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Istennek ereje! Viharok nyargallak át rajtad,
a szelek vad tánca és te állasz, hatalmas
, Vigyázzatok, álljatok meg a hitben,
tölgy, Luther!# Álljatok meg a hitben...*
legyetek férfiak, legyetek erősek"
kire vonatkoztatható e szó, ha nem a refor
I. Kor 16. 13.
mátorra, kinek a hite keményebb volt a
Legyetek fé rfia k ...', Luthert
Döngő kalapácsűtésjckröl akarok ma gránitnál.
torU'nétet mondani, melyek mint az itélet- soha senki sem látta ingadozni. Koporsójá
pörölyütései kongtak bele a bűn, a hitetlen nál a szelíd lelkű Melanchton nrrói leli
ség éjjelébe. Nehéz vasláncra vert szent bizonyságot: «Er hat einen sehr grossen
könyvről, Scriptura Sacra-ról, Szent Bibliá Műt und Mannheit erzeiget und sie.li nicht
ról akarok ma emlékezni, melyet szörnyű baki durch ein kleines Rauschen erLegyetek erősek!*
vasláncainak börtönéből kiemelt egy hős, schrecken lassen .
Isten felkent bajnoka. Rablelkeknek akarok Egyenlőtlenebb csatát még nem látott a
ma emlékezet-mécsest gyújtani, kiket az örök világ: egyfelől a föld legelső uralkodója, ki
szolgaság földjéből a szabadság áldott előtt görnyedve hajoltak meg a világ hatal
Kánaánjába uj Mózesként kivezetett a nagy masai, a pápa, kire még a marcona, vad
wittembergi hős, Luther. Szentélyekről normannok is, midőn a pápa ellenségei
akarok ma szólni, miket latrok barlangjává nek szövetségében Rómát megostromolták
tettek kufárlelkű kalmárok, de jóit a Gond és a pápát foguly ejtették, nem mertek
viselés kiválasztott embere, aki ostort font kezet emelni, hanem térdre borultak előtte
a történelem csak egyszer látott ilyet —
s miként az Isten Fia a Siont,\ úgy tisztitolta
meg az Urnák szent helyét. A keresztyén és áldását kérték. E hatalommal, kitől üdv
gondolat újjászületéséről akarok ma elmél és kárhozat függött, mérkőzött Wittenberg
győzött, mert javu
kedni, az egyszerű manszfeldi bányászfi és Worm:> hőse és Íme
munkájáról, ki a történelemből kihasított és lásra kényszeritette a bűnbe sülyedt Rómát.
Ámde nem volna létalapja ön nép szén te
mint értéktelent elvetett 14 századot, hogy a
tegnapnak közelségéből csengjen felénk újra lesünknek, sőt nem volna létalapja a refor
az apostoli szó. Á hatalmas próféta, ki íél- máció nagy világtörténelmi tényének sem,
kezével bálványokat tört, zúzott, másik kezé ha a hitjavitás nem volna egyéb' egy nagyi
vel jövendőket épített, Luther áll ina a világ negatívumnál, törlésnél, tagadásnál. Luther
és tanítványai nem csak protestáltak,
érdeklődésének középpontjában.
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, hanem egyben uj értékekkel gazdagították
legyetek férfiak, legyetek erősek*, ekkép a világot. Igen, tiltakozással kezdődött a
intette a kettős kikötőváros, Korinthus reformáció. Egy hatalmas nem! dongott a
népét Pál, az apostol. Mintha ez az intelem wittenbergi kalapácsütésekben. Tetzel Já 
testté merevedett volna, úgy áll előttem Fis- nosok áruba bocsátották a legszentebbet, a
leben nagy szülöttje, Luther. Horder a költő bünbocsánatot, de dongott a wittenbergi
leborul nagysága előtt: Hatalmas tölgy, kalapács: Nem! Péter apostol átkot dörgölt
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Simon Mágusnak a fülébe, ki pénzen akart
Szent Lelket vásárolni, aztán mégis jött egy
dicstelen idő, midőn Róma 39,OJÜ aranyat
fizettetett magának egy bíboros! kalapért.
De döngölt a wittenbergi kalapács: Nem!
Nem mehet ez tovább Így. Hitetlenség, gúny
és közöny foglalta el a tiszta hitnek helyét,
nem kisebb ember mint Petrarca, a lant
ihletett mestere háborog a miatt, hogy «az
igazság őrültséggé lett, a pápai udvarnál a
szemérmetesség gyalázat számba megy. Mi
nél elvetemültebi), tisztátalanabb valaki,
annál nagyobb dicsőségnek örvend . De don
gott a wittenbergi kalapács: Nem! Valamikor
régen jó Mester#-nek szólította az Ur'Jézust
egy tökéletességre törekvő szép lelkű ifjú,
de Jézus elhárította magától e szót azzal:
Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó,
csak egy, az Isten-:. Futott az idő és azok,
akik Krisztus lőkli helytartóinak inevezték
magukat, megfeledkezve erről, megszédültén
az önistenités tébolyába estek, •,eltűrték,
hogy szolgalelkek gonosz hizelkedéssel azt
mondják: A pápát mélyebb térdhajtás illeti
meg, mint az Isten t. De dongott a witten
bergi kalapács: Nem!
A reformáció akkor, amikor megindul,
egy nagy negatívum. Törölt. Egész szá
zadokat törölt ki a történelemből. Egész
sorokat húzott át a középkor hiszekegyjé., öl.
De a tévedések tévedése volna a negatív ujnykbun keresni—a—reformáció ténye‘fétf"l$~
meg nem látni a pozitívumokat, miket a
reformáció épített be a történelembe. A toulousi zsinaton számkivetésre ítélt Bibliát a
reformáció adta vissza a népnek. Az iro
dalom nyelvét a reformáció faragta. Az első
népiskolákat Luther napjaiban épLelték.
A műveltség szövétnekét a reformáció
emelte magasra. Igazán nem is tudjuk, mi
mindent köszönhetünk Luthernek és a
reformációnak.
Evangélium népe, te sokat örökölt, hadd
hívjalak ma tetemre Luther sírjánál: mivé
lett kezeid közt a szent örökség, mit kegyes
eleink az évszázadok ivérzivatarjain átmen
teitek? Van-e Bibliád? Nem temette-e be por
és feledés? Lejtőre jutott az emberiség. Min
den második utcán a bűn jár. Beád van
van vágyakozása. De nem lesz hatalma
feletted, nem ejt meg a démonok igézete, ha
minden reggel az angyalokkal beszélgetsz,
ha minden reggel drága szent Bibliádat
olvasod.
Evangélium népe! Tetemre hívlak ma.
Van-e hited? Istentől indulsz-e el, Istenhez
térsz-e vissza mint görbülő utján a nap?
Van-e hited, látod-e a tomboló sorshatal
mak mögött a Szent Fehér Szellemet, az
Örök Szeretetet, aki virraszt sorsunkon,
inig a hajnal dereng. Van-e hited, amikor
e világ meg akar venni, nem csak testedet,
hanem a lelkedet i s. . . Voltak, könnybe
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lákbadt szemmel mondom, akik eladták
magukat egy karika gyűrűért. Voltak, aki
ket megvásárolt az ellen egy darab kenyér
ért. Legyen nekik gyötrelmes a reformáció
ünnepi harangszó, mint Judás fülének a
Krisztus testére sújtó korbácsok ütése. Te
pedig légy erősebb a hitben, te jobban állj
meg!
A reformáció napja van felkelőben.
Evangélium népe, szeretnélek ma Wittenbergbe elvezetni és miként egykor Wiehern,
Luther porai fölött megesketni, hogy a
nagy reformátor örök elveihez mind halálig
hü maradsz az apostol szava szerint:
Vigyázzatok,
álljatok meg a hitben,
legyetek férfiak, legyetek ersőck .
V.
\

A reformáció.
A reformáció, mint h i t j a v í t á s és
korántsem h i t ú j í t á s , az isteni gond
viselésnek. sőt kijelentésnek egy különös
kegyelmi ténye az emberiség vallásos élettörténetében, mely 3 nagy vallásos gondo
lattal, mint életigazsággal ajándékozta meg
a keresztyén vallásos emberiséget.
Meghozta az isteni kegyelem és a val
lásos hit általi megigazulás vallásos él
ményében az önálló személyes vallásosságot,,
a vallásos érettséget és nagykorúságot,
amelynek útja a bűnbánó1
ujjász\iletés s eredménye az isten fin ság és a
lelkiismereti
béke. Krisztus a funda
mentuma. közbenjárója és üdvössége e
személyes vallásos keresztyénségnek.
Másik életigazsága a reformációnak az,
hogy a szentirás, és abban Krisztus evan
géliuma vallásos ismeretünk legfőbb forrása
és akaratéletünk egyetlen normája, és koránt
sem az ingatag emberi hagyomány, amely
csak szolgaságot és babilóniai fogságát
okozta ít keresztyén emberiségnek. Az Isten
örök szeretetakarata, mint törvény és evan
gélium keresztyén életmódunk legfőbb tör
vénye.
A harmadik életigazság az, hogy az egy
ház nem hierarchia, smem uralom, hanem
a Krisztusban hívők személyes szeretetközössége. Az Isten szeretet és a felebaráti,
szeretet szolgálata a keresztyénség, és
nem a papi uralom vagy kormányzás intéz
ménye.
Közelebbről a m a g y a r s á g r a vonat
kozólag a reformáció megteremtette a szer
zetesi iskolákkal szemben a nép- és közép
iskolát, föllenditette és megifjitotta a ma
gyar irodalmat és a vallásos sajtót, és
alapját vetette meg a nemzeti művelődés
nek. 4 évszázadon át a maga ellentállásával
megtörte az elnyomatást, az egyházi és állatni
abszolutizmust s a szolgaságot és igy máig
is megmentette a magyar szabadságot, a
keresztyén ember és a társadalom páli és
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lutheri erkölcsi szabadságát. Hazában és
egyházban az igazi szabadelvűséinek, hala
dásnak és fejlődésnek és igazságosságnak a
sikerei a magyar protestántiznnishoz fűződ
nek. Ma politikailag a nagy protestáns
államok: Anglia, az Egyesült Államok és
Németország vezetnek s az északi protes
táns államokban ma alig van analfabéta.
Mert hát nem romboló r e v o l ü c i ó , ha
nem alapozó és építő e v o l ú c i ó a r e f o r 
m á c i ó a keresztyén emberiség vallásos
életében. Azért mondottuk a reformációt az
isteni gondviselés, kijelentés különös tör
téneti tényének.
Dr. S z l á v i k Mátyás.

Luther.
Irta: C a r 1y 1e.*)

1183. november
10-én Eislebenbsn,
Szászországban egy hatalmas ember szüle
tett, kinek fénye, mint világitó torony ragyo
gott hosszú századokon és világtörténeti kor
szakokon át. Az egész világ várt erre az
emberre. Szegénynek született, szegényül
nőtt fel. Koldulni volt kénytelen, a mint
az iskolás gyerekeknél abban az időben
szokás volt, alamizsnáért énekelve, aj tóró 1ajtóra. Erős kinézésű, de gyönge egészségű
gyermek volt, lelke tele minden szép tehet
séggel. Luther rendkívüli szellemi erőt és
tudásvágyat tanúsított. Atyja ezért a jogra
adta. Egy Ízben, midőn barátjával szüleit
látogatta meg, égi háború lepte meg őket
s Luther barátját a villám agyonsujtóttá.
Luther lelkét mély megdöbbenés rázta meg.
Mi ez a mi életünk? Égy pillanat alatt sem
mivé lesz, az örökkévalóság pedig itt van.
Luther e nagy percben arra határozta ma
gát, hogy életét Istennek szenteli. Bár atyja
ellenezte tervét, mégis barát lett az erfurti
Augistinus kolostorban. Az ő belépése volt
a sötétség országában az első fénysugár. Ez
időben kimondhatatlan nyomorúságtól való
rettegésben élt, azt képzelte, hogy sorsa örök
kárhozat. 0 rá nézve, aki csak a nyomorú
ságot, a keserves szolgaságot ismerte, az
evangéliumi izenet olyan meglepő volt, hogy
el sem bírta hinni. Nem ment a fejébe, hogy.
koplalások, vigíliák, formalitások és misék
által a lélek megváltható legyen. A legsöté
tebb tompultságba esett; határtalan két
ségbeesés szélén támolygott.
Áldott fölfedezés volt rá nézve, hogy ez
iidőtájt az erfurti könyvtárban egy régi latin
Bibliára bukkant. Megtanulta ebből, hogy az
embert nem az énekes misék, hanem az
Isten véghetetlen kegyelme váltja meg. El
határozta, hogy ehhez tartja magát, mint
hogy egész életén át igv is cselekedett. Ez
az ő kiszabadulása a sötétsé bői, végleges
diadala a sötétség fölött, ő rá nézve a leg
*) Részlet Angolország legnagyobb történetbölcsének
Carlyle Támásnak „Hősökről" c. híres munkájából.
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fontosabb korszak. A benne rejlő tehetségek,
ismertté tették mihamar Luthert az egész
országban. Az Agoston-rend misszióba
küldte ki, mint olyan embert, akitől sokat
várnak. A szász választó fejedelem, bölcs
Frigyes az uj wittenbergi egyetemen tanár
nak és lelkésznek nevezte ki. Huszonhét
éves volt, mikor először látta Rómát,ahova
a kolostor küldte. II. Gyula pápa s mindaz,;
ami Rómában történt, ámulattal töltötte el.
•Úgy ment oda, mint szent városba s mint
a hamis papok színterét találta, látta meg.
De még kicsinynek tartotta magát arra, hogy
ő ezt a világot megreformálja. De a római
főpapság útjába állt, a távoli Wittenbergben
se élhetett Luther békében tőlük, erre aztán
ő is tiltakozott, ellentállt, a végletekig ment,
ütésre ütés következett s igy állott köztük
elő a döntő ütközet. Nem hallgathatjuk el,
hogy talán soha nagyobb bonyodalmat nem
idézett elő olyan szerény, békés hajlamú
ember! Mennyire szerette a magányt, a
csendes
visszavonultságot s egyenesen
akarata ellenére vált híressé. X. Leó pápa,
kinek pénzre volt szüksége, s ki egyébként,
úgy látszik, inkább pogány mint keresztyén
volt, Tetzel barátot Wittenbergbe küldte bot
rányos vásártervvel. Luther hívéi vették a
bűnbocsánati cédulákat, s gyónáskor azzal
álltak elő, hogy az ő bűneik meg vannak
bocsáj tva.
Luther, ha csak nem akart gyáva lenni,
a maga körében kénytelen volt .gátat vetni
a bűnbocsánati szédelgésnek s fennen hir
detni, hogy az haszontalanság és gonosz
tréfa, hogy olyan cédulák által senki bűnbocsánatban nem részesülhet. Ez volt a
kezdete a reformációnak. 1517. október
Utolsó napjaiban kezdődött, smindig tovább
terjedve, elárasztotta, magával ragadta az
egész világot. Luthernek szive vágya volt a
visszaélések orvoslása, de lázadást a pápa
ellen, szakítást az egyházban nem akart elő
idézni. Az elegáns pogány pápa nem sokat
törődött a baráttal és elveivel, óhajtotta
azonban ,hogy a támadt lármának vége
Jegyen s azt az Ítéletet hozta, hogy a barát
írásait égesse el a hóhér s őt magát meg
kötözve vigyék Rómába, valószínűleg azzal
a célzattal, hogy elégettesse Luthert. így vé
gezlek az előbbi században Hússal, Jeromos
sal is! Az elegáns pogány ezzel a ;tüz rende
lettel lángra lobbantotta a legbátrabb szi
vet, mely valaha e földön dobogott.______

Hivatalos közlemények:
Istentiszteleti

sorrend

október

31-én.

I). e. 9 órakor a tanuló ifjúság reformációt
istentisztelete Úrvacsora osztással (G aál);
11 órakor a felnőttek reformáció ünnepi
istentisztelete Úrvacsora osztással a LutherSzövetség vegyes karának közreműködése
mellett ( Va r s á n y i ) . I). u. 4 órakorra tanuló

174. oldal

Hegyen épített város

ifjúság reformációi ünnepélye templomunk
ban, este 6 órakor a Luther-Szövetség refor
mációi ünnepélye ugyanott. Október 30-án
'Szombat este (5 órakor a Mária Dorottya Nőegylet reformációi ünnepélye a Deák-téri
templomban.
Egyházközségi

közgyűlés.

Budai

egy

házunk november 3-án d. u. 4 órakor presbeteri ülést, majd ezt követőleg 5 órakor
közgyűlést tart elemi iskolánk termében a
megüresedett vallástanári állás betöltése cél
jából. Ezen közgyűlésre egyházunk minden
cselekvényes tagját tisztelettel meghívjuk.

HIREK.
Október 31-ike hitünk áldott szent születés
napja. A világprotestantizmus egyetlen sajátos
ünnepe. Minden öntudatos protestánsnak e napon
a templomban a helye. Minden evangélikus tartsa
hite iránti szent kötelességének az istentiszteleten,
az Urszentvacsorában résztvenni, az alkalm i ünne
pélyek sikerét megjelenésével biztosítani és a nagy
nap alkonyán, annak a bizonyára tízezreket messze
meghaladó ünnepi sokaságnak számát emelni, mely
szent ünnepünk estéjén a Deák-téri és a Kálvin
ién templomoktól zárt sorokban a Vigadó felé fo g
tartani, hogy a protestantizmus vezéreinek nagy
beszédeit meghallgassa. Testvér, e seregszemlén
neked is ott kell lenned! Ünnepelj! Erős vár a
mi Istennünk.
Reformációnapi ünnepélyeinkre újból nyo
matékkai felhívjuk a hittestvérek szives fi
gyelmét. Az ünnepélyek hosszú sorozatát
Mária Dorottya Nőegyletünk október 30-án,
szombat este 6 órakor a Deák-téri templom
ban tartandó reformációi ünnepélye fogja
megnyitni, melynek szereplői: Dr. B a f f a y
Sándor püspök, h e r c e g H o h é n l o h e E g o n
az egyház kér. Luther-Szövetség elnöke és a
német evangélikusság egy erre az alkalomra
kiküldött ünnepi szónoka: Dr. Ha gén. To
vábbá a budai Luther-Szövetség Vegyeskara
M i k u s-C. s á k István karnagy vezetése mel
lett, dr. . í e n d r á s s i k Hrnőné énekmüvésznő, és S z á n t ó
Jenő hegedűmű
vész. Belépőjegyek Ö000 és 10,000 K-ás árban
a ielkészi hivatalokban és estély pénztárá
nál kaphatók. (A tiszta jövedelem a sze
gények felruházására forditatik.)
Tanuló ifjúságunk reformációi ünnepélyén
(oki. 31-én d. u. 4 órakor) a jövendő evan
gélikusai arró 1 akarnak szavalataikkal,
pályadíjnyertes dolgozataikkal bizonyságot
tenni, mennyire fogták fel a reformáció
világtörténelmi jelentőségét. Több gondosan
betanult karének szolgál majd ennek az
ünnepélynek keretül.
A Budai Evangélikus Ifjúsági Egyesület
J. évi november hó 1-én hétfőn d. e. 10 órakor
Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9
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közgyűlést tart, melyre a tagokat szeretettel
meghívja.
A Budai Luther Szövetségnek a Refor

máció évfordulójára 192ö. okt. 31-én d. u. ü
órakor a budavári evang. templomban ren
dezett emlékünnepélyének műsora: 1. Erős
várunk-, közének. 2. Fohász, mondja H üt t l
Ármin vallástanár. 3. Práludium az orgonán,
játssza Mi k u s - C s á k Isván orgonámüvész.
4. Gályarabok éneke, énekli a Szövetség
énekkara. Vezénylő karnagy: M i k u s - C s á k
István. f>. Ünnepi beszéd, tartja Dr. Ma s z n y i k Endre egyetemi tanár, bibliaforditó.
ti. Áriák, énekli N. R e i n h a r d t István op.
énekes. 7. Rákóczi imája, énekli a Szövetség
énekkara. Vezénylő karnagy: Mi k u s - C s á k
István. 3. Himnusz, közének. Belépődíj
nincs, adományokat művelődési célokra
köszönettel fogadunk.
Az

Orsz.

Luthér-Szövetség,

az

Orsz.

Bethlen Gábor-Szövetség és a Kálvin-Szövetség együttes reformációi ünnepélye október
31-én pont
órakor fog kezdődni a pesti
Vigadó nagytermében. Az ünnepély szó
nokai: Báró K a a s Albert nemzgy. kép
viselő, az Orsz. Luther-Szövetség elnöke, dr.
B a l t h a z á r Dezső püspök, J ó z a n Miklós
unitárius püspökhelyettes és dr. Ö b l e 
in ül i e r Gerhard a Protestáns Világjszövelség főtitkára.
V

ű

Hangverseny. Vitéz Sölymossyné Wolff

Jussv a jugoszláviai evangélikus synodus
világi elnöknek leánya november 4-én esle
V-9 órakor dalestét rendez a Zene-Akadémia
nagy termében. Műsoron lesznek: régi olasz
áriák, régi magyar dalok, Aggházy, Radnay,
Srauss, Tschajkowski, Gretschaninow, Mussorgski és a finn dalköllészet néhány
gyöngye. Midőn olvasóink figyelmét felhív
juk hiltestvérünk hangversenyére, jelezzük,
hogy ez az 5-ik önálló pesti hangversenye
lesz a művésznőnek, akit a kritika ugv itt
hon mint külföldön meleg elismerésben
részesítette. (Jegyek: Rózsavölgyinél és lelkészi hivatalunkban 30 80,000 K árban kap
hatók.)
_____________
M agányos ú ri nőhöz ajánlkozik volt tisztviselőnő.
Németül is beszél, ápoláshoz ért. Cim a kiadóhivatalban.
Evangélikus lelkésznél Q osanban, (Salzkanimergut)
(szélmentes és napsütéses völgy) 1 vagy 2 fiatal leány
a háztartás és német nyelv elsajátítására pensióba azonnal
felvétetik. Közelebbi tájékozódás Radvány, I., Ferry Oszkárutca 18. — T elefon: 43—20. D. e. 12—2.

„KÁLYHÁT”

j,a olcsón és Jól vásárolni akar,
forduljon bizalom m al h ittestvérflnk

HUTTER LAJOS vasüzletébe
I., Roham és Pauler-u. sarok.
Tűzhelyek, ö n tö tt karikás kályhák, folyton égő
tűzálló bordás ch a m o tte b e té te s kályhák a leg
nagyobb választékban. K ívánatra házhoz, esetleg
vidékre is szállítom .
2—2
Igazgató: W agner Richard

