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I. 

Bevezetés. 

Isten kegyelméből ismét nagy esztendőkre virrad
tunk. Magunkat becsüljük meg, ha nem engedjük el
múlni anélkül, hogy Istent ne áldanók érte. Szívünk 
háláját beleuntjuk tehát a zsoltárköllő szavaiba: „Áld
jad én lelkem az Urat, és minden bensőm az ő szent 
nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményeiről" (10.3. Zsoltár, 1—2. vers). Mert 
az Isten különös jótéteménye volt, hogy négy évszá
zadja Spcyer városában megvédte a megsemmisülés
től drága evangyéliomi hitünket; sőt elődeinket oly hit
vallásra indította, aminek ma egész egyházi életünket, 
fejlődésünket és becsülelünket köszönhetjük. Tiszta 
vallásos ismeretünk, műveltségünk, emelkedettebb gon
dolkodásunk ma is azon pilléreken nyugszik, amelyek
nek alapját elődeink négyszáz éve a speyeri birodalmi 
gyűlésen tanusítoll hűségükkel és elszántságukkal meg
vetették. Magatartásukat általánosságban tiltakozás
nak (protestálás) szokták nevezni; pedig több ennél: 



valóságos hitvallás. A puszta tiltakozásban elsorvadt 
volna a reformáció szent ügye; de mivel hitvallás volt, 
diadalmaskodott minden ármányon és erőszakon. Igaz 
ugyan, hogy utána még sok harc, szenvedés és meg
aláztatás zúdult reájuk, de tétlenség és gyalázat — 
nem. 

Jól tudják ezt a magyar protestánsok is. Mi is meg
tanultuk azóta, hogy protestánsnak lenni mindenek
felelt annyit jelent: cselekedni, cselekedetekkel bizony
ságot tenni. Zavaros időket élünk, amikor sokszor koc
kázattal jár a bátor protestáns vallástétel; de éppen 
ezért nagy dicsőség, érdem és kitüntetés is. Dicsősé
günk aszerint növekszik, mennyire ragaszkodunk a 
speyeri hitvallók nyomdokához. Ma minden protestáns 
magyarnak mélyen szívébe kell vésnie, hogy aki a za
varos időkben ingatag, az csak tetézi a bűnt; viszont 
aki mindvégig megáll, az meggyógyítja e beteg világot. 

II. 
Wormstól Speyerig. 

Mikor Luther 1521-ben, a wormsi birodalmi gyű
lésen semmi áron sem akarta meggyőződését cserben
hagyni vagy elárulni, ezzel tudtára adta a világnak, 
hogy olyan életnek kell születnie, amely többé nem 
külsőségekből és üres ceremóniákból áll, hanem a val
lásos hit mélységéből fakad. Akik tekintélyüket, hatal
mukat és kényelmüket féltették, minden követ meg-



mozgattak ellene. Különösen V. Károly császár volt az, 
aki Luthert és híveit egy csapással kiirtatta volna a 
világból. A pápán kívül talán senki sem gyűlölte úgy 
a reformációt, mint ö. Ezért hozta a wormsi birodalmi 
gyűlés Luther vallástétele után azt az embertelen hatá
rozatot, hogy Luthernak senki se merjen ételt, italt 
vagy szállást adni; s bárki elfoghatja, hogy átszolgál
tassa a császárnak. Csupán a zavaros politikai viszo
nyokon múlt, hogy a wormsi határozatnak nem lett 
foganatja. A császár is elhagyta Németországot és nyolc 
évig Spanyolországban tartózkodott. A pápa pedig hadi
lábon állott a császárral, mert ennek ellenségét, a fran
cia királyt támogatta. A haragra gyúlt császár had
sereggel indult ellene, Rómát körülzárta s a pápát az 
Angyalvárban foglyul ejtette. A reformációval tehát 
nem sokat törődtek s a mozgalom meggátlására senki 
sem gondolt komolyan. 

Csak 1526-ban fordul ismét az érdeklődés a val
lási kérdések felé. Június 25-én Speyerben, a német 
birodalom egyik gazdag, szabad városában, összeült 
a birodalmi gyűlés, ahol a reformáció hívei már igen 
nagy számmal jelentek meg. A gyűlés azzal a határo
zattal ért véget, hogy a wormsi szigorú büntető hatá
rozatot mellőzve, a vallás dolgában minden rend úgy 
viselkedjék és intézze ügyeit, hogy érte Isten és a csá
szár előtt nyugodt lélekkel vállalhassa a felelősséget. A 
vallás dolgában ugyanis csak egyetemes zsinat dönt
hetett volna végérvényesen. A zsinatot azonban — régi 
szokás ellenére — a császár nem hívhatta össze, a pápa 
viszont azért nem volt rá hajlandó, mert abban az idő-



ben a császárral háborúskodott. A gyűlés határozatát 
tehát ki-ki úgy magyarázta, ahogy lelkének jól esett 
s a reformáció terjedését semmi hatalom nem gátolta. 
A szervezkedés munkája zavartalanul folyt, ami egy
részt biztosította a szabad lelki életet, másrészt meg
óvta az egyházat a felfordulástól. Szászországban, 
Hessenben és még néhány evangélikus fejedelemség
ben felhasználták a kedvező alkalmat s a népet any-
nyira megerősítették evangyéliomi vallásosságában, 
hogy a szomszédos katholikus fejedelemségekben egyre 
nőtt az irigység és aggodalom. A katholikus alattvalók 
közül mind többen és többen szegődtek az evangyéliom 
ügye mellé. Ellenfeleink csak a pillanatot lestek, amely
ben ellenszenvüket és gyűlöletüket kimutathassák. Leg
jobban maga V. Károly császár várta, aki a német 
népnek sem nyelvét, sem életét, sem mozgalmait, 
belső forrongását nem értette meg. Tökéletesen ide
genek voltak egymáshoz. 

Nem kellett sokáig várniok. V. Károly diadalmas
kodott a franciákon s békés szándékkal közeledett a 
pápához. A pápa azonban a békesség feltételéül azt 
követelte a császártól, hogy birodalmából irtsa ki a 
lutheránus „eretnekséget". A császár nem tiltakozott 
c kikötés ellen, hiszen maga is azt hitte, csak úgy sike
rül igazi világbirodalmat alapítania, ha népei mind 
egy szálig ugyanazon hiten vannak. Szemében a vallás 
csupán politikai eszköz volt. Az evangélikus fejedel
mek és városok azonban erősen ragaszkodtak a tiszta 
és világos hit ismeretéhez, az Isten igazságához s ezért 
nemcsak idegenkedtek a császár politikájától, de hitük 
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dolgában is ragaszkodtak önállóságukhoz. „Az én hi
tem az én váram!" 

Az ellenség azonban hatalmas volt, többsége nyil
vánvaló s a reformáció hívei felett egyre sötétedett 
az ég. 

V. Károly Speyer városába 1529-re új birodalmi 
gyűlést hirdetett. Maga ugyan nem készült a gyűlésre, 
mert Spanyolországot erős boraiért és szép asszo
nyaiért jobban szerette Németországnál, de követeit 
elküldötte. Teljes hatalmú megbízottja: öccse, Ferdi
nánd, Magyarország és (Csehország királya volt. Noha 
Ferdinánd sem rokonszenvezett a reformációval, de 
az evangélikus rendekkel nyíltan mégsem akart ösz-
szetűzni, mert az állandóan fenyegető török veszedelem 
miatt rájuk volt szorulva; hiszen a török akkor dúlta 
legjobban szegény hazánkat. Ferdinánd mellé hat her
ceget és püspököt rendelt a császár, akik azzal a hatá
rozott utasítással érkeztek Speyerbe, hogy mindenben 
a császár tetszése és akarata szerint kell viselkedniök. 

A birodalmi rendeket már 1528 november 3-án 
meghívták a gyűlésre, de a császár elfoglaltsága miatt 
a birodalmi gyűlés megnyitását 1529 február 21-ikére 
halasztották. A pontos megjelenést szigorúan lelkére 
kötötték a gyűlés tagjainak. ,,Aki pedig fontos okok 
miatt nem jelenhetnék meg, kellő időre küldje el kép
viselőjét". Már ez a szigorú hang is sejttette, hogy a 
birodalmi gyűlésen igen fontos dolgokról lesz szó. 
Ferdinánd király még külön is felkérte Állhatatos János 
szász választófejedelmet, hogj' Speyerben okvetlenül 
megjelenjék s lehetőleg előbb érkezzék oda, mint ő. 
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A szigorú hangú meghívólevelek azonban mégsem 
érték el céljukat. Ferdinánd tizenegynapi késéssel érke
zett Speyerbe, pedig ő volt a gyűlés elnöke. Bevonulá
sakor talpon volt az egész város. Kísérete többszáz 
fényes lovagból állott, akiknek színe-java hercegek, 
grófok és előkelő egyházi méltóságok serege volt. A 
birodalmi kormányzat egyházi és világi méltóságai 
egészen a Rajna partjáig eléje siettek, ahol fényes ün
nepi keretek közt fogadták, ahogy a császár képvise
lőjét megillette. 

De a meghívottak közül ekkor még igen keveset 
láthatott Speyer polgársága. Lassan, lassan, késedel
mesen érkeztek a többi fejedelmek, valamennyi fényes 
kísérettel, alabárdos drabantokkal, hosszúpuskás mus
kétásokkal, marcona vértesekkel és sok-sok tarka ru
hába öltöztetett szolgával. A város napokon át olyan 
volt, mint egy megzavart hangyaboly. Már külső képe 
elárulta, hogy a lakosság szemeláttára nagy események 
fognak lezajlani. Különösen akkor lett nagy sürgés
forgás, mikor Állhatatos János, az evangyéliomi hitű 
szász választófejedelem közeledését jelezték. A kiváló 
lelkű, igazán állhatatos hithöst mindenki látni akarta. 
Kíséretében volt Farkas, anhalti herceg és Melanch-
thon Fülöp, Luther nagy munkatársa. Ferdinánd király 
egész kíséretével elébe lovagolt a híres fejedelemnek 
és személyesen üdvözölte. Erre a megtisztclésre rá is 
szolgált, hiszen a Habsburgoknak a német koronát 
elődje, Bölcs Frigyes biztosította hatalmas versenytár
sával, l. Ferenc francia királlyal szemben. Érdekes 
jelenség volt, hogy míg a többi urak nagyobbrészt 
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páncélban, fegyveresen érkeztek, addig János szász 
választófejedelem díszes mentében, vértezet nélkül 
lépte át a város határát. Ezzel is megmutatta, hogy 
békés szándékkal jött a fontos birodalmi gyűlésre. 

Egész élete és magatartása, higgadtsága és meg
fontoltsága tiszteletet és megbecsülést vívott ki számára 
nemcsak hívei, de ellenfelei táborában is. Méltó öccse 
volt Bölcs Frigyesnek. Elhatározásai és tettei mindig 
a tisztesség és lelkiismeretesség korlátai közt marad
lak. Szerénységének hírét messze földön ismerték. So
hasem dicsekedett egyéni kiválóságaival, pedig Miksa 
király magyarországi hadjáratában Székesfehérvár 
ostrománál kitüntette magát. Tartózkodó volt, de nem 
rideg. Azon uralkodók közé tartozott, akik sohasem té
vesztik össze a fejedelmi méltóságot a fejedelmi gőggel 
és szeszéllyel. De ha igazának tudatára ébredt, állha
tatosan kitartott. Jól tudta, hogy a reformációnak előbb-
utóbb diadalt kell aratnia s ebből az ő nevére is hull 
majd egy fénysugár, de ellenségeivel ezt sohasem 
éreztette, sőt imádkozott értök. Nem egyszer intették, 
hogy a reformáció ügyéért ne kockáztassa fejedelmi 
trónját és tekintélyét, mert ezzel a birodalom békes
sége könnyen felborul; de ő állhatatos maradt. „Kész" 
volt „inkább a vártanuságot is elszenvedni, sem mint 
hitét megtagadni". Ezért nevezték .,Állhatatos" Já
nosnak. 

Megérkezett Fülöp, hesseni tartománygróf is, Lu
ther buzgó pártfogója és a szász választó testi-lelki jó-
barátja, aki 200 válogatott vitézzel vonult végig Speyer 
utcáin. Az ő testét már csillogó mellvért fedte s keze
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ben dárdát tartott. Ö volt az egyetlen, akit Ferdinánd 
király nem fogadott. Csak éppen vadászat közben üd
vözölte a város határában; de a városba már nem kí
sérte, mint a többi vendéget. 

Igaz, hogy egyike volt akkor a legfiatalabb ural
kodóknak, hiszen még csak huszonnégy telet látott, 
de főleg egyénisége miatt tartózkodtak tőle, akik más 
meggyőződésen voltak. Szinte merő ellentéte Állhatatos 
Jánosnak. Csupa tűz és harc volt a lelke. Minden új
donság lázba hozta s egy-kettőre kész volt küzdeni. 
;\Iint tizenhatesztendős gyermek-ifjú már résztvett a 
wormsi birodalmi gyűléskor (1521) Luther bevonulá
sánál; az elsők között volt, akik Luthert meglátogat
ták és munkáinak egyes helyeiről, részleteiről tőle fel
világosítást kértek. Ha a reformáció ügyéről volt szó, 
elment a vakmerőség határáig. Nem kímélte sem ma
gát, sem családját, amikor a lovagi felkelés és a pa
rasztlázadás (1.^26) leverésében támogatta a fejedel
meket. Luther hatása alatt állt s megértette, hogy a 
reformáció és az evangyéliom ügyének eredményes 
szolgálata jórészt a jó és képzett lelkészektől, valamint 
tanítóktól függ. Ezért alapította meg az első evangé
likus egyetemet Marburgban (1527) és fordította nagy
lelkűen az elhagyott kolostorok jövedelmét iskolákra, 
kórházakra és egyéb emberbaráti intézményekre. Ezért 
kapta a „nagylelkű" nevet. 

Megjött a pápa követe is: Mirandula Tamás, aki 
ugyanolyan parancsot hozott urától, mint a császári 
követek V. Károlytól: el kell törölni a lutheránus .,eret
nekséget". A városban 15 fejedelem, 5 érsek, 10 püspök, 
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4 apát, sok praclátus, 13 világi előkelőség, 53 gróf és 
nemes iir időzött. „Még egyetlen birodalmi gyűlésre sem 
érkezett eleddig ennyi püspök és praelátus, mint Spe-
yerbe" — írta egyik levelében Mclanchthon. A refor
máció hívei aggódva néztek az eljövendő napok elé. 

A számtalan sok főúr, nemes, katona és szolga sok 
gondot okozott a város elöljáróságának. Alig-alig talál
tak elegendő szállást számukra. Annyi ember tolon
gott az aránylag kicsi városkában, hogy még ideigle
nes lakásokat is kellett rögtönözni; építésükhöz a 
Feketeerdőből szállították a fát. A kereskedők és ipa
rosok azonban nem panaszkodhattak. A pékek, mé
szárosok és halászok alig győzték szállítani a sok enni
valót. A nemes városi tanácsnak szórakozásokról is 
kellett gondoskodnia, hogy előkelő vendégei ne unat
kozzanak, mert több hétbe telt, amíg a birodalmi gyű
lést megnyitották. Az ünnepi lakomák szinte napiren
den voltak s a király rendeletére ilyenkor nemcsak az 
úri vendégek, hanem a drabantok és muskétások is 
fácánpecsenyét ettek és rajnai bort ittak. 

A szabóknak szintén elég dolguk akadt, részben a 
vadászatokon és játékokon megrongálódott ruhák ja
vítgatásával, részben új öltözetek varrásával. Ferdi
nánd király két drágakövekkel és gyöngyökkel ékes 
díszmentét is készíttetett. A két mente 16.000 forintba 
került, ami akkoriban szédítő összeg volt, ha elgondol
juk, hogy a magyar bányák évi termése a Jagellók 
alatt alig rúgott ekkora összegre. 
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m. 
Császár szava — gyűlés szava. 

1529 március 15-én nyílt meg a szokásos fényes 
ünnepséggel a birodalmi gyűlés. Színhelye a város
háza volt, amelynek mind az öt épületét elfoglalták a 
tanácskozó rendek. A megnyitást régi kegyes szokás 
szerint istentisztelet előzte meg a császári dómban. 
A templomi áhítaton és misén mindenki résztvett 
a szász választófejedelem, az anhalti herceg és 
Berthold gróf kivételével. E három evangélikus főúr 
azért maradt távol, mert ezzel is bizonyságot akart 
tenni evangyéliomi meggyőződéséről. 

Az istentisztelet végeztével parádés menetben vo
nultak a birodalmi méltóságok a városházára. A me
net élén Ferdinánd királj' haladt teljes királyi pompá
jában. A tanácskozóteremben ki-ki elfoglalta a szá
mára kijelölt helyet. Tizenegy padsort a főnemeseknek, 
két padsort a nemes uraknak és a városok kiküldöt
teinek szántak. 

A megnyitás a császár levelének felolvasásával 
kezdődött. Mindenki nagy figyelemmel hallgatta. Őfel
sége mindenekelőtt tudomására hozta a birodalom
nak és a tanácskozó köveleknek, hogy háborúi miatt 
volt kényti'len távolmaradni a birodalmi gyűlésről. 
Majd rámutatott II. Szolimán török szultán háborús 
készüleleire, amik a birodalom békességét erősen ve-



szélyeztetik s keményen lelkére kötötte a rendeknek, 
hogy minél nagyobb figyelmet fordítsanak a fenyegető, 
komoly török veszedelemre. A levelet azzal fejezte be 
a császár, hogy a fennálló vallási ellentéteket minél 
előbb el kell simítani. Bár a császár ez izenetét levele 
végére hagyta, mégis ez volt levelének a magva és lé
nyege, hiszen erről írt legtöbbet. Szigorú büntetés terhe 
alatt megtiltotta, hogy a reformáció ügyét bárki fel
karolja és támogassa s a legdurvább hangon jelentette 
ki, hogy az előbbi speyeri határozatot „hatalmánál 
fogva" egyszerűen eltörli, érvényteleníti, „arra többé 
ne merjen senki hivatkozni". 

A levél felolvasása után hozzáfogtak a tanácsko
záshoz. A félhold várható támadásával kezdték s rövid 
idő múlva már az egész tanácsteremben élénken vi
tatták a fenyegető török betörés komolyságát. Ekkor 
felszólalt a király szószólója. Kifejtette, hogy a po
gány veszedelmet csak úgy sikerül elhárítani, ha a 
keresztyén népek továbbra is egyek maradnak a hit
ben és erejüket nem fecsérlik el meddő hitújításra. 
Mégis sajnálattal kell megállapítania, — úgymond. — 
hogy a keresztyénséget a sok téves tanítás megzavarta. 
A régi vallási szokásokat és rendtartásokat már sok 
helyen nem tisztelik, sőt több helyen lábbal tiporják. 
Terjed a lázadás, a nyomorúság és háborúság, vér
ontás folyik a birodalomban. Ezen kell tehát először 
segíteni. A vallást kell régi állapotába visszaállítani, 
ha azt akarják, hogy a császár Ö felsége fegyverei 
győzedelmeskedjenek a török halalmán. Azt is pana
szolta a király előadója, hogy a wormsi határozatot 
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még most sem hajtották végre, ami a császár tekinté
lyén nagy csorbát ejtett. Mindezt pedig oly durva és 
kíméletlen hangon mondotta el a nemes szószóló, hogy 
a jelen volt evangélikus urak méltán megsértődtek. 
Hiszen az ő hitüket állították oda bűnbak gyanánt. 

Ferdinánd király és a katholikus rendek azt hitték, 
hogy a vallásügyi kérdést hamarosan elintézik. Ügy okos
kodtak, hogy mivel a császár hallani sem akar egyébről, 
mint csak a wormsi határozat végrehajtásáról, nincs 
más hátra, mint szolgai módon engedelmeskedni a 
császári önkény parancsának. A király és a katholikus 
rendek féltek a császár haragjától, ha nem az ő tet
szése szerint határoznak. Készek voltak még a lelki
ismeretükön is erőt venni, csakhogy az uralkodó kegyei
ből ki ne essenek. Ez a megalkuvó gyávaság mindjárt 
a gyűlés legelején arra mutatott, hogy a reformáció 
szent ügyét komoly veszedelem fenyegeti. Akik részt
vettek a korábbi speyeri gyűlésen, most szomorúan 
állapították meg, hogy az akkori békességből és meg
értésből egy szikrányi sem maradt. Már a tanácskozás 
kezdetén nyomasztó hangulat és kínos feszültség 
uralkodott a teremben. Az evangélikusok az Isten ügyét, 
a lélek szabadságát féltették, a katholikusok pedig 
emberi tekintélyüket, előmenetelüket, világi érvénye
sülésüket. 

A társadalmi érintkezésben szintén érezhető volt az az 
ellentét, amely Luther és a pápa híveit egymástól el
választotta. Jóllehet a szász választófejedelem ajtaja 
mindenki számára nyitva volt, a katholikus rendek és 
fejedelmek egyetlen látogatást sem tettek nála. Épp-
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így kerülték Fülöp, hesseni tartománygróf szállását. 
Pedig e két fejedelem erős oszlopa volt a birodalomnak. 

Az evangélikus rendek főleg a szász választófeje
delem támogatásával naponta tartottak istentiszteletet. 
Mivel templomuk nem volt, a választófejedelem szál
lásának udvarán gyűltek össze minden reggel hét óra
kor. S noha a szabad ég alatt gyakorta szenvedtek a 
hideg széltől, a buzgó hallgatók száma mégis többször 
meghaladta a nyolcszázat. Ez a szokásos reggeli isten
tisztelet állandó szálka volt a pápa híveinek szemében, 
különösen azért, mert a protestánsok nem miséztek. 
Még jobban nehezteltek az evangélikusokra amiatt, 
hogy nem törődtek a böjti tilalommal és a nagyhéten 
is éppúgy megették a húst, mint máskor. Pedig ezzel 
nem szegték meg az Isten törvényét. „Mert a szabad 
keresztyén így gondolkodik: böjtölök, imádkozom, ezt 
meg azt megteszem, amint parancsolva van, nem, mert 
szükségem van rá, vagy hogy általa kegyes és boldog 
legyek, hanem, mert a pápának, püspöknek, a gyüle-
keztnek vagy felebarátomnak, uraknak kedvében aka
rok járni, példát adni, szolgálatot tenni és szenvedni, 
amint Krisztus is sokkal nagyobb dolgot tett az én 
kedvemre és szenvedett, noha arra neki még kevesebb 
szüksége volt. És bár a zsarnokok nyilvánvaló jogta
lanságot cselekesznek, amikor alattvalóiktól ilyesmit 
követelnek, mindegy, nekem nem árt az, mert nincs 
Isten ellenére . . . Mert: amely cselekedetnek nem az 
a célja, hogy másnak szolgáljon, avagy, hogy a saját 
akaratát megtagadja, amennyiben t. i. nem Isten ellen 
való cselekedetről van szó, úgy az nem igaz keresztyén 
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cselekedet. Innét az én aggodalmam, hogy kevés ala
pítvány, egyház, kolostor, oltár, mise, végrendelet ke
resztyéni; ehhez járulnak különösen a böjt és némely 
szentekhez intézett imák. Gyanakszom, hogy mind
ebben ki-ki csak a maga hasznát keresi, vélvén, hogy 
az általa bűneiért eleget téve idvezül s ez a felfogás 
tisztán a hitre és keresztyén szabadságra vonatkozó 
tudatlanságból ered; és némely vak főpap a népet ide 
tereli és ezt az eljárást magasztalja, búcsúval kérkedik, 
viszont a hitről sohasem beszél. l5n azonban azt ta
nácslom néked, hogyha valami alapítványt teszesz, ha 
imádkozol és böjtölsz, ne tedd abban a hiedelemben, 
hogy ezzel magadnak teszesz jót, hanem add oda azt 
szabadon, hogy mások élvezzék és tedd az ő javukra; 
ekkor igaz keresztyén vagy".') 

A protestáns fejedelmek még azzal is kifejezték 
az Isten igéjéhez való ragaszkodásukat, hogy címe
rükbe belevették a V. D. M. I. E. (Verbum Domini 
manet in eternum) betűket, melyek azt jelentik, hogy 
„az Ür beszéde mindörökké megmarad". Még a srol-
gáik ruháján is ott ékeskedett ez az öt jelbetű. 

Ferdinánd azonban nem nyugodott. Minden tö
rekvése az volt, hogy az evangélikus rendeket ellen
kező meggyőződésre bírja s majd szép szóval, majd 
fenyegetéssel igyekezett őket magához téríteni. „Krisz
tus ismét Kajafás és Pilátus kezébe került", — mon
dogatták aggódva Luther hívei. Ahol csak egy-két 
ember összetalálkozott, azzal kezdték a szót: ,,Nem jó 

') Luther: „A keresztény ember szab.idságáról". A Luther-
Társaság kiadása. 1927. 43-^5. lap. 
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ez a kezdet; adná Isten, hogy legalább a vége se legyen 
rosszabb". 

Az aggodalom felhői egyre sötétebbek lettek. Az 
ügyek könnyebb elintézése végett megválasztották a 
birodalmi gyűlés nagybizottságát. E bizottság elé azt 
tűzték főfeladatul, hogy vitassa meg részletesen a val
lási kérdéseket s oly javaslatot terjesszen a birodalmi 
gyűlés elé, amelyről a rendek egyszerű „igen" vagy 
„nem" szavazással dönthetnek. Ferdinándnak eleinte 
nem tetszett ez a megoldás, de végül elfogadta. E bi
zottságba csak három evangélikus embert választottak, 
akik óriási katholikus többséggel állottak szemben. 
Hogy mennyire féltek az evangélikusoktól, mutatja 
Fülöp hesseni tartománygróf esete. A bizottságban őt is 
megillette volna egy tagsági hely, de kihagyták azzal 
az ürüggyel, hogy későn érkezett, holott Fülöp a bi
zottság megválasztásának délelőttjén már Speyerben 
tartózkodott. Attól tartottak, hogy ez a nagytekintélyű 
és határozott egyéniség még a katholikus többséget is 
eltéríti szándékától. — A rossz lelkiismeret önző szá
mítása ! 

A bizottság március 19-én ült össze tanácskozásra. 
Azon kezdték, hogy állíttassék vissza minden régi 
állapotába és a vallási egység biztosításával biztosítsák 
a birodalom egységét. A legtöbben a mellett kardos
kodtak, hogy a wormsi határozatot minden tétovázás 
nélkül, okvetlenül végre kell hajtani. Az evangélikus 
bizottsági tagok természetesen rendkívüli hévvel elle
nezték ezt a szándékot. De akadtak olyanok is, akik 
közvetíteni, egyeztetni szerettek volna Luther hívei és 
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a császár között s mindegyik felet arra akarták bírni, 
hogy engedjen rideg és merev álláspontjából. 

Heves vitatkozások után végre március 22-én azt 
határozták, hogy mindenek előtt a hitbeli egységet kell 
biztosítani, mert ettől függ a birodalom jövendője; 
e végett a császár egy éven belül gondoskodjék a zsinat 
összehívásáról. Ha pedig ez nem volna lelictséges, hívja 
össze a császár a birodalmi rendeket és a nemzetgjűlés 
intézkedjék a dologban. A bizottság szerint a korábbi 
(1526) speyeri határozatot sokan félreértették s ez az 
oka az állandóan ismétlődő vallási torzsalkodásnak. 
Ezen csak úgy lehet segíteni, ha mindenki a wormsi 
határozathoz igazodik. A bizottság azt is kimondotta, 
hogy az evangélikusok a legközelebbi zsinatig ne meré
szeljenek semmiféle újításra még gondolni sem. A 
misét ellenben sehol sem szabad elhagyni vagy mel
lőzni; sőt olt sem szabad a mise ellen fellépni vagy 
cselekedni, ahol Luther hívei többségben vannak. Az 
igehirdetésben kerülni kell mindent, ami a felsőbbség 
ellen szólna; a felsőbbség viszont ügyeljen arra, hogy 
egyik fél részéről se történjenek gyalázkodások. Máso
kon senki se kövessen el vallása miatt erőszakoskodást, 
azt ne üldözze, ne térítgesse, se jövedelmétől, járulé
kaitól vagy fizetésétől meg ne fossza. Aki pedig ez ellen 
vét, — teszi hozzá a határozati javaslat, —- az kiesik 
a császár kegyéből. 

Az evangélikusok aggodalma tehát nem volt alap
talan, hiszen a bizottsági javaslat tele volt a vesze
delem tőreivel. Nem volt csoda, hogy az evangélikus 
bizottsági tagok oly hevesen tiltakoztak ellene. Hisz 
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megtámadták a lelkiismereti és hitbeli szabadság isteni 
jogát s ezzel el akarták törölni az Istent kereső lelkek 
legszentebb kiváltságát. A szász választófejedelem tehát 
nagj^on jól tudta, hogy miért kell oly szilárdan és tán
toríthatatlanul követelnie a reformáció minden hívé
nek az 1526. évi speyeri birodalmi gyűlés határozatá
nak teljes épségbentartását, mely éppen a lelkiismereti 
és hitbeli szabadságot védelmezte. Elődeink azt is jól 
tudták, hogyha a wormsi határozatnak engednek, akkor 
nemcsak Luthert, hanem az egész reformációt is ki
szolgáltatják a pápa és a császár dühének és hatal
mának. A wormsi határozat halálos ítéletet mondott 
ki reánk. Méltán fájhatott az evangélikus rendeknek, 
hogy a bizottsági javaslat oly előnyöket biztosított a 
katholikusoknak, amiket a reformáció híveitől meg
tagadott. A reformáció lelkészeit és gyülekezeteit pe
dig egyenesen kiszolgáltatta a katholikus püspökök és 
érsekek szeszélyes, merő önkényének. 

Nem volt más választásuk, mint ezt a halálos mé
reggel átitatott határozati javaslatot teljes egészében 
visszautasítsák. Március 27-én Nürnberg városa már 
ünnepélyesen kijelentette, hogy a bizottság előterjesz
tését kénytelen elvetni. Bátorsága lelkesítő például 
szolgált; Nürnberg után csakhamar több város is 
hasonlóképen cselekedett. 

E tiltakozásokat azonban nem vették figyelembe, 
mert ezt a szégyenletes javaslatot április 3-ikán már a 
birodalmi gyűlés elé terjesztették. Mielőtt azonban 
döntöttek volna felette, Ferdinánd királyhoz fordul
tak. Ekkor a király személyes beavatkozásával igye-
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kezelt a tárgyalásokat siettetni és az ellenzéket elhall
gattatni. Az volt a szándéka, hogy megbontja a biro
dalmi városok egységét, amelyek már jórészt Luther 
mellett állottak. Szándékát úgy akarta megvalósítani, 
hogy először magához hivatta azon városok követeit, 
akik a wormsi határozat végrehajtása mellett kardos
kodtak. Megdicsérte és további kitartásra buzdította 
őket s erősen a lelkükre kötötte, hogy a lutheránus 
„eretnekséget" minél nagyobb erővel támadják. Az 
ellenzéki városok követeit viszont keményen megdor
gálta, mert eltértek a ,,régi hittől" s szemükre lobban
totta, hogy hitújításaikkal állandóan ,.nyugtalanítják" 
a békés lakosságot. A kihallgatás vége természetesen 
a régi nóta volt: Térjenek vissza a pápához és a csá
szárhoz, mert ha nem, a császár haragja rajtuk! 

A megfenyegetett követek azonban bátran állták 
a sarat. Ferdinánd kemény szavaira azzal feleltek, 
hogy amit teltek, azt nem a császár ingerlése végett 
tették, hanem lelkiismeretük szava szerint jártak el. 
Illedelmes, hódoló hangon jelentették ki, hogy nem 
akartak és nem is akarnak lázadást szítani, sőt éppen 
ezt elhárítani igyekeznek. Az ideig való dolgokban 
készséggel engedelmeskednek a császár őfelségének, 
de hitüket meg nem tagadhatják. Ferdinánd látva, 
hogy fenyegetőzéseivel nem boldogul, kérlelésre fogta 
a dolgot és szelídebb hangon arra figyelmeztette az 
evangélikus rendeket, hogy határozott magatartásuk
kal tulajdonképen megbontják a birodalom egyetér
tését s ezzel az ő királyi tekintélyének is ártanak. De 
a hitvalló rendeket nem tudta eltántorítani. Búcsúzás-

22 



kor ismét kijelentették a királynak, hogy „minden 
egyéb dologban igyekeznek Ö felségének kedvébe járni, 
de a hit dolgaiban csupán lelkiismeretük parancsát 
fogadják el és ettől el nem állanak". 

E nyilatkozat nem akasztotta meg az események 
sodrát. Április 6-án és 7-én a birodalmi gyűlés tárgyalta 
a bizottság javaslatát. A döntés teljesen megfelelt a ja
vaslat szellemének. Ekkor a szász választófejedelem 
és az evangélikus rendek nyomban felálltak és kijelen
tették, hogy a birodalmi gyűlés döntő határozatát sem 
fogadják el. De hiába volt erőfeszítésük, leszavazták 
őket. Igaz ugyan, hogy a javaslatot visszaadták a bi
zottságnak módosítás végeit, de a módosítás abból állt, 
hogy a szövegből két jelentéktelen szót töröltek, a lé
nyeget azonban érintetlenül hagyták. A két fél küz
delme mindinkább fokozódott. A katholikus rendeket 
a császár tüzelte, az evangélikusokat pedig a szász 
választófejedelem bátorította, aki még a módosítások
kal sem volt hajlandó elfogadni a határozatot. 

.4prilis 12-én a szász választófejedelem udvarmes
tere ünnepélyesen kijelentette a birodalmi gyűlés előtt, 
hogy sem ura, a választófejedelem, sem a többi evan
gélikus fejedelmek, hercegek, grófok, városok és ne
mesek nem ismerhetik el a határozatot alapos és döntő 
erejű okaiknál fogva. A bátor kijelentést mozgolódás, 
csoportosulás és kiabálás követte. Micsoda elfajzott 
keresztyénség leheteti az, amely még most sem értette 
meg, hogy ,.Istennek kell inkább engedni, sem mint 
az embereknek!" Isten ügyét háttérbe szorította az em
beri érdek. 44 város közül 21 szavazott Isten ügye 
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ellen, 18 mellette, a többi pedig kishitűen és gyáván 
félreállott. Maga Speyer városa is az evangyéliom ellen 
szavazott, mert inkább akarta az „atyák hitét megtar
tani", mint „a Megváltóhoz hü maradni". 

Az evangélikus rendek ekkor írásba foglalták pa
naszaikat s ezt a panasziratot Minkwitz János szász 
tanácsossal a birodalmi gyűlés előtt felolvastatták. 

A panaszirat szerint azt remélték a birodalmi 
gyűléstől, hogy a békességre és egyetértésre nagyobb 
gondot fordít s az előbbi birodalmi gyűlés törvé
nyes határozatát tekinti majd irányadónak. De csa
lódtak és ezért a netán bekövetkezendő békétlensé
gekért egyedül a birodalmi gyűlést terheli a felelősség. 
Kijelentették továbbá, hog}' ámbár az evangélikusok 
a császári felség, a fejedelmek és rendek iránt készek 
akár életük fogytáig is a legnagyobb tisztelettel és hű
séggel szolgálni, az Isten dicsőségére és a lélek üdvös
ségére vonatkozó dolgokban egyedül lelkiismeretüknek 
engedhetnek, még akkor is, ha többségi határozattal 
állanak szemben. Felemlítették, hogy a vallási ellen
tétek elintézése nem a birodalmi gyűlés, hanem csak 
az egyetemes zsinat hatáskörébe tartozik. Törvénytelen 
az az eljárás, hogy erőnek erejével akarják végrehaj
tani azt a wormsi határozatot, amit az 1526-i speyeri 
birodalmi gyűlés érvényetelenített. Ezzel a birodalmi 
gyűlés nyilván beismeri, hogy az evangyéliomi tanítást 
nem tartja isteni tanításnak, mert éppen az ellen cse
lekszik, pedig „az evangélikus prédikátorok a Szent
írásból kézzel foghatólag megcáfolták a miséről szóló 
tanításokat". 
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Ez a panaszirat volt a nagy tiltakozó iratnak (pro-
testáció) a hírmondója. Szerzője is ugyanaz volt, aki 
a protestációé. Hogy milyen jelentős irat volt, azt el
árulták az aláírások. Ott volt Állhatatos János szász 
választófejedelem. Brandenburgi György őrgróf, Fülöp 
hesseni tartománygróf, Farkas anhalti herceg és dr. 
Förster lüneburgi kancellár neve. Az evangélikus ren
dek meg voltak győződve arról, hogy panasziratuk 
meghozza a kívánt eredményt, mert több oldalról erő
sen biztatták és kecsegtették őket. De ez a reményük 
is szétfoszlott, mert a panaszirat még jobban felinge
relte a katholikus többséget. Ennek bizonysága az volt, 
hogy Mieg Dániel strassburgi tanácsost a birodalmi 
gyűlés további tanácskozásaiból kizárták azon az okon, 
hogy városa a misét eltörölte. Mennél tovább tanács
koztak, annál reménytelenebb lett a helyzet. Április 
14-én ismét visszatértek a török veszedelem kérdésére 
és még 16—17-én is ezt feszegették. Habár mindenki 
belátta, hogy ebben a kérdésben sürgős intézkedésre 
volna szükség, a szász választófejedelem mégis csak 
azon feltétel alatt volt hajlandó a maga részéről segít
séget adni, ha a hitbeli dolgokat javukra intézik el. 

A rossz jelek tehát nem csaltak. 
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IV. 
Istennek vagy embereknek? 

(Csel. 5, 29. V.) 

1529 április 19-én nagy napra virradt Speyer vá
rosa és a birodalom minden evangélikus lakosa. Alij,' 
ért véget a reggeli istentisztelet, a birodalmi méltósá
gok és követek nyomban felvonultak a városházára. A 
tanácskozóterem zsúfolásig megtelt. Mindenki feszült 
figyelemmel várta, mint emelik végleg törvényerőre a 
bizottság határozati javaslatát a panaszirat figyelembe
vételével. 

Mivel azonban a panasziratot nem sok figyelemre 
méltatta a birodalmi gyűlés, az evangélikus rendeket 
szorongó érzés szállta meg. A többség már a gyűlés kez
detén kijelentette, hogy a panaszirattal nem törődik s 
mindenestül elveti. Erre a kijelentésre kínos balsejte
lem nehezedett az evangélikusok szívére. Elhatározták, 
hogy még egy utolsó próbát tesznek. Az elutasításokra 
olyan választ akartak adni, amely mindenképen méltó 
legyen szent ügyük igazságához. Hogy válaszukat mi
nél alaposabban fogalmazhassák meg, elvonultak a 
nagy tanácsterem szomszédságában levő kis szobába. 

Mikor munkájukkal elkészültek és visszamentek 
a tanácskozók közé, a többség, anélkül, hogy meghall
gatta volna őket, a királlyal egyetemben felkelt helyé
ről és elhagyta a gyűlést. Ez a gyáva visszavonulás 
megmutatta, hogy a többség mennyire félt az igazság
tól. Az evangélikusok pedig küldöttséget indítottak a 
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királyhoz, hogy válaszukat hallgassa meg. De Ferdi
nánd azzal fogadta a küldöttséget, hogy ö a császártól 
nyert megbízatásnak már eleget tett; az evangéliku
sokkal tovább nem tárgyalhat, mert a gyűlés be van 
zárva már és az ügyek teljesen elintéztettek. 

A húr tehát pattanásig feszült. Más már nem követ
kezhetett, mint a végleges szakítás; szakítás a császárral, 
a többséggel, az egyetemes zsinattal — a lélek üdvös
sége és a lelkiismeret szabadsága erdekében. 

Az elutasított küldöttség ekkor visszatért a tanács
terembe. Válaszukat pedig, mely nem volt egyéb, mint 
rövid tiltakozás a birodalmi gyűlés határozata ellen, 
a jelenvoltak előtt felolvasták. A tiltakozást még abban 
az órában magukévá tették az evangélikus városok is 
s ez órától fogva a reformáció egyházának „protestáns 
egyház" lett a neve, ami azt fejezi ki, hogy a refor
máció hívei hit és lelkiismeret dolgában nem engednek 
senkinek beleszólást. 

Akiknek kellemetlen ez a tiltakozás és akik
nek fáj az igazság, azok nagy kedvvel állítanak min
ket ezen protestáció miatt, mint türelmetleneket és 
elégedetlenkedőket bűnbak gyanánt a világ elé. Sze
retnék a multat úgy festeni, mintha elődeink nem az 
egyház és a pápa csalatkozhatatlansága ellen pro
testáltak volna, hanem a .,régi egyház" türelme el
len, így akarják a köztudatba becsempészni azt a 
sötét hazugságot, hogy a protestáns egyháznak alap
elve a türelmetlenség. 

Nem szállunk vitába azokkal, akik azt hiszik, hogy 
azért van igazuk, mert többen vannak. Ez még nem 
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jelent feltétlen igazságot, mert igazság ott van, ahol 
Isten van. A történelmi idők pedig elég példát szolgál
tattak arra, hogy az Isten mindig a keveseknek és 
kicsinyeknek fogta pártját. Mi csak rámutatunk arra, 
hogy az említett hamis előadás azért helytelen, mert 
a panasziratból, illetve protestációból csak lényeg
telen részleteket ragad ki s ezzel elferdíti, meghami
sítja a lénjeget. Elődeink nem a türelmetlenségről tet
tek bizonyságot, hanem az Isten igazságáért való hősies 
türelmükről, bátor kitartásukról és az cvangyéliomhoz 
való rendületlen hűségükről. 

Hogy hitvalló elődeink a késő utókor előtt is iga
zolják tiltakozásukat, megbízták Vogler brandenburgi 
kancellárt a protestáció szabatos végleges megszövege
zésével és leírásával. Mikor Vogler elkészült az irattal, 
április 20-án délután 2 órakor átnyújtották azt Fer
dinánd királynak. Ferdinánd átvette ugyan a fontos 
iratot, de anélkül, hogy beletekintett volna, nyomban 
vissza akarta adni. Csak az evangélikusok határozott
ságának tulajdoníthatjuk, hogy végül is megtartotta. 

Négy évszázad múlva méltó, hogy a protestáció 
rövid tartalmát evangélikus magjar népünkkel is meg
ismertessük. 

A protestáció rövid tartalma a következő: 

Felséges Királyunk! Főtisztelendő, tisztelendő, 
méltóságos, nagyságos és tekintetes Uraink! Ked
ves barátaink és szeretett Testvéreink! 

Miután a mi legkegyelmesebb urunknak, a római 
császár őfelségének parancsára és a felséges király 
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barátságos hívására a jelen birodalmi gyűlésen a csá
szár nevében megjelentünk, azt szorgalmasan látogat
tuk és a tanácskozásban résztvettünk. Mivel azonban 
a birodalmi gyűlés szent keresztyén hitünk dolgában 
elutasító határozatot hozott, kijelentjük, hogy ezen 
határozatot el nem fogadjuk, mert el nem fogadhatjuk. 

Okaink a következők: Meg vagyunk győződve 
ugyanis egyrészt arról, hogy a mi legkegyelmesebb 
urunk, a császár őfelsége igazságos keresztyén ural
kodó, aki nem cselekszik másként, mint ahogy egyszer 
határozott. Erre pedig nemcsak magunk miatt hivat
kozunk, hanem mindenek előtt a császár dicsősége, az 
iránta való tisztelet és jogának elismerése miatt is. 
Másrészt azért nem fogadhatjuk el azt a határozatot, 
mert nem vállalhatunk érte felelősséget sem a minden
ható Isten előtt, aki a mi szent, üdvözítő, keresztyén 
hitünk fejedelme, sem pedig a császár Ö felsége előtt. 

Jól tudjuk, hogy mi mindnyájan köteles engedel
mességgel tartozunk úgy a megboldogult, mint a most 
uralkodó római császár ö felségének. S amit a császár 
Ö felsége, valamint a birodalom jóléte és virágzása min
denkor megkívánnak, azt mi hűséggel és alattvalói 
igaz szolgálatkészséggel meg is tettük. Gyalázkodás és 
lekicsinylés nélkül tehát senki sem vádolhat minket az 
ellenkezővel. De készek vagyunk a jövőben is minden
ben szolgálni a mi legkegyelmesebb urunknak, a csá
szár ö felségének, még ha életünket és javainkat koc
káztatnánk is vele. 

De azokban a dolgokban, amik Isten dicsőségére 
és lelkünk üdvösségére vonatkoznak, egyes-egyedül a mi 
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Urunkat, Istenünket ismerjük urunknak. Erre az ő 
parancsa és a saját lelkiismereliink kötelez minket. 
Reméljük azért, hogy Felségtek megértik és jóhisze
műen megbocsátják nekünk, amiért ebben a dologban 
a többiekkel nem értünk egyet és a többség előtt nem 
hajtunk fejet. Mert azt is figyelembe kell venni, hogy 
az előző speyeri határozat egyhangú volt és azt éppen 
ezért a becsület, tisztesség és jog szem előtt tartásával 
csakis hasonló egyhangú határozat változtathatja meg. 
.Senki sem építhet egy kisebbségi vagy többségi hatá
rozatra. 

A mi tiltakozásunk Felségtek és mindazok előtt, 
akiket illet, nyilvánvalóvá tette, hogy a keresztyénség-
ben több tantétel miatt viszálykodás van. De a min
denható Isten majd megítéli azokat, akik ezt okozták. 
Emiatt annak idején a nürnbergi birodalmi gyűlés 
előtt is panaszt emeltünk s a jelenlevő pápai követek, 
a választófejedelmi és fejedelmi rendek, elismerve pa
naszunk jogosságát, azt 80 tételbe foglalták. És tud
juk, hogy az akkor hozott határozat ma is érvényben 
van és ezt nem tévesztjük szemünk elől. 

Eddig még minden birodalmi gyűlés sürgette az 
egyetemes zsinat összehívását. Illő dolog-e azért, hogy 
oly vallási kérdésben, mint aminő e mostani is, egy 
birodalmi gyűlés intézkedjék? Pedig nyilvánvaló, hogy 
ezt akarják! Hiszen a bizottság azt a határozati javas
latot terjesztette elő, hogy mindazok, akik a wormsi 
határozatot eddig megtartották, maradjanak meg mel
lette a következő zsinatig és alattvalóikkal is tartassák 
meg. Reánk nézve ez nagyon sérelmes. Mi nem felel-
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hetünk Isten előtt azért, hogy a wormsi határozat el
fogadásával bárkit is kényszerítsünk lelkiismerete ellen 
cselekedni. Nem támadjuk azokat, akik a wormsi hatá
rozat szerint járnak el; de naponként imádkozunk az 
Istenhez, hogy kegyelemből világosítson meg minde
neket, mert igen szükséges Istent és önmagunkat iga
zán ismerni. Kérjük az Istent, bocsássa ki mindenekre 
az ő Szentlelkét, aki elvezérel minden igazságra, hogy 
általa egyek legyünk az üdvözítő keresztyén hitben a 
Jézus Krisztusért, aki a mi egyetlen váltságunk, köz
benjárónk és megváltónk. Ámen. 

Ha elfogadjuk a többség határozatát, ebből az 
következik, hogy az általunk kétségtelenül keresztyéni
nek tartott tanítást elítéljük és magunk is készek va
gyunk saját lelkiismeretünk ellen cselekedni. Különö
sen kitűnik ez a határozat azon pontjából, mely sze
rint „ott, ahol az új tanítást bevezették s ahol azt fel
kelés vagy lázadás v<'szedelme nélkül kiirtani nem le
het, a legközelebbi zsinatig tartózkodjanak minden újí
tástól". Ebből azt lehetne gondolni, hogy mi beismer
tük keresztyén tanításunk helytelenségét és magunk 
is szükségesnek érezzük annak eltörlését. Ezzel pedig 
nemcsak hallgatólagosan, hanem nyilvánosan is meg-
tagadnók a mi Urunkat és Megváltónkat, valamint az 
ő szent Igéjét, holott ez nálunk minden kétségen kívül 
tisztán és igazán megvan. Mert az igazi hitvallás nem
csak szavakból, hanem tettekből is áll. 

Ha elfogadjuk e mostani határozatot, akkor elis
mertük a wormsi határozat igazságát is; már pedig ezt 
a határozatot a korábbi speyeri birodalmi gyűlés fel-
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függesztette. A wormsi határozat igáját azonban ártat
lanul nem vehetjük magunkra. Sérelmes még reánk 
nézve a miséről szóló határozat is, mert meggyőződ
tünk arról, hogy a pápai misét prédikátoraink a Szent
írásból fényesen megcáfolták és hogy a mi Urunk
nak és Megváltónknak drága vacsoráját (ahogyan az 
evangélikus misét nevezik) igazán a Krisztus rendelése 
szerint szolgáltatták ki. Ha elfogadjuk a határozatnak 
a misére vonatkozó részét, elítéljük igehirdetőink taní
tását. Pedig ez távol áll tőlünk. Ha pedig kétféle misét 
kell tartanunk, akkor az egyszerű emberek közt a láza
dás és egyéb szerencsétlenségek magvait hintjük el s 
megrontjuk a békességet. Hol van az egyenlőség, ha a 
határozatot csupán az alattvalókra nézve tesszük köte
lezővé, magunk ellenben nem tartjuk meg? 

Ha a prédikátorok a keresztyén egyház által elfo
gadott írások szerint hirdetnék a szent evangyéliomot, 
minden rendben lenne; feltéve azonban, hogy mi mind
nyájan megegyezünk az igazi szent keresztyén egyház 
mivoltjára nézve. Ha így állna a dolog, a legkisebb 
nézeteltérés sem fordulna elő; mert csak az az igazi 
igehirdetés, amely Isten Igéjéről szól s amikor a Szent
írást önmagával magyarázzuk. Csak így tanulhatja 
meg a keresztyén ember mindazt, amit tudnia kell és 
csak így oszlik el minden sötétség. Ezek szerint tehát 
Isten segítségével kitartunk amellett, hogy Isten Igéjét 
és az újszövetségben foglalt szent evangyéliomot tisztán 
és igazán hirdetjük és S'emmit sem prédikálunk, ami 
ezzel ellenkezik. Csak ez az az egyetlen igazság, ami a 
keresztyén élet és tanítás zsinórmértéke. Aki ebben él, 
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az nem tévedhet s aki erre épít és ebben marad, áron 
a poklok kapui sem vesznek diadalmat. De az emberi 
hozzáadásoknak és egj'éb lim-lomnak pusztulniok kell, 
mert azok nem állhatnak meg Isten előtt. 

Senki sem állíthatja továbbá, hogy az előbbi spe-
VL'ri határozatot nem függesztették fel, hanem csak 
magyarázták. Mert ha így volna, egyetlen keresztyén 
birodalmi rendnek sem lett volna szabad Isten Igéje 
és jó lelkiismerete szertnt i'igy cselekednie, hogy 
cselekedetéért Isten és a császár előtt felelhes
sen. Semmiképen sem lehet mondani, hogy az 
a gyűlési határozat a zsinatig önkényeskedésekre 
jogosított fel. Csak azok cselekedtek így, akik Isten 
igazságos és szigorú ítéletére nem sokat adtak és fele
lőseknek sem érezték magukat. Bennünket senki sem 
vádolhat azzal, hogy az előbbi birodalmi gyűlés hatá
rozatával visszaéltünk. Mi nem kerestünk egyebet, mint 
Isten dicsőségét, mindnyájunk lelki üdvét, keresztyén 
békességet és egyetértést. Tanú rá a mindenható Isten, 
aki legjobban ismeri a szívek titkait. 

Ezek után ti.sztelettel kérjük Felségteket és a 
többieket: vizsgálják meg panaszainkat még egyszer, 
vegyék jól figyelembe azok okait és ne töröljék el az 
előbbi birodalmi gyűlés végérvényes határozatát, hi
szen ehhez senkinek sincs joga és hatalma. 

De ha panaszunknak még ez a hármas megoko
lása sem járna eredménnyel, úgy a mi teremtő, meg
váltó és üdvözítő Istenünk előtt, aki ismeri a szívekel 
és eszerint ítél, nemkülönben minden élő teremtmény 
előtt, nemcsak a magunk részéről, de az utókor nevé-
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ben is nyilvánosan tiltakozunk (protestálunk) e hatá
rozat ellen. Protestálunk ellene és el nem fogadjuk; 
kijelentjük, hogy úgy magunkra, mint utódainkra 
nézve is semmisnek és érvénytelennek tartjuk. Sérel
meinket ezzel nyilvánosságra hoztuk s azokról a római 
császár ö felségének ezennel őszinte jelentést tettünk. 

Azon leszünk, hogy az előző speyeri határozatot meg
tartsuk, a szerint éljünk Isten és a császár előtti felelős
ségünk tudatában. De fenntartjuk magunknak azt a 
jogot, hogy panaszunkat, protestációnkat és mindazt, 
amihez jogunk van, a jövőben sem engedjük a feledés 
martalékául. Abban a reményben vagyunk, hogy a fel
séges császár, akit mi keresztyén és Istent mindennél 
jobban szerető uralkodónak ismerünk, kegyeit to
vábbra sem vonja meg tőlünk. S abban a reménység
ben, hogy a császár Ö felsége a mi tiszta, becsü
letes és változatlan keresztyén érzéseinkről, valamint 
köteles engedelmességünkről a jövőben is saját biztos 
tapasztalata alapján állandóan meggyőződik, magun
kat és szolgálatainkat ö felsége kegyeibe ajánlva, ma
radunk alázatos szolgái: 

János, szász választófejedelem, 
Fülöp, hesseni tartománygróf, 
György, brandenburgi őrgróf. 
Farkas, anhalti herceg, 
Ernő, lüneburgi herceg. 
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Mit tanulhatunk ebből a protestációból? 
Ez az irat nem volt forradalmi riadó a császár és 

a törvényes felsőbbség ellen, hiszen kezdete és vége 
egyiránt hódoló hűségnyilatkozat, őseink jól tudták, 
hogy a birodalom és a felsőbbség sorsa egyúttal az ő 
sorsuk is. De határozottan megkülönböztették az állam 
jogait a hitbeli dolgoktól és a lelkiismereti szabadság
tól, mert világos, hogy a lélek üdvössége nem az állam
hatóságoktól függ, hanem az Istentől. A protestáció 
tehát azt vési szívünkbe, hogy „Istennek kell inkább 
engedni, semmint az embereknek". (Csel. 5, 29.) 

Megtanulhatjuk továbbá, hogy a protestantizmus 
nem mérges tövise a felekezetközi viszonynak és bé
kességnek, hanem éppen gondozó dajkája. Hiszen elő
deink elfogadták benne a birodalmi gyűlés azon hatá
rozatát, mely szerint senkit sem szabad vallásáért há
borgatni. Magukévá tették tehát az írás szavát: „A 
jövendő a békesség emberéé". (37. Zsolt. 37.) 

Végül az is kitűnik ebből az iratból, hogy a protes
táns elv nem a széthúzás, elforgácsolódás, hanem az 
összetartás, tömörülés elve, — de nem a hatalom pa
rancsszavára, hanem a lélek egységének törvénye sze
rint. A protestáció 6 fejedelemség ós 14 város lelki 
egyetértésének ékesszóló bizonysága. 
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A gyűléstől — a zsinathoz. 

Az evangélikus rendeket még a tiltakozás nagy 
napján felkereste Henrik braunschweigi herceg és Fü
löp bádeni tartománygróf, akik 4 óra hosszat tárgyal
tak a bátor hitvallókkal. Rá akarták bírni őket, hogy 
a protestációt módosítsák és hangját mérsékeljék. 

Másnap, április 21-én tovább folytak az egyezke
dési kísérletek s a tárgyaló felek arra a megállapodásra 
jutottak, hogy „az előbbi speyeri határozat maradjon 
tovább is érvényben, de csak a következő magyarázat 
mellett: Akik az új hit szerint élnek, maradjanak meg 
mellette a zsinat összeilléséig. Ezen idő alatt őket sem 
háborgatni, sem velük bármikép is erőszakoskodni 
nem szabad. Hasonlóképen a katholikusok is tartsák 
meg az eddig érvényes egyházi rendet a következő 
zsinatig. De a felsőség gondoskodjék arról, hogy to
vábbi újítás vagy szakadás ne történjék. Ügy az úr
vacsora, mint a mise továbbra is maradjon meg úgy, 
ahogy megszokták, de ezért senkit sem szabad bántal
mazni. Tilos oly dolgokat prédikálni, melyek az Ür 
Jézus Krisztus úrvacsorai felfogásával ellenkeznek". 

Mikor az evangélikus rendek és fejedelmek ezt a 
megállapodást a magukévá tették, ismét bebizonyítot
ták, hogy hajlandók a békére. De Ferdinánd király és 
a katholikus többség szíve kemény és kérges maradt, 
miként egykor a fáraóé. A király szerette volna a bé-
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késséget, de csak a protestánsok teljes meghódolása 
árán. A protestánsoknak viszont lelkiismeretük tilta
kozott az ellen, hogy a békességért elárulják legszen
tebb meggyőzödésüket. Ferdinánd több ízben küldött 
még az evangélikus rendekért, hogy jöjjenek tanács
kozni, de nem hajoltak többé szavára. Teljesen távol 
tartották magukat a kath. többségtől és a királytól. 
Látták, hogy sem Ferdinánd, sem a többség nem haj
landó igazukat elismerni s így nincs értelme az együt
tes gyűlésezésnek. 

Április 22-ikén a katholikus többség törvényerőre 
emelte a birodalmi gyűlésnek Isten és a lelkiismeret 
ellen hozott határozatát. Ekkor aztán az evangélikus 
rendek is megnevezték azt a 14 várost, mely a protes-
tációhoz csatlakozott. Ezek voltak: Strassburg, Nürn
berg, Ulm, Konstanz, Lindau, Memmingen, Kempten, 
Nördlingen, Heilbronn, Reutlingen, Isny, St. Gallen, 
Weissenburg és Windsheim. 

A katholikus rendek még ez után is azt hitték, 
hogy a protestánsok magatartásán könnyű szerrel lehet 
változtatni. A király egyik követét a másik után küldte 
hozzájuk. Kérleléssel, rábeszéléssel rá akarta őket 
bírni, hogy vessék alá magukat a többségi határozat
nak. Ferdinánd nem értette meg, hogy a lelkiismeret 
dolgában nem érvényesülhetnek többségi jogok, mert 
a többségnek nincs joga ahhoz, hogy elnyomja á kisebb
ség lelkiismeretét. 

Április 24-én a király levelet írt a protestáns feje
delmekhez, amelyben kijelentette, hogy nem kénysze
ríti őket a speyeri határozat megtartására, de viszont 
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ők se szegüljenek ellen a császár akaratának. A protes
tánsok erre azt felelték, hogy a császárnak engedel
meskednek ugyan, de a protestációt vissza nem vonják. 

Ezzel a birodalmi gyűlés véget ért. Az evangélikus 
rendek mindjárt másnap, április 25-én a császárhoz 
és az egyetemes zsinathoz fellebbezték ügyüket. Felleb
bezésük, mely magában foglalta a protestációt, 12 
pergamenlapra terjed. Szeptember 7-én háromtagú 
küldöttség nyújtotta át a császárnak. V. Károly nagy 
haragra lobbant, mikor a fellebbező iratot meglátta. A 
fellebbezést elfogadta ugyan, de a küldöttséget nyom
ban börtönbe záratta, anélkül, hogy egy szóra is mél
tatta volna őket. Öt nap múlva a foglyokat szabadon 
bocsátotta, de kérelmüket a legdurvább módon vissza
utasította. 

A császár eljárása nyilván elárulta, hogy a refor
mációt hatalmi önkénnyel akarják elpusztítani. 

VI. 

Tanulságok. 

Négyszáz esztendő ködös messzeségén át úgy lát
juk, hogy a speyeri birodalmi gyűlés nagy napjai az 
emberiség jövendője felett döntöttek. A protestáció for
dulópontja a történelemnek, a vallásos életnek és a 
politikának. 

Az emberiség története új korszakra ébredt. A 
sötét középkor letűnt s vele eltűnt egyoldalú, az embert 
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lenyűgöző világfelfogása is. Eddig az egyház voU 
minden hatalom birtokosa, minden nemzeti és állami 
életnek kormányzója. Tekintélyével népeket, nemzete
ket tudott egyesíteni és leigázni; voltak eszközei min
den lelki mozgalom elfojtására, amely céljaival és ha
talmi érdekeivel ellenkezett. Mily könnyen, akadály
talanul tudott elbánni az eretnekekkel! Népek siettek 
kegyeiért és ha felemelte szavát, százezrek indultak 
érte a harcba. De változtak az idők és velők változtak 
az emberek, mert a világ története a továbbfejlődés 
érdekében így kívánta. Az egységes, de elavult közép
kori életfelfogás lassanként átalakult egy gazdag válto
zatú, ezerfelé ágazó, de életerős és egészséges világszem
léletté, mert minden ember rájött arra, hogy ő nemcsak 
egy kis világ a nagy világban, hanem a mindenség sze
mevilága is. A lelkiismereti szabadság az a parányi mus
tármag lett, amelyből az újkori emberiség történelme 
hatalmas és gazdag sudárfává fejlődött. Kibontakozott 
az emberi lélek végtelen ereje, mely annyi csodálatos 
és nagyszerű alkotást mutatott fel, mert szabad lett a 
lélek és szabad a haladás. A műveltséget többé nem 
foglalhatták le a papok a maguk számára, mert az 
most a világiak számára is kitárta kapuit. A találmá
nyok és felfedezések kibővítették az emberek világ
ismeretét s ezzel együtt alaposabb lett az emberisme
retük. Nagyobb lett az önállóság, mert nagyobb lett a 
szabadság; de egyúttal nagyobb lett ezzel a felelősség
érzet is, ami megnövelte az ember erkölcsi méltóságát. 

A megváltozott idők megváltoztatták a vallásos 
életet. Az emberek új vallási ismeretekre tettek szert 
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és sok nehéz kérdésre kaptak feleletet, amit előbb hasz
talan óhajtottak. Eddig hiába vágyódott a lélek Isten 
után; csak közvetítők segítségével tudott hozzá eljutni. 
A mélyebb, nemesebb lelkeket nem elégítette ki az üres 
ceremónia és a sok külsőség. Megújulás, felfrissülés 
után áhítozott a lélek; lelki béke, üdvbizonyosság, hit
beli meggyőződés és reménység kellett a világnak. Az 
emberek egyre jobban érezték, hogy nem az egyház 
a vallás és hogy a hagyományokon és szokáson túl 
lennie kell valaminek, amely feltétlen figyelmet köve
tel a maga részére s ez a lelkiismeret. Már az 1526. évi 
speyeri birodalmi gyűlésen kimondották, hogy „a lelki
ismeretet sem égi, sem földi teremtmény nem irányít
hatja, csupán Isten és az ő Igéje; aki a lelkiismerete 
ellen cselekszik, az az antikrisztus". Luther volt ennek 
az új kornak úttörője. Megmutatta a világnak, hogy a/, 
egyházi élet magában véve még nem vallás; a vallás 
Istennel való benső életviszony, melynek gyújtópontja 
a hit s ez a hit mindent a Jézus Krisztusra épít. A 
katholikusok szerint a hit az egyház tanításának igaz
ként való elfogadása és a dogmák előtt való kényszeríí 
meghódolás. Luther szerint bizalom az Istenben, szó
val Istenben való élet. Azt írja Luther „A keresztyén 
ember szabadságáról" c. munkájában, hogy „a ker. 
ember a bit által mindeneknek szabad ura és senki
nek sincs alávetve". A ker. embert nem külső erőszak 
kötelezi, hanem a lelkiismerete s ezért maga felelős 
cselekedeteiért és életéért. így nyert az ember szemé
lyisége új értékelést és jelentőséget. Ez az örvendetes fel
fedezés kiegészül azzal, hogy viszont ..a szeretet által a 
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keresztyén ember mindeneknek készséges szolgája és 
/nindenkinek alá vagyon vetve". 

A speyeri birodalmi gyűlésen az evangélikus ren
glek bizonyságot tettek hitükről és protestánsoknak 
nevezték magukat, mert ez a szó: „protestare" annyit 
tesz, mint bizonyságot tenni. Tanításuk igazságáról 
a lelkük mélyéig meg voltak győződve, ezért tettek oly 
erőteljesen bizonyságot róla. Az emberi tekintély he
lyére az isteni tekintélyt, az elvilágiasodott egyház 
helyére az eredeti, tiszta keresztyénséget emelték. Taní
tásuk forrása és alapja nem emberi írott könyvek és 
tanítások özöne volt, hanem az Isten örök Igéje. Ez-
xel szemben a birodalmi gyűlés többsége emberi tekin
télyekhez bilincselte magát. Ezen a gyűlésen a forma
vallásosság küzdött az élet vallásával s ez utóbbi győ
zött minden császári és pápai ellenálláson és erőszakon. 

De más lett a politikai élet is. Kezdetben a refor
máció hívei mint egy egységes párt léptek a nyilvá
nosság elé és éles ellentétbe kerültek az állammal. Ké
szek voltak ugyan megadni a császárnak, ami a csá
száré és az államnak, ami az államé, de legbensőbb és 
legegyénibb lelki dolgaikba nem engedtek beleszólást 
sem a császárnak, sem a kormánynak. Az állam nem 
lehet bírája a lelkiismeretnek; feladatköre nem ter
jedhet a világi élet területén túl. S a speyeri hitvallók 
e tekintetben jóval megelőzték korukat, ö k előre lát
ták, hogy a politika nem járhat együtt a vallással. Ez 
volt az oka annak, hogy a speyeri birodalmi gyűlés is 
két pártra szakadt s ez a politikai megoszlás beszivár
gott lassanként minden kultúrállam életébe, ami har-
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cot jelentett ugyan, de e harcokban megtisztulnak a 
nézetek és oly irányt keres az állami élet, amely veze
tőknek és vezetetteknek egyaránt javára szolgál. A re
formáció felszabadította az államot az egyházi gyám
kodás alól, de egyúttal megtanította és arra nevelte az 
államot, hogy különböző felekezetek mellett is lehet 
egységes állami életet élni. Ez ugyan nehezebbé tette 
számára az életet, de épp ezért felemelte az államot 
hivatása és rendeltetése magaslatára. S az élet meg
mutatta, hogy csak az az állam tud élni, fejlődni, hatal
massá és naggyá lenni, amely nem a felekezetek lélek
számaránya szerint csinál politikát, hanem az igazság 
szerint. A magyar nemzet története számos példát tud 
felmutatni arra nézve, hogy melyik korszaknak kö
szönhetünk több áldást? Annak-e, amikor a nemzet a 
többség kedvéért valláspolitikát folytatott, vagy annak, 
amikor csak az igazság politikáját űzte? 

A speyeri protestációért hálás szívvel áldjuk az 
Istent, mert általa egy haldokló világ rozsdás bilin
cseiből kiszabadította az emberi lelket s ettől fogva 
szabad lett bizonyságot tenni az életről. Ennek a bi
zonyságtételnek forrása pedig a protestantizmus világ
meggyőző ereje. Európa minden országa megnyitotta 
előtte kapuját. Ma már Rómában is van evangélikus 
templom és Spanyolország is elismeri világtörténelmi 
jelentőségét. Az a tény, hogy a világháború után a 
gazdasági élet és a világpolitika súlypontja a protes-
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táns szellemű Amerikába esett át, sok tekintetben a pro
testantizmus erejének és életrevalóságának tulajdonít
ható. A keresztyén vallást megmentette a megmereve
déstől és a vallásos életet az eddiginél jóval magasabb 
fokra emelte; megváltoztatta az egész keresztyén világot. 
A mívelődésnek új értéket és jelentőséget adott s ily 
módon megtermékenyítette a szellemi életet. Luther 
iskolák alapítására buzdította népét és Melanchthont 
„Németország tanítómestere" gyanánt tisztelték; a pro
testantizmus utánuk is mindenkor különös céljának 
tekintette és programmjául vallotta az iskolaügy és 
az általános népmívelés felkarolását. Bizonysága en
nek, hogy a protestantizmus egész sor nagy embert 
adott a világnak. Schiller, Goethe, Kant, Fichte mint 
költők és filozófusok; Rembrandt mint festőművész; 
Bach mint zeneművész; Schleiermacher mint prédi
kátor; Pestalozzi mint nevelő; Newton mint termé
szettudós szerzett a protestantizmusnak elévülhetetlen 
érdemeket. Pedig itt is csak néhányat neveztünk meg 
a kiválóbbak közül. A mi magyar népünknek a pro
testantizmus adta a Thurzókat, Illésházyakat, Nádas-
dyakat, Bocskay Istvánt, Bethlen Gábort, a Rákóczia-
kat, Thököly Imrét, szabadsághős fejedelmeinket, Wilt-
nyédy Istvánt, Kossuth Lajost, a Prónayakat és Rad-
vánszkyakat, a szigetvári Zrínyit, a két Wesselényit, 
a Tiszákat, Görgey Artúrt, Szilágyi Dezsőt, Horthy 
Miklóst, — költő és író nagyjaink közül Berzsenyit, 
Petőfit, Tompát, Aranyt, Jókait, Mikszáthot, Gyulai 
Pált, Kölcseyt, a magyar himnusz, Pappvárynét, a 
Nemzeti Hiszekegy költőjét, Kazinczy Ferencet, Bajza 
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Józsefet, Kis Jánost, Csokonait, a világháború költőit. 
Gyóni Gézát és Végvárit, Böhm Károlyt, a legnagyobb 
magyar bölcselöt, Apáczai Cseri Jánost, Hermann 
Ottót, Benczúr Gyulát, Petrőczy Kata Szidóniát, a leg
kiválóbb magyar nőköltöt, Schulek Frigyest, a Halász
bástya és Mátyás-templom alkotóját s a tudománynak, 
művészetnek, közéletnek számtalan jelesét. Ki győzné 
mind elszámlálni? Bizony nem a százalékszám ará
nyában verítékeztünk és véreztünk a hazáért. — Ez 
az élet bizonyságtétele. 

De bizonyságtevés volt a szenvedése is. Fényes 
jövendőjéért vére hullásával áldozott. Az ellenrefor
máció erőszakkal és csellel egyaránt pusztította. A 
harmincéves háborút protestáns vérrel, protestáns öz
vegyek és árvák könnyével írta meg a történelem. 
Hogy mit szenvedtek a magyar protestánsok Belgiojoso, 
Caraffa, Básta dúlásai alatt, azt nem tudják sem törté
nethamisítással, sem más módon elfeledtetni velünk. 
A hazai börtönök és gályarabok mind megannyi be
szélő tanúi annak, mily elbűvölő szépségű és erejű 
bizonyságtétel volt a magyar protestánsok szenvedése. 

A protestantizmus igazságáról végül bizonyságot 
tett a cselekvő szeretet is. A mi egyházunk nem ural
kodni, hanem a szeretet által szolgálni akar. Wichem, 
Fliedner, Bodelschwing a keresztyén szeretetet harcba 
indították az általános testi és lelki nyomor ellen. 
Nőegyletek, leány- és ifjúsági egyesületek, börtön- és 
utcagondozás ennek a hatalmas cselekvő szeretetnek 
bizonyságai. A Gusztáv Adolf-egyesület és a magyar 
gyámintézet .,az egymás terhét hordozzátok és úgy 
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töltsétek be a Krisztus törvényét" elvét valósította 
meg ragyogó eredménnyel. 

A speyeri protestáció tehát a jövendő nagy élet
követelése volt, mert az evangyéliom ereje hatotta át. 
Áldjuk érte az Istent. Áldjuk azzal a szent meggyő
ződéssel, hogy a legszebb protestáció a tett, amely 
erős akaratból és tiszta lelkiismeretből fakad. Meg
győződésünket pedig szentelje meg a jövőben is az 
Isten Igéje. 

Függelék. 
A speyeri birodalmi gyűlés 400 éves jubileuma az 

egész világ protestantizmusának ünnepe volt. A pro
testáció emlékére minden protestáns templomban és 
iskolában ünnepet ült és hálával áldozott Istennek a 
hálás utókor. 

Hazánkban nemcsak külön-külön az iskolák és a 
gyülekezetek elevenítették fel a speyeri protestáció 
történelmi emlékét, hanem 1929 április hó 21-ikén 
országos jubiláris ünnepség keretében is megünnepel
ték a speyeri nagy napok 400 éves fordulóját, mely 
ünnepe volt minden magyar evangélikusnak és refor
mátusnak. Az országos ünnepség istentisztelettel kez
dődött; a Deák-téri evang. templomban D. Raffay Sán
dor püspök, a Kálvin-téri ref. templomban Muraközy 
Gyula kecskeméti lelkész tartott ünnepi beszédet. A 
templomi hálaadó istentiszteletek után az ünnepélyt a 
budapesti új városháza nagy tanácstermében folytatták 
az ország kormányzója képviselőjének, az országgyűlés, 
a legfelsőbb bíróságok és hatóságok előkelő küldöttsé-
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gének, minisztereknek, a főváros főpolgármesterének 
és kiküldötteinek, valamint számos vármegyei és tan
testületi kiválóságnak jelenlétében. Geduly Henrik 
evang. püspök imája után Dókus Ernő ref. egyete
mes konventi elnök többek közt rámutatott arra, hogy 
a magyar protestantizmusnak az ellen kell tiltakoznia, 
mintha ,,mi protestánsok csak 400 éve lennénk itthon 
e hazában. Szent István, IV. Béla és Mátyás éppúgy 
a miénk, mint ahogy a katholikus magyarság velünk 
együtt törzsének és elődjének vallja Árpádot és a hét 
vezért". Az ünnepség során D. Kovács Sándor egye
temi tanár és Antal Géza dunántúli ref. püspök mél 
tatták a nagy nap fontosságát. Br. Radvánszky 
Albert, egyetemes egyházunk felügyelője záróbeszédé
ben kiemelte, hogy a protestantizmussal szemben ma 
is számottévő erők állanak, amelyeket kicsinyelni 
nem lehet. Ezek sorában különösen a vallásellenes 
irányzatokkal kell számolnunk, melyek meg akarják 
fosztani a lelket az Istentől kapott legdrágább érték
től: a valláserkölcsi igazságoktól. Sajnálkozással álla
pítja meg, hogy a magyar protestantizmus e nagy ju
bileumán nem ünnepelhetnek velünk együtt a meg
szállott területek magyar protestánsai. Az ünnepséget 
dr. Ravasz László ref. püspök imája és a Himnusz 
zárták be.') 

A Speyer városában 1929 pünkösd napján tartott 
jubiláris ünnepség az egész világ protestantizmusának 

') Az emlékünnepről a két protestáns egyház Emlékkönyvet 
fog kiadni, amely az összes beszédeket és előadásokat szószerinti 
hűségben tartalmazza. 
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érdeklődését felkeltette. A világ protestantizmusának 
fölemelő hála- és életnyilatkozata volt ez. Az ünnep
ség minden részletében világraszóló volt. Mintegy 
120.000 részvevő gyűlt össze a lankás dombvidéken 
fekvő szép német városban, ahol három nagy evan
gélikus templomból áradt a hála zsolozsmája Isten 
felé. Pünkösd napján az egész város ünnepi díszbe 
öltözött. A házakon annyi zászló lengett, hogy néme
lyiket nem is lehetett látni a sok lobogótól. Az evan
gélikus templomokban a mai Németország legkiválóbb 
egyházi emberei: Rendtdorf, Hesselbacher, Richter és 
Stöckel lelkészek végezték a hálaadó istentiszteletet. 
A reformáció világtörténelmi jelentőségét Fahrenhorst, 
a kiváló berlini egyetemi tanár méltatta. Hazánkból 
27 egyházi férfiú jelent meg Geduly Henrik evang. és 
Balthazár Dezső ref. püspökök vezetésével. A magyar 
protestantizmust ez alkalommal nagy mcglisztelés 
érte, mert a nevezetes birodalmi gyűlés emlékezetére 
emelt speyeri főtemplomban (Gedáchtnisskirche) Bal
thazár Dezső ref. püspök hirdette német nyelven az 
apostolok és reformátorok munkájának áldásait. 
Geduly Henrik evang. püspök az ünnep estéjén beszélt a 
magyar evang. egyház évszázados küzdelmét jelentő 
protestációjáról, a gályarabok és vértanúk szenvedésé
ben megnyilatkozó hősies ellenállásáról az ellenrefor
máció pusztító törekvéseivel szemben. Érdekes jelen
sége volt az ünnepségnek, hogy korhű jelmezekben le
hetett látni a protestáló ősök lovas menetét, melynek 
élén János, szász választófejedelem, Agrikola János, 
Melanchthon Fülöp, Hesseni Fülöp, György, branden-
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burgi őrgróf, Braunschweigi Ernő herceg és Braun-
schweigi Ferenc, valamint Anhalt hercege lovagoltak; 
utánok a protestáló városok tanácsai jöttek fényes 
kísérettel. Pünkösd harmadnapján volt a protestáció 
ünnepélyes emléknapja, melyen D. Zschamack königs-
bergi egyet, tanár tartott előadást a protestáció jelen
tőségéről. Az ünnepélyes nyilatkozatok során Baltha-
zár Dezső a protestantizmust védő világszövetség ne
vében beszélt. 

A magyar kiküldöttek pünkösd vasárnapján meg
látogatták Worms-ot, ahol a hatalmas Luther-emlék
mű előtt tettek tisztességet a nagy reformátor emlé
kének. Ekkor történt meg először, hogy az utca népe 
magyar nyelven hallgatta az „Erős várunk nekünk 
az Isten" egyházi énekünket. 

Az ünnepségek emléke is élessze bennünk a hit-
hűség tüzét és tegyen bennünket a bátor ősök méltó 
utódaivá. 

A szerző a következő forrásmunkákat használta: 
1. „Die Speyerer Protestationsgedáchtnisfeier. 1929''. 
2. D. Drescher: Die Protestation und Appellation 

der Evangelischen Standé auf dem Reichstag 
zu Speyer 1529. 

3. D. Július Ney: Die Appellation und Protestation 
der Evangelischen Standé auf dem Reichstag 
zu Speyer 1529. 

4. Emil Heuser: Die Protestation von Speyer. 
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