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Az Ágostai Hitvallás négyszázados 
emlékévének okirattára. 

i. 

D. báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő üdvözlő beszéde 

az augsburgi emlékünnepen, 1930 június 25-én. 

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

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 eu 
nek a jubileumi ünnepségnek hazám szempontjából 
való nagy jelentőségére. Otthon, távol hazámban, az 
elmiilt 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 állítják. 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-
ségévé nevelte, fölkeltette és fokozta érzéküket, lel-
kesedésüket a nemzeti ideálok iránt, megacélozta 
őket azokra a harcokra, amelyeket a nemzeti sza-
badság zászlai alatt meg kelett vívniok. Ε 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. Ε 
mellett figyelmünket nemcsak arra irányozzuk, 
hogy egv túlnyomó többségében másvallású ország-
ban élünk és ott az őseink által csekély lélekszámunk 
mellett is elért szellemi pozíciónkat meg kell őriz-
nünk, hanem figyelmünk kiterjed földrajzi helyze-
tünkre is, amely minket, mint a protestantizmus ke-



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

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

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

II. 

A magyar evang. püspöki kar ünnepi 
szózata. 

Szeretett Hittestvéreink! 
Az Egyház örök Ura és Gondviselője az utolsó 

évtizedek során bőséges mértékben nyújtott 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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szentegyházát 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-
cióját. 

1921-ben lelkünk a kegyeletes és hálás emléke-
zés szárnyain odarepült a csodálatos hithős, a mi 
nagy Lutherünk, Worinsban, a világ hatalmasai 
előtt tett, nagyszerű megállásának emlékéhez. A 400 
éves emlékezés lelkünkbe rögzítette az evangéliumi 
hithűség szent és boldogító fogadalmát, hogy mi is 
itt állunk és másként nem tehetünk, minthogy sze-
retjük 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 elmúlt 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 kö-
vetkezett be, amidőn az ott tartott birodalmi gyűlés 
színe előtt a császár kívánságára az evangélikus ren-
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dek, fejedelmek és városok előterjesztették az evan-
gélikus egyháznak a Szentírásból merített, Melan-
thon 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 schvvabachi 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 mondatokba 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 Ürvacsorának egy szín alatti kiszolgáltatása, a 
pápai hatalom, a papok nőtlensége, a mise, a fülbe-
gyónás, a böjt, 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 nyújtja 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 közelből 
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 Ő Egyetlenegy szülöttjét, a Jézus Krisztust! 

Kicsoda ne érezné tehát azt a szent kötelezett-
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-deriiben apáink hitében való tántorít-
hatatlan megmaradásra, a tiszta krisztusi világesz-
métől áthatott, nagy igazságokat tartalmazó ágostai 
hitvallás hü 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. 

ü. Geclulij Henrik sk. 
a tiszai egyházkerület püspöke. 

D. Kapi Béla sk. 
a dunántúli egyházkerület püspöke. 

D. Raffay Sándor sk. 
a bányai egyházkerület püspöke. 

Kiss István sk. 
a dunáninneni egyházkerület püspöke. 
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III. 

A magyar evang. püspöki kar körlevele. 

Nagy tiszteletű Lelkésztestvérek! 
Mellékelten van szerencsénk rendelkezésükre 

bocsátani azon ünnepi szózatot, amelyet az ágostai 
hitvallás keletkezése négyszázéves évfordulójának 
megünneplése tárgyában a magyarhoni ág. h. 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 15-ére eső szent-
háromság vasárnapon hirdessék ki. hogy a jubiláris 
évfordulót magyarhoni evang. egyetemes egyházunk 
1929. évi egyetemes közgyűlésének határozata értel-
mében a reá következő szentháromság utáni I. 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 zvigása mellett ünnepélyes 
menetben vonuljon fel a templomba, — ahol is a 
lelkésztestvérek tartsanak ünnepi istentiszteletet, há-
laadásul a nagy nap nyújtotta 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 nyilvánítsa 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, hogv 
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 (Agosta) 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, amely napon Augsburg 
(Agosta) városában az ünneplő evang. egyház nagy 
ifjúsági vasárnapot tart és kezdetét veszi az általá-
nos evang. lutheránus világkonferencia, minden is-
kolában külön emlékünnepélyek lesznek rendezen-
dők, oly egyházközségekben pedig, ahol saját egy-
házi iskoláink nincsenek, az ifjúság e napra a temp-
lomba gyűjtendő össze külön ünnepi ifjúsági isten-
tiszteletre, hogy az utánunk következő nemzedék-
nek a szívében is megerősítsük a hitvalló ősök iránti 
hálás kegyelet érzéseit. 

δ. Felkérjük és felhívjuk a Nagytiszteletű Lel-
kész Urakat, hogy a gyülekezeti emlékünnepélyek 
megtartásáról és lefolyásáról szóló jelentéseiket fo-
lyó évi július hő 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, hogy a felis-
mert igazságokhoz mindhalálig híven ragaszkodja-
nak, árassza ki az evangéliumi hitért annyi meg-
próbáltatáson és vérzivataron keresztülment és még 
ma is oly kemény küzdelemre kényszerült magyar-
honi evangélikus egyházunkra az ő szent áldásait, 
hogy a megtartandó 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. 

Szívélyes hittestvéri üdvözlettel 

Budapesten. 1930 április hó 14-én. 

D. Geduly Henrik sk. D. Raffay Sándor sk. 
a tiszai egyházkerület püspöke, a bányai egyházkerület püspöke. 

D. Köpi 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 20-án.1) 

HITVALLÁS. 

Mi, a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus 
keresztyén egyház Isten akaratából az evangélium 
szolgálatára elhívott 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. 

Dicséretet mondunk a bűnön és a halálon is győ-
zedelmes Ür Jézus Krisztusnak, aki igazán hívő szí-
vek buzgóságában az ő szent igéjének evangéliumát 
az emberi elgondolások sziklasírjából ú j életre tá-
masztotta fel. 

Ünnepet ülünk az Isten Szentlelke újból való 
kitöltésének örömére, hogy a reformációban ú j pün-
kösdöt szerzett és a reformáció hitvallóiban ú j 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 

') A szövegező D. Raffay Sándor püspök eredeti hiteles kézirata 
alapján. 

2* 
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Isten igéjéhez való törhetetlen ragaszkodásra, az 
Isten igéjének hűséges megtartására és kitartó szol-
gálatára. 

Ürömmel, hódolattal és hívő lelkünk igaz meg-
győződéséből fakadó ragaszkodásunk bensőséges 
hűségével valljuk magunkénak azt a hitvallást, me 
lyet evangéliumi anyaszentegyházunk bölcs hitval-
lói az Ür 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-
cola János az Úr Jézus Krisztusnak az Üj 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. 

Őszinte 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 mennybéli 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-
letével intézi földi ideig és örökkévaló életünknek 
útjait. 

Komoly meggyőződés hűségével ragaszkodunk 
az ágostai hitvalláshoz, mert Jézus után arra tanít, 
hogy a hívő embernek mindenkor a gyermeki hála. 
bizalom és szeretet közvetetlen nyíltságával 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 



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 Űr 
Jézus Krisztus (I. Tim. II. 5.), aki életével, igéjével 
és bűntörlő engesztelő halálával mindenkinek meg-
szerezte a szabad bemenetelt az Isten országába és 
megváltott mindenkit az örök életre. 

Teljes meggyődéssel ragaszkodunk azért az 
ágostai hitvalláshoz, mert az ember megigazulásá-
ról az evangélium nyomán azt tanítja, hogy „meg-
igazulunk ingyen az Isten kegyelméből, a Jézus 
Krisztusban való váltság által" (Róm. III. 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. III. 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 Űr Jézus Krisztussal és az ő igéjével, 
amely az egyszülött Fiút egységbe forrasztotta az ő 
mennyei Atyjával, hogy elmondhatta magáról: „En 
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 hatalommá 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 üdvössé-
günket megismerjük és azon megmaradjunk. A Jé-
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 Űr Jézus Krisz-
tusnak; az Űr 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 Űr Jézus Krisztusnak a hívők közösségében, az 
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anyaszentegyházban. Ezt a mi szolgálatunkat és sá-
fárkodásunkat az Isten kegyelme boldogító bizony-
ságtételének, hűségre kötelező 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 Ürnak 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. 
Amen. 

V. 

D. Raffay Sándor püspök üdvözlő beszéde 
az augsburgi ünnepségen 1930 szeptember 22-én. 

Ünneplő gyülekezet! Szeretteim az Ürban! 
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-
lására vágyakoznak. Es ezt mind itt gondolják fel-
találni az együttes ünneplés kedves napjain. És fel-
zendül ajkukon a zsoltáríró szava: Énekeljetek az 
Ürnak ú j 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-
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köszönni. Mert a lélek felszabadítása volt ez. És a 
világ megváltójának az igazsága volt az. Jöjjetek 
hát, örvendezzünk az Ürnak, vigadozzunk a mi sza-
badításunk kősziklájának! (Zsoltár 95, 1.) 

És mi azért sereglettünk most Augsburg váro-
sába, mert az Ür 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! (I. 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 
ú j teremtés örömét szerezte a világnak. Ismét szét-
választotta a világosságot a sötétségtől. (I. Mózes 1, 
4.) És azzal a világossággal, az evangélium örök fé-
nyével ú j világot, ú j 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.) 



19 

Vallást teszünk az üdvözülni vágyó lelkek is-
teni világosságához, az evangéliumhoz való hűsé-
günkről. És 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-
teletünkről 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. Ők 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.) 
Ők választott hűséges szolgái voltak az lírnak! Le-
gyen emlékezetük áldott mindörökké! ük 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! Ők 
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 átörök-
lött erény, hogy soha ki ne vesszen a földön az evan-
géliumi hit bizonyságtevőinek istenes tábora! 

Ők 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 tiiköre. 
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, hogy a val-



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. (I. 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 ú j 
hitet, ú j lelkesedést, ú j életet viszünk. írja fel azért 
a szíve táblájára és hirdesse naponként mindeni-
künk az apostol amaz intését: Amint vettétek az Űr 
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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! (Fii. 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 jubi-
láris ünneplésre összegyülekezett testvéreimnek tisz-
telettel és szeretettel tolmácsoljam. Az Ür legyen 
velünk! 

VI. 

D. báró Radvánszky Albert 
megnyitó beszéde 

az egyetemes közgyűlésen 1930 november 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-
lendeink. 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 s ebből folyólag hite és vi-
szonya a világhoz és az élethez. Adjunk hálát az Ts-
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tennek, 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 
lovább adták és számunkra is megmentették száza-
dok viharain és válságain át. Mi pedig tegyünk foga-
dalmat, hogy az ágostai hitvallásban kifejezett igaz-
ságokhoz tűrhetetlenül 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 
feladatok 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 körében 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 
volnának. Egy kritikában azt olvastam egyszer, 
hogy közgyűlési életünk magtalan önadminisztrálás-
ban merül ki. Ha ennek a kritikának elfogultsága 
kézenfekvő is, nem célttévesztett dolog felette elmél-
kednünk, hogy a fogyatkozásokra 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 közgyűlését és az 
egyetemes közgyűlést 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. Ε kérdéskomplexummal kapcsolatban rá kí-
vánok mutatni a vallás- és közoktatásügyi minisz-
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-
lógiai 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 szemben, 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-
pontjából 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 segítségnyújtásban 
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 félelemből,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 
küszöbén 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 irigyen 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 f á j 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 
lettünk a mult évi egyetemes közgyűlésből felter-
jesztést a reverzális-törvény hatályon kívül helyezése 
és az 1868. évi LIII. törvénycikk érvényének vissza-
állítása érdekében. Megítélésünk szerint a reverzális-
törvény hatályon kívül helyezése volna az a megöl-
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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 tradícióiból 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, hogy a 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 iigve soha többé jóvá te-
hető kárt vallhat. 

A napjaink gazdasági válsága nyomán járó 
munkanélküliség 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 komolyan 
veszik és híven teljesítik, idejük sem marad az egy-
más között való villongásra. Igyekezniük kell helyre-
állítani híveik millióinak megingott lelki egyensú-
lyát és fel kell rázniok a jobb sorsban élők alvó lelki-
ismeretét, hogy azok a köznyomorral 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 közremunkálni 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 
helső 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 érzetével 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 Őfőméltósága, kormányzóságá-
nak tizedik évfordulóját. 

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

Vitéz nagybányai Horthy Miklós úr Őfőméltó-
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 hányódó 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 bizalmát, 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 ú j 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 Őfőméltóságát az emberi kor legvégső haláráig! 

VII. 

D. báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő 

1930. évi jelentéséből. 

A) Augsburgban. 

Mnlt 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 a Német 
Evangélikus Egyházi Bizottság elnökének megtisz-
telő meghívása alapján a Német Evangélikus Egy-
házszövetség által rendezett ünnepségeken Kuthy 
Dezső, egyetemes főtitkárral, én is ott lehettem 
a jubiláló 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 hitvalláshoz való 
törhetetlen ragaszkodásunknak. A vezető német 
egyházi férfiaknak személyemmel és általában a je-
lenvolt magyarokkal szemben tanúsított, 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 múltnak emléke. Szá-
momra felette megtisztelő jele a német testvérek 
megbecsülésének és rokonérzésének, hogy a német 
Evangélikus Szövetség a jubileum alkalmából az 
arany Luther-éremmel tüntetett ki. Ügy fogadtam 
e kitüntetést, mint ami személyemben egyházunk-
nak szól. A német 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 
Schöltζ Ödön esperessel való találkozásom, akinek 
az ünnepnapok helyi rendezősége a több napon át 
tartott ünnepségek egyik istentiszteleti funkciójának 
a felajánlásával fontos szerepet is juttatott. Külön 
köszönet illeti őt azért az értékes nyomtatvány- és 
képadományért, amelyet a jubileummal kapcsolat-
ban odakiint összegyűjtött és levéltárunk részére fel-
ajánlott. En is szereztem be ünnepi kiadványokat az 
egyetemes levéltár és a Luther-könyvtár és múzeum 
gyűjteménye számára, amelyeket egyéb nyomtat-
vány- és képanyaggal is gyarapítottam. 

Sajnos, a miskolci jogakadémia tanárainak és 
hallgatóinak dr. Bruckner Győző, dékán, vezetése 
alatt Auqsburqban 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 színhelyén 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-
l'olyón, 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 szívélyes érintkezé-
sem volt Ausgburgban olyan magyar, német és tót 
testvérekkel 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 különösen jól 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 Konferencia 
rendezésében szeptember 22-én és az azt követő na-
pokon folyt le. Ezen I). BafFav 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 üdvözlő-
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 kívülük a magyar lutherániának volt ott még 
néhány képviselője. Sajnos, a Magyarhoni Evan-
gélikus Lelkészegyesület, bár szük 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 kiintjárt 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 kar közös körlevelet intézett a jubileum al-
kalmából a lelkészekhez és közös szózatot a hívek-
hez, amely az ünnepi istentiszteletek keretében a szó-
székről felolvastatott. 



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 intézmény alkotásaiban 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 konferencia is, amely első ténye kí-
vánt lenni a kar progranunjába elismerésre méltó 
módon felvett, nagvvonalú vállalkozásnak, a minden 
évben megtartani szándékolt, theológiai konferen-
ciák sorozatának. A konferenciáról megjelent em-
lékkönyv ennek a jubileumi esztendőnek értékes 
emléke lesz. 

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület a 
folyó év májusában Balassagyarmaton konferenciát 
tartott, amelyen deklarációban jutott kifejezésre, 
hogy a magyarhoni evangélikus lelkészi kar szilár-
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<ian 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 köz-
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.1) 

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. 

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

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

A mi hatalmunk mit sem ér, 
Hamar elér a végünk, 
De értünk küzd a hű vezér, 
Kit Isten külde nékünk. 
Ki az? Kérded-e? 
Krisztus a neve, 
Mi egy Istenünk, 
Más Istent nem hiszünk. 
Öt nem lehet legyőzni. 

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

3· 
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Ne bolygassák a szent igét, 
Szavuk semmit se számít, 
Velünk van ő, kik szellemét 
Megőrzik s adományit, 
Bírják testedet, 
S mindent mi tied, 
Engedd át nekik, 
Hasznát úgy sem veszik. 
Miénk marad az ország. 

Torkos László fordítása. 
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