet Kozma Andor örökítette meg "Az
ördögűzö ténta" című, nagy igazságot rejtő remek költe-
rnényével. A losonci Farkas Wolf Lajos újabban igen szép
drámát is írt LutherrőI, amelyben teljes joggal szerepelteti
a mi Dévai Mátyásunkat is Luther és Bóra Katalin családi
kőrében, 4) Dr. Szelényi Ödön "Luther a költészetben" és
"Luther alakja a drámai kőltészetben" értekezéseket írt a
reformátorról ") Még Radó Antal is ,,\Vacht am Rhein"
című világháborús versében az Erős várunkat a "magyar
valIás himnuszának" nevezi, melyet "Németország földjén

1) Jókai M. A Iőcsi fehér asszony 1. k. 19. 1.
2) Vasárnapi Újság 1891. 711. 1.
3) A mi Otthonunk Könyvesháza 1. sz. Pozsony 1893. Ford.

Payr S.
4) Luther. ünnepi játék. írta: Wolf József. Losonc 1917. A nógrádi

evang. esperesség kiadása,
5) Prot. Képes Naptár 1918. 34. és Ösvény 1920. 22.
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jámbor tisztben Luthertől tanult a szittya magyar ifjúság".
A debreceni Oláh Gábor is "Németországhoz" című ódájá-
ban Luthert tekinti a hősi nemzet képviselőjének:

Oh Goethe nemzete, ki nagy vagy a nagyokban
És nagy vagy a kicsikben s mint Luther oly szilárd:
Most a világ félszíve nevedre félve dobban,
Rémséges harci bárd!

A reformáció jubileuma az újabb magyar irodalom
két [elesét is hatalmas Luther-ódákra lelkesítette. Az egyik
Reményik Sándortól: "Az óriás", melyet a wormsi út em-
lékére Írt:

Ki hát az óriás?
Akinek homlokán
Ijesztőn tündököl a büszke bélyeg:
Ha kell: egy világ ellen egyedül.
Egyedül. Hallottátok ezt a szót? ..
Látjátok nőni ezt az árva árnyat,
A barát árnyát egy világ fölé?
Hallotok döngő léptei nyomán
Recsegni korhadt birodalmakat?
Mert ami korhadt,az a korhadásé!
És ami lélekből lett: megmarad.

A másik Szilágyi Dezsőtől: "A nagy kazánfűtő", mely
Madách művének falanszter-jelenetéhez fűződik:

Egy ember áll ott és - még rak a tűzre
S néz akirontó sziporka-rajokba;
S a tűzvarázs az arcát beragyogja,
Es robbanásig lázad már a katlan.
A fűtő ott áll megmozdíthatatlan,
Száz mohó máglya nyelve rásziszeg -
Ö a helyén áll s szítja a tüzet.

A legujabb idők Luther-irodalmából a Kis Káté em-
lékfüzetein kívül még csak dr. Szigethy Lajos háromkötetes.
igen szép és tanulságos művét említern meg, mely "Luther
Lelke" címen rövid szellemes jellemrajzokban mutatja be
evang. egyházunk kiváló fiait és leányait és ezek életében
tünteti fel mindenütt a lutheri szellem hatását. E kedves mun-
kával szemben szomorú, lehangoló jelenség magyar irodal-
munkban, hogy nemrégiben a Szent István Társulat is ki-
adta ismeretes kőnyvsorozatában Grisar Hartmann jezsui-
tának minden lelki megértés nélkül, a legnagyobb elfogult-
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sággal és rosszakarattal megírt Luther-életrajzát Hoitsy
Lajos Pál fordításában. Hanauer váci püspök az előszóban
polémikus él nélkül nyugodt tárgyilagossággal megírt mű-
nek mondja Grisar könyvét. De nem hiszem, hogy a pápák
történetének megírásához hasonló tárgyilagosságot kívánna
a magok részére. Hiszen Grisar műve is némi cukrospor-
nak szánt elismerések mellett hemzseg a Luthert lealacso-
nyító, elítélő és meggyalázó szavaktóI. Csak a módszerben
van bizonyos símább jezsuita fortélyosság, de a cél ugyanaz,
mint Denif'lé és a többi rágalmazó kőnyvében. A magyar
fordító pedig még önkényes betoldásokkal is fokozza a
hamis vádakat. A 180. lapon például ezt mondja: "Hogy
mi lett volna, ha Luther idejében tesz lépéseket a török
veszedelem elhárítására, arra nekünk, magyaroknak, jobb
nem is gondolni. Hazánk pusztulása, 150 esztendő minden
szenvedése szorongatja az ember torkát és szinte arra kény-
szerít, hogy tetemre hívjukőt". íme ez az a püspöki "nyu-
godt tárgyilagosság". E gyűlöletes vádat Szekfű Gyula is
a nagy művében (IV. 110.1.) határozottan megcáfolja. Ama-
gyar Grisarra dr. Szeberényi Lajos, a tudós békéscsabai fő-
esperes adott méltó feleletet "Luther ultramontán ócsárlói"
című szellemes és alapos művében. (Békéscsaba 1929Yl

*
Végig kísértuk Luthert a magyarokhoz való viszonyá-

ban a reformáció korától kezdve napjainkig. Tagadhatat-
lan, hogy Luther neve, műve és szellemének hatása mélyen
beleszántott a magyarok lelkébe. Hiszen Luther nagy alakja
nem csak egy nemzeté, hanem az egész emberiségé. Az an-
gol Carlyle mondja róla "Hősök" című világhírű művében.
hogy Luthernek a wormsi birodalmi gyűlésen való nyilat-
kozata a modern európai történelem legnagyobb jelenete,
az újkori civilizáció innen veszi kezdetét. Beírta nevét nem
csak a theológia, hanem a tudományos haladás, a szabad
vizsgálódás, a lelkiismereti szabadság, a pedagógia, a nyel-
vészet, sőt még az általános zeneművészet történetébe is.
De Luther maga nem akart más és több lenni, mint Isten-
nek alázatos szolgája és az ige hirdetője. A reformációra
őt semmi más nem hajtotta, mint tisztána belső vallásos
szükség, a lelkiismeretbeli kényszer. Élő hitre sóvárgott,
hogy Istenben élete és nyugodalma legyen. Semmi másra
nem gondolt, nem vágyott. Rosszul értékelik a reformációt,

1) A magyar Grisar rövid bírálata megvan a Prot. Szemlében
is. 1928. 721. I.

7
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akik mást keresnek benne, mint hitbeli, vallási szükséges-
séget. Ezt az igazságot nem látja meg és nem értékeli
Szekfű Gyula sem, midőn a magyar reformáció történe-
tét írja.

Luther reformációjában vallásos igazság, lelki kény-
szerűség volt. Ezt látta meg az egyházi hanyatlás korában
a hívő keresztyének nagy serege nemzeti különbség nélkül.
Ebből magyarázható az egyszerű szerzetesnek világtörté-
neti nagy jelentősége. Ezért keresték fel, ezért követték és
szerették meg Luthert a magyarole is. A két másik nagyobb
egyházfelekezet vindikálja magának a "magyar vallás"
nevét. De fent Sáros, Zemplén és Abauj megyében is tiszta
magyar esperessége volt Luthernek, míg az üldöztetés más
vallású szlávok at nem telepített az evangélikusok helyébe.']
És itt a Dunántúl több györi, veszprémi, zalai, somogyi,
tolna-baranyai gyülekezetben, különösen pedig Vas és Sop-
ron megyében, a Kemenesalján, RépcemelIéken és Rába-
közben hű maradt a törzsökös magyar nép Lutherhez mind
e mai napig. Sem hittanban, sem kultuszban nem kell neki
más, mint amit Luther kátéjából tannl. Nem a hűtlenség
vagy hitközöny, hanem földesúri zsarnokság ritkította meg
soraikat, ez zsugorította össze kis szigetekké a virágzó nagy
gyülekezeteket. A magyar nép készséggel fogadta Luther
reformációját és teljes szívből ragaszkodott hozzá.

Dr. Bezzel, a kiváló bajor theológus és egyházi fő-
tanácsos ily címmel írt könyvet: Miért szeretjük mi
Luthert?") És ebben a reformátor hithősi jellemvonásai
mellett számba veszi emberi szeretetreméltóságát, vidám
kedélyét, szellemes, kedves humorát, a gyermekekhez le-
ereszkedő nyájasságát, családapai örömét, az idegenek
iránt való szeretetét, a szegények iránt való jó szívét, a ter-
mészetért és a zenéért, művészetért való rajongását. Dr.
Walther, a Jeles rostocki theológus is "Luther jellemében"
azt fejtegeti, hogy a hatalmas erő mellett, meleg, mély ke-
dély lakozott benne, ezzel nyerte meg a szfveket, ezért sze-
rették P) Ez a szeretetreméltóság hatott a magyarra is.
Csengey Gusztáv jeles poétánk míkor 1867-ben mint fiatal
theológus először látogatott el Wittenhergbe, kedves szép
költeményében') olyan atyaf'iságos bizalommal szólítja
meg Luthert, mintha az öreg jó édesapja volna:

1) Hőrk József, A sáros-zempléni ev. csperesség tőrt. Kassa 1885.
2) D. Dr. von Bezzel, Warum haben wir Luther Heb? München

1914.
3) Walther W. Luthers Charakter. Leipzig 1917. 171. 1.
~) Csengey G. "Lutherhez". Wittenbergben 1867. szept, 4. (Payr

S. Hárfahangok. 191. 1.).
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Úgy szeretlek én tégedet,
Kedves, édes, jó öregem,
Mintha apámhoz fordulnék,
Mikor feléd közeledem.

Nem akarom elsorolni,
Vigasztalóm hányszor voltál,
Csak azt mondom, hogy hű szíved
Olyan nekem, mint az oltár.

A tisztelet és csodálat mellett ez a szeretet is, egyéniségének
varázsa, megragadta a magyar nép lelkét. Fentebb idéztük
erre nézve a példákat.

Az. Ágostai Hitvallás négyszázados jubileumi évében
a reformáció ünnepére állít juk Luthert lelki szemeink elé
a magyar nemzethez való viszonyában. Áldjuk az isteni
gondviselést, hogy a vallási rnegújhodás és megtisztulás ko-
rában ilyen kiváló lelki vezért, igazán a Szentlélektől ihle-
tett reformátort adott egyházának, akit forradalmi szélső-
ségek el nem ragadtak, hanem megmaradt az evangéliom
aranyigazságainak kőzépútján: aki csak tisztán szellemi
fegyverekkel küzdött, a testieket. a humanista lovagok fel-
ajánlott kardját és lándzsáját visszautasította. Áldjuk Is-
tent, hogy Lutherben oly kiváló, hivatott szellemi hőst
adott egyházunknak, aki a szűk nemzeti határokon túl az
egész keresztyén világban, itt a mi édes magyar hazánkban
is meg tudta velünk értetni és szerettetni Krisztusnak evan-
géliomát.

Maradjunk meg a hitben és a mi lutheri evangelikus
egyházunk iránt való hűségben mind halálig. Ha az igaz-
ságról kell bizonyságot tennünk, a wormsi hős alakja le-
begjen előttünk: "Itt állok, másként nem tehetek!" Es ha
fáradnunk, szenvednünk, áldoznunk kell hitünkért, akkor
is Luther nagy önzetlensége, hősi bátorsága, kitartó
munkaereje és áldozatkészsége legyen a mi példánk és bá-
torítónk. Mindenek felelt pedig a Szentírás, a Biblia legyen,
miként Luthernek. úgy nekünk is "a mi lábainknak szövét-
neke és ösvényünknek világa". (Zsolt. 119, 105.) Az ige a
mi egyetlen fegyverünk. Luther éneke a mi diadalmas harci
dalunk: "Erős vár a mi Istenünk!" D. Payr Sándor.

7*
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Az Ágostai Hitvallás m.agyar fordí-
tásai.

Az Ágostai Hitvallás jubileumi esztendejében ünnep-
Iésűnknek kiegészítő része az az érdeklődés, amellyel az
Ágostai Hitvallás tartalma és története felé fordulunk. Törté-
nelmi érdeklődésünk egyik tárgya természetesen az a kér-
dés is, vajjon e hitvallást magyar népünk mikor, milyen for-
dításban olvashatta anyanyelvén.

Erre a kérdésre azért is szükséges választ adni, mert
irodalmunk - Payr Sándor harminc évvel ezelőtt megjelent
cikkét kívéve') -, valahányszor az Ágostai Hitvallás ma-
gyar fordításairól szól, mindannyiszor hiányos felsorolást vé-
gez. Így csupán jellemző például megemlíthető, hogy a Zo-
ványi-féle Theologiai Ismeretek Tára csak Ágonás Sámuel
fordításáról tud, Lethenyei Istvánéról pedig egyhelyütt azt
mondja: kéziratban maradt, máshelyütt: nem maradt
fenn.") Az ilyen s hasonló megállapítások azért is érthetetle-
nek, mert Ribininek egyéb tekintetben is igen jól használ-
ható munkája: Memorabilia Augustanae Confessionis in
Regno Hungariae alapos áttekintést ad a koráig megjelent
fordításokról. 8)

Nagy körültekintéssel foglalkozik Ribini azzal a kér-
déssel is, hogy vajjon volt-e már a 16. század derekán ma-
gyar fordítása az Ágostai Hitvallásnak. Szerinte ez "bizo-
nyossággal nem állapítható meg, bár a dolog újsága miatt
nagyon valószínűnek látszik". Hivatkozik Pomarius meg-
jegyzésére 1668-ból; e szerint az ágostai gyűlésen felolvasott
hitvallást a páp a, a királyok és a többi fejedelem követei le-
fordították spanyol, olasz, francia, angol, belga, portugál,
magyar és cseh nyelvre, s megküldték uralkodóiknak.") Ez
a tudósítás nemcsak, hogy nagyon kései, hanem igen naiv-
nak is látszó. Nyilvánvaló ugyanis, hogyegyszerűen, min-
den történelmi kritika nélkül felsorolja Nyugat- és Közép-
Európa összes nemzeti nyelveit. Ribini is, egy hasonló értékű
tudósítás megemlítése után, igen óvatos e közlés elfogadásá-
ban. s ezért egyrészt megállapítja, hogy ez a magyar fordí-
tás legfeljebb csak kéziratban volt meg, kinyomtatva azon-

1) Evang. egyház és iskola 1900. 332.
2) I. kt. (1894.) 16. II. kt. (1898.) 327.
3) I. kt. (1787.) 28. 459.
4) Samu el Pomarius, De Veritate Religionis Lutheranae Disputatio

Theologioa Altera. Lőcse, 1668. (Régi Magyar Kőnyvtár II. 1146.) 12. l.



101

ban nem, másrészt pedig az a véleménye, hogy ha nem for-
dították volna is le a hitvallást magyarra, az még nem mu-
tatná, hogy nem érdeklődtek iránta. "Nem kell ugyanis ké-
telkedni abban, hogy mindazok, akik Magyarországról Fer-
dinándot és testvérét, Máriát Agostába kísérték, mind a
latin, mind a német nyelvben kiváltképen jártasak voltak."

Azonban mindez nem magyarázza meg, hogya 16.
század további folyamából miért nem maradt fenn az Ágos-
tai Hitvallás magyar fordítása, de még ilyennek emléke sem.
Ennek az oka talán abban van, hogyatanultabb magyarok
természetesen az eredeti latin szöveget olvasták. S talán azért
sem támadt szükségérzet az Ágostai Hitvallás szövegének
birtoka után, mert az akkori magyarországi evangélikus hit-
vallások, illetőleg zsinati végzések amúgy is az Ágostai Hit-
vallás értelmében és szellemében készültek. Ha azután m~g·
gondoljuk, hogy ezek közül az itthon készült hitvallások kő-
zűl például az Ötvárosi is csak a 17. században, 1613-ban
került sajtó alá, akkor megérthetjük, hogy az idegenből ide-
került hitvallás kinyomtatás ára nem törekedtek. A század-
fordulón pedig már az Egyességi Irat volt az ágostai hitval-
lású evangélikusok igazhitűségének mérővesszeje, Az Ágostai
Hitvallás sorsa ugyanaz lehetett, mint Luther Kis Kátéjáé
volt; ennek is csak a 16. század végéről vagy a 17. század
elejéről ismerjük magyar fordítását.'] De még mindig köny-
nyen lehetséges, hogy akár az egyik, akár a másik nap-
fényre kerül a 16. század sötétjéből.

A tizenhetedik század első ismert fordítása is csupán
kéziratban maradt korunkra. Pálházi Göncz Miklós (1571")-
1619) evangélikus, dunáninneni püspök lefordította szinte
az egész Concordia Könyvet; ebből az Agostai Hitvallást már
1615-ben ki akarta nyomatni, de a fordítás sem akkor, sem
később nem került sajtó alá.3)

*
1) Magyar Könyvszemle 1881. 247.
2) Önéletrajz. A magyarországi ágo hitv. ev. egyetemes egyház

levéltára la 2; 7 a.
3) A kézirat a soproni ev. egyház levéltár ának tulajdona. Ismer-

tette Payr Sándor, Evang. Egyház és Iskola 1900. 332. - Lásd még:
Fabó, A magyar- és erdélyországi mind a két vallású evangélikusok
okmány tára 1. kt. (1869.) 10. - Payr, A dunántúli evangélikus egyház-
kerület története 1. kt. 1924. passírn. - Az Ágostai Hitvallás tizedik cikké-
nek fordítása már 1613-ban előkerül Pálházi Gőncz Miklós e könyvé-
ben: Az Vr Vachoraiarvl, Az Igaz Avgvstana Confessio szerint készite-
tőtt kezi kőnyuetske. Keresztur. 4. l. (R. M. K. 1. 441.)
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1. Érdekes, hogy az első meglévő nyomtatott fordítás 1)
református ember tollából született. Samarjai M. János
(1585-1647 után) halászii lelkész, a samarjai egyházkerü-
let superintendense i) készítette s a Pápán, 1628-ban meg-
jelent művében közölte: "Magyar Harmonia. Az Az, Augus-
tana Es Az Helvetica Confessio Articvlvssinac Eggyező Er-
telme". 3) Könyvét azzal a céllal írta, "hogy az Articulusok-
ban Fundamentomos ellenközés nem lévén: az két Confes-
siot követö Atyafiak is az szeretet által eggyesek legyenec",
Az előszó szerint ugyanis azt véli, hogy a lutheránus ok és
az övéi, a helvét hitvallásúak közt az egyenetlenség hitvallá-
saiknak kölcsönös nem-ismerés éből származik. Különösen
a lutheránusoknak veti szemükre, hogy nem ismerik hitval-
lásukat. "Találtattanac ugyan együgyüvec, kic az Augustana
Confessot nem tudtác, nem czak azért, hogy kevés Exemp-
lároc vannak közöttüne, hanem azért is, hog' nem minden
Magyar irás olvaso ember érthette meg az Deakol irattatot
Augustana Confessiot." Művének az a rendszere, hogy az
Agostai hitvallás minden cikke után közli a (Második) Hel-
vét Hitvallás megfelelő részét, továbbá a saját egyeztető
magyarázatát. Majd egyfolytában adja a "gonosz szokások-
ról" írt hét cikket, s ugyanígy azt is, ami a Helvét Hitvallás-
ból még közletlenül maradt.

Samarjai az Agostai Hitvallás szövegéről ezt írja elő-
szavában: "Tudván legyen az olvasonál, hogy az masodszor
ki n'omtattatot Augustana Confessiot fordítottam Magyarrá,
az meUy megjobbéttatot és az elsőnél igazabnac mondatic az
olvasoknak irot levélben". Ezt olvasva és a könyv célzatával
összevetve arra hajlandó az ember következtetni, hogy Samar-
jai bizonyára a Variata szövegét fordította le. Ribini is ezt
vélte. 4) Azonban a közölt szöveget végig megvizsgálva azt
kell megállapítanunk, hogy az, noha néhány cikke egy-két
pontjában különbözik a Liber Concordiaeba felvett szöveg-

1) Masznyik Endre "Az ágost. hítv, evangelikus keresztyén egy-
ház Régi Emlékei. 1. Egyesség Könyve 1598." (Pozsony 1908.) előszavá-
ban szól "az Agostai Hitvallás legelső (1610-ből való) fordításáról",
mint a Nemzeti Múzeum unicumáról. Erről a könyvről azonban a
Magyar Nemzeti Múzeumban semmit sem tudnak. S arról sincs tudo-
más, hogy másutt volna. Ugyanez a téves kőzlés: Balogh - S. Szabó,
A magyarországi protestáns egyházak története 2. k. 1915. 3. k. 1922.
69. 1. - A Protestáns egyházi és iskolai lap 1896. 279. szerint "Műller
J. T. az ev. luth. symbolumok német-latin szövegének kiadásában (4. k.
1876. LXXVIII.) azt állítja, hogy az ágo hitvallás már 1626-ban fordít-
tatott volna magyarra". Müllernél bizonyára egyszerüen két évnyi té-
vedés van.

) Szinnyei József, Magyar Irók élete és munkái XII. 94.
3) R. M. K. 1. 573.
4) Memorabilia 1. 459, al jz.
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lől, a Variata fordításának semmiképen sem mondható. A
legjobb bizonyíték erre a tizedik cikk: "Az Ur Vaczorájárol
azt tanéttyac, hogy az Christusnac leste, és vére valoságos-
san, jelen vannac és osztogatatnac az Ur Vacsorájával élők-
nek, és nem javallyác azokat, kic külömben tanétnac". Te-
hát valószínűleg egy olyan szöveget használt Samarjai,
mely az ágostai vallástételt követő években megjelent szám-
talan kiadás valamelyiké lehet. Hiszen akkor a hivatalosnak
tekintett kiadások is változtattak, a lényeget meg nem má-
sitva, az eredeti szövegen. 1) Samarjai őszinte, vagy talán
büszkélkedő megjegyzése mindenesetre feltétlenül akadály
volt abban, hogy az Ágostai Hitvallás hívei ezt a fordítást
örömmel fogadják és használják. Ez azért is igen sajnálatos
lehetett, mert Samarjai a Praefatio kivételével az egész hit-
vallást lefordította.

2. A következő fordítás szoros kapcsolatban áll az elő-
zővel, Lethenyei István (1590 előtt - 1653 után) 2) "csep-
regi praedicator és senior" 1633-ban Csepregben ilyen cím-
mel adott ki egy könyvet: "Az Calvinistac Magyar Harmo-
niaianac, Az Az: Az Augustana Es Helvetica Confessioc Ar-
ticulussinac, Samarjai Janos, Calvinista Praedicator. Es Su-
perintendens által lett öszve- hasomlétásánac meg-hamisé-
tása". 3) Ahogyan Samarjai Pareus Dávid heidelbergi pro-
fesszor hű tanítványának bizonyult munkájában, úgy mu-
tatkozik itt Lethenyei is professzora, Hutter Leonhard wit-
tenbergi theologus buzgó kővetőjének. 4) Visszautasítja a kö-
zeledés kísérletét és hevesen támadja a kálvinistákat. Min-
ket most csak az Agostaí Hitvallás fordítása érdekelvén, elég
az előszónak arra vonatkozó részletét figyelembe vennünk:
"Mivel ez ideig az igaz és meg nem változtatot Augustana
Confessionac Articulusi a' mi Féleinktül (az én emlékeze-
temre) Magyarnyelvre fordittatván és ki-nyorntattatván nem
vóltanac: Im azért azokat az Articulusokat (a' mellyekben
nékünk a' Calvinistáckal villongó viszszálkodásinc vannac)
te kedvedért, kegyes Olvasó, Magyar nyelvre forditottam, és

nyomásban világosságra bocsátottam a' Magyar Calvinis-
tác Harmóniájára való feleletemmel egyetemben, a' mi bö-
csületes és szent Consistoriumunknac egyező végezésébül és
hagyásábúl, e' végre; hogy nyilván és valóságossan meg-tud-

1') Th. Kolde, Historische Einleitung in die Symbolischen Bücher
der evangelisch-Iutherischen Kirche. 3. A. Gütersloh 1913. XXI. skk.

') Bothár Dániel, Lethenyei István, Pozsony 1912. Payr Sándor,
A dunántúli evangelikus egyházkerület története. 1. kt. Sopron 1924.
passim.

a) R. M. K. 1. 626.
4) Pareus: Allgemeine Deutsche Biographie 25, 167. Hutter:

ADB 13,476.
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hasd és érthesd mi légyen az Augustana Confessio, és mint
kellesséc néked-is azt értened, vallanod, hidned: és az ellen-
közö felec ellen álhatatossan és erössen hóltodig óltalmaz-
nod". Lethenyei tehát annyira megy buzgóságában, hogya
kálvinista kézből kikerült fordítást egyenesen semmibe ve-
szi, mint nem szigorúan Invariatát megtagadja. Ö már ki-
fejezetten ragaszkodik az Invariata szövegéhez, és pontosan
megmondja azt is, hogy milyen kiadás alapján végezte a
fordítás munkáját: az 1606-ban Lipcsében II. Keresztély
szász választófejedelem parancsára kiadott Concordia-könyv
alapján. 1)

Aszöveget Lethenyei sem közli egymentében, mert
minden cikk után annak rövid foglalatat adja és a kálvinis-
ták vonatkozó tanításá val foglalkozik.

Nagy kár, hogy az utolsó hét cikket elhagyta. Azért
nem tartotta szükségesnek lefordítani, mert a pápásokról
már amúgy is eleget írtak. 2) A könyv polemikus célzata
így fosztotta meg irodalmunkat egy teljes fordítástóI.

3. Majdnem hatvan esztendőnek kellett eltelnie, amíg
egy újabb fordítás jelent meg. Ez az egész címlapja: "I. N.
J.3) Az Augustana Confessio Magyarul. Nyomtattatott
1692-ben".4.) A szerény külsejű, tizenkettedrétű könyvecske
ilyen személytelen, szigorúan tárgyi as marad további lap-
jain is. Az "Előljáró beszédecske" mindössze ennyi: "Regen-
ten Rómában szégyennek tarta tot , ha valaki Romai Polgár
volt, s' nem tudta a Romai Törvényt. Ezenképpen szégyen
volna, ha azok, a' kik Augustana Confessión valók, az Au-
gustana Confesslót nem látnák, olvasnák, vagy hallanák.
Azért az Augustána Confessión lévő Magvárok kedvéért,
ugyanazon Augustána Confessiót magyarol kinyomtattatni
tetczet Buzgó Lélekkel". Miután pedig a 3. lapon az Augus-
tana Confessio rövid történelmi meghatározása áll, azután
már a fordítás következik. .

A könyv maga tehát sem a fordító személyére, sem a
nyomtatás helyére nézve nem ad felvilágosítást. Ez a hiány
illetőleg óvatosság abban a korban teljesen érthető is. így
meg kell elégednünk az 1740-beli fordítás előszavának tudó-
sításával: "Egyéberánt tudomásom Szerént az Aug. Conf.
magyar nyelven két izben botsáttatott ki, először Pápán
1628. Eszt. ugyan idegen okból, másodszor penig 1692. a'
mint gondolom, Ratisbonában b. e. Lövei Balás Uram, ak-
kori Nagy Györi A. C. lévő Pred. által". Pontosan vévén e

1) 6. Iap.
2) 130. lap.
21) Bizonyára: In Nomine Jesu. (Jézus nevében.)
~') R. M. K. I. 1434.
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közlést, nem lehet határozottan megállapítani, hogy az "a
mint gondolom" vajjon csak a helyre vonatkozik-e vagy Lö-
vei személyére is. 1) Feltehető azonban, hogy az utóbbi adat
komoly értesüIésből származott. Viszont Regensburg meg-
nevezése - gondoljunk az abszolutizmus korabeli cenzura-
viszonyokra - még mindig megengedi, hogy ezt a könyvet
is, mint sok mást, titokban itthon nyomták.

A fordítás teljes és hű.
4. Ugyancsak névtelenül jelent meg ez a fordítás is:

"Augustana Confessio az az: A' Hitnek azon vallása melly
a' Gyözhetetlen Romai Tsászárnak Ötödik Karolynak az
Augusztai Imperiumi GyüIésben 1530. Eszt. D. 25 Juni. Mi-
nekutánna az Imperiumi Fejedelmek előtt a Saxoniai Kan-
tzellarius D. Bayer által Németül elolvastatot, nyujtattátott
és most egynéhány jegyzésekkel ki botsáttatott. Jénában.
MDCCXL. Esztendöben". A könyv "Elöl járó beszédets-
kéje", tniként az 1692-esé, szintén a római polgár törvény-
ismeretének hasonlatából indul ki; az előbb idézett módon
megemlíti a két eddigi fordítást, majd ezt írja: "Mint hogy
penig mind a' két idöbéli editiónak Exemplari már annyira
el fogytan ak , hogy azokat még magul is alég kaphatni;
azért Szükségesnek tetszett azt ujonnan köz világosságra és
haszonra ki ereszteni". Megláthatják belőle az evangélikus
keresztyének, hogy vallásuk nem új, amint káromoltatik,
hanem olyan régi, amilyen régi a Szentirás . .. "A' tudo-
mány penig ezen A' Confessióban ugyadattatik elönkbe,
hogy abból ki ki azt is eszre veheti, miként kelljen az igaz-
ságnak ismérete által a' kegyességre vezettetni Tit, 1. 3. és
a' tiszta tudománynak formájához képest, tiszta és Krisztus-
hoz illendö életet élni. A' minthogy a' jó Keresztyén Lelké-
nek nem kevés örömével olvashatja ezen Articulusokat,
hogy azok nem tsak mutatják, miként kelljen embernek az
Istennel, kitöl a' bün által elszakadott religaltatni és ismét
öszve köttettetni tudn. a Kristusban való igaz hit által, az
igaz meg térésnek rendiben (Lasd a' 2. 5. 11. l2. Art) hanem
egyszer' s mind miként kelljen az meg igazitó és idvözitö hi-
tet egész életednek, szivednek, és tselekedeteknek meg válta-
zásával, vagy az igaz Keresztyeni élettel meg mutatnod: L.
a' 6. 20. Artik, miként kelljen az Isten minden embereknek
meg jelent idvözitö kegyelme által magadat taniUatnod és
vezettetned arra, hogy meg tagadván az hitetlenséget és vi-
lági kivánságokat, mértékletessen, igazán és szentül élj e'
jelen való világon".

1) Lövei Balázs ev. lelkész és consenior volt Györben 1687-99.
Szinnyei, Magyar irók, VIlI. 25.
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-Az előszónak ezt a hangját megmagyarázhatná egy
külső kőrülmény is. Minthogy abban a korban igen türel-
metlen kőnyvcenzura volt hazánkban, egészen érthető az
Ágostai Hitvallásnak mint építő-iratnak feltüntetése. De a
hangoztatása annak a szükségességnek, hogy az anyaszent-
egyház tagjai úgy higyjenek és éljenek, amint az Ágostai Hit-
vallás kívánja, bizonnyal mélyebb s belső okból szárma-
zott. A dunántúli pietizmus szelleme él e sorokban.

A fordító személyét is a pietisták kőzött keresték: bár
voltak előbb, akik Sartorius Szabó Jánosra gondoltak, végül
mégis Szeniczei Bárány Györgyben találták meg. 1) Ez a
kérdés azonban jelentéktelenné válik, amikor összehasonlí-
tás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy ez a fordítás nem
önálló munka, hanem az 1692-esnek kissé megváltoztatott
újabb kiadása. Bizonyos ugyan, hogy néhol szavakban, ki-
fejezésekben vannak eltérések, - a helyesírásról nem is be-
szélve, - mégis a megegyezés sokkal nagyobb, hogy sem
azt az eredeti szöveg közös volta megmagyarázná. De az
újabb kiadás munkájáért is igaz hála illeti meg a nagy pie-
tistát. Méltán említette meg Bárány János az apja felett
mondott halotti búcsúztatójában ezt az érdemét is.

A Dicturnos kőnyvet és az Augustai
Confessiót néki minden köszönheti ... 2)

Jénának mint nyomtatási helynek megnevezése min-
den bizonnyal csupán áltatás. A könyv talán Sopronban je-
lent meg. 3)

A teljes szövegü hitvallás után a 12., 46., 124. és 125.
zsoltár következik. A kiadó - úgy látszik - a közvetlenül
személyes szótól tartózkodni akart és ezekkel a zsoltárokkal
óhajtotta az olvasókat - az előszóval harmónikusan - a
hitben hűségre és eröre buzdítani.

5. Két év híján egy egész század mult el a következő
fordítás megjelenéséig: "Augusztána Confessió, az az: a'
keresztény Evangyélika-Hitnek ... Vallástétele ... Magyar-
nyelvre fordítva és magyarázó Jegyzésekkel bővítve kiadó-
dott, Agonás Sámuel, 4) a Rosnyó-Bányai Évangyélika Ekklé-
siának Prédikátora által. Kassán, Ellinger István cs. kir.
priv. Könyvnyomtató' betűivel. 1838".5) A könyv a rozsnyó-

1) Payr Sándor, Magyar pietisták a XVIII. században. Budapest,
1898. 29. 69.

2) Magyar prot. egyháztört. adattár V. 1906. 87.
3) Szinnyei, Magyar írók 1. 547.
4) Szül, 1782., meghalt ? Működött Losoncon, Besztercebányán,

Rozsnyón, Alsó-Sajón. Szinnyei, Magyar Irók 1. 82.. _
5) A könyvet talán már 1837-ben elkezdték nyomm, de a kove~-

kező évben mégis mindent újból szedtek. Valószínűleg erre l~~et ko-
vetkeztetni a Magyar Nemzeti Múzeum példányának fadölapjaira ra-
gasztott, 1837-es évszámú levelekből. Az előszó is 1837. kelt.
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bányai hivek buzgóságából jelenhetett meg; templomuk fel-
szentelésének félszázados örömünnepét akarták az Ágos-
tai Hitvallás magyarnyelvií kiadásával megü1ni. De termé-
szetesen gondoltak az általános szükségletre is. "Fogadd te-
hát K. O. - hangzik az előszóban - ezen már majd
száz évektől fogva, Magyar-nyelven sehol kinem nyomtatott
Hitvallás-tételünket, nem itélni, nem rostálni, mint inkább
keresztény Híveink' épületét óhajtó lélekkel ... Tudomá-
som szerint számtalan sok magyar ajku évangyelikus Hivek,
nem csak helybéli Ekklésiánk kebelében, hanem Hazánkban
másutt is; ifjak vóltak. megöregedtek, megis holtak, a' nél-
kül; hogy keresztény évángyelika hitöknek summáját, a'
mellyröl nevöket viselték, és a' melly még 1. Ferdinánd Cs.
Királyunk dicső uralkodása idejében törvényesen bévevö-
dött, vagy irásban, vagy nyomtatásban, csak látták, nem
hogy olvasták vólna." "Az utólsó kiadása kijött Jénában
1740-ik eszt."

A munka már - talán az evangélikusság szabadabb
életnyilvánulás ának jeleképen - a szövegen kívül hosszabb
bevezetést és magyarázatot is ad. Erre az Előljáró Beszéd
szerint Józeffy Pál superintendens indította Agonást. "A'
Fő-Tisztelendő Superintendens Úr, köztünk való mulatása
ideje alatt értésünkre adta, hogy szeretné a' szóban lévő Hit-
vallás-tételnek mostani magyar kiadását, olly formán ki-
nyomtatva szemlélni, a' mint kinyomtattatott 1830-ik esz-
tendőben Kassán, annak német kiadása t. i. a' Czikkelyek-
nek vagy Articulusoknak olly magyarázó jegyzéseivel, a'
minémüekkel az vagyon néhai T. T. Thaisz Márton Lajos
Úr által ellátva" .1) Agonás teljesítette is főpásztora kívánsá-
gát. Csakhogy jegyzeteinek a Theisséivel való összehason-
Iításából az tiínik ki, hogy Theiss könyve nem csupán
minta, hanem alap is volt Agonásé számára. Agonás mind-
össze nehány részletben mutatkozik önállónak, egyébként
lefordít ja Theiss történeti bevezetését, magyarázatát, jegyze-
teit és záró megjegyzéseit. A lényeges azonban az, hogy oly
hosszú idő után újból olvasható volt az Ágostai Hitvallás
magyar nyelven, még pedig az 1817-es pesti 2) és az 1830-as
kassai (Theiss-féle) német kiadással szemben igen előnyö-
sen a teljes szöveggel, - csupán az előljáró beszéd hiá-
nyával.

1) Die Augsburgische Confession " bearbeitet und herausgege-
ben von Martin Ludwig Theiss, evangelischem Pfarrer zu Gölnitz in
der Zips. Kaschau 1830. (Az Agostai Hitvallás 300 éves jubileumára
készült.)

t) Augsburgische Confession ... im gedrlingtestem Auszuge, be-
arbeitet zum dritten Secular-Feyer der Reformation im Jahre 1817.
von J. M. Pesth.
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A szövegen meglátszik, hogy a fordító felhasználta az
1692-es, illetőleg 1740-es kiadásokat,') nyelve mégis a saját
koráé. Ez a változás azonban nem látszik kedvezőnek, mert
a kifejezései nehézkesebbek, mondatai idegenebb hangzá-
súak, mint az eddigi fordításokéi. Mindenesetre hiányzik be-
lőle a 17. századbeli fordítások zamatos és eredeti kifejezésű
magyarsága.

6. A következő fordítás már a ma is használatban levő:
Paulik Jánosé. Mind a két kiadása a Luther-Társaság kiad-
ványai közt jelent meg Budapesten 1896-ban és 1900-ban.
Az első megjelenésére Luther halálának negyedfélszázados
évfordulója adott külső alkalmat. A fordító azonban más ösz-
tönzésnek is engedett. "Magyar protestáns közönségünk az
evangélikus egyház e fő vallási iratát - a mely nevet is
adott neki - nem igen olvashatja ... Pedig mennyire szük-
séges azt mindenkinek hozzáférhetővé tenni, hogy a protes-
táns ember saját irataiból ismerje meg egyháza tanait s
magából a forrásból erősítse hitét s protestáns érzületét!"
A Hitvallás fordítását terjedelmes Bevezetés előzi meg; szól
1. az ágostai hitvallást megelőző eseményekről. II. az ágos-
tai hitvallás keletkezésének történetéról s Ill. az ágostai
hitvallás elvein nyugvó protestantizmus hatásairól. Az utóbbi
részben Paulik főleg a protestáns népek szellemi, erkölcsi s
anyagi fejlődéséről és gyarapodásáról értekezik, ami nyil-
ván összefügg az előszóban kifejeződő óhajtással, hogy t. i.
az Ágostai Hitvallás a "protestáns érzület" erősítésére szol-
gáljon.

A cikkekhez jegyzetek is járulnak, ezek azonban in-
kább csak történelmi s nem tárgyi magyarázatot nyujtanak.

A közszükségletet és a könyv szíves fogadtatását mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy négy év mulva, 1900-ban
már a második kiadás vált szükségessé, A művet ebben már
hat kép is gazdagította. A Bevezetés is, a fordítás is átdol-
gozáson ment keresztül. "Az első kiadás szövegét a latin
szöveggel újra ősszevetettem. 2) - írja Paulik az előszóban
--, s úgy hiszem, hogy ezen új kiadásban itt-ott az eredeti-

1) Kitűnik ez a 24. cikk előtt álló megjegyzés azonosságából is.
2) Bruckner Győző szerint Paulik helytelenül járt el, mikor a

fordításnál nem a német, hanem a latin szőveget vette alapul. Emlék-
könyv az Agostai Hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére. 1930.
23. Ez az ítélet az eddigi összes fordítókat is sujthatná. Bruckner véle-
ménye azonban csak akkor volna helytálló, ha az Agostai Hitvallást
csupán mint történelmi emléket tekintenők, nem pedig mint szimbo-
likus iratunkat. Az evangélikus rendszeres theologia mindmáig a latin
szöveget használta, - a németet csak figyelembe vette ahhoz. Es hazai
egyházunk hagyományosan mindenkor a latin szöveget alkalmazta a
tanítás szabályozójául.
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nek még hívebb, megfelelőbb fordítását sikerült adnom."
Nagy kár azonban, hogy ez a hűségre törekvés nem mente-
sült a második kiadásban sem idegenszerűségektől, s miként
Agonás fordítása, úgy Pauliké sem használja fel a régebbi
fordítások magyarosabb és eredetibb szókincsét. 1)

7. Paulik fordításával majdnem egy időbe esik Be-
reczky Sándoré. Ez azonban nem a nagyközönség, hanem
a középiskolai tanuló-ifjúság számára készűlt s egy tan-
könyv függelékében jelent meg. Amikor 1902-ben Bereczky
sajtó alá rendezte, helyesebben átdolgozta Zsilinszky Mihály
"Keresztyén hit- és erkölcstanának" harmadik kiadását, a
tankönyvet az Ágostai Hitvallás fordításával is ellátta.
Ahogyan pedig az eddigi fordítások előszavai is mindig igen
jellemzőek voltak, úgyanígy Bereczkyé is érdekesen mutatja
azt a változást, amely a racionalizmus és a multszázadvégi
színtelen, liberális keresztyénség lehanyatlásával az evangé-
likus vallásoktatás terén is szükségképen beállott. Az előszó
szerint az új kiadás megtartotta Zsilinszky művének szabad
szellemét, "s ha mégis valami kis változtatás volna rajta
észrevehető, ez a mai közfelfogásnak megfelelőleg a hitval-
lások, névszerint az Ágostai Hitvallás szelleméből kifolyó-
lag esett rajta ... Én is, mint Hagenbach tankönyvének át-
dolgozója, csatoltam e műhöz, a magam fordításában, az
Ágostai Hitvallást, ami által, azt hiszem, a vallástanításnak
hasznos szelgálatot tettem".

A fordítás nem teljes; csak a huszonegy hitcikket adja
teljesen, a megszüntetett visszaélésekkel foglalkozó cikkeket
(a német szöveg alapján) igen röviden. A szöveg előnyösen
tűnik ki gördülékenységévei és magyarosságával.

A könyv 4-ik, 1915-ben (a fedőlap szerint 1914-benj
megjelent kiadása is közölte ugyanezt a fordítást.

8. Az Ágostai Hitvallás tartalmi tárgyalása a kőzép-
iskolák legfelsőbb osztályaiban azóta is állandó szükség-
letnek bizonyult. H. Gaudy Lászlo tankönyve: "A keresz-
tyén valIás a mai szellemi életben" (Budapest, 1927.) szin-
tén közli az Ágostai Hitvallást "Friedrich Zange: Zeugnisse
d. Kirchengeschichte alapján, kevés rövidítéssel". A hitval-
lás szövege a tankönyvi keretnek megf.elelőleg ugyancsak
erősen meg van rövidítve, sőt némileg át van dolgozva,
annyira, hogy ez a szöveg csupán a vallásoktató lelkész irá-
nyításával és magyarázatával használható.

*

1) Szinte már tárgyi tévedés Pauliknál az, hogya 21. cikkben
a cultus, Dienst szavakat imádásnak fordítja tisztelet helyett.
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A jubileumi évig ez a magyar Ágostai Hitvallás tör-
ténete. Az adatok egyformasága ellenére is valóságos magyar
evangélikus egyháztörténelem.

A fordítás hiánya a 16. században jellemzően utal a
kor ifjúerejű és küzdelmes életére. Egyházunk vagy elég
erősnek érezte magát, hogy hitét önálló formában vallja meg
vagy nem ért rá arra, hogy nehéz viszonyai között egy for-
dítás kiadásával vesztegesse erejét. Csak amikor már tisz-
tázódott viszonya a kálvinistákhoz, tehát az "Egyesség
könyvének" aláírása és 1598-iki kiadása után látszott szük-
ségszerűnek az elsö evangélikus hitvallás tökéletesebb meg-
ismerése.

Samarjai és Lethenyei könyvei szomorú jelenségei
annak a keserű harcnak, mely az Ágostai és Helvét Hitval-
lás követöí közt dúlt éppen Pázmány korában. Mindkét em-
ber kezében egymásra támadó fegyver volt az Ágostai Hit-
vallás s nem az, amire oly nagyon szükség lett volna: a
Krisztusban való hit megvallása a világ előtt.

A 17. század végén viszont, a megpróbáltatások
súlyos évtizedei; a meggyötörtetések keserves tanulságai
után úgy jelenik meg az új fordítás mint a magábanéző,
önvizsgáló evangélikus magyar nép magára eszmélésének
és megelevenedő próbálkozásának bizonysága.

A 18. századbeli fordítás éppen egyetlen voltával pél-
dázza a vértelen üldöztetést és lelki elnyomatást. A sötét kor-
szakban a pietisták gyujtogatnak itt-ott világot s e könyv-
kiadásukkal is megmutatják, hogy mivel magyarországi egy-
házunk nem hódol meg a szélsőségeknek, ők is megmaradnak
az egyház hivatalos ésaz egyetemes közösséget jelző tanításá-
nak útján.

A hosszú idő után megjelenő 1838-as fordítás, az im-
már újból hazai nyomdajelzésével, szép jele annak, hogy a
reformkorszakban egyházunk ismét lélekzetvételhez jutott s
igyekezett is ereje szerint szolgálni híveinek.

Ugyancsak a 19. századba kell helyeznünk Paulik
fordítását: az előszava szerint beletartozik még az általá-
nos protestáns jelszavú, a reformációt kiváltképen liberá-
lis alapon értékelő. korba. Bevezetése annak a felfogásnak
kifejezője, amely az evangyéliom lényege iránt nem tudott
érzéket mutatni. 1) Viszont éppen ez a könyv jellemző példa
arra, hogy ez a kerszak Is megtermelte dícséretes és ígére-
tes gyümölcseit.

Végül a tankönyvekben közölt fordítások jelenségei
annak a napjainkban még erősbödő törekvésnek, hogy ke-

1) V. ö. Protestáns Szemle 1896. 129. Evang. egyház és iskola
1896. 87. 94. Protestáns egyházi és iskolai lap 1896. 85. 279.



111

resztyénségünk, egyházi életünk és egyéni kegyességünk
egyaránt, a történelmi, hitvalló evangélikus egyház talajára
épüljön, mint szilárd alapra. A megújulás vágya pedig termé-
szetesen most is az ifjúság felé fordítja figyelmét.

*
Befejezésül meg kell említenünk, hogya jubileumi év

is meghozta szép termését. A Magyar Luther-Társaság újra
kiadta Paulik János fordítását, lényeges változtatásokkal.
A soproni hittudományi kar jubileumi emlékkönyvül s egy-
szersmind az előző theológiai konferencia alkalmán kiadott
"Hitvallás és Tudomány" c. kötete pedig D. dr. Prőhle
Károly új fordítását közli.

Függelék.

A fordítások összehasonlítása céljából érdemes egybe-
vetnünk a hitvallás központi tanítását tartalmazó IV. cik-
ket. 1)

1. Samarjai fordítása, lő28-ból.
Az Megigazulasrol. Ismet azt tanéttyác, hogy az em-

berec megh nem igazittathatnac Isten előt tulaydon eréjek,
erdémék, avagy czelekedetek által, hanem hogy ingyen iga-
zétassanac meg, az Christusért Hűt által: midön hiszik,
hogy ök Isten kegyelmében be vetetnec és bűnök megbo-
czáttatnac az Christusért, ki maga halálával az mi bűnein-
kért eleget töt. Ez hütöt tulaydonéttya nékünc az Isten,
maga elöt valo igassagunkra. Rom. 3 & 4.

2. Lethenyei fordítása, lő33-ból.
Az meg-igazulásrúl. Ismét tanéttyác, hog' az embe-

rec az ö tulaydon erejeknec, és érdemeknec. avagy cseleke-
deteknec általa, semmi-képen nem igazulhatnac meg Isten
előt, hanem Christusért ingyen hütnec általa igazéttatnac-
meg, mikor hiszic, hogy öc Isten kedvében bé vétessenec,
és bűnök meg-bocsáttasséc az Christu sért, ki az ö halálá-
val az mi büneinkért eleget tött. Isten ezt az hütöt önnön-
maga elöt való meg-igazulás gyanánt tarttya, Rom. 3. és 4.

1) Pálházi Göncz Miklós fordításából éppen a 4. cikket közölte
(nem betű szerint, hanem akiejtésnek megfelelöen) Payr Sándor,
Evang. egyház és iskola 1900. 335. Azt is vallyák és tanittyák, hogy
az emberek az ő tulaydon ereiöknek, érdemöknek, avagy tselekede-
tőknek általa, semmiképen ne idvözülhessenek: de a Christusért ingyen,
hűtnek általa, elhívén azt, hogy Isten kedvében ismeg föl vétessenek
és bűnök meg botsátassék az Christu sért, ki az ő halálával az mi bű-
neinkért eleget tött, Isten ezt az hütöt önnen maga előtt való meg-
igazulás gyanánt tartya és veszi, Rom. 3. és 4.
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3. Az 1692. évből való fordítás.
A Meg-igazulásról: Ismét tanityák, hogy az emberek

nem igazulhatnak-meg Isten előtt az ö tulajdon erejeknek.
érdemeknek, avagy cselekedeteknek általa; hanem ingyen
igazitatnak-meg Christusért hüt által, midőn hiszik, hogy
ök Isten kegyelmébe bévétetnek, és büneik meg-bocsáttat-
nak a' Christusért. ki az ö halálával a' rni bűneinkért eleget-
tött. Ez hütöt tulajdonitja nékünk az Isten maga előtt valo
meg-igazulásra. Rom. 3. és 4.

4. Az 1740. évből való fordítás.
A Meg-igazulásról. Ismét tanitják, hogy az emberek

nem igazulhatnak-meg Isten előtt az ö tulajdon erejeknek,
érdemeknek, avagy tselekedeteknek általa; hanem ingyen
igazittatnak meg a' Krisztusért hit által midőn hiszik, hogy
ök Isten kegyelmébe bévétetnek, és büneik meg-botsáttat-
nak a' Kristusért, ki az ö halálával a' mi büneinkért eleget-
tett. Ez hitet tulajdonitja nékünk az Isten maga elött való
meg igazulásra. Rom. 3. és 4.

5. Agonás fordítása, 1838-ból.
A' megigazulás ról. Ismét Tanitóink azt tanit iák: hogy

az emberek nem igazúlhatnak meg az Isten előtt, az ő tu-
lajdon erejeknek. érdemeknek, vagy cselekedeteknek ál-
tala; hanem ingyen igazulnak meg a Krisztusért hit által,
midőn hiszik, hogy ők Isten kegyelmébe bévétetnek, és
büneik megbocsáttatnak a' Krisztusért, ki az ő halálával.
a' mi büneinkért eleget tett. Ezt a' hitet tulajdonitja né-
künk az Isten igazság gyanánt. Róm. 3. és 4. része.

6. Paulik fordítása, 1896-ból.
A megigazulásról. Továbbá azt tanítják, hogy az em-

berek saját érdemeik és tetteik által nem igazulhatnak meg
Isten előtt, hanem hit által, ingyen kegyelemből, a Krisz-
tusért igazulnak meg, hivén azt, hogy a kegyelmet és bűn-
bocsánatot Krisztusért nyerik el, a ki halála által eleget tett
a mi bűneinkért. Ezt a hitet tudja be nekünk Isten igazság
gyanánt. (Róm. 3. és 4. rész.]

Ugyanazé, 1900-ból.
A megigazulásról. Továbbá azt tanítják, hogy az em-

berek saját erőik, érdemeik és tetteik által nem igazulhat-
nak meg Isten előtt, hanem ingyen, hit által, a Krisztusért
igazulnak meg, ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak s
bűneik megbocsáttatnak a Krisztusért, aki halála által ele-
get tett a mi biíneinkért. Ezt a hitet tudja be nekünk Isten
igazság gyanánt. (Róm. 3. és 4. rész.)

7. Bereczky fordítása, 1902-ből.
A megigazulásról. Tanítják, hogy az ember nem iga-





Koburg vára a XVI. században.
ILt tartózkodott Luther az augsburgi birod. gyűlés idején.



113

zulhat meg Isten előtt a maga erejéből, érdeméből vagy
tettei által, hanem ingyen igazul meg a Krisztusért, hit
által, ha hiszi, hogy kegyelembe fogadtatik és bűnei bocsá-
natot nyernek a Krisztusért, ki halálával vétkeinkért eleget.
tett. Ezt a hitet Isten igazságul betudja. Róm. 3. 4.

8. H. Gaudy fordítása, 1927-ből.1)

A megigazulásról. Tanítják, hogya bűnőknek bocsá-
natát és az Isten előtt való igazságosságot nem érhetjük el
érdemeink, jócselekedeteink útján, hanem Krisztus kegyel-
méből nyerjük el azokat, a hit által, ha igazán hisszük, hogy
Krisztus érettünk szenvedett s bűneinket kegyelmesen meg-
bocsáthatja, örök életet adhat. Ezt a hitet Isten igazságul
tudja be. (Róm. lev. 3., 4. r.)

9. Paulik fordítása, 1930-ból.
. A megigazulásról. Ugyancsak tanítják, hogy az. em-

berek saját erejök, érdemeik és tetteik által nem igazulhat-
nak meg Isten előtt, hanem ingyen, hit által, a Krisztusért
igazulnak meg, ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak s
bűneik megbocsáttatnak a Krisztusért, aki halála által a mi
bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet tudja be nekünk Isten
igazság gyanánt. (Róm. 3. és 4. rész.) :

10. D. dr. Prőhle Károly fordítása 1930. (Hitvallás és
tudomány.)

A megigazulásról. Hasonlóképen tanítják, hogy az
emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt saját erejőkből,
érdemükből vagy cselekedeikből, hanem mgyen igazulhat-
nak meg a Krisztusért hit által, ha hiszik, hogy lsten őket
kegyelmébe fogadja és bűneiket megbocsátja a Krisztusért,
ki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a .hitet tudja be Isten
ő előtte való igazságúl. Római levél 3. és 4. fejezet.

Sólyom Jenő.

1) Míg a többi fordító mind a latin szöveget vette alapul, H.
Gaudi fordítása, úgy Játszik, részben a német, részben a lllitin szöveget
követi.

8



Egységesitö törekvések a keresz-
. tyénségben.

A földi életétől megválni készülő Megváltó' János
evangéliumában megörökített felséges imádságában híveiért
így könyörög: "Én nem vagyok többé evilágon, de ők e
világon vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám,
tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy
egyek legyenek, mint mi ... Hogy mindnyájan egyek legye-
nek: amint te énbennem vagy Atyám, és én tebenned, hogy
ők is egyek legyenek mibennünk". (János 17, 11-21.)

Jézusnak tehát kétségtelenül az volt az akarata, hogy
hívei mind egy közösséget alkossanak. De Jézus is tudta,
hogy ahol emberek vannak, ott eltérések és szakadások is
keletkeznek. Ezért mondja, hogy szükségszerű dolog, hogy
szakadások legyenek. Ezért mondja azt is "más juhaim is
vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azo-
kat is elő kell hoznom és hallgatnak majd az én szómra és
leszen egy akol és egy pásztor". (János 10.,16.) Sőt az egy-
ház egységéről ezt a kijelentést teszi: "Az én Atyám házá-
ban sok lakóhely van". (János 14., 2.) Pál apostol is azt
mondja a pártokra szakadt korinthusiaknak, hogy embe-
rek nyomán és emberekért nem szabad a híveknek meg-
oszolniok. (1.Kor. 3.) Egyébként azonban Krisztus testének,
az egyháznak szerinte is szükségszerűleg sok tagja van,
hogy mind a maga sajátos munkáját végezze a testben. "Ami-
képen a test egy, és sok tagja van az egy testnek, tagjai
pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a
Krisztus is ... Mert a test nem egy tag, hanem sok". (1.Kor.
12., 14.) Ez a mondás nemcsak az egyes hívőkre vonatko-
zik, hanem az egy közönséges keresztyén anyaszentegyház
egymástól történelmileg elkülőnült egyházaira is.

Miért szakadtak a hívők különböző egyházakra ? Ez
a kérdés most ne foglalkoztasson bennünket. Hasznos-e
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vagy káros ez a szétszakadás? Ne fejtegessük. Csak azt álla-
pítsuk meg, hogy újabban a történelem folyamán szük-
ségszerűleg széttagolódott keresztyénséget egymást sűrűn
követő egységesíté si törekvésekkel ismét össze akarják for-
rasztani. Szociális világjelenség ez. Olyan tünet, amely a
politikai és gazdasági téren is széltében és a legkülönbö-
zőbb formában érvényesül. Az egyházi téren két egymással
ellentétes mederben folyik. Az egyik a római pápa egyol-
dalú egyesítö politikája, melynek célja, programmja és tö-
rekvése a hívők összeségének a római egyházban való egye-
sítése. Ennek a törekvésnek szolgálatában áll a legutóbb
megszerkesztett és kiadott Corpus Iuris Canonici. A másik
a nem római keresztyénség együttes törekvése olyan alap
megteremtésére, amelyen a történelmi egyházak ismét egye-
sülhetnek. A pápaegyházának egységesítő törekvése minden
sajátos és egyéni különállás megszüntetéséveI a teljes beol-
vadást követeli. A pápa egyházán kívül álló keresztyénség
ellenben az egyéni és a sajátos vonások megtartása mellett
a közösség vagy legalább az együttműködés lehetőségén
munkálkodik. Minket természetesen csak az utóbbi törek-
vések érdekelnek.

Ami elsőbb is a lutheri egyház körében történt egy-
ségesítési törekvéseket illeti, a tervszerű munka kezdőpont-
jának a reformáció 300 éves fordulóját tekinthetjük, ami-
kor is 1817-ben a németországi evangéliumi egyházak az
uniót kimondották. Az unió azonban nem vezetett kielé-
gítő eredményre, amennyiben a két egyházból, a lutheri-
ből és a kálviniból három egyházat csinált. Ez a széttago-
lódás a lutheri egyház helyzetét az anyaországban nagyon
meggyengítette. Ezért keletkezett 1834-ben, mintegy első
tiltakozásul Breslauban a Lutherische Freikirche. Mikor
pedig 1866-ban Hannovert és Schleswig-Holsteint is Porosz-
országhoz csatolták, az ottani evangélikus hívek, félvén az
unióba való kényszerítéstől, 1868-ban Hannoverben gyűlést
tartottak, ahol Luthardt professzor elnöklete alatt megala-
kították az Allgemeine Evangelisch Lutherische Konferen-
zet, amely szervezet azóta is a szigorú lutheri egyházak
egyesítője. Ezt egyetemessé, vagyis minden állam lutheri
egyházát magába foglalóvá akarták kifejleszteni, 1889-ben

8*
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a svédeket is befogadták. Azóta az alelnök mindig svéd
ember. Az első nemzetközi' jellegű konferenciát Lundban
tartották 1901-ben. Két év mulva megalkották az Engere
Konferenzet. Ehhez a szervezethez 1905-ben az ú. n. Vereins-
lutheranerek is csatlakozni szerettek volna, de nem vették
fel öket, mire ezek a Lutherischer Bundot alapították meg.

Ugyancsak a mult század közepén az Európa északi
államaiban lakó lutheránusok is szervez ked tek. Kopenhága
volt a tömörülés színhelye, ahol 1857-ben volt az első gyű-
lés. Az idők azonban ezeknek a külön gyűléseknek és kü-
lön tömörüléseknek nem kedveztek, miért is a világháború
után mindnyájan beléptek a teljesen egyetemessé vált All-
gemeine Evangelisebe Lutherische Konferenz keretébe,
ahová 1922-ben a Wartburg várában tartott konferencián
a magyar egyetemes egyházat is bevették.

Az amerikai .lutheránusok egyesítése szinte egészen
párhuzamosan folyt Németországéval és az északi álla-
mokéval. A háború előtt Amerikában három nagy egyete-
mes egyház élt egymás mellett, a Generalsynode, General-
koncilium, Missouri Synodo Ezek mindegyike a szinódusok
egész tömegét egyesítette magában. A világháborúba való
beavatkozás kényszerítette rá az amerikai evangélikusokat,
hogy a háborús szolgálat könnyebb ellátása érdekében
megalkossák 1918-ban a Nemzeti Lutheránus Tanácsot
(Nacional Lutheran Council), melynek első vezetője a ná-
lunk is ismeretes Larssen doktor, utóda pedig Morehead
professzor. Ez egyetemes tanács mellett azonban a Mis-
souri Synod maig is megtartotta külőnállását. Később 48
szinódus tömörült az egyesült lutheránus egyház kebelé-
ben (United Lutheran Church), amelynek elnöke Knubel
doktor, európai bizottságának vezetője pedig Morehead
professzor.

Az evangélikusok tömörülésének legfontosabb dá-
tuma 1923, amikor is az európai és az amerikai evangéli-
kusok szervezetei Eisenachban megtartották az első luthe-
ránus világgyűlést. Ekkor az a kitüntetés ért bennűnket,
hogy az elnökségbe a magyar egyház képviselőjét is bevá-
lasztották. A lutheránus világgyűlés 1928-ban Kopenhágá-
ban folytatta szervezkedési munkáját, És jelenleg egy hat
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tagból álló elnöki tanács intézi az ügyeket. E hat tanács-
tag közül kettő amerikai, kettő német és kettő az északi
államok evangélikus egyházának tagja.

Az Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz és
a lutheránus világgyűlés egymáshoz való viszonya mai napig
sincsen tisztázva. Ez sajnálatos bizalmatlanságra és félre-
értésekre ad okot. Mind a két szervezet az összes lutheri
egyházak egyesítésére törekszik. Ezért az Allgemeine leg-
újabban felvette a Lutherisches Einigungswerk nevet.
Mindazáltal elnöke Ihmels püspök útján ez is benne van a
Lutheránus világgyűlés szervezeteiben.

Az európai és amerikai lutheránusok egyesítésének
eszméjét különben legelőször Lőhe Vilmos vetette fel, mi-
kor a missziói társaságban, melynek lelke volt, ráutalt arra,
milyen fontos volna, ha a Németországból Amerikába ván-
dorolt evangélikusok továbbra is lelki és vallási egységben
maradnának az anyaországgal és annak evangélikus egy-
házaival. Az elszakadt kapcsok újabb összeköttetése azon-
ban se gyorsan, se könnyen nem ment. Ezért az 1923-ban
Eisenachban megtartott elsö egyetemes lutheránus világ-
gyűlés valósággal történelmi esemény, amennyiben első lé-
pés volt a protestantizmus két nagy ágának társulása felé.

A reformátusok ugyanis 1875-ben szervezkedtek a
presbiteri rendszerrel élő református egyházak szövetségé-
ben (Alliance of Reformed Churches holding the Presbi-
terian System). Ez a szervezet ma már hatalmas és az egész
világra kiterjedő alakulás.

A methodisták 1881-ben (Ecumenical Methodist Kon-
ferenz), a kongregacionalisták 1891-ben (International
Kongregational Council), a baptisták 1905-ben (Baptist
World Alliance) s a francia protestánsok szintén 1905-ben
szervezkedtek. Egészen új szervezkedés indult meg Svájc-
ban és Csehszlovákiában 1920-ban, Lengyelországban 1923-
ban, a spanyol protestánsok részéről 1923-ban, Kanadá-
ban pedig a presbiteriánusok, methodisták és kongregacio-
nalisták mintegy kétmillió lélekkel 1925-ben megalakították
a kanadai egyesült egyházat. (The United Church of Ca-
nada).
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Az összes államok protestánsainak egyesítését, illető-
leg szövetségét alkotja az 1846-ban Londonban alapított
evangéliumi szövetség (Evangelícal Alliance), amelyet 50
egyháznak 921 képviselője alakított meg. Ez a szövetség a
bibliai keresztyénség terjesztését és a pápaság túlkapásainak
elhárítását tűzte célul maga elé. Ezt a szövetséget azonban
a felekezeti torzsalkodások csakhamar felőrölték.

Lényegében ugyanennek a szervezetnek volna utódja
a világháború után Németországban megalakult nemzet-
közi szervezet a protestantizmus védelmére, (Internationa-
ler Verhand zur Verteidigung des Protestantismus), mely-
nek célja a pápaság beolvasztó és leigázó törekvéseinek
ellensúlyozása.

Az egyes tartományi egyházak és egyes felekezetek
szervezkedésénél és szövetségé nél azonban történelmileg
jelentősebb az a törekvés, amely a különböző hitvallásos
alapon álló egyházakat igyekszik egyesíteni. Céljaiban és
várható eredményeiben az egyetemes keresztyénségre nézve
e téren igen jelentősnek kell tekinteni az 1895-ben megala-
kult angol szövetségi tanácsot (Federal Council ot the Evan-
gelical Free Churches of England) , amely Angolország ősz-
szes szabad egyházait foglalja magában. Talán még jelen-
tősebb az 1908-ban Amerikában megalakult Szövetségi
Tanács (Federal Council of the Churches of Christ), amely
30 különböző egyházi közösséget egyesít magában mintegy
30 millió hívővel. Ennek a célja, hogy kifejezésre juttassa
a keresztyén egyházak közösségét és a katholicitás egysé-
gét, továbbá, hogy Amerika keresztyén egyházait Krisztus
és a világ számára egységes szolgálatba állítsa, végül, hogy
előmozdítsa a különböző vallásos kőzősségeknek együttes
tanácskozását, amely az 'egyházak szellemi életét és vallásos
munkáját egységes mederbe terelheti.

A leghatalmasabb és legegyetemesebb nemzetközi
szervezetek egyike azonban a Nemzetközi Jóbarátság Egy-
házi Világszövetsége (World Alliance for Promoting Inter-
national Friendship through the Churches). Ez 1907-ben
keletkezett, amikor Hágábari a nemzetközi bíráskodás ügyé-
ben tanácskozást tartottak és a gyűlés theológus tagjai el-
határozták, hogy az egyházak körében a nemzetközi békes-
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ség érdekében mozgalmat indítanak. A következő években
anémet és angol theologusok jöttek össze, de már 1910-
ben az amerikaiakat is bevonták. Ezt a mozgalmat Car-
negie András anyagilag, X. Pius pápa és utódja XV. Bene-
dek pedig erkölcsileg támogatta. Carnegie 1914 február
10-én 29 egyházi vezetőt hívott magához s a velük tartott
tanácskozás alapján 2 millió dolláros alapítványt tett,
melynek kamatai a nevezett világszövetség céljait szolgál-
ják. Ennek az alapítványnak kezelésére alakult 1914-ben a
Béke egyházi egyesülete (Church Peace Union), amelynek
vezetője és lelke ma is dr. Lynch Frrdrich. A World Allian-
cenak legnevezetesebb szervezkedő gyűlése 1920, augusz-
tusában volt a Thunersee mellett Beatenbergben, ahol első-
ízben jelentek meg az orthodox egyház és a magyar evan-
gélikus egyház kikűldöttei is.

Ugyancsak nagyjelentőségű nemzetközi alakulás a
Gyakorlati Keresztyénség Világszövetsége (World Konf'e-
renze on Lifé and Work), melynek alakításánál 1922-ben
Helsingörben személyesen jelen voltam. Ezt Söderblom svéd
érsek tervelte ki s magában egyesíti a római pápa egyhá-
zán kívül az összes többi keresztyén egyházat. Legutóbbi
gyűlését Lausanneban tartotta 1928-ban és ugyanúgy szer-
vezkedett, mint a World Alliance, amennyiben országon-
ként nemzeti osztályokat alakított.

Hasonló nagyszabású nemzetközi mozgalom a Hit
és Szervezet világszövetsége. (World Conference an Faith
and Order.) Hogy azonban ennek a mibenlétét világosab-
ban megértethessem, más látszólag távolabb eső körül-
ményekre is ki kell térnem.

Még 1874-75-ben történt, hogy a római pápa csalat-
kozhatatlanságát és Mária szeplőtelen fogantatását ki-
mondó 1870. évi vatikáni zsinat után a római katholikus
egyház híveinek egy része Döllinger püspökkel az élén,
megalakította az é-katholikus egyházat. Ezek az angliká-
nusokkal és az orthodox egyház képviselőivel Bonnban
közös tanácskozást tartottak. Az anglikánusok azért vettek
ebben a tanácskozásban részt, mertők megszokták már
1867 óta, hogy Londonban a Canterburyi érsek vezetése
alatt az érseki palotában a hit és szervezet kérdéseinek
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megbeszélésére összegyülekeznek. Az érseki palotáról, ahol
ezeket a megbeszéléseket tartották, az értekezlet neve Lam-
beth Conference. Részt szoktak venni benne az összes an-
golországi és amerikai anglikán püspökök, sőt még az ame-
rikai püspöki protestáns egyházak küldöttei is. A tanács-
kozások célja és tárgya a keresztyén egyházak egyesítésé-
nek kérdése. A legfontosabb tanácskozások közé tartozik
az 1888. évi, melyen az egyházak egyesítésének a követ-
kező négyalapfeltételét (Lambeth Quadrilateral}: 1. A
Szentírás az Isten kijelentése és a hitnek legfőbb talaja.
2. Az apostoli és a niceai hitvallás elfogadása. 3. A kereszt-
ség és az úrvacsora Krisztus által alapított szentsége. 4. Az
egyház igazgatás ára a püspöki hivatal szükséges, de a kü-
Iönhöző népek szükségletei szerint lehet megszervezve.
Az 1920. év augusztusában tartott tanácskozáson 252
püspök részvételével kimondották, hogyakeresztyénség
egységének hiánya bűn és az Isten akaratának való ellen-
mondás. Ezért mindenkit felhívnak az egy közönséges
(katholikus) keresztyén egyház visszaállítására. Mert az
igazi közönséges (katholikus) egyház tagja mindenki, aki
hisz Krisztus Jézusban és a szentháromságra megkeresztel-
kedett. Kijelentették azt is, hogy az egyházak egyesítése
érdekéből hajlandók magukat is új felszentelésnek alá-
vetni. Szózatot adtak ki An appeal to all Christian people
címen, mely azonban voltaképen csak az angolországi sza-
bad egyházakhoz szól. Az 1921-25. években tartottak is
ezekkel több tanácskozást, de a szabad egyházak szövetségi
tanácsa 1925 szeptember 22-én tartott közgyűlésén ki-
mondta, hogy nem tárgyal többé, mert elven, hogy: "OZ

egyházban nem a szervezeten, hanem az evangéliumon van
a súly; az evangélium ugyanis az, ami az egyházat létesí-
tette, a szervezet ellenben csak az, amit az egyház léte-
sített".

Mikor tehát az anglikánusok az ó-katholikusokkal
és az orthodoxokkal az egyház egyesítésének megbeszélé-
sére összeültek, csak a maguk álláspontján maradtak meg.
Beatenbergben 1920-ban is külön tanácskoztak ezek az
egyházak, amelyek azt vallják magukról, hogy őket az
apostoli Ieszárrnazás (successio apostolica) dicsősége illeti
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meg és ez is választja el őket a többi egyháztól. Ez az apos-
toli leszármazás azóta is egyik okozója az eltérésnek és az
egyesülésnek egyik föakadálya. Apostoli eredetűeknek
ugyanis csak a görög- és a római katholikus, valamint az
é-katholikus, továbbá az anglikán és a svéd evangélikus
egyházat tekintik, mert ezekben nem szakadt meg 2000 év
óta a kézrátétel. Ezért történhetett meg, hogy 1920 szep-
tember 19-én Söderblom svéd érsek a svéd evangélikus
papnövendékeket két anglikán püspök segédletévei szentelte
föl. S viszont 1922 július 7-én a konstantinápolyi patri-
archa kiküldöttei résztvettek a Lambeth-konferencián s a
következő évben, 1923-ban a konstantinápolyi patriarcha a
jeruzsálemi patriarcha és a ciprusi érsek segédletévei angli-
kán papokat szentelt föl. Ezeket a dolgokat azonban a leg-
többen elkorázottaknak tartják, vallási keveredésnek mond-
ják és nem helyeslik.

Az orthodox egyházat mindenesetre megilleti az az el-
ismerés, hogyakeresztyénség egyesítése érdekében minden
lehetőt megtesz. Nemcsak szívesen vesz részt folytonosan
a közös tanácskozásokon, hanem a konstantinápolyi pat-
riarcha helyettese, Germanosz érsek állandóan Londonban
tartózkodik, hogy az anglikán egyházzal és annak révén a
többi egyházzal való érintkezést fönntartsa. Maga a kon-
stautinápolyi patriarcha az egyesülésre vezető út feltételéül
1920-ban a következőket állapította meg: Egységes naptár
elfogadása, nagy ünnepeken testvéri iratok kicserélése, az
egyházak egymással való testvéri érintkezése, szóban és
írásban a tudományos téren való összeköttetés, theológus-
csere a különböző egyházak szemináriumaiban, keresztyén
konferenciák tartása az összes egyházakat érdeklő kérdé-
sekben, az egyházakat egymástól elválasztó tanítások el-
fogulatlan és inkább történeti vizsgálása, az egyházi szoká-
sok kölcsönös tisztelése, templomok és temetők kölcsönös
átengedése, a vegyesházasságok ügyének rendezése és köl-
csőnős segélyezés.

Egyháztörténeti szempontból mindenesetre érdekes
és jellemző, hogy 1924 szeptember havában a különböző
orthodox tartományi egyházak is megkísérelték az .összes
orthodoxok egyesítését. Evégből Sinajában Christea
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Miron oláh patriarcha elnöklete alatt a konstantiná-
polyi, athéni, szófiai, albán és szerb patriarchák tanácsko-
zásra ültek össze annak a kérdésnek megbeszélésére, ho-
gyan lehetne az orthodox katholicizmust közös szervezetbe
és közös fennhatóság alá hozni. Ez mind a mai napig függő
kérdés.

De legyen elég a keresztyén egyházak egyesítésére
irányuló jelenségek rajzából. Már ez a vázlatos áttekintés
is világosan feltárja előttünk a keresztyén egyházak egye-
sítésére irányuló törekvések hatalmas arányait. Az előtér-
ben természetesen a hit és a szervezet kérdése áll. Ezen
sarkallik az egyesülés kérdése. Nem is lehet másként. Egy
közös hitvallásnak újból való megszerkesztése volna az első
s egy közös egyházi igazgatásnak a megállapítása volna a
második lépés az egyesülés felé. Hogy ez siketül-e valaha?
olyan kérdés, amelyre ma felelni senki sem tud. Az eddigi
tárgyalások nem nagyon biztatóak. De már maga az a tény,
hogy tárgyalások folynak, örvendetes és biztató. Mert nem
szabad figyelmen kívűl hagyni, hogy csaknem 300,000.000
hívő nevében folynak ezek az egyeztető tárgyalások. Csak
Róma nem akar bennük résztvenni. E tekintetben érdekes
az a levélváltás, amely ebben a kérdésben Róma és az őt
tanácskozásra meghívó szervek közt történt. Az első meg-
hívást Gardiner Róbert a Faith and Order főtitkára és ve-
zető lelke 1914 november 2-án intézte Gasparri bíboros-
hoz. Ebben azt mondja: "Vehementer peroptamus, ut Ro-
mana Ecclesia, quae redintegrandae unitatis Christianae
vindicent semper sese praebuit, conatus nostros sua prose-
quatur benignitate eiusque vehementer faveat. Haec <le
causa litteras Tibi mittimus ac firmissime speramus fore
ut. Te svadente, Supremus Antistes Ecclesiae Romanae
benedictus XV. suis praecibus ac votis facinus nostrum
ad felicem cicius perducat exitum" .

Erre Gasparri biboros még 1914 december 18-án azt
a választ adta, hogya pápa az egységre való törekvést na-
gyon helyesli, mert ez az ő törekvése is, azért azt sürgeti a
római pápa: "Utinam omnes homines, quos Dominus a
peccati servitute suo sangvine liberavit, Supremi animarum
Pastoris Paternam vocem exaudiant, in amantissimo Ecc-
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lesiae sinum se recipiant, et Christo capiti vegata membra
conglutinentur et vivant" .

Gardiner ismét írt 1915 február 2-án, majd március
1-én és hivatkozott arra, hogy az összes amerikai püspöki
egyházaknak és az anglikán egyháznak a püspökei is kérik
a római egyházat, hogy velük üljön le tanácskozásra. Gas-
parri biboros április 15-én kelt levelében ismét elutasító
választ adott, de megüzente a tanácskozóknak, hogya pápa
üdvözletet és békességkívánását küldi s kéri, hogy ezt ve-
gyék tudomásul és fogadják el.

Ugyanilyen elutasító, de üdvözlő levelet kaptak az
északi evangélikusok püspökei is, amikor a pápát Sőder-
blom svéd érsek, Ostenfeld dán primás és Tandberg norvég
püspök 1918-ban tanácskozásra hívta. Erre a levélre Gas-
parri 1918 június '19-én írt levelében a kérést teljesíthet-
lennek mondotta és a levélben a három egyházi méltóság-
nak nem adott több tisztességet, mint ezt: "Perillustres
Viri!"

Hogy az egységesítő törekvések eddig még nem vezet-
tek eredményre, azon nincs mit csodálkoznunk. Végtére is
sok évszázadon át fennálló elkülönülést hamarosan meg-
szüntetni nem lehet. A megszokottságokat talán még ke-
vésbbé. A féltékenységet pedig alig. Talán még nagyobb
akadálya hiúság és az úrhatnámság. Mert az egyik a bir-
tokát félti, a másik meg bírlalásra törekszik. És nemcsak
a római pápa hangoztatja az egyesítés legegyszerűbb mód-
jául azt, hogy mindenki térjen be, vagy amint ő mondja:
"Térjen vissza" a római egyház kebelébe, hanem a lausan-
nei kenferencián az orthodox egyház hivatalos szónoka is
azt a kijelentést tette, hogy az egyesülésnek legegyszerűbb
és legbiztosabb módja, hogy minden egyes keresztyén egy-
ház, tehát szerinte a római pápáé is, olvadjon be ismét abba
az egyházba, amelyből kiszakadt, az orthodox egyházba.

De még a protestáns egyházak egyesítésének is szinte
elháríthatatlan akadályát tárta föl a lausannei gyűlésen
kálvinista részről Cadmann, lutheránus részről pedig Ih-
mels. Amaz az Isten országának földi, emez pedig pusztán
mennyei természetét vitatta. Ezen a vitán a lausannei gyű-
lés csaknem megfeneklett és csak hosszas és leleményes
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<diplomáciai alkudozás tudta megmenteni az egyetértésnek
legalább a látszatát.

Az egyesüléstől tehát még nagyon távol vagyunk. De
.a latin közmondás szerint gutta cavat lapidem. A sziklákat
vájó és szélsőséges partokat mosó cseppek pedig már meg-
indultak. Hiszem, hogy többé meg sem állanak, addig, míg
tisztára nem mossák az emberek lelkét a jézusi tiszta hit
és az Isten igaz igéjének befogadására. Csak küldjünk
munkásokat az Úr aratásába. A magyar evangélikus egy-
ház odaszegődött az egység munkásai táborába és így szol-
gájává lett a legszentebb munkának, melynek nyomán egy-
kor mégis csak megvalósul majd a hitvallás ama követel-
ménye: "Hiszek egy közönséges (katholikus) keresztyén
anyaszentegyházban, a szenteknek, vagyis a hívőknek kő-
zösségében és egyességében".

Kétségtelen, hogyakeresztyénség egysége a római
'katholikus egyháznak az erre irányuló tanácskozásokban
való részvétele mellett hamarább és könnyebben volna el-
érthető. De csak akkor, ha nem helyezkednék arra a szélső-
séges álláspontra, hogy "az egyház egységre vezető útja Ró-
mán megy át, jobban mondva, Rómába megy". És ha nem
hangoztatná nagy gőgösen, hogy: "A katholikus egyház azon
az állásponton áll, hogy neki nem kell a keresztyén egység
központját keresnie, mert ő maga a keresett központ. És

. midőn ehhez a dogmához ingatatlanul ragaszkodik és mi-
<lőn semmiféle egyezkedésbe nem bocsátkozik, ezzel teszi
11 keresztyénség egységének a legnagyobb szolgálatot". (Pri-
billa: Um kirchliche Einheil. Stockholm-Rom-Lausanne
227-265.)

Ez a merész és kegyetlen kijelentés legjobban mu-
tatja, hogy még nagyon messze vagyunk a keresztyénség
-egységétől. Míg a keresztyén emberek valamennyien meg
nem találják Krisztust és míg a Krisztusban hívők Krisztu-
son keresztül, vagy legalább Krisztus mellett meg nem tud-
ják találni egymást, addig a keresztyénség egyesítéséről
'Csak álmodozhatunk, de megvalósulásán nem örvendezhe-
tünk. Mi azonban, akik a Krisztus evangéliumát valljuk a
keresztyénség szülőanyjának, nevelő dajkájának. tápláló
forrásának és éltető kenyerének, mi kemény hittel hisszük,
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hogy az evangéliuru egykor minden lelket megvilágosít és
minden hívőt elvezet az Úr Jézus Krisztus lábaihoz. Ez lesz
majd az igazi egység. Az, amelyet Jézus akart megvalósí-
tani. Ebben hiszünk, ezért imádkozunk, ezért dolgozunk
mi evangélikusok. Hisszük, hogy el is érjük azt, mert a ke-
resztyén egység csakis Krisztus evangéliuma alapján lehet-
séges. Mert amint a bomlást és a szétválást a Krisztus evan-
géliumától való eltérés okozta, úgy az egységet is csak
Krisztus evangéliuma teremtheti meg, mikor majd Krisz-
tus lesz minden mindenben! D. Raffay Sándor F;

Az egyházi hatalomról.
(Ag. Hitv. XVlIl. cikk).

Nagy viták folytak hajdan a püspöki hatalomról. Egyesek
az egyházi és világi hatalmat helytelenül összezavarták. Ezen
összezavarásból félelmes háborúk s a legnagyobb zavargásole
támadtak. A mi tanítóink, hogy a lelkiismeretet megnyugtassák,
rámutattak az egyházi és vil~~i hatalom különbségére s azt
tanítják, hogy Isten rendeléséből mindkettőt szentül megbe-
csülni s tisztelni tartozunk, - mint Istennek legnagyobb földi
jótéteményeit. A kulcsok hatalma, vagyis a püspöki hatalom az
evangyéliom szerint az evangyéliom hirdetésére, a bűnök meg
vagy meg nem bocsátására s a szentségek kiszolgáltatására ren-
delt isteni hatalom és megbízás. Krisztus ezen megbízással kül-
dötte ki az apostolokat: A miképen elküldött engemet az Atya,
én is akképen küldelek el titeket. Vegyetek Szent Lelket; akik-
nek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nékik; akiknek
megtartjátok, megtartatnak (Ján. 20, 21-2.'1.). Elmenvén mind'
e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremt-
ménynek (Márk 16, 15.). E hatalom csupán tanítás vagy igehir-
detés s a szentségeknek kiszolgáltatása által gyakorolható, mi-
vel nem testi, hanem szellemi dolgok; az örök üdvösség, a Szent-
lélek és az örök élet bizattak reá. Ezekhez nem lehet eljutni
máskép, csupán az ígének és a szentségeknek szolgálata által,
amint Pál mondja, hogy az evangyéliom Isten ereje minden
hívőnek üdvőzítésére (Róm. 1, 16.). Mivel tehát az egyházi hata-
lom örök javakat közvetít és ez csak ígehirdetés által gyakorol-
ható: semmi köze sincs a politikai kormányzathoz, amint az-
ének művészetének sincs semmi köze a politikai kormányzathoz.
A világi felsöség nem a lelket, hanem a testet s a testi javakat
oltalmazza az ellenséges megtámadás ellen s fegyverrel és testi
fenyítékkel szoktatja az embereket a polgári tisztesség és béke
megtartására. (Poulik János fordítása 61-62. 1.)

1) Felolvasta a szerző Sopronban, a theol. konferenciát beve-
zető ünnepen.



126

Dr. Sztranyavszky SándOr dunán inneni egy-
házkerületi felügyelö székfoglaló beszéde.

Az élő ember lelke húrjainak egyik legszebb rezgése,
ha az elmultak ról, örökre elköltözöttekről kegyelettel em-
lékezik.

Érzem, tudom, hogyegyházkerületünk minden egy-
házának, minden tagjának igaz érzéseit is tolmácsolom
akkor, amikor ebben a tisztben: elődömről, lándori Kéler
Zoltánról emlékezem. A kőzelehhi multon át a távolabbi
multra vetődik tekintetünk és ott bontakozik ki a multak
még ma sem ködös, maradandó, csillogó szálakkal átszőtt'
fátyolából szűkebb hazámnak, a nógrádi egyházmegyének
köréből a nagy, csonkitatlan dunáninneni egyházkerület
felügyelői székébe emelkedett két kiváló fiának Jellegzetes
alakja. Id. Laszkáry Gyula és Beniczky Arpád emléke előtt
állok meg, hogy a bensőségesen átérzett tiszteletadás útján
tegyen eleget az utód az elődök iránti férfias kötelességének.
Áldozatos egyházszeretetük, hithűségük, maradandó nyomo-
kat hagyó munkásságuk, erélyük, lakaraterejük még ellen-
feleik derekát is meghajlásra késztetik.

De a most ide, körünkbe idézett és lelki szemeink által
láthatóan megjelent volt világi vezérei között egyházkerü-
letünknek vonul fel közénk, az ő tiszteletüktől is körülö ve-
zetten, mindhármunknak volt egyházi elnöktársa, kerüle-
tünknek hosszú évtizedeken át volt kitűnő, bölcs, tudós egy-
házi vezére, D. Baltik Frigyes püspök. Az ő emléke előtt is
nem a szokás előírta kötelességből de igaz és mély meg-
győződésből hajtom meg fejemet, reámutatva, hogy az
ő személyében is perdöntő tanunk van arra, hogy Szent
István egységes hirodaimának idegen ajkú fiai is a magyar
állameszméhez való hűségben, a magyar haza szeretetéhen
versenyre keltek az Árpád-vezette ősök ivadékaival. Öt sem
kímélte meg a gyanú, őt is magukénak hirdették idegen
érdekek nem éppen önzetlen szószólői, de élete és munkás-
sága volt cáfolat erre és bizonyíték arra, hogya magyar
mindig türelmes volt a vele együttérző nemzetiségekkel
szemben,

A világi és egyházi legmagasabh méltóságok betölté-
sénél - hogy ama használt kifejezésekkel éljek - a ki-
sehhség fiainak az érvényesülési lehetősége a tehetség ará-
nyában adatott meg és nem a vagyonuktol és otthonuktól
való megfosztás és kiüldöztetés volt osztályrészük, mint
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ma az árulásuk jutalmául életrehívott mű-államokban,
melyeket éppen a rólunk gonoszul hirdetett rágalmak, ame-
lyek ma az ő részükről a mi véreinkkel szemben valóságok,
juttattak ideig-óráig tartó élethez.

Egyházkerületünk emlékükben idézett vezéreinek
hithűsége, ébersége, önzetlen honszerelme és áldozatos
munkássága lesznek az irányt s utat mutatók számomra,
hogy ne váljak méltatlan utóddá abban a tisztben, amelybe
az egyházkerület gyülekezeteinek osztatlan bizalma helye-
zett, amely bizalomért. amelyet kitüntetésnek, megtisztelő-
nek tartok, innen, most már erről a helyről és ebből az al-
kalomból is, mélységes köszönetet mondok.

Az egyházkerület történetében páratlanul álló egysé-
ges, egyöntetű állásfoglalás az én igénytelen személyem
mellett ad különös, felbecsülhetetlen értéket az én szá-
momra és elkötelez gyarló erőimnek teljes egészükben való
rendelkezésükre bocsátására.

A választásban kifejezésre jutott egységes akarat kell,
hogy ezentúl jellemzője legyen munkásságunknak is, rnert
letiport, megtépett Hazánk, megrabolt egyetemes egyhá-
zunk, otthonából kiforgatott, megcsonkított egyházkerü-
letünk érdekében újjáépítő. eredményes munkát csak ab-
ban az esetben tudunk folytatni, hogyha erőink min-
dig közös célok érdekében, mindig egységesen, egymásért
és soha egymás ellen fognak érvényesülni.

De ne csak ezt az egyházkerületet, ne csak egyetemes
egyházunkat, hanem az egész magyar protestantizmust
hassa át az egységben rejlő erő öntudata, annak szükséges-
ségének felismerése.

A magyar protestantizmus megértő és minden próbát
álló testvéri együttérzésére. többre, - kimondom - egysé-
gére nemcsak a magyar protestantizmus jövendőjének
biztosítása érdekében van feltétlenül szükség, hanem nél-
külözhetetlen, elmaradhatatlan az a magyar feltámadás,
fennmaradás érdekében is. A protestantizmus a magyar
nemzeti önállóság és függetlenség megszerzése, biztosítása
és megóvása körül a nemzet irányában kötelességét min-
dig és következetesen, híven teljesítette. Idegen érdekek
szolgálatában nem állott, azokat a nemzet érdekei fölé so-
hasem helyezte.

Ma is hivatás vár reá! Megóvni a nemzet társadalmát
attól, hogy becsempésszék annak tudatába, hogy a nemzet
nem önmagáért, hanem azért van, hogy hatályukat vesztett
törvényeken alapuIt, megszűnt jogokat resepktáljon olya-
nok érdekében, kiknek szemében a nemzet nemcél, legfel-
jebb átmeneti cél, messzebbmenö célok érdekében, amelye-
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kért való küzdelemben a nemzeti jövendő tétetik kockára
a nélkül, hogy a kockának bármely oldalára való fordulása
fényt vethetne a komor jelenen át egy biztató jövőre.

A magyar protestantizmusra hivatás vár! Hivatás vár
abban az irányban is, hogya mai gondterhes, súlyos idők-
ben megőrizze a magyar lelkek bizakodó reménységét, el-
lentálló erejét. Mert ma az egyházak már nem a miszticiz-
musukkal hatnak, hanem Krisztus tanításai tisztaságának,
embert értékelő és szerető mélységeinek és a ma talán job-
ban, mint a multban élő igazságainak éles és tiszta képet
adó vetítéséveI.

.Szeresd felebarátodat, tnint öJlmagadat." Volt-e idő,
mikor nagyobb szükség volt e parancsolat lelkiismeretes.
betartására, mint ma, amikor annyi az elesett, Ne feledjük
el, a legszegényebb is elviseli a szegénységét, ha érzi azt,
hogy van vele érző szív, van, aki megosztja azt vele, a leg-
gazdagabb is elviselhetetlennek fogja tartani gazdagságát,
ha érzi azt, hogy egyedül maradt.

Amikor a hitetlenség, materializmus, az emberiesség
mezébe bújt legaljasabb gyilkos bestialitás, a bolsevizmus
döngeti a keresztyénség két évezredes kapuját, akkor egye-
dül az emberszeretet, a gyengébbnek az erősebb által vale.
segítése, sebek gyógyítása, könnyek felszárítása, a krisz-
tusi szociálizmus mentheti meg nemzetek, államok létét,
biztosíthatja azok jövendőjét.

Nem liberalizmusra, nem demokratizmusra, nem szo-
ciáldemokratizmusra és nem kommunizmusra van szűkség
a vergődő emberiség megmentése érdekében, nem kellenek
modern tanok és hangzatos jelszavak, - vissza a bibliá-
hoz, vissza az új testamentumhoz, vissza Krisztushoz, nincs
bölcsebb, nincs tisztább, nincs embert jobban szerető taní-
tás Krisztus Igéjénél. Ha azt a honszerétet tüzénél kovácso-
lod újból izzóra, úgy megacélozod új évszázadokra, az ezzel
faragott sziklára építetted le újra régi szép hazád új alap-
jait, magyar nemzetem.

De ha gyűlölködni fogsz, ha nem a közös ellenség: a
hitetlenség ellen, hanem a Krisztust hívő keresztyén test-
véred ellen viszed harcba még megőrzött vértezetedet, ha
a lelki -inkvizició eszközeivel testvéred ereiből akarod a
vért a magad testébe átömleszteni, akkor testvérharcban
emészted fel erőidet. testvéredet is önvédelmi harcba kész-
teted önmagad ellen és vigyázz, hogy együtt ne dőljetek
majd össze a küzdelmeteket nem ölbetett kézzel néző kö-
zös ellenségtek előtt.

Az, aki harcok közepette áll, ~ Isten óvjon tőle, de
félő, hogy két fronton is fokozott erőkifejtésre kényszerít-
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tetünk, - kell,' hogy fegyvertárát szemügyre vegye és a
pengéknek mindég mocsoktalan tisztlasága mellett, azok élét
és markolatját is végigsimogassa a tekintetével.

Ha ezt teszem, úgy fegyvercinknek erej et igazsá-
gainknak érintetlenül megőrzött krisztusi eredetében lá-
tom. Ez a penge markolatja, Annak éle pedig nenicsak val-
lott és hirdette, de követett aza jelmondatunk : "a Haza
minden előttI"

De hiányzik a penge hegye, amelyre pedig a harcok
hevében a pengevezetőnek annál inkább szüksége vagyon,'
mennél több élesre fent, esetleg méregbe mártott penge he-
gyével találja magát szembe. '.

Mindenkitől független protestáns napi sajtóra van
szükség. Ennek alapjait, bármennyire szegény, lerorrgyolt
és gondokkal küzdő legyen ma a magyar falu, város egy-
aránt, még a szánktól is elvett falat értékének összehordá-
sával meg kell tudni teremteni, hogy ne legyünk bárkinek
kiszolgáltatott préda, hogy megtorlatlanul senki ne törölhesse
hozzánk sáros topánját. Nem támadó, de védekező fegyver-
ként kell a kezünkbe a napi sajtó, amely önvédelmünkön
kívül szolgálja önzetlenül az újjá születő nemzetet és
legyen hirdetője annak a haladó nemzeti politikának,
amely tiszteli a multat, de a jelent a jövő számára mun-
kálja és amely felszínre hoz, megszólaltat új értékeket, akik
új utakat taposva, friss levegőt hoznak és előtte kitárják
a mai gazdasági élet hullaszaggal telített halottas kamrájá-
nak elreteszelt ablakait. És legyen seprő, mely eltakarít
minden szemetet. amely alatt meghúzódnak a kártevő ro-
várok, az élősdiek sokasága, azok, akik az útjukban álló
tilalomfákat is felőrlik különöskép 'kifejlődött rágószer-
veikkel, hogy aztán zsákmányukat elvonszolva, azt zavar-
talanul falatozhassák.

Legyen napi sajtónk, amelynek hasábjait legjobb-
jaink tolla szántsa és amelynek betűit mindannyiunk
szeme olvassa. Tudjunk egyszer együtt akarni, kitartani és
akkor meglesz és fenn fog maradni, élni fog, dacolni min-
den nehézséggel a protestáns napi lap.

Egyházkerületeinknek az egyetemes egyház irányítása
mellett állandó akcióhan kell lenniök. Nem a sablónos és
rovatos irodai munka, de a rohanó élet diktálta tempóban
való továbbépítése Krisztus Egyházának, az a mi felada-
tunk. Es ebben a: munkában keresztyén testvéreinkkel fus-
son össze verejtékünk. Egymás iránti féltékenykedésnek.
az egymás lenézésénele és kisebbítésének helye nincs. Egy-
mást csak szerethetjűk, egymás értékeit, ha azokat kölcsö-
nösen becsüljük, csak nővelhetjűk.

9
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Egyházkeriiletem ügyes-bajos dolgaival foglalkozni
ma feladatomnak nem tekinthetem, mégis azok némelyi-
kére reá kell, hogy mutassak, mert azok elhallgatása, vagy
a tájékozatlanság látszatát viselné magán, vagy az volna
belemagyarázható, mintha saját igazunk erejében magunk
sem bíznánk.

A megszállás idején ingókban és ingatlanokban volt
vagyonát, ami az 1914. évi zárszámadás szerint, tehát tel-
jes értékű aranykoronaban 740.000 koronát tett ki, a kü-
lőn lévő, meghatározott rendeltetésii alapoknak 390.000
aranykorona értékével együtt tehát 1,130.000 koronát, -
teljes egészében elvesztette az egyházkerület.

Ennek a tekintélyes vagyonnak megmentése, vissza-
szerzése érdekében a kötelességszerűen megtenni szándé-
kolt intézkedések és lépések keresztülvitelénél az egyete-
mes egyház segítségét kellett kérnünk és az ott elhangzott
vélemények és megfontolások, amelyek az egyetemes egy-
ház érdekeinek szem előtt tartásári épültek fel, figyelem-
mel a trianoni diktátumra, késztették az egyházkerület in-
tézkedésre jogosított felelős faktorait a várakozás állás-
pontjára.

Most az ideiglenesen elszakított területeken a meg-
szállók általeszközőlt vagyonkobzások kérdését rendező
hágai egyezményen alapuló új helyzet kötelességemmé te-
szi ezzel a kérdéssel foglalkozni, az egyházkerület jogos
érdekeinek éber szemmel tartása mellett. Addig is azonban
kifejezést kívánok adni annak az elhatározásomnak, hogy
az állam részéről az 1848. évi XX. t.-C. részbeni végrehajtá-
saként az Egyetemes Egyháznak juttatott, közigazgatási
célokat szolgáló államsegélyhől való részeltetésünknél
fent mondoUaknak figyelembe vételét is kívánni fogom és
biztosra veszem, hogy az Egyetemes Egyház közgyűlésének
megértő bölcsesége meg fogja szüntetni azt a sérelmet, amit
rajtunk pénzügyi bizottságának javaslata ejteni tervez.

Szó sem lehet az államsegélyben való részesedés mér-
tékének a leszállításáról, nemcsak azért, mert az közigaz-
gatási célokat szolgál és a hivek adóterheinek csökkentését
célozza, - már pedig a közigazgatás költségei a csonka
kerület igazgatása körül is, mondhatni, változatlanul fenn-
állanak, - hanem azért sem, mert a lélekszámban megfo-
gyatkozott kerület híveinek teherbíróképessége messze
alatta van a három testvérkerület hívei teherbíróképessé-
gének és ezért azoknak vállaira terheket áthárítani mivel
sem indokolható, méltánytalan eljárás lenne.

Hanem igen is indokolt és méltányos lenne a segély
mértékének felemelése éppen a fentebb vázolt arra a kö-
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rülményre tekintettel, hogy az egyházkerület elvesztett va-
gyonának és alapjainak visszaszerzése érdekében, az, Egye-
temes Egyház aggodalmaira figyelemmel, nem tette meg
eddig az érdekeinek védelmére alkalmas lépéseket. Ebben
a kérdésben a közgyűlés keretében javaslatot is kívánok
tenni, amit már most hejelentek.

Az 1848. évi XX. L-c. végrehajtása körüli sérelmeink
kapcsán csak utalni kívánok arra, hogy míg Egyetemes
Egyházunknak a béke és még a háború éveiben is élvezett
államsegélyének az összege, mely a közigazgatás, a lelkészi
nyugdíjintézet és a hívek egyházi adój ának csökkentésére
adatott, 1,050.000 aranykoronát tett ki, addig a 28-29.
évekre adott államsegély 270.000 pengő, amely a 29-30.
költségvetési évre még 10% -kal esőkkentetett. Az egyhá-
zaknak hivatása az államnak a mai súlyos időkben foko-
zottabb támogatása és anyagiak terén való kímélése, De
viszont e kötelességeknek a teljesítése is lépten-nyomon
akadályba ütközik a legszükségesebb, nélkülözhetetlen
anyagi eszközök híján. Azért mutatok reá erre, mert úgy
érzem, hogy nemcsak jogunk, de kötelességünk is a mi
koldússzegénységünk mellett, felemelni szavunkat és meg-
tenni mindent, nehogy a protestánsnak nevezett uralom
idején, amikor azt állitják, hogy minden madár nekünk
dalol, minden virág nekünk illatoz, még szűkre szabott,
megtépázott takarónkból is kiforgattassunk.

A lelkészi kar méltányos és jogos törekvése, hogy
csak 50% -ban valorizált kerpótlékának és családi pótléká-
nak f'elemelését, 100%-ban való térítését kérelmezi, szor-
galmazza.

Ugyancsak indokolt és igazságos a tanítói karnak ké-
relme, k.ívánsága, hogy a kántori teendők ellátásáért, tehát
egy külön és több munkáért élvezett javadalma tanítói fize-
tésébe be ne számíttassék.

A lelkész és tanító számára megadni a nyugodt meg-
élhetés, családalapítás és gyermekneveltetés lehetöségét, dc
megkövetelní a 100%-ban való helytállást is ma, amikor
a lelkésznek nemcsak az oltár előtt és a szószéken, hanem
még inkább a híveivel otthonukban való és állandó érint-
kezésben, a lelkek állandó és közvetlen ellenőrzésében és
egyensúlyban tartásában kell látnia hivatása legértékesebb,
igaz, egyben legfáradságosabb, de legeredményesebb ré-
szét is.

Ostromoltak a lelkek, ostromolt vár katonáinak bál-
ványozott, önfeláldozó kapitánya legyen a pap.

A tanító pedig, mint a kultúra harcosa, ne abban ke-
resse a kultúrát, hogy önmagát modernnek nevezett tévta-

9*
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nokkal felműveli, hanem abban, hogy önmaga lelke egyen-
súlyának megőrzése mellett, tudatában jól betöltött hiva-
tása nagyszerűségének. a gondozására bízott kezdetleges;
fejlődő lelkek és agyak formálását a meggyőződéses hit és
lángoló honszeretet fűtötte meleg szívvel és irányította fl-
nom, de biztos kézzel végzi.

.Hozzátok pedig, világi vezetői egyházunknak, fel-
ügyelőtársaim és presbiterek, egy mondatban egy kérést
intézek, de ebben benne van egyházam szeretete, jövendő
sorsának féltése és a Ti, a mi utánunk következők jőven-
dője feletti aggódás is: gyertek közelebb, jöjjetek beljebb
evangéliumi egyházunk lelkes szolgálatának műhelyébe, ne
vonjátok ki magatokat, ne restelj étek az áldozatos munkát,
ne azt keressétek, amin megütődhettek, hanem azt, amin
örvendezhettek.

És most, mielőtt szavaimat zárom, melyeken át a
Ielkembe tekintést akartam számotokra lehetövé tenni,
még csak annyit: nem jöhet idő, nem jöhet megpróbálta-
tás, melynek közepette hitemben megrendülhetnék, nincs
az a színes szivárvány, nincs az a komor, sötét felleg, mely
utamból, amelyen meggyőződéssel haladok, eltéríthetne.

Tisztelettel és szeretettel fordulok Egyházi Elnőktár-
sam, a Püspök Úr Őméltósága felé, köszönöm azt a meleg
kézszorítást, amellyel munkatársáná fogadott és annak
viszonzásául odaadom munkabírásomat és gyarló tehetsége-
met egyházkerületünk szolgálatába és megbecsülésemet sze-
mélye iránt.

El nem múló hálám Egyetemes Egyházunk felügye-
lőjének, kiváló vezérűnknek, Radvánszky Albert bárónak.
a testvér református egyház országos konvent je nagyrabe-
csült kiküldötteinek, társegyházkerületeink itt megjelent
kitűnö világi és egyházi vezéreinek és mindazoknak, akik
megjelentek körünkben, őszinte hálám azért, hogy szeréte-
tük kifejezésével maradandó érzést véstek a lelkembe, sZÍ-
vembe, amely most felsóhajt. megdobban azért, hogy itt az
ideiglenes határ mentén mindannyiokkal együtt imádkoz-
zék hazánk feltámadásáért!
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Gondolatok Szász Károly
eIDlékünnepén. 1)

Szász Károly szeJJeméhez.
Szent ihletést az Úr szava

Adt:án a szó urának:
Mind boldogulnak általa,

Kik nyo1l'ldokodba .járnak.

Láng gyúl a lángnál. perzselő
,Erővel, égi fénnyel;

Es egyre terjed, egyre nő,
Míg ó'ntiizében ég el.

Úgy érzem, itt van, itt lebeg
N.agy szellernednek árnya;

Lelkiink a néma ihletet
Ma tőled kéri, várja.

Mikor a Luther-Társaság Szász Károly születésének
századik évfordulóját ünnepli, bizonyára nem csupán a pro-
testáns hittestvér emlékét szenteli meg, hanem elsősorban a
magyar remekíró esztétikai és etikai kiválósága előtt akarja
ineghajtani az elismerés lobogóját. Így hódolunk méltó an.
Havasz László szerint "a XIX. század legnagyobb pap-
literátora" szellemének, akinek lelkes egyéniségében Calvin
puritánsága Luther bátorságával és Kempis buzgóságával
egyesült, saki hosszú életének egész munkásságát nemzeti
irodalmunk gazdagítására fordította .

Abban a kűzdelemben, amelyet minden igazi tehetség-
nek meg kell vívnia önmagával és az élettel, mikor tér nyí-
lik hajlamainak és képességeinek kibontakozására : Szász Ká-
rolyt a vallásosság, eszményiség' és hazafiság irányító elvei
juttatták döntő elhatározásra. Megható az a ritka hűség,
amellyel a legnehezebb harcok: között is végig kitartott elvei
mellett; s csodálatra méltó az a kötelességérzet, amellyel 'a
saját személyének hol szándékos, hol kénytelen hátraszori-
tása mellett is minden téren teljes erejéből használni igye-
kezett.

Pályaválasztása szerint lelkész, mert azt hiszi, hogy
ebben a munkakőrben valósíthatja meg életelveit a legbizto-

1) A Luther-Társaságnak Szász Károly emlékére rendezett dísz-
gyülésén 1930 ápr. 7-én előadta a szerző.
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sabban; hitvallása szerint író, mert arra a meggyőződésre
jut, hogy nem élheti ki magát teljesen, ha nem enged csupa
szellemi nagyságból álló környezete hatásának. Élete azon-
ban önmagának szakadatlan keresése közben nem morzso-
lódik szét e pálya és e hivatás között, sőt inkább azt szemlél-
teti, hogya kölcsönös hatás eredményeként az egyik a má-
sikat megvilágosítja, öntudatosabbá teszi s újabb sikerek ke-
resésére jogosítja és bátorítja.

Az eszményiséggé finomult erkölcsi tisztaság szivár-
ványa volt az az összekötő híd, amelyen át a pap megszen-
telte az író érzelemvilágát s az Író megszépítette a pap hiva-
talát. Színben, tartalomban, értékben mind a kettő csak
nyerhetett e szerves és szoros kapcsolatból, s ez teszi köny-
nyen bizonyíthatóvá és megérthetővé Szász Károlynak azt a
sajátosságát, hogy míg mások a lángész biztosságával egy-
szerre diadalmaskodnak, az ő költészete a sok küzdelemmel
járó csendes fejlődés útján a legkisebb visszaesés nélkül ál-
landó emelkedést mutat.

Emelkedik rangban és tekintélyben is: pályája végén
méltán hírneves püspök és sokszorosan koszorús költő. Di-
csőségét csak fokozza az a bizonyosság, hogy mindkét mun-
kakörét emberül, még pedig egész emberül töltötte be any-
nyira, hogy bajos dolog lenne megállapítani, melyiket érezte
igazi hivatásának. Méltatása szempontjaból különben nem is
igen fontos ez; hozzávetőleg mégis sejthetünk annyit, hogy
egy-egy költői munkájának igazolt sikere nagyobb örömmel
töltötte el, mint az aktáknak vagyaszószéknek sokkal ne-
hezebben ellenőrizhető dicsősége.

A dolog természetéből következik, hogy azt a sikert
tartjuk becsesebbnek, amelyet nehezebben érünk el. Neki is
az irodalomban kelJett nagyobb küzdelmet kifejtenie, elis-
mertebb pályatársakkal versenyeznie; de mennél több csaló-
dás érte, annál nagyobb elszántsággal folytatta a küzdelmet.
Tehetségének korlátjait, külőnösen az eredetiség isteni ado-
mányának fogyatékosságát, maga érezte a legjobban; de
minden egyéb rátermettségét megfeszítette, hogy legyőzötten
is méltó társa legyen azoknak, akiknek lelke a nemzeti köl-
tészet oltárán hamvadt el.

Veleszületett hajlama, családi hagyományai, életviszo-
nyai, baráti összeköttetései külön-külön és együttesen min-
den egyébnél nagyobb mértékben erre a szolgálatra predesz-
tinálták; ebben mutatkozik a legfogékonyabbnak, legseré-
nyebbnek, legodaadóbbnak. "Átfogó szelleme, - mondja
Vargha Gyula, -- roppant területen érezte magát otthonos-
nak" , s izgalmasan változatos életének tapasztalataira tá-
maszkodva, feldolgozott anyagának egyébként szűkkőrű
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volta mellett is, nagyértékű és megbecsülésre méltó kincses-
háza az igazán költői hangulatoknak és érzelmeknek.

Sokat kellene beszélnem. ha elő akarnám sorolni azo-
kat a hatástényezőket, amelyek megfelelő adatokkal igazol-
nák a róla festendő lelki kép megbízhatóságát és hitelességét.
Pedig bizonyára sikerrel biztató vállalkozás lenne ez, oly
sokoldalu és mégis harmónikus, oly szétágazó és mégis egy-
séges, oly markáns és mégis gyöngéd vonalak és színek álla-
nának rendelkezésünkre életkörülményeinek, tanulmányai-
nak, törekvéseinek, küzdelmeinek külső vonásaiból is az ő
legbelsőbb énjébe való bepilIantásra és mindenben tiszteletre
méltó egyéniségének ábrázolására.

Utalhatnék származására, amely kultúrszomjúságát
már adottságánál fogva előre meghatározza; családi öröksé-
gére, amely kimutathatólag is ötödíziglen épségben maradt
s eszményi célok megvalósítására fordított értékes hagyo-
mány; első benyomásaira, amelyeket a szülői ház körében
megfordult előkelőségek és kiválóságok példájából merített:
első sikereire, amelyek már tizenhétéves korában nyilvános
dícsérethez, tizennyolcéves korában pedig az Akadémia vi-
rágoskertjének, a Kisfaludy-T'ársaságnak jól megérdemelt
koszorú jához juttatták.

Rámutathatnék arra, hogy a nagytehetségű ifjú katona
lett, mielőtt tanulmányait befejezhette volna; földönfutó,
üldözött vadként bujdokolt, mikor a gondtalanság verőfé-
nyében sütkérezhetett volna; pedagógiát vállalt, pedig pap-
nak indult; matematikát tanított, holott irodalmi becsvágyai
voltak. Azután gyakorIó lelkész Erdélyben és a Kiskúnsá-
gon, törvényhozásra elhivatott országgyűlési képviselő, mi-
niszteri tanácsos, egyetemi tanár, püspök, s élete mindenféle
fordulatai közben szüntelenül agitáló és szervező író, mű-
fordító és költő.

Elmondhatnám, milyen meghitt viszonyban volt Arany
Jánossal, akinek napsugarában meleget, árnyékában vé-
delmet talált; milyen szálak Iűzték Gyulai Pálhoz, akivel
egyúton haladt az elvek tiszteletében, de éles ellentétbe is
került az elvek harcában; mennyire egynek érezte magát
Tompa Mihállyal, aki mind a két hivatásában osztályos-
társa volt; s mennyire kitartó híve volt politikai barátainak:
Deáknak, Eőtvösnek, Tíszának, akiknek vezérszemélyében
egyúttal nemzetünknek úgyszólván legnagyobb gondolkodóit
és legmiíveltebb elméit tisztelhette és becsülhette.

Igazolhatnám, hogy eredeti költészetével, amely min-
den műfajra kiterjedt: műfordításaival, amelyekkel a világ-
irodalomnak úgyszólván valamennyi lángelméjét honosunkká
tette; értekezéseível és előadásaival, amelyekben tudomá-
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.nyos kutatásainak eredményeit tárta fel; tankönyveivel,
amelyek útján elméleti eredményeit a gyakorlat terére vitte
át; emlékbeszédeivel, amelyek igazán "prózában írt ódák"
(Ravasz), s prédikációival és imádságaival, amelyek lelki-
pásztori működésének emlékei: Jókai után legtermékenyebb,
mindenesetre legtöbb oldalú munkása irodalmunknak.

Minthogy azonban ezeket az adatokat és megálla-
pításokat teljes részletességgel készen találjuk Szász
Károly életíróinak cikkeiben és fejtegetéseiben, minden
érdekességük és meggyőző hatásuk ellenére bátran mel-
lőzhetem őket; mert ez ünnepi alkalommal nem az
a feladatom, hogy kimerítö élet- és jellemrajzát vá-
zoljam, hanem az, hogy néhány gondolatomat mond-
jam el, rövid méltatásával annak a szellemi nagysá-
gunknak, akinek költői és tudományos munkáit mindig meg-
értő szeretettel olvasgattam s irodalmi érdemeit a magam
körében mindig elismeréssel hirdettem.

Fellépése körülbelül azzal a korral esik egybe, amely-
ben irodalmunk legjelesebbjei a költöi felelőtlenség elvét
a semmilyen irányban nem dédelgető kritika eszközeivel
megdönteni, a költészet őszinteségét és komolyságát alap-
vető követelményü1 felállítani, s mint Gyulai Pál világosan
megjelöli: "a népkőltészet formáit müvésziekké tenni, tar-
talmát minden tekintetben emelni, gazdagítani, a megújho-
dási folyamatot a költészet minden nemére átvinni, szóval a
népköltészet alapul vétele mellett a valódi nemzeti költésze-
tet a maga egészében kifejleszteni igyekeztek".

Szász Károly mind a három irányban igaz lelkesedés-
sel, nagy munkakedvvel és minden fenntartás nélkül csatla-
kozott ehhez az irányhoz s egész életén át e körül az oltár
körül forgolódott. A szigorúságot önmagával szemben alkal-
mazta a legteljesebb mértékben; őszinteség és komolyság
dolgában nem maradt mintaképei mögött; a költői forma
és tartalom emelése s a nemzeti gondolat érvényesítése szem-
pontjából pedig akkora munkásságot fejt ki, amekkora még
kedvezőbb irodalmi és magánviszonyok között is csak a
legnagyobbaktói és legkiváltságosabbaktól várható.

Mikor azt irja magáról, hogy "inkább költöi természet,
mint költői tehetség": a poétáknál ritkán tapasztalható sze-
rénységéről tesz vallomást, amelyhez legfeljebb páratlan lel-
kessége hasonlítható. "Lelkesen szerény és szerényen lelkes",
mondja róla Beöthy Zsolt, s ezzel olyan kulcsot ad a ke-
zünkbe, amellyel ennek az épp oly lobbanékony, mint meg-
fontoló, a mások magasztalásában kifogyhatatlan, deaz ön-
mérsékletben utólérhetetlen léleknek színes, csapongó és for-
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rongó világába nyithatunk s minden oldalról kellőleg meg-
világított megértéséhez juthatunk.

Ezt a lelkes szerénységet akkor méltányolhatjuk a maga
teljességében, ha mindenben követni kívánt mesterének,
Arany Jánosnak arra a nyilatkozatára gondolunk, hogy köl-
tőnk .Jcönnyűsége olyan, mint a genie-é, de a lángelme biz-
tossága, mélysége nélkül". Másokat ilyen megítélés bizo"
nyára inkább lehangolt, mint buzdított volna; Szász Károly-
ban oly nagy volt a tisztelet a mester iránt, az érzék az
igazság iránt és a szeretet a költészet iránt, hogy nem vette
zokon ezt a kedvezőtlen megállapítást, sőt kötelességgé érlelt
komoly becsvággyal folytatta ír6i tevékenységét.

Idézhetjük azonban ugyancsak Aranynak elismerő ész-
revételét is, amelyben ezt mondja: "Szász költészete úgy te-
kinthető, mint val6di irodalmi szükségesség"; vagy azt a
másikat, hogy "költészete formás, ízléses, hangulatos, nemes
érzésű költészet"; vagy azt a harmadikat, mely szerint ír6nk
"a fogékony ízlés és hirtelen reflexi 6 művésze". S ha elfo-
gadjuk Gyulai kritikai követelményét, hogy "nem egyes
munkáiból, hanem egész szelleméből kell megítélni a költőt":
az ítélet jogosultsága nem lesz ugyan kisebb, de éle tompul
és határozottabb tájékoz6dást tesz lehetővé.

Bizonyos, hogy Petőfi különb dalokat, Vörösmarty
megrázóbb 6dákat, Tompa meghat6bb elégiákat, Arany tö-
kéletesebb époszokat írt, drámái pedig nem emelkednek a
középszerűség színvonala felé; az is tagadhatatlan, hogy
költőnk ezeknek meggyújtott fáklyáját szította s ezek eszme-
világának kőzvetetlen hatását éreztette. Püspökut6djának
helytálló megjegyzése szerint "nagy embereknek már meg-
látott szépségeit és igazságait adta tovább a visszhang erejé-
vel, újságával és sikerével", De ne feledjük, hogy e vissz-
hang a maga hatásában erős, új és sikeres volt.

Nem elég a vezérkiirt szava, hogy teljesüljön az Ifa-
nyít6 akarat: tovább és tovább kell adni a zengést, hogy
minden érdekelt tudomást vegyen r6la s aszerint cseleked-
jék. A visszhang is felveri az erdőt, megsz6laltatja a hegy-
-oldalt és életet visz a magány halotti csendjébe. Ilyen érte-
lemben végzett nagy feladatot Szász Károly, amikor máso-
dik helyen hirdette az evangéliomot; második helyen, de
becsületesen, szinte az önfeláldozásig hirdette, s így annak
az iskolának, amely Arany köré csoportosult, legátfogóbb és
Jegátütöbb erejű doctus poétája lett.

Lirájában Petőfinek, epikájában Aranynak a tanít-
ványa; de ez a hatás a költői anyagnak inkább megválasz-
tásában, mint feldolgozásában mutathat6 ki. Hamis mérték-
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kel mérnénk, ha az irodalmi hatást a költő rovására számí-
tanók be, mikor egészen természetes, hogy mindenki hatással
van ránk, akivel rokonszenvezünk. ítéljük el az utánköltést
és az egyéniség elhomályosodását; azt azonban költönk ja-
vára kell betudnunk, hogy mesterei nem tagadták meg, S

hogy pontosan elhatárolt területén mellettük is tudott figye-
lemre méltó művek kel lépni a művelt közönség elé.

Szász Károly tanítvány, de nem utánzó; serejének
mértéke abban jelentkezik a legvilágosabban, hogy biztos
szemmel ismeri fel a genie követésre méltó jelességeit s nem
esik áldozatául a genie-töl szinte elválaszthatatlan gyönge-
ségeknek. Teljes jelentőségével kínálkozlk ide ugyancsak
Ravasz Lászlónak az a megállapítása, hogy "ha egy finom
mérlegre tennők, mit vett Szász Károly másoktól és mit
adott ~rte: kitűnnék, hogy ő volt a nemes tékozló; az iskolára
egy nagy értéket fizetett rá: önmagát". E tétel mindenkép
igazságot szolgáltat a költőnek.

Értékelésénél két kérdésre kell megfelelnünk ; először
arra, hogy hozott-e magával olyat, ami nyereség írodal-
munkra; másodszor arra, hogy érezhető hiányt jelentene-e
számunkra, ha semmit nem írt volna? Arany, Greguss,
Gyulai, Beöthy, Pintér, Vargha, Voinovich, Ravasz tanul-
mányai mindennél jobban bizonyítják, hogy e kérdések el-
döntése költőnkre nézve nem kedvezőtlen; annak az irány-
zatnak a vélekedése pedig, amely hallani se akar Szász Ká-
rolyokról, egyoldalúan elfogult világszemlélete miatt inkább-
önmagára, mint költőnk re nézve jellemző.

Mindenek előtt azt kell figyelembe vennünk, hogy Szász
Károly igazán termékeny és termékenyítő lelket hozott ma-
gával, amely a sokoldalú ismeret fegyvereivel megerősítve
bátran állhatott és állott sorompóba az irodalmi babérek ver-
senypályáján. Eredetisége nincs arányban alakítóképessé-
gével; de ami a lirikust lirikussá, az epikust epikussá teszt:
az érzelem őszintesége, a képzelet teremtő ereje, a szemlélet
nyugodtsága, az előadás rendkívüli könnyedsége olyan érde-
mek, amilyenekkel éppen a mi napjainkban igazán csak
kevés költö dicsekedhetik.

Talán hibájául vehető, hogy dalkőltészete tüzének he--
vét lelkületének józan higgadtsága mérsékli, elbeszélő költé-
szetének körét pedig a hagyományhoz való ragaszkodása
szűkíti: de ismerjük el, hogy ebben is hiánytalanul maga-
magát adja. S ha költeményei inkább meggyőzők, mint meg-
hatók, s inkább mesterkélteknek, mint természeteseknek lát-
szanak, jusson eszünkbe, hogya művészet érzékeinkre hat
ugyan, de értelmünket is foglalkoztatja, s nem mindig az a
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legsikerültebb és a legtökéletesebb, ami szinte fáradság nél-
kül a legkönnyebben megfogható és megérthető.

Másik magával hozott sajátossága rendkívül fejlett mű-
ízlése, aminek fontosságát ugyancsak napjainkban kell nyo-
matékkal kiemelnünk. Az esztétikum és etikum itt esik a
legközelebb egymáshoz, s hiába minden túlhajtása a tetsze-
tősségre törekvésnek, ha nem a jóízlés ajánló levelével pró-
bál közelebb férkőzni lelkünkhöz. A cél befelé a kielégülés,
kifelé a gyönyörködtetés; de üres lélekre vall ez a kielégülés,
ha betölthető a puszta artisztikummal, és mondvacsinált ez
a gyönyörködés. ha minden válogatás nélkül enged az ízlés-
telenség lealacsonyító befolyásának.

Szász Károly költészete eleven tiltakozás volt a petőfies-
kedők nagyhangú tábora ellen, akik a mesternek meg nem
értéséből és félremagyarázásából hibáit a szertelenségig túl-
hajtották s az útszéli könnyű sikereket hajhászták. Bizonyára
a műízlés megbecsülése lebegett Beöthy Zsolt szeme előtt
annak az igazságnak kimondásában, hogy "Szász költészete
művészi szellemével, erkölcsi értékével, műveltsé gb eli tartal-
mával, ritka formai készségével szolgálta Arany költői és
Gyulai kritikai irányát". E szolgálat buzgóságát csak ered-
ménye multa felül.

Mások is Írnak könnyen és bőven; művészi szellem nélkül
nem is lehet költőnek nevezni a versírót; az erkölcsi érték
se egyetlen kritériuma a költészetnek : a műveltségbeli tar-
talom gazdagsága legfeljebb fokozza a költői értéket; s
mindez csakugyan megvan Szász Károlyban : de olyan for-
maérzék és formakészség, amilyet ő hozott magával s ami-
lyenre ő adott példát, nálunk valóban párját ritkító jelenség,
s ez biztosít részére kitüntető megkülönböztetést azok meg-
ítélése szerint, akik manapság is adnak valamit a költői mÍÍ
tartalmának és alakjának összhangjára.

Korunk divatja szerint a szabad formának nevezett
formátlanság kezd uralkodó elvvé fajulni azzal a fölényes
gesztussal, hogya művész nem verheti magát a megkötött-
ség béklyójába s ha biztosság nélkül dadog és tántorog a
kifejezés keresésében, ezzel jobban megközelíti az igazságot,
mint ha odaadó műgonddal dolgozik. Nem állítom ugyan,
hogy a kötött forma biztosítja a vers dinamikáját és költői
hatását; de nem engedek abból a meggyőzödésemböl, hogy
a forma együtt szűletik a gondolattal, és akinek keresnie
kell, nem igen találja meg a kifejezést.

Szász Károly munkái nélkül, az egyháziakat nem is
említve, hiányosnak érez ném műveltségünket, annyira jelen-
tős szerepe van nemzeti irodalmunk aranykorának fenséges
szimfóniájában. Hiányzanának bájos családi költeményei,



140

amelyek kedves bizonyítékai lelke hűségének; hiányzanék
sok hazafias ódája, amelyekben úgyszólván minden alkalo
mat ünneppé avat lelkének emelkedettsége; hiányzanának
nagymélységű vallásos költeményei, amelyekben gyermeki
rajongással örvend az élet szépségének s férfias alázattal
hajlik meg az örök és végtelen Mindenható előtt.

Még nagyobb hiányát érezném remek műfordításainak,
mert ezekben adta ki magából tehetségének legjavát s ezek-
kel töltötte be legnagyobb hivatását. Amit fordított s ahogy
fordított: egyaránt biztos fokmérője e munkájában érvénye-
sülő páratlan rátermettségének és szerencséjének. Nem vál-
toztat ezen az a tény sem, hogy egyikét-másikát ma már
talán túlszárnyalták; de bizonyos, hogy az Isteni Színjáték
megteremtője keblére öleli költőnket, aki teljesen átérezte,
söt átélte a nagy firenzei mesternek nehezen megközelíthető
gondolatait.

Hiányos lenne ez a méltatás, ha mellőzném az igaz és
jó ember áldott vonásait s a nagy tapasztalatokban meg-
edzett és kipróbált férfijellem ragyogó szineit. Bölcseség,
szeretet, áldás sugárzik e hangulatok tói és érzelmektől túl-
áradó kedélyből, s jogos önérzettel mondhatta magáról, hogy
"Jót-rosszat én mind megpróbáltam, A szerencsében meg-
hajoltam, Mint dús áldás alatt a fa; A balsorssal büszkén
dacoltam. Mint vésszei a szirt homloka. Egy hasznom volt,
- hogy elmondhassam, (És jutalomnak ez elégí}: Hogy fent
'S alant, jó- és balsorsban Ember és férfiú valék".

S mikor azon borong, hogy hírnév helyett feledés lesz
munkáinak a sorsa, joggal hivatkozik önfeláldozására. mely
'bizonyára sok csalódással járt, de soha meg nem fosztotta
őt nemes önérzetétöl:

"Amde ha kit szereték, akinek szolgáltam erőmmel,
S jót tettem valaha: puszta siromra ha mind

Egy rózsát ültet, ha csak egy szem fűmagot elszór,
Vagy ledug egy csemetét: kert lesz egész temetőm.

Vagy ha - hisz emberek úgy szoktak- - majd hála fejében
Egy kavicsot dob rá: lesz poromon pyramis!"

Változnak az idők, változnak az emberek. Az idő ke-
reke nem fordítható vissza, az ember új utakat keres a tö-
kéletesedésre. Igaz. De az élet folyamatának és fejlődés-
vonalának hullámhegye és hullámvölgye van; s nincs olyan
boru, amit fel ne váltana a derü. Jöhet olyan kor, amely
megfeledkezik a mult letünt nagyságairól s egészen átérté-
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keli a mult hagyományait; de míg lelket, ízlést, művészetet
követelünk a költészettől s a munkát írójával mérjük: Szász.
Károlynak sokáig elismert és tisztes helye lesz nemzeti íro-
dalmunk legnemesebbjeinek sorozatában.

Költészetét szeretem, mert nemes és emelkedett; mun-
káit olvasom, mert megnyugvást találok bennök és .okulást
merítek belőlük; egyéniségét megbecsülöm, mert lelkes és
magyar. S mennél jobban megviseli az idő, annál inkább
szeretem; mennél jobban belepi munkáit a közöny pora;
annál inkább olvasom; mennél jobban elfordul az új nem-
zedék a tiszta magyarság s a nemzeti eszme vezető gondola-
tától, annál inkább megbecsülöm ezt az ízig-vérig lánglelkű
apostolt, akit a költői művészet felfogásában Arannyal, Tom-
pával és Petőfivel lelki rokonomnak tekintek.

Es ha Luther azt harsogta kortársai lelkiismeretébe,
hogy vissza a bibliához, mert hitünk alapjától eltávolodni
annyi, mint eltévelyedni; és ha Rousseau azt kötötte honfi-
társai lelkére, hogy vissza a természethez, mert a túlfűtött
kultúra dekadenciára vezet: legyen szabad nekem is kíván-
nom, kérnem, követelnem, hogy vissza a nemzeti alaphoz:
mert ennek elhagyásával jégvirágokat termel az érzelem,
ködvárakat épít a képzelet, s oly veszedelmes, sőt végzetes
útvesztőbe sodródunk, hogy nemcsak vissza nem nyerjük,
hanem meg se érdemeljűle Nagymagyarország újjászületését.

Vielorisz József.

Költészet és zene.

Régi általános meggyőződés, hogy a költészet
versalakot ölt, mert zene, dal van benne. Ha leírás od
igazán zenei, nemcsak szóban, hanem lélekben, lényeg-
ben, minden gondolatában és kifejezésében, egész fel-
fogásában, - akkor költői lesz; ha nem, nem. -
A zenei gondolat a dolog legmélyébe hatol, fölfedezí
annak legbensőbb titkát,különösen a dallamot, amely
benne rejlik; azt az összhangot, amelynél fogva létezik
s létjogosultsága van.

Carlyle: A hős, mint költő.
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Szász Károly vallásos költészete.1)

A keresztyén vallásos költészet keletkezésétől fogva
korunkig, századok rendjén végig kettős forrásból táplálko-
zott. Föf'orrása mindenesetre a lélek vallásos ihlete, mely
éppúgy eszköze és hüvelye az isteni kijelentésnek, mint a
szent iratok maguk. Az első századokban, amikor még élő
s erős hatalom volt az ó-testamentomi hagyomány és a kőz-
hit szilárdan ragaszkodott ahhoz a tételéhez, hogy az újszö-
vetség és Jézus az ó-szövetségnek valóra válása, a zsoltárok
könyve szolgált ihletforrásul s egyszersmind a forma min-
tájául. Ami a zsoltárokban örök vallási tartalom: az egy Is-
ten felsége, mindenhatósága és szentsége, búsulás ával és ha-
ragjával, mint emberi korlátozásokkal együtt; a templom-
tól távol élő vagy számkivetett lélek sóvárgása a szent hely
idvességes vigasztalása után mind átöröklödött a keresztyén
egyházra; megmaradtak a nemzeti vonatkozások, jellemzések
is, csakhogy faj és nép helyett vallási közösségre vonatkoz-
tatva. Az Isten választott népének költöi nevébe új tartalmat
öntött a kor lelke. Izráel, Ábrahám sarja, lelki Izraellé lett,
amelynek sorsában megismétlődik a szolgaság háza, Faraó
igája, a pusztában bújdosás, igéret földjére jutás szinte ap-
rólékos részletekig.

A IV. századtól fogva a keresztyén vallásos költészet
új ösvényre tért. Az első három század vallásos költészete
inkább közösségi költészet; tárgya az egész gyülekezetnek
sóhajtása és vágya Isten felé. Ennek természetes oka az,
hogy az őskor nemzedékének legnagyobb, lelkét egészen el-
foglaló mozzanata, vágya a keresztyénség életjogáért való
küzdelem a hanyatló, de hanyatlásában is erős és szívós iz-
raeli hatalmi követeléssel és gőggel, a római birodalom egyre
izzóbb világuralmi törekvésével, mely természetesen nem
csupán országokon és népeken, hanem a lelkek álmai, vá-
gyai fölött is uralkodni akart; továbbá a görög szellernből
sarjadt filozófiai gondolkodással, mely a keresztyénség egy-
szerű tanítását lenézte. A IV. századtól fogva megváltozott
a keresztyén világ életproblémája. A háromság kérdése a
köztudatban az apostoli hitvallás szövegének elfogadásával
elintéződött, inkább csak a theológiai iskolákban, zsinato-
kon viharzott tovább még mintegy kétszázadig. a népmilliők,
amelyeket inkább az érzés és egészséges ösztön ellenállhatat-

1) Felolvasás a Luther-Társaság Szász Károly emlék ünnepén,
1930 ápr. 7-én, Budapesten.
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lan sodra csatolt a keresztyénséghez és nem tudományos
meggyőződés, a részletkérdések finomságaival nem törődtek.
Augustinus a soteriológiai problémát, az egyéni üdvözülés
kérdését tette a keresztyén hitélet tengelvévé. Ekkor dom-
borodott ki határozott vonásokkal Jézus megváltói szemé-
lyisége, szenvedésének és halálának igazi jelentősége. E kor-
szaknak hatalmas arányú fejlődését Ambrosius indítja
meg, akinek hymnusai kiemelkednek a zsoltárok köré-
ből, a nélkül, hogy hatásukat megtagadnák; érzik raj-
tuk a római irodalom klasszikus korának formai művé-
szete; s ugyanakkor már az új liturgiai rend is kőve-
teli az érvényesülés jogát. Második virágzása a közép-
kor arany idejére, a XII-XIV. századra esik, a keresztes
háborúk korára, amelynek szárnyaló vallási idealizmusa be-
hatolt a már-már világiasodó kolostori élet rejtekeibe s
hymnusokban fejezte ki azt a gátszakasztó érzést, mely a
tömegeket, pórt, polgárt, nemest, fejedelmek, királyok so-
rát Jézus sírja felé ragadta, vért hullatni a Golgotháért, hol
Jézus vére kiontatott a bűneiben vergődő emberiségért. E
korszakok jellemző termékei, amelyek a reformáció énekes-
könyveibe is bejutottak: Te Deum laudamus, Veni Sancte
Spiritus, Veni Redemptor Gentium, Salve Caput cruentatum,
Stabat Mater dolorosa, Dies irae dies illa.

Az énekköltészet egy-egy virágkora, mint természetes
gyümölcs, vagy történelmi életbizonyság megfelel a keresz-
tyénség egy-egy eszményváltó korának, amikor a régi esz-
mény már elsorvad és kihűl, ereje elveszett s a nemzedék
új kor, új eszmény után vágyódik, új eszmény diadalára
szomjazik és érte áldozni is kész. Lassanként Krisztus válik
a keresztyénség központi erőforrásává s minden élethullám,
minden intézmény tőle kap fényt, meleget és értéket.

A reformáció kora szintén ily eszményváltó korszak;
a történelmi fejlődés eredményeiből elvetette, amit a Szent-
írással igazolni nem tudott. Luther, aki valamennyi reformá-
tor közül legigazibb költö volt s aki saját belső szabadság-
harcát éppen érzésvilágában vívta meg, legelsőbben érezte
szükségét annak, hogy a középkor csontformái közül kisza-
badított keresztyén hit a nép nyelvén írt szép énekekben is
megszólaljon. Luther, mint énekköltő mind a két forrásból
merített. A zsoltárköltészetet már azért is kedvelte, mert re-
formátori müvét a Bibliára, Isten igéjére építette; épp ezért
kedves volt előtte a Zsoltárok könyve, amelyet szinte utól-
érthetetlen szépségünek, a vallásos igazságok felülmúlhatat-
lan kíncsestárának tartott. Egyetemi előadásai tárgyául
gyakran választotta a Zsoltárok könyvét. Hitvallási rangra
emelkedett hymnusa, az Erős várunk, a 46, zsoltár alapján
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készült, de ős teremtőereje ez ószövetségi kincsből a három:
sági hitnek hymnusát alkotta meg: Viszont éppen élő Krisz-í
tus-hite elvitte az őskeresztyén és középkori hymnusok for-
rásához, amelyek az ő szabad átdolgozásában közvetleneb-
bekké, népiesebbekké váltak. Formában is újító, mert kő-
zeledik a népdalhoz, amelynek naivságát lélekigéző szeren-
csével és müvészettel ülteti át az egyházi költészetbe. Hatása
egész sor egyházi kőltőt nevel; közűlők legkimagaslóbb alak
a XVII. században Gerhardt Pál, aki a magyar evangelikus
énekeskönyvekbe is bejutott és tartalmukat fölfrissítette;
szinte útját vágta a tanköltészetté száradás veszedelmének;

A magyar énekköltök és énekeskönyvek a XVI. szá-
zadban szintén e kettős hatást mutatják. Egy része a zsoltá-
rokat követi, mint például Sztáray; másik része azonban
épp a török uralom törekvés évei ellentétben, hogy az egye-
temes keresztyénséghez tartozását nyilvánvalóvá tegye és
megbizonyítsa, a régi keresztyén hymnus ok nyomán jár. Átl
dolgozásaik nem szolgai fordítások, inkább szabad átönté-
sek, amelyek a költői erőt nem szorítják bilincsek közé. A
magyarság szomorú sorsára találóan illenek az üldözött és
sanyargatott Izrael bukását jellemző részletek és ellesett vo':
uások. Egy, a hagyomány szerint Dévai Bíró Mátyásnak tu-
lajdonított ének szerint.

Örökségiink, édes hazánk másra fordula,
Ami házunk, jószágunk idegenre szálla.

Viszont ugyancsak Dévainak egy hiteles éneke az
apostoli hitvallás tartaimát foglalja össze, amivel nyilván
nemcsak hymnológiai, hanem didaktikai célt is szolgáIt s a
protestáns iskolák ifjúságának szánt tanköltemény inkább,
mint ének. Csupán kezdő sorai vallanak költőre:

A hit nélkül senki nem üdvözülhet,
Mint a virág hit nélkül nem zöldülhet.

A magyar énekeskönyv s általában az énekköltészet
képe egységes egész Szenczi Molnár Albert zsoltárainak
megjelenéséig. Vannak költőink, akik a hivatalos egyházi
énekeskőnyvekbe nem kerülnek bele erős alanyiságuk miatt
(p. o. Balassa Bálint), hanem magánáhítatosságul szolgáló
könyvekben terjednek el. Balassa istenes énekeit tanítvá-
nya, Rimay János adta ki a saját verseivel együtt. A Balas-
sához hasonló tehetségű Petrőczy Kata Szidónia énekei pe~
dig csak a XIX. században kerültek egy erdélyi levéltárból
napvilágra Thaly Kálmán szerenesés fölfedezése révén. A
XVII. századnak egyik legjellemzőbb költője, akinek gyéren
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fennmáradt énekeiben az egyházi költészet tárgyiássága . és
az érzés természetes feltörő ereje maig élő remekekben ölel-
kezik össze, Pécselyi Király Imre, a Ne szállj perbe én ve-
lem, Krisztus urunknak áldott szűletésén, Dicsőillt helyelú~ri
kezdetű énekeink szerzője, amelyek nem csupán belső érté-
kőkért drágák szerriünkben, hanem azért is, mert oly moz-
galom méhéből születtek, mely a két protestáns egyház lelki
egységét, testvéri összefogását akarta megszilárdítani. .

Szenczi Molnár Albert zsoltárainak megjelenése óta a
fejlődés eddig egységes iránya kétfelé ágazott. A református
egyház a svájci eredetű zsoltárokhoz hitvallási szempontból
is ragaszkodott, dc ezzel erősen korlátozta az új énekköltő-
ket, akik tartalomban is, formában is több szabadságot kö-
veteltek, mint amennyit II kevéssé változatos zsoltárok tekin:
télye megengedett. Ráday Pál nyűgnek érzi a régi formákat
s ott legköltőibb, ahol egyénisége valamennyire felszabadul
hatalmuk alól. Az evangélikus egyház énekköltészete s énekes-
könyve viszont a német költészet hatása. alá jutott s anilak
ininden hullámverését megérezte, az orthodoxia, pietizmus
és racionalizmus korát egyiránt. A magyar vallásos költészet
f'ejlödése azonban e kettős idegen hatás ereje alatt megbé-
nul. A kurucvilág idején találjuk utolsó virágait s ezt is el-
borította a fáradt XVIII. század hórétege. A francia zsoltá-
rok az evangélikus egyház templomaiba, kultuszéletébe is
behatoltak; széltire énekelték, főkép délutáni Istentisztele-
teken. A Wittenbergben 1730-31-ben kiadott Magyar Lelki
Órának egyik fertályát, avágy részét Szent Dávid zsoltárai

alkotják az énekeskönyv, imádságoskönyv és konfirmációi
káté mellett. A református énekeskönyvek egész a legújabb
korig két leülönálló részből álltak: a változhatatlan zsoltá-
rokból és a líraibb, egyénibb dícséretekből. Az evangélikus
egyház XVIII. századi énekeskönyvei, főkép az ünnepi rész-
ben kűlön választották a hymnusokat és dícséreteket. A
hymnusok, az ősrégi keresztyén énekek, minthogy a szigo-
rúbb hitvallási elemet képviselték. amelyet századok tekin-
télye szentelt meg. A XVI. századtól fogva akadnak ,magyar
énekeskönyvek, amelyek a három ősi egyetemes keresztyén
hitvallást is közlik az 'énekek közé ékelve. A hymnusok hi-
vatása az énekeskönyvekben ugyanaz, mint a zsoltároké, --
li bibliai forrásról szóló bizonyságtétel, de egyik inkább az
ószövetség, a másik inkább az újszövetség felé mutat.

A XIX. század kezdetén az evangélikus és református
egyház megújította énekeskőnyvét; erre részint a 'racionaliz-
mus győzelmes előrenyomulása szolgált indítékul, részint
az új magyar költői nyelv megteremtésére irányuló törek-
vés. E szempontból nézve a két énekeskönyv korán szüle-
tett, hiszen ezután bukkant fel a magyar szemhatáron VÖ-

10
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rösmarty, Petőfi, Tompa és Arany. Az új magyar költői
nyelv a század első évtizedében még nem volt készen, csak
a század derekára nyilt ki és borult virágba. Az új énekes-
könyvből kimaradt. ami arégiekben érték volt, és még nem
ékesíthették föl az új magyar költészet értékeivel. Ez énekes-

könyvek elavultak pár évtized alatt s már az ötvenes években
megindult a mozgalom az énekeskönyvek s általában az ének-
költészet reformja végett. A Protestáns Lelkészi Tár, Szé-
kács József és Török Pál magas színvonalú folyóirata indí-
totta megés nem csupán szükségét hirdette az énekeskönyv
megújításának, hanem mintákat is közölt, hogy milyen éne-
kekben látná az énekköltészet gazdagodását. E mintául kö-
zölt énekeket Székács József, Baksay Dániel (aki később kü-
lön füzetben is kiadta zsoltárait) és Szász Károly írta. Ek-
kor találkozunk először nevével az egyházi irodalomban. A
19. és 139. zsoltárt költötte át. Ezirányú munkáját a Házi
Kincstár. CÍmŰprotestáns néplapban folytatta, mely Ballagi
Mór szerkesztésében hatéves pályát futott meg a hatvanas
évek derekáig. Átdolgozta s magyarul kiadta Cleinmann
Károly "lsten mindetiem, örömöm, vigasztalásom" című
imádságos könyvét, továbbá Zschokke H. Ahítat óráit, sze-
melvényes.két kötetben. Utoljára, mint e nemű munkásságá-
nak csúcspontja, imádságos könyve jelent meg, a Buzgóság
könyve, valamennyi gazdag tartalmú s változatos formájú
énekekkel; vallásos. ódákkal. Élte alkonyán is örömest elidö-
zött az egyházi költészet árnyas lombsátra alatt; mintha if-
júkori emlékei keltek volna új életre, amikor honvéd élte
után a Felséges Szent Isten kezei árnyékában indult el élte
útjára.

Mintegy 80-ra tehető vallásos költeménye közt csak
két zsoltárt találtam: a 139-iket: Uram, te megvizsgálsz en-
gem, 'és a 19-iket~ Az egek beszélik, azonban ez utóbbit
nem a nehézkes, eredeti mértékben költötte át, hanem át-
írta a 23. zsoltár dallamára. Még ezenkívül akad néhány ün-
nepi alkalmakra szóló éneke, amiken a zsoltárok és régi
dícséretek hatása, hangja, szelleme megérzik. Természetéhez.
s lelke érzelmi világához inkább illett a hymnus emelkedett
hangja és formája, mint a zsoltárok idegenebb világa. Leg-
szebb vallásos költeményei a hymnusok sorába valók.
Krisztus belső lényének fölfedezése és megismerése után
ezt nem tekinthetjük csodának. Hozzájárult Tompával való
barátsága, akit bejei nevelősködése idején ismert meg. Ö
már akkor megírta gyönyörű reggeli és estéli hymnusát s
1847-ben ki is adta a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban.
Tompa százados fejlődésen, vagy talán inkább elsatnyuláson
óriás módjára átlépve, egyszerre arra a magaslatra emelte
énekköltészünket, ahol Ambrosius énekei, hymnusai ál-
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lanak. Ö volt hivatvaénekköltészetünknek reformjára, mert
keresztyéni, -evangyéliomi, magyar lelkű és művészi tudott
lenni egyszerre. Alázat, odaadás, bátorság, bizalom, a ke-
resztyén léleknek e diadalmas fegyverzete teljeskészségben
megvan benne. Fájdalom, Tompa lantján ez a húr utóbb
elszakadt; és ha megmaradt is vallásos költőnek, csak öt
költemény mutatja, hogy egyházi költészetünk mennyit vesz-
tett elnémulásával.

Tompa vallásos költészete szárnyalöbb Szász Károlyé-
nál, - de talán Szász Károlyé közelebh áll szívünkhöz és
jobban is meghat. Szász mélyebben belemerűlt a keresztyén
hitvilág mélységeibe. Tompa a szent és felséges Istent
mintha elérhetetlen -magasságban látná; úgy tekint fől
hozzá, mint a szélfútta porszem a hegyóriás ormára. Szász
közelebb érzi magához; mintha Jézus kezét fogva közeled-
nék feléje, tudva, érezve, hogy nem utasíttatik el. Ha szabad
Carlyle kifejezésmódját használnom, Tompa hymnusaiban
inkább a prófétának Isten izenetét hozó, égzengéshez ha-
sonló hangja zendül meg; Szász Károlyéban a prédikátoré,
aki megtalálta az utat s aki a rábízottakat nyugodt lélekkel
vezeti a kies források mellé, ahonnan az élet vize buzog
tiszta árjával. E belső természeti különbség mellet tényező
volt az is, hogy Szász Károly fordított német egyházi költők-
ből, Gellert, Klopstock műveiből s így akaratlanul szellemök
sodrába került; nem tudott, tán nem is akart hatásuknak el-
lentállni. Míg nagy költőket fordítva szinte csonkíthatatlan
dogmának tartotta a formai hűséget, amit legyőzhetetlennek
látszó nehézségek miatt sem tagadott meg, vallásos költe-
ményeiben gyakran változtatja a formát, és pedig leginkább
a magyarosság kedvéért.

Szász Károly vallásos költeményei nem mind énekek;
vannak köztiik fohászok, szép suspiriumok, epigramma-
szerű vallásos erkölcsi tanítások, de vallásos, lelkét igazán a
maga tisztaságában énekeiben látom. Az énekeskönyvek szi-
gorúbban megkövetelik az énekek objektív, a hitvalláshoz
pontosan alkalmazkodó szellemét, és pedig kezdettől fogva
inkább a ref. énekeskönyvek, bár ennek gyakran szárazság,
elsekélyülés a következménye. Amit ezen a réven nyerhet
tgy énekeskönyv értékben, annál jóval nagyobb az a veszte-
ség, amit bensőségben, költőiségben veszít, mert érzést előbb
fakaszt érzést tükröző igazi költöi mű, mint a legszabatosab-
ban megfogalmazott verses formájú hitvallás. Érdekes adat-
ként megemlítem, hogy Szász Károlynak több éneke jutott
be az evangélikus, mint a református énekeskönyvekbe; bár
meg kell jegyeznem. hogy legnagyobb énekeseinket mind
a két egyház -kőzős kincsnek tekintette és szigorú fele-
kezeti elhatárolás nincsen.' Luthernek több éneke megvan

10~
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a,reform:itus . énekeskönyvekben.: viszont 'azevangétikus
kultuszéletisokvetlenül szegényednék a legszebb zsoltárdal-
Hunok s a' református eredetű énekek kihagyásával. .

.' . Előadásolnat Szász Károly három egyházi énekével
fejezern be. Kettő eredeti, egy fordítás .. Mind aharom hű
tükre a költö vallásos 'lelkének.']

:söltöink.

Szász Károly költeményeiböl.~)

1.

ISTENI EVANGYÉLIOM.

Isteni evangyéliom,
Te égi magas hatalom,
Kire erőd [unalma száll,
A, vészben rendületlen áll.

Isteni evangyéliom,
Kit szenvedések terhe nyom,
Te azt megint fölemeled
És diadalt arat veled.

Isteni evangyéliom,
Te tiszta fehér liliom,
Csak rád nézzek könyörgve, hűn,
Nem ejt meg, nem szetuufez be bűn.

. 1) Lásd külön. Szerk,
2) Mivel az Ösvény jelen füzete két méltató tanulmányt is kö-

zöl Szász Károlyról, minden bevezetés nélkül közöljük e kőlternénye-
ket, amelyeket a Luther-Társaság ápr. 7-iki díszülésén bemutattunk.
A IV-V. számút Szlávik Janka adta elő finom, a részletekbe ható
megértéssel, az I-llI.számú énekeket pedig D. Kovács Sándor
olvasta fel tanulmánya befejezéséüI. Szerk.
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VIRAGVASAHN.A,P'I ÉNEI(~

Öh, lelkem,' hozz virágokat,:
Szent buzgóság virágait,
Hozd ég felé emelkedő
Hited. zöld pálmaágait.
Hadd hintem be virágoson
Utaidat szent Jézusom.

Lelkem hozsannát zetiqedezz .
A szent város kapuinál,
Melyek felett jós, lelkivel
A könI?yező Jézus megáll.
Ah, e nép mért lesz hűtelen? .' ..
Sziuem, maradj hií szüntelen.

Szivem,-maradj hű szűntelen;
Kiioesd Jézust, hol átmegyen,
Pálmád ne rejts en töviset,
Virágod örökzöld legyen
S hozsannád hangjai megett
Ne hangoztass feszítsd megI-et.

Ha majd e földi lét után
Lérázol gondot, bút, borút,
Páluuid örökzöld lombiból
Készül mennyei koszorúd
S hozsannád égbe érve föl
Dal lesz, mely téged iWvözől.

Ill.

uooiu: TAMASTÖL 1779-1852.

Uram, e csodás mindenségnek
Élete, fénye te vagy egyedül,
A föld mosolya, fénye égnek
Csak visszsugárok lelked fényiből.
Mindenűtt ragyog teremtő kezed,
Mind, ami szép és [érujes, a tied.
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Midőn a nap búcsúsugára
Pihen az alkony küszöbe fölött,
Szemem a mennybe hat s ott jár a
Szent rejtek arany lámpái között,
A nap, mit szelid fény- felhője led,
Ragyogó útján, Uram, a tied.

Ha az éjjel homályos árnyán
Attündőkölnek a szép csillagok,
Mint setét madár, melynek szárnyán,
Számlálhatatlan fényes szem ragyog,
E szent homály, e csillagezered
Végtelensf.ge, Uram, a tied!

Az ifjú tavasz lágy fuvalmán
Meleg szerelmed lehellete van;
Szemednek fénye ragyog nyilván
A nyárnak ékes virágaiban.
Mindenütt látszik ragyogó kezed,
Mina, ami szép és fényes, a tied.

IV.

ANGYAL ÉS ORDOG.

A fejdelem szólt a műuészhez:
"Két képet fess nekem, művész!
Én vert arannyal meqfizetlek,
Ha mindkettő kedvemre lész.
Egyikre fesd ct legszebb angyalt,
Minő csak a mennyben lehet;
A másikra az ördögöt fesd,
Minőnek őt te képzeled!'

A műoész véve a parancsot,
Nemes-szerérujen meghajolt.
Szép homlokán fölgyúlt az eszme,
De ajka egy hangot se szólt.
Vevé a vásznat, a festéket,
És ct teremtő ecsetet;

Elrejtezett csöndes lakába
És éjet, napot összetett.
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Készült a kép. De amíg készült:
Nem láthatá meg senki sem.
Bár készülőbe' vágyott volna
Bírálni sok kíváncsi szem.
De végre fejdelme elébe
Viszi munkáját a művész:
- El van leplezve mind a keltő -
"Uram! a kettős munka kész!"

"Vegyétek: le a leplet róla!"
Parancsolá a fejedelem ..
Sok kéz kinyúlik, de előlép
Maga a műoész hirtelen.
"Megcngeded, uram, a leplet
Magam nonjam le." Szól ekép
S leleplezi az egyiket ... Oh!
Mily ragyogó eszményi kép!

Bájos leánykép, melynél szebbet
Nem látott soha földi szem.
Mennyei öröm fénylik arcán,
Ajkán mosolyg a szerelem.
És szemei kék tükörében,
Mit föl nem zavart szenvedély -
Feneketlen s mégis átlátszó
Tcngerszem mosolyg: a kedély.

Fehér homloka derűjében
Egy cherub tisztasága van.
Selyemhajának szála oly fény,
Melynek árnyéka is arany.
Keblét emeli a lehellet,
Kezét imára kulcsolá,
S bár szárnya nincsen, hogy repüljön,
De mégis égből szállt alá.

A. fejdelem jóváhagyólag
Intett fejével; és szemét
A. képről a műuészre, aztán
A tömegen jártatua szét,
Szólt: "Szebb alakot álmaimban
Sem láttam ennél, oh művész!
Leplezd le már az ördög képét,
Jutalmad fejedelmi lész!"
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S az ördög képét még kiuáncsibb
Szemekkel kémli a tömeg.
Keresi szarvát, hosszú' farkát,
Setét szemeitől remeg.
Dc ámulat! ..A szörny helyett egu
Gyönyqrii arc mosolyg elé;
A százszor fényesb kép előtt, el-
Homályosul az angyalé ...

Derültebb bomlokán a fénynek
Részegítőbb oarássaéq.
Szemében vakítóbb a sugár
És csábítóbb a szendeség.
Míg arcán reszket mámor és kéj,
Zilán kibontott fürtivel
Villanyfolyam szikrázva játszik,
Úgy epeszt, és úgy ingerel!

És mintha ajka félig nyílva
Liheque titkos kéj után,
És szeme álmodoeni biona
Homálnos édes éiszakán ...
S mintha az arcon, egy veszélyes
Orvényben öszvefolyna ott
Mind, ami édest és halálost
Az őrült vágy álmodhatott ...

"Ez hát az ördög'! - felkiáltnak -
Egy angyalnál szebb női kép!"
De csöndet int a fejdelem most,
És a művész elébe lép:
"Én értelek- mond - igazad van
Jutalmad' bizton fölveheted.
Egy szép asszony szívünknek angyal
És ördög egyaránt lehet .."
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V,

;;1'::' '.. . .. , ',;

Szép öreg asszony, hetvenöt éves:
S fürtin '.azjj,~znek. eziist.ilere bár;
Arca piros .'1l}~g" }1I-o;sf?lyC!.édes, ' ..
És szemein még ifjú suqár,
Még s,zív("tellfé"a liű szeretettel, '
Mit kinem:oifhattz kései kor:
Bérc, ameliretb», leple- fedett el,
De belseiben még, ős..tüze [orr:

. .

Szép öreg'asszony .., '. Sbk bú is érte:
Egyszerre öreg, lett, még ftatalonl
Mikor szíve szentjét sírba kísérte
S keblére zuhant az a szörnyű halom,
Bár halni óhajta, de élnie kelle,
Az ő neveért, iHs gyérmekiért .. ,
S az özvegyi fátyolt azóta viselve,'
Áldást felü'ről csak övéire kért.

lsten meg ieúldá, bennök, meg is ől!
S ég záporain, nap déli heoén,

.Magasra a szép sar] kihajta, kinőtt,
S elbokrosodott a vén fa tövén,
El is takará már zöld koszorúia,
Villám ahol érte, a régi sebet;
S a szép öreg asszony, boldogan újra,
Térdén heverő unokákl-a nevet.

Te jó öreg asszony, sok szép unokádhoz
Hajolj le s az égből több jót te ne kérj!
Hálát te csak adj, többért ne, imádkozz',
Van érted az Istent ki kérje, ne félj.
Mert gyermek-imát meghallgat az ég is,
S áldás van a szív őszinte szaván:
Éretted, előtted, gyermek vagyok én is,
Oh, szép öreg asszony,' - édesampámi
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Hymnus Magyarországhoz.
Irta : Larin Kyösti.

Oh büszke, hősi Magyarország!
Száz ellenség közt vérezei te,
Kik szíved tépik, marcangolják,
De megvéd, hidd, az Úr kegyelme!
Nem lehet szolgák földje soha
A Imagyarok nemes, ősi hona!

Oh büszke, hősi Magyarország!
Oroszlánként küzdött a néped,
De balsiker kisérte útját
S bilincseket vert rá a végzet ...
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!

Oh büszke, hősi Magyarország!
Arpád, Kossuth dicső utóda
El nem fajulhat, összezúzza
A békót, hogyha üt az óra.
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!

Oh büszke, hősi Magyarország!
Te megálltál, tniként a bástya,
Midőn Nyugat falát Keletnek
Bőszült viharja verte-rázta.
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!

Oh büszke, hősi Magyarország!
Kelet dühét kebled megállta
S nem fojt meg, érzem, most se téged
Szláv tengereknek szennyes árja ...
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!
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Óh büszke, hősi Magyarország!
. Petőfi Sándor lant ja téged
Még lelkesit és a szioedbe
Olt győzedelmi reménységet.
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!

Óh büszke, hősi Magyarország!
Te nem maradhatsz csonka, béna,
Míg hőseidnek lelke éber
S rohamra készen áll a gléda ...
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!

Óh büszke, hő~i Magyarország!
Határid ádáz martalóchad
Tiporja most, de leltűz6d még
A Kárpátokra lobogódat.
Nem lehet szolgák földje soha
A maqqarok nemes, ősi hona!

Óh büszke, hősi Magyarország!
Az Úr viszi néped csatára
És egykor épen fénylik újra
Első királyod koronája.
Nem lehet szolgák földje soha
A magyarok nemes, ősi hona!

Finnből fordította Bán Ala~ár.l)

1) Felolvasás a Petőfi-Társaság ülésén 1930 január 14. A köl-
remény szerzője több évet töltött Magyarországon a finn-ugor kon-
'gresszus alkalmán. .



EVANGÉLIKUS' ANYAKÖNYV

Bach Janos Sebestyén.
Sajnos, nem sokan tudják, hogy mi nekünk, evangé-

likusoknak, Rach;pedigba nagyobb templomokba beme-
gyünk, majdnem mindenikben Bach darabjai segítenek Isten
tiszteletére. Már az orgonista előjátéka, amellyel az istentisz-
teletet megnyitja, az ő műve - ha valamelyes törekvés van
a játékosban a nemesebb művészet iránt; és. ha megvan a
technikai készsége; a korálok harmonizálása őnélküle el sem
képzelhető; ha van énekkara a gyülekezetnek, ugy ennek is
egész igyekezete arra. kell, hogy irányuljon, hogy Bach éne-
kes műveit méltón tudja előadni; s istentisztelet végén is
Bach orgonadarabja kísér ki a templomból. Persze ez csak
igazán művész lelkekre vonatkozik, és olyan. helyeken van
így, ahol megértés és komoly művészet honol, legyen az evan-
gélikus vagy katolikus istenháza: benne a nagy német evan-
gélikus zenész otthonra talál. ~ De a családi házakban is
tőle tanul a fejlődő zongorista játszani hangszerén: mert az
ő zongoraművei a tanulásra legeszményibb gyakorlatot nyuj-
tanak.

Tehát jó ismerősünket üdvözölhetjük Bachban, sok-
szor találkozunk 'véle a mindennapi életben, de legtöbbször
öntudatlanul, vagy ha tudjuk is; hogy őt élvezzük, akkor sem
tudjuk,. nem érezzük eléggé, hogy mennyire a mienk. Pedig
az Ő zenéje már nem egy kiváló lelket hozott evangélikus
egyházunk kőtelékébe! - Ez. a jó ismerős a klasszikus zene
mestere, alkotásai egyetemes jelentőségűek, formában és
tartalomban egyar~nt kiválóak, a hangszerek számára ép-
oly nélkülözhetetlenek, mint az énekesnek. Jól meg kell ne-
vét 'jegyeznünk, inert a kevés istenáldotta, ihlette tehetség, a
legnagyobb lángelmék egyike; és keresztnevét sem szabad
elfelejtenünk, mert egész családja zenész. Ösei kántortaní-
.tók,~e'uészek tehát hivatásuknal fogva, de zenészek a gyer-
mekei is, s nem egy közülök még nagy atyja mallett is méltó
helyet foglal el a zenetörténetben: pl. Fülöp Emánuel a szo-
náta megteremtői közt első (ez pedig nagy dolog, mivel nagy
atyák fiainak értékét atyjuk szellemének fénye elhomályosítja,
így Wagner Siegfried kétségtelen tehetségét). A thüringiai
Eisenach városka születésének helye, amelyet német mon-
dák és történeti emlékek szenteltek meg s amely evangélikus
egyháztörténeti szempontból is nevezetes pont. Szülőháza,
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most Bach-múzeum, közel áll ahhoz a házhoz, melyben a-
mi "énekes egyházunk" megalapítója, Luther Márton Cotta:
asszonynál állítólag élt. A város maga a thüringiai erdőben
épült, a -mondaövezete Wartburg hegyének tövében. Kinek
ne jutna erre eszébe az 1207-ben történt wartburgi dalnok-
verseny részvevőivel, Walther von der Vogelweidéval,
Wolfram von Eschenbach-hal, Wagner ,;Tannhauser"-ének
poétikus tartalmával? Ki ne gondolna itt a magyar király-
leányra, Szent Erzsébetre, ki e várban élte le élte legnagyobb
részét? Végül melyik evangélikus ne tudná, hogya biblia-
fordító György lovag, Luther Márton is itt győzött a kísér-'
tésen, Ennek emléke a falon éktelenkedő tintafolt (Zichy
Mihály rajza, mely az egyetemes felügyelő irodájának
ékessége) .

Ebben a nagy hagyományu, szép városkában szüle-
tett Bach János Sebestyén (Johann Sebastinn Bach) 1685-ben.
Atyját korán elvesztette s így bátyja igyekezett a nagy tehet-
ségű gyermeket a túlzásoktól megóvni. úe hiába! a lángész
utat tör magának. Elrejtett előle bátyja egy nehéz kottát, s
íme egy éjszaka világosságra ébredt: a gyermek, a 10 éves
Bach másolta a súlyos zongoradarabot. Hányszor másolt
hasonlóképpen, hányszor Írt késő éjjeli órákban gyenge gyer-
tyafénynél: nem lehetetlen, hogy szemeinek gyengesége, ké-
sőbbi szembaja is ennek a túlerőltetésnek kővetkezrnénye. Az
bizonyos, hogy semmiesetre sem használt szervezetének.
A gyermek hangszere az orgona, a zongora, de hegedülni is.
tud, sőt szép hangja van, úgyhogy az iskolában az ének-
karban részt vesz. Sokfelé megfordul: "Zenész hazája 'a nagy
világ", ez rá nézve fokozottan áll. Tanul Lüneburgban, innen
azonban Hamburgba is elvándorol, hogy jó orgonajátékot
élvezzen : ;~5, de még több órát is gyalogol lelkes buzgóság-
gal. 1707-től kezdve már, - tehát amikor nálunk a kuruc-
világ eseményei foglalták le az ország figyelmét, - sziilő-
hazájában, Thüringiában orgonista. Több helység fogadja be
falai közé: így Arnstadt, honnan gyalog megy Lübeckbe, mert
ott játszik a kor legnagyobb orgonistája, Buxtehude Dietrich,
s a lelkes Bach őt hallani akarja. Az utat persze gyalog teszi
meg: jókora teljesítmény! Majd Mühlhausenben él, végül a
weimari udvar ergonistája. Ez a hercegi udvar, mely később.
Goethe és költőtársainak adott alkalmat tehetségük kifejté-
sére, Bachnak is megélhetést biztosított. Megélhetést tehát
teremtett magának, megértést azonban kertársainál nem ta-
l::llt. S ha Nagy Frigyes, _a zenekedvelő porosz király, aki
maga is szépen játszott fuvolán, úgy mutatta is öt be udvari
zenészeinek : "Uraim, megérkezett a zenekirály, az öreg
Bach!", a polgári filiszterek serege nem értette meg és nem
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ismerte el művészetejelentőségét. Nem elég, hogy az elismerés
elmaradt, hanem még erős kritikában is részesült a mester.
A tudatlanság rendesen hangos, de bűnös akkor, ha vélemé-
nyét rá akarja másokra erőszakolni. Mennyi téves vélemény
lett idővel. nevetségessé, mennyi helytelen bírálatot cáfolt
meg az idők változása! Hogy néhány zenetörténeti furcsasá-
got említsek: Verdit tehetségtelennek mondották a milánói
konzervatóriumban, Wagnernek zongoramestere kijelentette.
hogy minden lehet belőle, csak zenész nem; Rossini "Szevillai
Borbély" c. ma is kedvelt vígoperája, Bizet azóta világsikert
aratott "Carmen"-je első előadásaikon megbuktak, Beethoven
halhatatlan remekét, a IX. szimfóniát egy süket ember elhi-
bázott alkotásának minősítette az egykorú kritika. Minden
úttörő nek nehéz a munkája, Bach útja is tövisek közt veze-
tett. Az arnstadti városi tanács jegyzékbe is foglalta bű-
neit: "A korálba csodálatos variációk at kevert, sok idegen
hangot vegyített bele és ezzel a hívőket megtévesztette", vagy
"A preludiáláskor (előjátéknál) eddig nagyon sokáig játszott,
mióta pedig a szuperintendens úrtól emiatt figyelmeztetés-
ben részesült, azóta a másik végletbe esett". A filiszterek
hatalmi szóval akarták a művészetet irányítani; vigyázzunk,
mert ma is sok filiszter van, igyekezzünk előlük menekülni és
őket nem követni! Bach nem tűrhette a kritikákat, amelyek
meg nem értésről tanuskodtak ; bár nem volt elbizakodott,
ezért gyakran változtatta állomáshelyét. Egyszer azonban a
szerény művész elismerést várt volna; mivel ez elmaradt,
elhagyta kilenc éves működése helyét, Weimart. A dolog így
történt: Drezdában tartózkodott az ünnepelt, mert kedves,
szellemes, de egyúttal fenhéjázó francia orgona- és zongora-
virtuóz, Marchand. Bach hallotta játékát s a kor szekásának
megfelelően, udvarias levélben versenyre hívta őt választott
bíróság előtt; a kihívást Marchand el js fogadta. A drezdai
művelt közönség, főleg azonban az udvar (a katolikus királyi
udvar, amelynek miséket írt Bach l}, élénk érdeklődéssel várta
az eseményeket. Bac11 pontosan meg is jelent, Marchand
azonban késett. S amikor keresni kezdték, kisült, hogya leg-
gyorsabb póstakocsival hagyta el a verseny előtt a várost:
szóval kitért a mérkőzés elől. Bach diadalt aratott, hazament
Weimarba, és legalább azt várta volna, hogy ünnepélyesen
fogadják; mivel azonban a herceg még csak tudomásul sem
vette e kétségtelen nagy sikerét, elhagyta a sértett mester e
kedves városkát és Lipcsébe mentát.

Élete további éveit itt töltötte el, és bár a szűkkeblű és
meg nem értő városi tanáccsal itt is voltak összekoccanásai,
azért a jó orgona mindig megvigasztalta. Csak úgy ontotta
itt a szebbnél szebb műveket, dolgozott fiatal os lelkesedés-
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seI, de a sok kottaírás, a rézbekarcolás, melyet sokszor 'maga
végzett, az éjjeli munka szemét tönkretették. Szemét meg-
operáltatta azzal az orvossal, aki kortársát, a nagy orátórium-
szerzőt, Hándelt hasonló bajával szintén kezelte, de a műtét
nem sikerült: Bach teljesen megvakult és röviddel rá meg is
halt 1750-ben. Temetésére kivonult iskolájának, a Tamás-
iskolának növendékserege, de a hivatalos világ, a városi ta-
nács teljesen távol maradt. Senki' sem tudja azt sem, hol
nyugszik a nagy zenész, egy kő sem jelzi sírját, mely egy
megszüntetett temetőben volt. Felesége az ő halála után nyo-
morba jutott, könyöradományokból élt, koldusmódra ten-
getve életét.

Ha Lipcsébe megyünk, a Tamás-templom szombat
déli motett-előadásait el ne mulasszuk: ott most is Bach
szelleme leng a komoly falak között. A templom előtti kis
téren áll a nagy tanító szobra, mely figyelmezteti az arra
járókat a neki életében ki nem jutott elismerés lerovására.
Mint tanár nem volt kiváló: türelmetlen volt, állítólag -
legalább egy tanítványa ezt írja - jól megverte őket, de
énekkaruk mégsem hangzott jól, vagy mikor az orgonista
egy templomi próbán rosszul játszott, parókáját hozzávágva
kiáltotta: "Az ilyen ember menjen suszternek!". Otthon azon-
ban a meleg családi körben a zenének élt szintén, egész
zenekart szervezett gyermekeiből: hagyatékában öt zongora,
egy lant, két hegedű, három brácsa, két gordonka, egy spinét
(a zongora régi formája) és sok más egyéb is volt.

Pedagógiai működését kűlönben is másodrendűnek
tartotta életében: a fő az alkotás volt, mert a művek tengernyi
sokaságát teremtette. Egyházi zenész s főleg az énekes zene
művelői közt elsőrangú. írt miséket, amelyek éppen, mivel a
protestáns és katolikus istentisztisztelet zenéje még akkor
nem volt annyira elhatárolva, evangélikus templomokban is
előadásra kerülhettek. írt passiókat, amelyek nagyszabás-ú
vallásos tárgyú egyházi zenemüvek magánénekre, ének-
karra és hangszerekre (itt elsősorban az orgonát kell
érteni, azután főleg vonósokat) . Mennyi korált alko-
tott! Kontáiáinak száma akkora, hogy öt egyházi év
számára elegendő; írt motettákat is, melyek sokszólamú
egyházi énekesművek kíséret nélkül. S végül ne feled-
jük a legnagyobbakat: az Ú. n. orátóriumokat, ame-
lyek fajtája a Krisztus szenvedéseit tárgyaló passió. S pas-
siói, amelyekből ötöt írt, nemcsak e műfajnak, hanem általá-
ban a zeneirodalomnak legkiválóbb alkotásai. Egy elveszett
közülök, egynek töredékei vannak csak meg, egynek eredeti-
sége kétséges, így megmaradt a János- és Máté-passió. Ne-
vüket az evangélistáról kapták, akinek szövegét követi, A
Máté-passiót 1729-ben írta, tehát most volt kétszázéves. E



passióigeIl népszerű és kedvelt mű -volt s á~ma rs,:amin~k
oka.: hogy 'koráljai szervesen Jrozzátartoznak az egyházi
zeneművészethez. Szövege két 'részbőfálli-egyik- a szentírás
szószerínti szövege, másik az evangélista szavaihoz fűzött
áriák, karok és különbözö Iirai részletek .:Hírét és népszerű-
ségét áriáinak 'kőszőnheti, amelyek dallamgazdagságukkal
Bach minden műve előtt állanak. Ha ma előadják e darabot,
természetesen ámai viszonyokhoz alkahnazzákzene- és
énekkarát : ma tömegeket léptetnek fel előadásához, holott
Bach énekkara kamarakórus volt, 12 taggal, akiknek éneké-
ben a szólarnok szebben és jobban érvényesülhettek. A klasz-
szíkusok a hangszerzene megteremtésében úttörők; Bachnak
énekes zenéjében is mindig hangszeres zenei szellem ural-
kodik. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy akart, zenekart és
szólistákat úgy tekintette, mintha az egész egységben lenne,
illetve az orgonista Bach ezeket egy nagy orgona részeinek,
regisztereinek tekintette, amelyen csak orgonastílusban lehet
és szabad játszani. Ezért találhatunk legegyszerűbb énekkari
darabjaiban is minduntalan fugaszerű hangcsoportokat. De a
Máté-passiót hallani kell, leírni 'lehetetlen azt a fenséges ha-
tást, amelyet a hallgatóban ébresztI - Koráljaiban a jó, igaz
és vallásos embernek áhitata szólal meg. Mendelssohn sza-
vaival jellemezzűk legjobban, aki egy keráljának hallatára
ezt mondta: "Ha sorsom megrabolná reményemet és hitemet,
ez az egyetlen korál visszaadná razt nekem". Nem csoda;
hogyha az evangélikus istentisztelet áhitatát Bach zeneművet
emelik legjobban. 300 kantátája közül nem egy kőzismert:
így az "Erős vár" (Reformáció-kantáta) s a több kantátábóI
álló ú. n.karácsonyi orátórium.

Az énekes zene mellett, amelynek előtte is nagy meste-
rei voltak már, hogy csak a nálunk is nagyon ismert Palest-
rinát emIítsem a XVI. századból, a hangszerzenében úttörő.
Természetesen az orgona az ő főhangszere; elöjátékok, tokká-
ták, fugák stb. tömegét alkotta. De a zongora is neki köszön-
hette kialakulását, a "Wohltemperiertes Klavier" (Jól han-
golt zongora) két részben 24-24preludiumot és fugát tar-
talmaz. E hangolás előnyeinek bizonyítására készült, de
egyetemes értékű mű lett belőle. A későbbi zongoristák belőle
tanultak, s Beethoven zongoraszonátáí mellé helyezhetők ab-
szolut értékükben. Schumann, alegnagyobbzongoristák'egyike,
zenei tízparancsolatában ezt mondja: "A Wohltemperiertes
Klavier legyen mindennapi kenyered", De mivel a hegedű-
játékban is jártas volt, heqedű-zonqoraszonátákot is alkotott,
amelyekben .a zongora nem kísérőhangszer, hanemegyen-
rangú társa a hegedűnek. Hegedűreírt szonátáiban pedig a
legelső és legnagyobb hegedűköltője a világnak.
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Altalában fenség, mélység és vallásosság jellemzi mű-
vészetét, továbbá őszinteség, mert neki szívügye a zene. A
vallásos szerző minden műve alá ezt írta: "Dicsőség az Isten-
nek!". S igazán Isten dicsőségét zengik alkotásai. - A leg-
különbözőbb zenei irányok képviselői egyaránt elismerik és
csodálják nagyságát: közismert a klasszikus Beethoven szó-
játéka nevével: "Nicht Bach, Meer soll er heissen", de a ro-
mantikus 'Wagner meg eztírja róla: "Nézzétek ezt a fejet ...
ebbe az őrült francia parókába bujtatva. Nézzétek ezt a mes-
tert mint nyomorult kántort és orgonistát! Kis thüringiai
helységekben - amelyeknek ma nevét is alig ismerjük -
annyira észrevétlenül maradt, hogy egész évszázad kellett
ahhoz, hogy műveit a feledésből feltárriasszák (meg kell je-
gyeznünk, hogy tényleg a romantikusok tették újra ismertté
Bachot). Ö a zenének olyan száraz, pedáns, merev, copfos
és parókás formáját találta, mely hű kifejezője volt korá-
nak. És nézzétek, milyen világot épített fel a nagy Sebestyén!
Bachra, a nagyalkotóra csak rámutatok, mert gazdagságát,
hatalmasságát és mindent magába foglaló jelentőségét lehe-
tetlen bármilyen hasonlattal is megközelíteni". S ha még
ugyancsak Wagnerrel mondjuk, hogy "ő a német szellem
legbensőbb életének kifejezője", akkor el kell némulnunk.
Ha Wagner sem talált szavakat jellemzésére, mi kicsinyek,
hogyan is kísérelhetnénk meg mélyebben belehatolni! De
nem is az volt a célunk, hanem csak sejtetni a legnagyobb
német zeneszerzők egyikének jelentőségét, s megértetni, hogy
nekünk evangélikusoknak viszont tényleg ő a legnagyobb
zenészünk, mert az ő művei az egyház lélekformáló munká-
jának segítségére készültek és vallásos lelkünknek épülésére
szolgálnak. Vajha magyar evangélikus egyházunk minden
templomában olyan orgonista ülne, aki Bachot szereti, mert
tud játszani, és bárcsak minden gyülekezetnek lenne Bach
énekes műveit művelni akaró, mert arra képes énekkarra.
akkor tényleg, igazán énekes egyház lenne a lutheri egyház.

Dr. Bőhm Dezső.

11
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Szabolcska Mihály.
1861-1930.

Reformáció ünnepén költözött el tőlünk, lobbant
ki éltének világa. Azzal a lélekkel búcsúzott a földi
úttól, szeretteitől, ami egyéniségét és költészetét jelle-
mezte: csendes megnyugvással, érzelmi deriioel, azzal
a hittel, hogy nyugodtan állhat örök bírája elé, mert a
rábízott tálentom ok közül egyet sem ásott a föld alá.
Ami kincs lelkének adatott, azt szétosztotta mind a
világban, éhezőknek, szomjuhozóknak és didergőknek.
Csupán annak nem jutott belőle, aki ridegen elzárta
lelkét az élet eszményi javai elől és göröngyökön járva
nem az ég csillagait nézte, nem a virágban, dalban gyö-
nyörködött, hanem méltatlan eltévelyedéssel tekintetét
az elmúlóra, érdekre szegezte. Aki önmagát kizárja az
élet költészetének harmatos kertjéből, igazságos ostor
gyanánt hordozza a lelki sivárságot a sír pereméig.

Szerény en indult el útjára. Akik irodalmi életünk
ajtaját előtte kinyitották, Vadnay Károly és Beöthy
Zsolt, liránk új csillaga gyanánt ünnepelték, őmaga
első verseskönyvét ezzel a jeligével bocsátotta útnak:

•• Pásztortűz vagyok én,
Más fényt nem irigylek,
Egypár gyalogutast
Ha fölmelegitek.

Eleinte úgy tetszett, mintha Petőfi lelke támadt
volna fel benne új alakban, - de csakhamar kibonta-
kozott önálló költői személyisége. Petőfi útján indult el,
de lelke, bár Petőfin odaadó fiúi szeretettel csüggött,
Szabolcska lelke maradt. A családi érzést tükröző ver-
seibe tudott új szineket vegyíteni, anyja bálványozása,
apja jellemzése teljesen egyéni, valamint a szülői ház,
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az otthon képe. A Fell e b b e z é s, Dal aki s
D eme ter Róz sir ó 1, A kék sza 1a gos u ]
r II hál' Ó I s más hasonló költeményei a gyermeklé-
[eknek ártatlanságát csodálatos bűvöletű képben állít-
[ák elénk. A hír e k a fal ti n k ból, e balladai tö-
mörséggel írt történetek a falusi magyar népélet belső
hullámzását, traqédiáit, "kedélyeskedését is finom lélek-
tani raiz keretében tükrözik. A Uszta családi érzés, em-
berszeretet, magyar népjellem, az idegen földön, káp-
ráztató fényhullámok közt felébredő honvágg költő.ie
(A G ran d C a f f é ban, a Sal z b II r g i c s a p-
s zék ben), aki minden kis jelenségben lel tudta
ismerni azt, ami a Teremtő tiszta kezéből származott.
Énekei, himnuszai a zsoltár költészet és a keresztyén
misztikus kor lelkének harmóniájából szűlettek, Törhe-
tetlen bizalom és odaadás az iránt, aki mindeneknek
szerető atyja s aki az emberektől nem a törvény és beta
szerint való cselekedeteket kiotui áldozatul, hanem a
lelket és életet teljesen betöltő szetetetet. Vallásos költe'-
ményeit kioáltképeti az Ahi tat, Sze r e tet cimű
kötet tartalmazza. Minden űnnepűnknek, alkonyatnak,
hajnalnak egyaránt megleli és kifejezi eszmei igazságát,
költői szépséqét, A Tél i Ú j s á g nak, Pro t e s-
t á n sAr v a ház iNa p t á r nak évek során át
lankadatlan buzgalmú szerkesztő]e volt s e két sze-
rétujnek látszó protestáns vállalatot magas irodalmi
szinoonalra emelte; a protestáns írók szinét-jauái gyiij-
tötte össze táborába.

Egy évtized óta állta rendületlenül a harcot Te-
mesoártt az oláh uralommal szemben magyar faja s
egyháza védelmében. E szomorú, idegölő évtized ter-
mékei köziil kimaqaslik a J á nos biz on g s á g t é-
tel e J é z II s ról. A magyar költészet, mint a szol-
gaság és elnyomás idején mindig, tiiost is az allegória
műfajához tnetiekiilt, hogy igazságának hangot adhas-
son. Szabolcska elfáradva és elgyötörve hagyta el mar-
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tírsága helyét s rövid budapesti tartózkodás után csak
meghalni tért vissza, halálával is hirdetni, hogy ahol
szloe utolsót vert, örök isteni törvény szeritü mag y a r
föl d minden bitorlás dacára.

Temetése az Akadémia oszlopcsarnokából történt.
Ravasz László, Kozma Andor, Pekár Gyula, Raffay
Sándor búcsúztatták el. A kécskei re], lelkész hantot
hozott sírjába a költő szűlei sírjáról. Ezzel befejeződött
a földi pálya, - a költő útja nem, az tovább tart a hal-
hatatlanság felé a magyarság álmain, törekvésein és
keresztjein áto E néhány sor legyen a Luther-Társaság
virágszála tiszteleti tagjának sírjára. Élete útjának jel-
lemzéséül ide iktat juk egy költeményét, amivel az örök
emberi sorsot rajzolta meg.

ÉNEKEK ÉNEKE.

Az életünk egynéhány altatódal,
Egynéhány ének szép körben elosztva.
- Gyermekkoramban legszebb énekem volt:
"Te benned bíztunk eleitől fogva."

Am könyveim közt zsoltáromra lassan
A történet könyve jött legfelül
S előttem a világ legszebb dalává
Lett a "Hazádnak rendületlenül!"

Majd jött az ábrándozások szent kora
És véle sok bűbájos, tarka álom,
S új dallal lett telisteli szívem:
"Szeretlek én egyetlenegy virágom."

- Száll az idő és ez a dal is elhal,
Ránk borul lassan az alkonyi óra.
S elővesszük újra a régi zsoltárt:
"Te benned bíztunk eleitől fogva."



EGYHÁZI- ÉS IRODALMI ÜNNEPEK

Kis János soproni emléktáblájánál.1)

I.

D. Kapi Béla püspök avató beszéde.

Pap volt és Író, költő és vatesz.
Az alázatosság szürke barátköntösében járt, mint

egy magasabb világ szerény gazdagja.
Minden munkáját lélek-ajándékozássá tette s ezért

minden munkája lélek-ébresztéssé vált s kőlépcső lett em-
beri nagysága emelkedő útján.

Fenn a bércorrnon azután meglátszott igazi nagy-
sága: oltárrá tette dicsősége trónusát s elégette rajta lelke
minden kincsét, hogy önnön dicsősége helyett fénysugárba
vonja nemzetét és egyházát.

Kettős parancsolással rendelkezett felőle az Isten.
Templomoltárok mellé állította imádkozó, prédikáló szol-
gálattal, egyházunk hajójának kormányrúdjához kötőtte
elhivatása acélláncával jogok védelmére, igazságok hirde-
tésére. Szelídlelkű, hű pásztora volt népének. Erőskezű
kormányosa egyházkerületének. Ige-szolgálata halkszavú-
ságában is bizonyságtevés, kormányzása költöi lelkülete
mellett is határozott és gyakorlati irányzatú. Két kezében
ajándékul hozta énekeskönyvét és templomi imádságos-
könyvét. .

Győr, Nagybarátfalu, Kővágóőrs, Nemesdömölk és
Sopron jelzik működése állomásait.

Fekete taláros papok és püspökök hosszú sorában
megmarad emléke, mint az idő vásznán éles vonalakkal
megrajzolt pásztor szelídfényű silhouetteje.

A második parancsolás nemzetünk szolgálatába ren-
deli. A homlokán égő muzsacsók és lelke izzó nemzetszere-
tete eljegyzik a magyar irodalommal. Külön mindegyik
csonka érték, együtt gazdagító nagy ajándék.

1) A soproni gyülekezet emléktáblával jelölte meg a ház falát,
ahol Kis János egykori Jakóháza állt, ahol irodalmunk nagyságai,
Berzsenyi, Kazinczy, Széchenyi, Wesselényi meglátogatták. A felavató
ünnepet az 1930. évi dunántúli kerületi gyűlés alkalmával tartották.
Luther-Társaságunk méltóan vett részt ez ünnepen: a felavató beszé-
det egyházi elnöke, D. Kapi Béla püspök mondotta, a koszorút pedig
D. dr. Pröhle Károly egyetemi .tanár helyezte el. Mindkét beszédet kö-
zöljük. Szerk.
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A természet is belső lelki elmélyedésre ösztönzi. Tö-
rékenv teste erőtlenül szalad a rábaszentandrási mező bár-
sonyos pázsitján s halovány arcáról sápadtan hull moso-
lya, mint korán hervadt bágyadt virág aláhulló szirma. A
soproni liceum osztályaiban eminens diák, de métázásnál
oldalt álló nézdegélő. Naponként Bibliát olvas s Balassi,
Rimai, Gyöngyösi énekein nevelődik. 1790 március 20-án
öt társával megalapítja a soproni tanuló Magyar Társasá-
got, mely a későbbi Tudományos Akadémia felé mutat.
Nyelveket tanul, beutazza az országot. frókkal ismerkedik,
levelez, lelkesít és tüzbe borul. Külföldön csillapítja lelke
szomját. Göttingában tanul s Jénából figyeli a weimári
költő-királyt. Hazajőve, minden értékét a nemzet oltárára
gyüjti: szépprózát és verset, tanulmányt és fordítást, al-
kotó erőt és hangyaszorgalmat, lelkesedést és tüzet szító
lelkesítést. Karján viszi Berzsenyit és viteti magát Kazin-
czyval és Kölcseyvel. Kutató szeme tehetségeket keres,
buzdítása munkára sarkall, kritikája irányokat tisztít, ta-
nácsa irodalmi iskolát toboroz.

Életnapja hanyatlásával növekszik fénye salakja ko-
moran magasodik irodalmunk új gesztje fölé, mint fiatal
cserjés közül alkonyati szürkeségben a százados cser.

Nem tartozik a nagy költők sorába. De vannak igaz-
gyöngy értékű alkotásai. Fordításai és írói művei felett is
elsuhanhat az idő s tekintélyes könyvtárt képező munkái
részben könyvtári értékké válhatnak. De költészetének ne-
mes tartalmát és erkölcsi irányzatát, irodalmat előkészítő
lelkesítő, lázító munkálkodását megőrzi a történelem. A
második nemzedék elfelejti a Soproni Estvéket és egyéb
alkotásait, koszorúzott neve mégis megmarad a nemzet ér-
tékes munkásai sorában. Jövendőt teremtő művelődé-
sünkbe beépítette egész élete munkáját, mely előtt méltán
hódolt költészet, állambölcselet és nemzeti kultúrpolitika:
Kazinczy, Berzsenyi, Széchenyi és Wesselényi.

Papi működésében János evangélista. szóval, egyéni-
ségében Jézus felé mutat.

írói munkájában útegyengető próf'éta-költö. Élele
végén magyar Miltonként elhomályosodó szemekkel .dik-
tálja műveit s boldogan válik küszöbévé annak az arany-
kapunak, melyen új magyar irodalmunk diadalmasan be-
vonul a nemzet életébe.

Emléktábláját hálás soproni gyülekezete emelte. Fel-
irata:
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Ezen a téren és a torony helyén állott a régi
evang. paplak,
KIS JÁNOS

evangélikus püspök és költő lakóhelye 1808-1846-ig.
Itt látogatta meg őt

Kazinczy, Berzsenyi, Széchenyi és Wesselényi. r:

A pap-Iitterator emléktáblájára helyezzük elsőül
Berzsenyi Dániel babérkoszorúját, melyet dicsőségül font
Kis János homlokára:

"Nézd: az igaz Virtus feláldozza magát,
S nem kéri senkitől érdeme jutalmát,

Mert azt magában érzi.
A bajnok mosolygva rohan a halálnak;
Hogy vére gyümőlcsöt teremjen honának,

Éltét örömmel végzi.

A bölcs, kebeléből szívét kiszakasztja,
Néma falak között hervad arculat ja,

Fejét mély gond epeszti;
Álmatlan szemei mécseknél virradnak,
Kizárja örömit a ragyogó napnak:

Az áldást úgy terjeszti."

Legyen Kis János emléktáblája egy érdemes név és
életmunka emlékköve s követésére induló új nemzedékek
útjelzője.

IL

D. dr. Pröhle Károly beszéde
Kis János emléktáblájának megkoszorúzásakor.

A Magyar Luther Társaság nevében helyezem el a
kegyelet koszorúját annak a férfiúnak emléktáblájára. aki
ezen a helyen az igaz vallás, a lelkes magyarság, a fel-
világosult tudomány, a szép műveltség és a szelíd múzsák
szolgálatát összhangzatosan egyesítette s mindegyik szolgá-
latban jobbágyi nevének ellentéteül a nagyok közt fénylett.

Emléke legyen ennek a helynek jó géniusza, mely
nemcsak kegyeletre inti az erre menőt, hanem követésre is
serkenti a talentumot.
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Adalékok korunk történetéhez.

Az Ágostai Hitvallás emlék éve.

Az ágostai hitvallás négyszázados emlékévét csendes
elmélyedéssel, komoly áhitattal, hálaadó emlékezéssel ün-
nepeltük meg. Diadalmas örömharsonák megszólaltatására
nem volt ok, mert hiszen a szemhatár köröskörül setét és
ha a mult jogot ad is a bizalomra, a jövendő aggodalmak-
kal teljes, mert ellenségeink erőben rneggyarapodva, új
csodálatos renaissance kedvező szélétől hajtva, szállnak
harcba s viszont bennünket az éltető egészséges közszellem
hiánya szinte fegyvertelenekké tesz. Németországban száz-
számra vannak gyülekezetek lelkész nélkül, a hívek jórésze
elidegenedett és felekezetnélkülivé lett. Az orosz bolse-
vizmus szélsősége, mely voltaképen a cári abszolutizmus
uralmának átalakulása oligarchikusnak látszó, de igazá-
ban éppoly monarchikus despotizmussá s amit helyeseb-
ben a hatalmi önzés váltógazdaságának nevezhetnénk,
annyira megdöbbentette a világot, hogy rémületében sok
helyütt a róm. kath. irányzat és szervezet, a pápai uralom
árnyékában keres menedéket. A szélsőségek korszakában
élünk; a közlelket szinte ellenállhatatlanul sodorja a da-
gadó, zajló hullámár egyik vagy másik szirt felé. A pro-
testantizmust, mely a minden új gondolatot tartalma sze-
rint értékelő, vizsgáló és ítélő szabadság elvét képviseli,
szinte hajótörés fenyegeti az ellentétek ekérlelhetetlen
harcában. Nekünk nem kedvez az idő, de mégsem távoz-
hatunk el az őrtüzek mellől; nem árulhatjuk el csüggedt
lelkek módjára a protestantizmus világtörténelmi hivatá-
sát, sőt e kedvezőtlen időkben kell igazán, lankadatlan
bátorsággal ragyogtatnunk valódi keresztyén charismáin-
kat, hogya világ szelleme legyőzve, meghódoljon belső,
társadalomformáló értékök előtt. A magyar protestantiz-
mus szintén válságos helyzetben van, aminek riasztó képét
csak ritka fátyol módjára takarja az itt-ott jelentkező külső
emelkedés. Egyházunkban a széthúzás, az egyéni önzés
lázas, idegölő erőfeszítése az érvényesülésért tán sohasem
volt annyira féktelen, mint ma. Mintha vadászat indult
volna azon lelkek ellen, akik még most is szolgálatnak
tekintik az egyházi pályát, amely szolgálatnak legjellem-
zőbb vonásai a jézusi alázat, a hűség és önmegtagadás és
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mintha azok volnának az ige igazi szolgái, akik önmaguk
nagysága előtt nem tudnak elég mélyen meghajolni.

Az emlékévet egyházunk nem tudta megünnepelni
valamely egyházi alkotással. Ennek oka többféle. Még na-
gyon élénk a sebek fájdalma, hisz minden kerületünk érzi
a csonkaság fájdalmát. Annyi veszteség várt pótlásra, seb
bekötőzésre, könny letörlésre, szív vigasztalásra, hogy új
alkotásra egyházunk nem gondolhatott. A zsibbadtság be-
fészkelte magát testünkbe, lelkünkbe. Mintha a gazdasági
nyomorúság képtelenne tenne bennünket egyetemes, min-

. den erőt összefogó gondolatra. Erőegyesítés helyett mun-
kának látszó, öntudatos törekvést negélyző, lélektelen,
ügyeskedő pepecselés folyik sokfelé. Lassan halad a gyó-
gyulás, mert a szervezetben sok a kéranyag. Mitévők le-
gyünk? Mit tehetnénk? várunk és dolgozunk, őrt állunk,
hogyha üt a hajnali óra, készen találjon bennünket.

A Luther-Társaság ünnepel,

Az 1930. év folyamán a Luther-Társaság két emlék-
ünnepet rendezett Budapesten, az egyiket február 7-én
Bethlen Gábor, a másikat április 7-én Szász Károly emlé-
kének szentelte. Az előbbi ünnepen Pekár Gyula elnök és
Rugonf'alvi Kiss István dr. voltak az ünnep szónokai; az
utóbbin Pekár Gyula, Vietorisz József és Kovács Sándor.
Nagyon érdekes és vonzó pontja volt a müsornak dr. Szász
Károly előadása édesatyjáról, akit családi körében fiúi
kegyelettel s történetírói hűséggel elevenített meg. Oszin-
tén sajnáljuk, hogy e dolgozatot az Ösvényben nem közöl-
hetjük. Ez ünnepen a testvér ref. egyház képviselete nagy
számmal jelent meg megpecsételéséül a meghitt viszony-
nak, amely összeköt bennünket. A részletes műsort és az
ünnep leírását az Évkönyv számára tartjuk fenn.

Az ágostai hitvallás emlékére külön ünnepet nem
rendezett a Társaság, mivel ez külön a gyülekezetek és
iskolák hivatalos űnnepévé nyilváníttatott. Azonban az
elnökség tagjai közül többen tartottak előadásokat ily egy-
házi ünnepeken, nevezetesen: D. Kapi Béla egyházi elnök
Győrött és Sopronban, Kovács Andor Orosházán, D. dr.
Pröhle Károly Sopronban és Pécsett, Kovács Sándor Buda-
pesten, Sopronban és Kaposvárott. Bethlen Gábor emlékét
újította fel Kovács S. főtitkár egy-egyelőadással Sopronban,
Budapesten (2), Bűkőn. A Társaság ezenkívül a jubileumi
év emlékére missziói egyházaknak, szórványoknak, theoló-
gusoknak kiadványaiból mintegy 4000 (négyezer) kötet et
és füzetet osztott szét ajándékképen. A kőszőnőlevelek bizo-
nyítják, hogy a Luther- Társaság jubileuma áldott mag-
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vetés volt. Mivel ez a munkánk még nem fejeződött be, -
a megajándékozott gyülekezetek és intézmények névsorát a
következő füzetben tesszük kőzzé,

Luther- Társaságunk hitvallási iratainknak új kiadásá-
val akarta ünnepelni az Ágostai Hitvallás emlékévét. Fáj-
dalom, az anyagi erő és kellő támogatás hiánya miatt, a
terv még mindig csak terv, ~ egyedül az Ágostai Hitvallást
bocsáthattuk közre új kiadásban. Az egyetemes közgyűlés
határozata remélhetően elősegíti e régi szándék megvalósu-
lását. Egyébként az Ösvény első része kimerítő okiraUárát
adja a magyar evang. egyház ünneplésének s ezt külön-
lenyomatban is közzétesszük. Szemmel látni, hogy az Ösvény
egész évfolyamának nagyobb részét az Ágostai Hitvallásnak
szenteltük s egyes tanulmányokat a közóhajnak megfelelően
különlenyomatban is kiadunk. Az Ágostai Hitvallás magyar
fordításának emlékkiadása nemcsak tartalmánál fogva illik
minden evang. család asztalára (elvégre alaphítvallásunkat
mindnyájunknak ismerni kell), hanem díszes voltánál fogva
(mely a Hornyánszky-cég előkelő ízlését dícséri), ajándék-
könyvnek is alkalmas. Ára oly olcsó, hogy vele még azok
is kedveskedhetnek szeretteiknek, akiknek a földiekből ke-
vesebb jutott. E jubileumi sorozatot a Társaság folytatni
fogja. Dr. Zsedényi Béla emlékfüzete szintén értékes kiad-
vány s az ünnepségek első részéről részletes tájékozást ad.
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IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
(Az e rovatban ismertetett könyvek kaphatok és megrendel-

hetök a Luther-Társaság,könyvkereskedésében,
, , Budapest, VIlI., ünői-út 24.)

Az Ágostai Hitvallás emlékévének irodalma.

Az Ösvény ezen évfolyama jubileumi emlékfüzet lévén,
e szűkre 'szabott helyen egyesegyedül az ágostai hitvallás
megünneplésével kapcsolatos kiadványokról számolunk be.

Időrendben legelső, de megjelenésére, tartalmára nézve
is nagy figyelmet keltő a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület
miskolci jogakadémiájának emlékkönyve. - Teljes címe:
Emlékkönyv az Agostai Hitvallás négyszázados évfordulója
ünnepére. Miskolc, 1930. 8°. 622. lap. Az emlékkönyv magya-
rul és németül is megjelent. Alkalmi oka nem pusztán az
ágostai hitvallás emlékünnepe, hanem az eperjesi kollégium
négyszázados fordulója is; mert az eperjesi városi latin
iskola, amiből a későbbi nagyhírű kollégium kihajtott, 1531
óta az ágostai hitvallás, illetőleg a reformáció szellemében
fejlődött. E kettős jubileumnak megfelelően, ha külsőleg el-
különítve nincsen is, mégis két részre oszlik. Az ágostai hit-
vallásnak egy nagyobb tanulmányt szentel az Emlékkönyv.
E tanulmányt Bruckner Győző dr. írta és címe: Az 1530. évi
augsburgi birodalmi gyűlés. A Confessio Augustana és ma-
gyarországi uariansai. (Afelsőmagyarországi hitvallások cím-
lapjainak képeivel.) Közli a magyarországi hitvallások német,
magyar és latin szövegétis,úgyhogy a tanulmány szerzője nem
pusztán a feldolgozásra ad kővetendő példát, hanem forrás-
anyaggal is szolgál a tanulmányozóknak. (103. lap.) A többi
tanulmányok sorjában a kővetkezök: 2. Felsőmagyarország
ágo hito, egyház községeinek elszakítása és a szlovenszkói ág.
bito, evang. egyház alkotmánya, írta dr. Bruckner Győzö. E
tanulmány az első részletes elemzés ps fejtegetés e tárgyról és
történelmi, egyházjogi szempontból egyiránt figyelemreméltó.
(1691.) 3. Dr. Hacker Ervin: A oallás hatása a kriminaliiásra
Afaggorországon.(3CJ 1.) 4. Dr. Schnelter Károly: A magyaror-
szági protestáns népesség demoloqiai sajátosságai. (1131.)5.Dr.
Szontúqli Vilmos: Magyarhoni evangélikus egyházunk, mint
jogintézmény, az állam és jogélet szempontjából. 6. Dr.
Sztehló Zoltán: A gyermekek vallására vonatkozó ioaszabá-
ly ok története Magyarországon. (46 1.) 7. Dr. Zsedéttui Béla:
Hierarchia és Kyriarchia a magyarhoni ágo hitv. ev. egyház
alkotmányfejlődésében. (105 1.) - Mindegyik értekezés
alapos tanulmány terméke és ez az Emlékkönyv hatalmasan
rácáfol azokra. akik a jogakadémiát egyházi életünkben ide-
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gen íznek tekintik, mert a tanulmányok tartalma bizonysá-
got tesz arról, hogy nem csupán az alkalom szülöttei, hanem
állandó, odaadó, tudományos foglalkozást tükröznek. És
nem fojthatunk el egy jogosult sóhajtást, mennyivel áldáso-
sabb volna egyházunkra, főkép mai összezsugorított alakjá-
ban, hogy ha a decentralizáció helyett a jogakadémia és hit-
tudományi fakultás egy városban, egymás mellett műkőd-
hetnék! Egyházunk jövője megérdemelne annyit, hogy C'J:ta
gondolatot, mely sok lélekben él, fontolóra vegyük!

A kötet német nyelven is megjelent. Az Emlékkönyv
bolti ára 18 pengő.

A második jelentős kiadvány tartalmára, terjedel-
mére, hatására nézve egyiránt, amiről meg kell emlékez-
nünk, a soproni evang. hittudományi kar emlékkönyve,
amelynek jelentőségét fokozza az a körülmény, hogy ez a
könyv a theol. fakultásnak első hivatalos kiadványa. A kar
tagjai külön-külön eddig is fejtettek ki tudományos, iro-
dalmi munkásságot, szerkesztők is vannak köztük, azonban
kari megmozdulásnak csak ez a könyv tekinthető. A kiad-
vány létrejöttét elősegítette a július elején Sopronban tartott
theologiai konferencia, aminek előadásai jórészt belekerültek
az Emlékkönyvbe is. A konferencia hatásának jele, hogy
időszakonként folytatni fogják s a részvevők bizonyára sz í-

vesen veszik, ha az előadásokat könyvalakban is megismer-
hetik és fölötte elmélkedhetnek. A kedvező hatás, amit a
kiadvány elért, remélhetőleg megtermi gyümölcsét e téren is
a folytatásban. A kiadvány teljes címe: Hitvallás és Tudo-
mány. Emlékkönyv az ágostai hitvallás 400 éves jubileuma
alkalmából. Kiadják a M. Kir. Erzsébet tudományegyetem
evangélikus hittudományi karának tanárai. Sopron, 1930.
Székely és Társa. (273 l.) A szerkesztést D. dr. Pröhle Károly
végezte. Tartalma a következő: 1. Az ágostai hitvallás, Új
fordítás latinból. D. dr. Pröhle Károlytól. (46 l.) 2. Keresz-
tyénség és protestantizmus az Ágostai Hitvallásban. D. dr.
Pröhle Károly. (20 L) 3. Az Ágostai Hitvallás és az evang.
istentisztelet. D. Stráner Vilmos. (14 1.) 4. Az egyház lényege
az Ágostai Hitvallás szerint. Lic. dr. Kasner Károly. (22 l.)
5. Az Ágostai Hitvallás egyháza és a misszió. Dr. báró Pod-
maniczky Pál. (18 1.) 6. Az Ágostai Hitvallás története Ma-
gyarországban. D. Payr Sándor. (78 l.) 7. A magyar evan-
gélikusság föld- és néprajzáról. D. Kovács Sándor. (26 1.) 8.
A szociális kérdés az Újszövetségben. Dr. Kiss Jenő. (20 1.)
'9. A keresztyénség és az Otestámentom. Dr. Deák János.
(28 1.) Ez értekezések és tanulmányok a konferenciára ké-
szűltek és csak utóbb merült föl az Emlékkönyv kiadásának
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gondolata. A miskolci és soproni Emlékkönyv tárgyilag ki-
egészíti egymást, az egyik jogi, a másik theológiai tartalmú;
a kettőt egybeköti az ágostai hitvallás, amelyet mind a kettő
a könyv élére helyez és az előforduló történelmi értekezések.

E rövid bemutató után, amelyet majd követni fog a
mélyrehatóbb méltatás, még egy megjegyzéssel tartozunk. A
két emlékkönyvet író tanárok nagy anyagi áldozatot hoztak
az emlékkönyv ek kiadásáért; nemcsak az írói díjról, mint
minden munkást megillető jutalomról mondottak le, hanem
még a sajtóköltség fedezése is reájuk vár, ha nem kél el annyi
példány, aminek ára e célra elegendő. Egyházunk közönsé-
gétől joggal elvárhatják, hogy e vállalkozásukat, amely a
jubileumi évnek s egyházunknak is díszére válik, pártolással.
a példányok megvásárlásával jutalmazza meg, hogy legalább
a sajtóköltség találjon fedezetet.

Dr. Sztranya vszky Géza.

Folyóiratunk zártakor, szent karácsony ünnepén ér-
kezett elmúltának híre. Nem költő, nem müvész, nem állam-
férfi, nem világhírű ember, - a maga körében mégis egész
ember, pedig embernek lenni mindig, minden körülmény-
ben a legnehezebb feladat és egyúttal a legnagyobb érdem -
a költő szerint és saját lelkünk ismeretének igazmondás a
szerint is.

Nem költő? - Verset tán nem írt soha és ha ez a
feltétele, akkor valóban nem volt az. De ha költő az, aki
míg lába a földi lét munkaharázdáin jár, fellegek fölé
emelkedik lelkével, hogy tisztább világba juthasson; aki
virágot lát ott, ahol mások szerint csak silány kóró tenyé-
szik; aki zenét és melódiát érez ki az utcák tülekedéséből
és zűrzavarából; aki előtt egy gyermek tiszta tekintete
nagyobb kincs e világ romlandó, rozsdára szánt vagyon-
garmadáinál; aki embertársát nem e világ mértéke szerint
méri, hanem azt keresi, mennyi benne az Isten lelkétől
lelkezett sugár; aki igazi költőknek igazi megértő közön-
sége tud lenni: - igazibb költő azoknál, akik hit nélkül
dalolnak és írnak.

Az élet magasabb rendeltetésében való hit volt Sztra-
nyavszky Géza jellemének sarkpontja. Ez a hit emelte
ember- és világlátóvá. tette a kötelesség igazi hősévé, ahol
mások ingadoztak volna. Megjelenésében szerény, de jelen-
léte, még ha nem szólt is, magasabbra emelte a társaság
lelki szintjét. A család volt nyugtató árnyéka a közéleti
küzdelmek után, s ott még enyhébbé, derűsebbé vált sze-
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mélyisége. A gyermekek láttára fölbukkant lelkében a
jézusi ige: "Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek,
nem láthatjátok meg az Istennek országát".

A szerette enyhe családi körben, karácsony ünnepén
érte az Úr hívó szava. Talán hogy ártatlan gyermeköröm,
borútlan családi tűzhelyfény, lelki derű legyen földi útjának
utolsó mozzanata.

A hű evangélikus keresztyén jellemző példaképe.
Azok közül való, akik századokon által munkával, veríték-
kel, hűséges kitartással, türelemmel, gyakran néma, titkolt
fájdalommal, lépésről-lépésre haladva fáradtak és küzdöt-
tek az evangyéliom egyházáért, nem remélve más jutalmat,
mint Mózesként egy messze pillantást az ígéret földje felé.
Senki előtt be nem zárta szívét, aki kopogtatott rajta; senkit
el nem bocsátott vigasztalás nélkül, aki előtte öntötte ki
lelke bánatát; nem volt elesett ember, akit testvérként föl
ne emelt volna. Egyike azoknak, akik a Luther- Társaságot
ezelőtt 44 évvel megalapították s azóta mindig hűséges tagja
maradt. Évtizedek óta felügyelője a balassagyarmati gyüle-
kezetnek, de keblében melengetett minden eszmét, mely
egyházának, nemzetének javát szolgálta, Isten országa felé
az utat mutatta. Az Úr oltára előtt éppoly alázatos, mint
bűnbánó, lelki vigaszt kereső társai, akikkel együtt várta az
isteni kegyelem harmathullását.

Elmúlt, földi sátora összedőlt, - lelke tovább él s
vándorol igaz ihletet plántálva nemzedékről-nemzedékre.

Áldás emlékére!
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AZ "ÖSVÉNY".

Az "Ösvény" a Luther-Társaság folyóirata a gon-
dolkodó és a Krisztushoz igyekező keresztyének számára.

Épp ezért egyaránt kerüli a közönséges értelemben
vett népies és a tudományos, szakszerű tárgyaló formákat.
Tájékoztat, eszm éliet, de épít is.

Közleményei:
a) vallásos tartalmú költemények, énekek, de

mellettük oly költöi termékek is, melyek mulattatnak,
szórakoztatnak, de mulattatva sem tévesztik szem elől
a folyóirat igazi célját; részint eredetiek, részint fordí-
tások; b) hasonló irányú elbeszélések a legkiválóbb
hazai és külföldi íróktól; e) bibliai képek, épületes, de
e mellett tájékoztató, felvilágosító írásmagyarázatok ;
d) fontos kerkérdéseknek bibliai alapon való megvita-
tása ; társadalmi s egyházi törekvéseknek az evangyéliom
tükrében való feltüntetése; e) kisebb irodalmi és tör-
ténelmi cikkek egyházunk multjából, szép s élvezetes
feldolgozásban; 1) a külföldi vallásos mozgalmak ismer-
tetése; g) a hazai egyházi élet azon jelenségei nek bírálata
s ismertetése, amelyek elvi szempontból közérdeklödésre
tarthatnak számot; h) könyvismertetések; felsoroljuk
gondos válogatás után azon könyveket, amelyek a
keresztyén léleknek termékenyítö olvasmányul szolgál-
hatnak, különös figyelmet fordítva a hazai evangélikus
irodalom termékei re.

Képei hiteles történelmi képek s egyházi műemlé-
keink ábrázolatai.

Minden szám lehetőleg egy műrnellékletet is hoz
alkalmas sértékes tájékoztatással. Ha a közönség e
sokat igérő vállalatunkat kellő módon támogatni fogja,
a folyóirat évente ötször-hatszor, esetleg havonként fog
megjelenni.
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