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Pro memoria. 

A dunántúli ágostai hitvallású evangelikus egyházkerület jubiláris köz-
gyűlése a vele kapcsolatos ünnepségekkel együtt az 1917. évi szeptember 
hó 25.—27. napjain Sopronban folyt le, a kerület egyházi és kulturális 
életének eme középpontján, ahol az újabb nemzedék alkotásai mellett régi 
nagy idők történelmi emlékei hirdetik Istennek csodálatos és nagyságos 
dolgait és ringatják a fogékony lelket ünnepi hangulatba. 

A vendéglátó soproni gyülekezet Ziermann Lajos lelkész és Heimler 
Károly dr. egyháztanácstag, városi főkapitány vezetése alatt működő rendező-
bizottsága már heteken át megtett minden szükséges előkészületet arra, 
hogy az ünnepi közgyűlés kívülről érkező tagjai és részvevői a mostani 
nehéz idők közepette is lehetőleg méltó fogadtatásban részesüljenek és 
mindenek ékesen és szép rendben folyjanak. Valamennyi helyi lapban az 
ünnepi alkalmat méltató cikkek köszöntötték a kerületi közgyűlést. Az 
„Evangelikus Egyházi Élet" szeptember 23.-iki 43. száma kétszeres terjede-
lemben ünnepi számként, teljes ünneprenddel és szállásjegyzékkel, jelent 
meg s a rendezőbizottság intézkedése folytán tájékoztatóul osztatott szét az 
ünnepi vendégek között. Szép találkozás volt, hogy „A soproni evangelikus 
egyházközség történeté"-nek I. kötete, Payr Sándornak, a soproni theologiai 
akadémia nagytudományú egyháztörténészének munkája, a gyülekezet jubi-
láris kiadványa, ugyancsak közvetlenül a kerületi gyűlés előtt hagyta el a 
sajtót és vált hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A gyülekezet épületei 
zászlódíszt öltöttek. A templom délszaki növényekkel és fenyőágakkal diszítve 
várta az ünneplő közönséget. A gyülekezet tagjaiban élő keresztyéni vendég-
szeretetnek a háborús idők nehézségei között kétszeresen becses megnyilat-
kozása és szép tanújele volt az a tény, hogy a 200-at meghaladó számban 
érkezett közgyűlési tagok és ünnepi vendégek legnagyobb része magán-
házaknál talált szállást. Az érkezők fogadása és elszállásolása körül a Hetvényi 
Lajos vallástanár vezetése alatt álló „líceumi diákszövetség" lelkes tanuló 
gárdája fürge szolgálatrakészséggel segédkezett a rendezőbizottságnak. A 
templom melletti iskolaépületben elhelyezett tudakozó irodában Laschober 
Gusztáv népiskolai igazgató vezetése mellett a theologiai akadémia hall-
gatói szolgáltak minden szükséges felvilágosítással. Az ünnepségek tervszerű 
lefolyásának igen kedvezett az a gyönyörű nyárias idő is, mely az ősz 



beálltát alig tette érezhetővé. Az utcai világításnak szintén háború-okozta 
hiányait Isten jóvoltából bőven pótolta a növekvő hold ezüstfénye. 

Szeptember 25.-én, kedden, reggel '/28 órakor az evangelikus ifjúsági 
és olvasó-egyesület újonnan szervezett harsonakara Kindler Mihály tanító 
vezetése alatt a népiskola dísztermében nyitott ablakoknál elhelyezkedve 
a „Dicsérd, én lelkem, a dicsőség örök királyát" kezdetű egyházi énekkel 
jelezte az ünnepségek kezdetét és ezzel megadta az egész jubiláris gyűlés 
alaphangját. Ez az ünnepi harsonazengés most annyival inkább jólesett, 
mert a templom tornyáról csak egy árva harang „hívta az élőket", míg a 
többi hadba vonult, hogy halálosztó harci eszközzé átalakítva teljesítse 
kötelességét a haza védelmében. 

A harsonakar avató hangjai mellett vonult be Sopron valamennyi alsó 
és középfokú iskolájának evangelikus növendékserege az ünneplő közön-
séggel együtt a feldíszített templomba gyámintézeti gyermekistentiszteletre. 
Felejthetetlen, szivet-lelket felemelő és felmelegítő látvány volt az Úr házá-
ban egybegyülekezett, mintegy 2000 főnyi növendéksereg, a soproni gyüle-
kezet és jó részben a dunántúli egyházkerület zsengéje, jövendőnk virágzó 
reménysége. A gyermekistentiszteletet Ziérmann Lajos helybeli lelkész tar-
totta a „Dresdener Kinderharfe"-ból magyarnyelvre átültetett liturgia kereté-
ben I. Ján. 3, 18 alapján.*) Ez alkalommal vették először használatba a 
Kapi Gyula által szerkesztett és a dunántúli ének- és zenepártoló-egyesület 
által az áldozatkészségéről ismert Benkő Géza soproni egyháztag támogatásá-
val kiadott „Gyermeklantot", melynek egyes magyaros dallamú vallásos 
énekei a gyermekekkel együtt a közönséget is magukkal ragadták. A 274 
koronányi offertoriumot a kerületi gyámintézet a Sopronban tervezett evan-
gelikus polgári leányiskola javára ajánlotta fel. 

A többi ünnepségek és gyűlések a következő rend szerint folytak' le. 
Délelőtt 9 órától az egyházkerületi Evangéliomi Egyesület, V2I2 órakor 

az Ének- és zenepártoló Egyesület, 12-kor az egyházkerületi Tanítóegyesület, 
délután '/23-kor az egyházkerületi Gyámintézet közgyűlése, amelyek mind-
egyikének volt a szokásos napirend mellett egyszersmind többé-kevésbbé 
kidomborodó ünnepi vonása is. Este lk7—8-ig folyt le az áhítatos közön-
séggel zsúfolásig megtelt templomban az egyházkerületi gyámintézet refor-
mációi emlékünnepélye a következő programm szerint: a) Közének: Ébred-
jelek fel, halljátok. D. É, Κ• 274. b) Imádság. Takáts Elek, a veszprémi 
egyházmegye esperese, c) Rheinberger: Fantázia Es-dur, Altdörfer Viktor 
soproni karigazgató orgonajátéka, d) Prőhle Károly theologiai akadémiai 
tanár ünnepi előadása „A reformáció lényegéről és jelentőségéről", e) Brahms 
egyházi ének, özvegy dr. Zsigmond Gyuláné Rátz Vilma úrnő szóló-éneke 
Altdörfer Viktor karigazgató orgona- és Zupancic Miklós zenetanár mély-
hegedü-kiséretével. f ) Pálmai Lajos egyházkerületi gyámintézeti elnök elő-
adása a gyámintézet hivatásáról, g) Bach: Óh miért szomorkodol, vegyes 

*) Ezt az alapigét könyvjelzőre nyomtatva az istentisztelet után emlékül az összes 
gyermekek megkapták. 
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kar, a soproni egyházi énekkar karéneke, h) Menyhárd Frigyes helyi lelkész 
záróimádsága, i) Közének: Ébredjetek, itt az idő. D. É. K- 274, 4. Az 
ünnepély végén tartott offertorium eredménye 664 Κ 57 f volt. 

Másnap, szerdán, szeptember 26.-án ismét a harsonakar áhitatkeltő 
koráijátéka (Erős vár a mi Istenünk) után 9 órakor kezdődött a jubileumi 
istentisztelet. A templom ismét megtelt ünneplő közönséggel, melynek sorai-
ban a meghívott vármegyei, városi és egyéb hatóságok és intézetek kép-
viselői is helyet foglaltak. A reformáció diadalénekének elhangzása után az 
oltári szolgálatot Ziermann Lajos helyi lelkész végezte alkalmi imával és a 
46. zsoltár felolvasásával. Ünnepi karének után Kapi Béla, az egyházkerület-
nek az ékesenszólás adományával ritka mértékben megáldott ifjú püspöke, 
mondott ugyancsak az oltár előtt ünnepi szentbeszédet Zsid. 10, 19 és köv. 
versei alapján. — A közénekkel végződött istentisztelethez szorosan csatla-
kozott az egyházkerület ünnepi közgyűlése. A közgyűlést dr. Berzsenyi Jenő 
kerületi felügyelő nyitotta meg. Dr. Zergényi Jenő, áoproni felsőegyházmegyei 
és helyi gyülekezeti felügyelő, dr. Töpler Kálmán polgármester és Cziráky 
József gróf főispán üdvözlő beszédei után a közgyűlés a reformáció örök-
ségéhez hű ragaszkodást fogadva Isten iránt való háláját foglalta ünnepi 
jegyzőkönyvi határozatba; kegyelettel emlékezett meg továbbá I. Ferenc 
József királyunk elhunytáról, hódolattal üdvözölte az új királyt, hálával az 
érettünk küzdő hadsereget és végül a nemzet jogos igényeit megóvó béke 
érdekében emelte fel szavát. Majd a püspök kihirdette a reformáció jubileuma 
alkalmából hirdetett pályázatok eredményét. Ε szerint a történeti munka 
pályadíját Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész a somogyi egyházmegye 
történetével, az ünnepi óda első díját Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész, 
a másodikat Sántha Károly nyugalmazott sárszentlőrinci lelkész, a refor-
máció áldásairól szóló népszerű iratra hirdetett pályázat első díját Szalay 
Mihály gyékényesi lelkész, a másodikat pedig Fenyves Ede mencshelyi 
lelkész nyerte el. Az egyházkerületi közgyűlésnek ez az ünnepi része a 
himnusz eléneklésével nyert méltó befejezést. — Ezután délutáni '/22-ig, vala-
mint másnap, 27-én, délelőtt 8—12 óráig kiszabott napirendjét tárgyalta 
le a közgyűlés. 

Még szerdán, 26-án, délután és '/26 óra között a közgyűlés tagjai 
és egyéb nagyszámú résztvevők Payr Sándor theologiai akadémiai tanár 
vezetése mellett megtekintették Sopron városának az Evangélikus Egyházi 
Élet szeptember 23-iki számában részletesen felsorolt egyháztörténeti emlékeit. 
A városi múzeum, a régi evangélikus temető, a gyülekezeti kincstár és a 
szentgyörgy-utcai Eggenberg-ház voltak ennek a rendkívül tanulságos kör-
útnak főállomásai. Az utolsó állomás aztán még felejthetetlenül szép és 
megható ünnep. színhelye volt. Az Eggenberg-ház udvarán és emeleti 
folyosóin gyülekezett össze az ünneplő közönség még egyszer közös 
istentiszteletre. A kövek néma beszédének itt is Payr Sándor adott hangot, 
amikor a folyosó könyöklőjébe beépített, történelmi nevezetességű szószékről 
hirdette Isten igéjének világításában a történet nagy tanulságait. Kezdetül 
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az „Erős v á r . . . " , végezetül a „Maradj meg kegyelmeddel" kezdetű korálok 
egy-egy versszakának a harsonakar vezetésével való eléneklése adott méltó 
keretet ennek az egyszerűségében annyira megkapó ünnepnek, mely viszont 
általában az egyházkerület jubileumi ünnepségeinek méltó befejezése volt. 

A kegyelem Istenéé legyen a hála és a dicsőség azért, hogy e vér-
zivataros idők közepette ilyen szívet-lelket felemelő, a nagy alkalomhoz a 
külső keretek szerénysége és egyszerűsége mellett is belsőképen, a szellemi 
tartalom tekintetében méltó, az egyházkerület és a soproni gyülekezet éle-
tében maradandó emlékű ünnepet engedett megérnünk. 

* 

Az egyházkerületi közgyűlés elhatározta az ünnepségek alkalmával 
elhangzott beszédek és egyéb ünnepi megnyilatkozások kinyomatását. Ezek 
itt következnek. 



I. 

Gyermekistentisztelet. 

Ziermann Lajos soproni lelkész gyermekistentiszteleti beszéde. 

Dicsérd, én lelkem, a dicsőség örök királyát, 
Szállj fel trónja elé, mondván néki buzgó hálát. 
Zúgó harang, 
Ének és orgonahang 
Mind csak az ő nevét áldják. 

Dicsérd az Urat, ki mindent oly bölcsen intézett, 
Aki hatalmának szárnyain hordozott, védett. 
Nagy irgalmát 
Árasztja mindennap rád, — 
Áldását mindenütt érzed. 

Dicsérd öt, ki csudálatosan alkotott téged : 
Tőle nyer lelked erőt, üdvöt s tested épséget. 
Gond s baj között, 
Balsors mikor üldözött, 
Hiven takargatta élted. 

Dicsérd őt, kinek szerelme rád harmatként árad, 
Áldással ő koronázza szorgalmas munkádat. 
El ne feledd, 
Mennyi jót tesz teveled 
S tőle hited miket várhat! 

Dicsérd őt, mert boldogok, kik ő benne remélnek; 
Jöjjetek, zendüljön ajkunkon háladó ének. 
Ki hive vagy, 
Áldd, magasztald őt s vigadj. 
Dicsőség legyen nevének. 

» 
Kedves Gyermekeim! 

Ha az ember tavasszal vagy nyár elején kint jár az erdőn, mezőn, 
akkor minden bokorból, minden zeg-zugból, sőt még a kék levegőégből is 
vidám madárdal zeng feléje. S ha sötét, koromsötét, viharos éjszaka éri 
kint utói az embert, akkor hallja, amint egyik-másik bokorból, a csipke-
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bokorból, a tövis és tüske között különösen szépen dalol az egyik kis madár. 
Ez a kis madár a fülemile. 

Igen, a fülemile madár még koromsötét, viharos éjszakában, a csipke-
bokorban, a tövis és tüske között is dicséri az Urat. 

S így tesztek most ti is. A páratlan világháború zivatarai, őrjöngései 
közt, a fegyverek zajában, a fájdalmak és siralmak éjszakájában, amikor 
milliók és milliók a prófétával keseregnek: „Óh, ha valaki az én fejemet 
vizekké változtathatná és az én szememet könnyhullatásoknak kútfejévé, 
hogy éjjel-nappal siratnám az én népem leányának megöletet tek!" (Jer. 9. 1.) 
— ti dicséritek az Urat és így énekeltek: „Dicsérd én lelkem a dicsőség 
örök királyát!" 

S ez így helyes és természetes. Hisz ti — éveitek számát tekintve — 
bent vagytok a tavaszban s ez iszonyatos világháború közepette is érzitek, 
hogy még jönni fog, még jönni kell egy jobb kor, mely után most már 
nem százezrek, hanem millók ajaka epedez. 

Dicséritek az Urat s veletek együtt mi is dicsérjük az Urat, mert az 
Ur a világháború közepette is megáldott bennünket mindennemű testi és 
lelki áldásokkal. 

Dicsérjük az Urat, mert a zsoltáríróval szólva, sorsunk kies helyen 
esett, szép örökség jutott nékünk. (16. Zs. 6.) Mi itt Dunántúlban — más, 
az ellenség által látogatott s elpusztított vagy veszélyeztetett országrészek-
hez képest, — valóságos Kánaánban, paradicsomban lakunk s Isten itt a 
a közelmúlt jó aratás alkalmával újból elegendő eledelt adott minden testnek. 

Dicsérjük az Urat, mert megérnünk engedte a nagy jubileumi eszten-
dőt, a hítjavitás 400 éves fordulóját, melyet mi már régen piros ceruzával 
jelöltünk meg az évek és napok jegyzékében s melyen Lutherrel együtt 
így szeretnénk vigadni : 

„Jer, örvendjünk keresztyének, 
Jer, énekeljünk vígan; 
Gyülekezzünk ifjak, vének, 
Az Úr szent hajlékiban ; 
Ki atyai szeretetből 
Megváltott veszedelmünkből, 
Dicsérjük hálaadással." 

S dicsérjük mi soproniak az Urat különösen azért is, mert ebben a 
jubileumi esztendőben itt — szinte azt szeretném mondani, a magyarországi 
Wittenbergben — (Amint Wittenbergből elterjedt a reformáció Németországba, 
úgy Sopronból Magyarországnak dunántúli részeibe.) — üdvözölhetjük egy-
házkerületünk nagyrabecsült vezérférfiait, lelkészeit, tanítóit s velük együtt 
megtarthatjuk ezt a gyermekistentiszteletet. Dicsérjük az Urat, mert most, 
amikor már-már úgy látszott, mintha teljesen kitépték volna még gyökereit 
is a nótának népünk s gyermekeink szivéből, megérnünk engedte, hogy 
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a legszebb korálokat, énekeket, dalokat ebben a szép gyermeklantban, 
mintegy csokorba gyűjtve, néktek jubileumi ajándékkép átadhatjuk. 

Mindezért dicsérjük az Urat. „Dicsérd én lelkem a dicsőség örök 
királyát!" S legjobban dicsérjük az Urat, ha megszívleljük azt, amit az oltár 
előtt felolvasott szent ige mondott. Ezt az igét újból felolvasom. Figyeljetek ide ! 

„Fiacskáim, ne szeressük egymást csak beszéddel és nyelvvel, hanem 
cselekedettel és valósággal/" (Ján. I. 3. 18.) 

Ebben a rövid igében a szeretetről vari szó. Azt mondja ez az ige, 
hogy szeressük egymást. Az egymás iránti szeretetet Jézus parancsolatnak 
mondja. Keressük s olvassuk fel Jézus ezen szavait! Máté 22. 37—39-ben 
azt mondja : „Szeressed a te Uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelked-
ből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig 
hasonlatos ehhez: Szeressed felebarátodat, mint te magadat!" Ján. 13. 34-ben 
pedig így szól: „Uj parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, 
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." Tehát az egymás 
iránti szeretetet második és nagy parancsolatnak, majd meg új parancsolatnak 
mondja az Ur. 

Ebből látjuk, hogy az egymás iránti szeretet elsőrendű, nagy, fontos, 
súlyos, szent parancsolat. S hogy ma evvel foglalkozunk, az helyes. Nagy 
időket érünk, jelentőségteljes órában gyülekeztünk itt össze. Ehhez az időhöz, 
órához csak nagy, fontos, súlyos, szent szavak illenek, mint aminőket ma 
János apostol mond nékünk. 

Hogy milyen apostol volt János, azt tudjátok, de ha nem is tudnátok, 
megállapíthatnátok a mi rövid szent igénkből, ill. annak első szavából, mely 
így hangzik: „Fiacskáim!" 

Ebből a szóból: „Fiacskáim!" szeretetet érzünk ki. Aki ily melegen 
szólít: „Fiacskáim!", az szeret. S János tényleg szeretett, annyira, hogy őt 
a szeretet apostolának mondják. 

Erről a János apostolról beszélik, hogy mikor már igen öreg volt, már 
járni s szólni se tudott igen, széken vitette magát a gyülekezetbe s mindig 
csak ezt prédikálta: „Fiacskáim, szeressétek egymást!" S erről a Jánosról 
még az apostolok idején azt mondták, hogy sohasem hal meg. (Ján. 21. 23.) 
A hagyomány pedig azt tartja róla, hogy csak alszik sirjában, hogy szíve 
ott is dobog s lassan csendben megmozgatja hantjai felett a göröngyöt. 

Ma, most, édes gyermekeim, úgy érzem, mintha kiszállt volna János 
apostol a sírból, mintha ide jött volna közibénk, hogy minket s különösen 
titeket szeretettel köszöntsön s kér jen : Fiacskáim szeressétek, szeressük 
egymást! 

Egymást szeressük. 
„Egymás" alatt minden ember értendő, mint azt az irgalmas samari-

tánusról szóló példázatból láthatjuk. (Luk. 10. 25—37.) Az az irgalmas 
samaritánus nem kérdezte attól a szegény embertől, aki a jerichói úton 
rablók kezébe esett, ki vagy, mi vagy, hová való vagy, mi a neved, 
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vallásod, nemzetiséged? Nem. Ő csak azt látta, hogy itt egy embertársa 
nyomorúságban van, segítségre szorul s azért segített rajta. S ennek így 
kell lenni. Szeretetünk legyen hasonló ahhoz az isteni szeretethez, melynek 
szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága kifürkészhetetlen (Ef. 3, 18.), 
legyen olyan, mint az a krisztusi szeretet, mely minden esméretnél feljebb 
való (Ef. 3. 19). Szeretetünk legyen olyan, mint annak az akácfa-ligetnek, 
virágos mezőnek, zöld erdőnek ozondús illata, melyből kijut minden embernek, 
szegénynek, gazdagnak, boldognak, boldogtalannak. 

Ma, most is ilyen legyen a mi szeretetünk. S mégis azt mondom, 
ma, most ne keressük azt az embert, akit különösen szeretnünk s akin 
különösen segítenünk kell kerítéseinken túl, hanem kerítéseinken innen. 
Keressük s találjuk meg azt az embert elsősorban a mi egyházunkban. 

Egyházunkról tanultatok már mindannyian. Hallottátok mennyit szen-
vedett a múltban s mily nehéz sora van a jelenben. Hallottátok, hogy a 
német ev. egyháznak megvolt a maga 30 éves háborúja, a mi honi egy-
házunknak — szinte azt szeretném mondani — a maga 300 éves háborúja. 
Mi is elmondhatjuk visszatekintve a múltra: „Kívül harcaink, belül félelmink 
voltak." (Kor. II. 7. 5.) „Az én hátamon szántottak a szántók, és hosszú 
barázdát vontak." (129. Zs. 3.) S nemsokára — ha embersorba léptek — 
majd tapasztaljátok, hogy a mi egyházunk beteg, súlyos beteg. Ép azért 
sokan elfordulnak attól s úgy tesznek, mint az a háládatlan gyermek, ki 
tulajdon édes anyját, aki őt szülte, nevelte s éjjel-nappal ápolta, szegény-
ségében, betegségében, nyomorúságában elhagyja. Ne legyünk mi ilyen 
háládatlan gyermekek. Fogjunk össze, ápoljuk beteg édesanyánkat, drága 
evangélikus egyházunkat s annak nyomorgó tagjait, a szegény, gyenge 
egyházakat, a szórványban élő híveket, az özvegyeket, az árvákat. 

Egyházunk körén belül van egy intézet, amely különösen feladatává 
tűzte ki, hogy a szegény, gyenge gyülekezeteken, — melyek nem birnak 
templomot, iskolát építeni, lelkészt, tanítót eltartani — s a szórványban élő 
híveken, özvegyeken, árvákon segítsen. Ez az intézet a magyarhoni egye-
temes evangéliomi egyházi gyámintézet. 

A gyámintézetről hallottatok már s fogtok erről különösen ma este is 
hallani, azért most csak arra kérlek benneteket, legyetek a gyámintézetnek 
ina és mindenkor szorgalmas munkásai s hozzátok meg annak céljaira 
áldozataitokat! Ha elmentek a gyámintézeti persely, a gyámintézeti láda 
mellett, jusson eszetekbe János apostol szava s intése: „Fiacskáim, ne 
szeressük egymást csak beszéddel és nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valósággal." S jusson eszetekbe a gyámintézet jeligéje, melyet ott olvas-
hattok a gyámintézeti ládikán i s : Gal. 6. 10 . : „Azért míg időnk vagyon, 
mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen a tni hitünknek cselédivel." Ne feled-
kezzünk meg erről! Támogassuk hitünk cselédjeit, azaz hitsorsosainkat! 
Segítsük egymás t ! Szeressük egymást cselekedettel, va lóságga l ! 

A szeretet evangéliomi egyházunknak lelke. A szeretet evangéliomi 
egyházunkban azt a szolgálatot teljesíti, amit a tengeráramok a tengerben 
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teljesítenek. Folyton folyvást éltetadó mozgásban tartja, közvetíti a meleg-
séget, össszeköti a távolságokat. 

Ahol szeretet nincsen, ott hit sincsen, mert a szeretet a hitnek gyü-
mölcse. Luther — tudjátok — a hitet előtérbe állította, de ő mindig csak 
olyan hitre gondol, amely a szeretet által cselekszik. (Gal. 5. 6.) Egyik-
másiktoknak már kezében van a Luther képével díszített reformációi jubileumi 
képes levelezőlap. Azon megolvashatjátok Luthernek egyik fontos szavát : 
„A hit eleven, tevékeny, szorgalmas, hatalmas dolog. Nem kérdezi : kell-e 
jót cselekedni, hanem mielőtt kérdezik, már megtette és folyton megteszi." 

Az az egyház, amely nem tud jót cselekedni, szeretni, az zülött egyház, 
a felett meghúzták a lélekharangot, az romba döl. 

Egy művészt megbíztak, hogy egy rombadölt templomot fessen. És a 
művész — mindenek csodálkozására — nem egy romot festett, hanem egy 
szép, nagy, modern üres templomot, melynek tempiomládikái fölé a pókok 
vastag hálókat szőttek. Azt hiszem, értitek, mit akart ez a kép mondani. 

Igyekezzünk, hogy templomládikáink fölé a pókok ne szőhessenek 
hálót. Igyekezzünk, hogy egyházunk ne csak küzdő, hanem szerető egyház 
is legyen. S adjunk kifejezést egyházszeretetünknek avval, hogy örömmel 
megyünk a sokasággal az Úr házába (42. Zs. 5.). Szóljunk mint a zsoltár-
i ró : „Uram, szeretem a te házadban való lakásomat és a te dicsőséged 
hajlékának helyét." (26. Zs. 8.) Ne feledkezzünk meg Krisztus szaváról : 
„Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt." (Luk. 
11. 28.) Ne mondjuk, hogy jó protestánsok, jó lutheránusok, jó keresz-
tyénekvagyunk, ha egész esztendőn át elmegyünk a templom mellett. Nem, 
a jó protestáns, lutheránus, jó keresztyén minden vasárnap, ha lehet, még 
hétköznap is, bemegy a templomba, mert érzi, tudja, hogy a templomban 
s a templomban hirdetett igében Isten van jelen, amint azt egy szép ének 
mondja , melyet ez alkalomra megtanultunk : 

Zeng az ének, cseng az ének 
Szent falak közt ég felé, 
Buzgó hívek ajka zengi, 
Minden hangja Istené! 
Lépj be, lépj b e ! Im kitárja 
A szent hajlék ajtait, 
Hajtsd meg térded, nyisd meg ajkad, 
Isten lelke lakik Itt. 

Hallgat a nyáj, szól a pásztor, 
Hirdeti a szent igét, 
Dicsőíti, magasztalja 
Az egek nagy Istenét. 
Zárd szivedbe minden hangját, 
Hadd kisérjen sírodig; 
Melyet hallasz, az igében 
Isten lelke lakozik. 

Ámen, ámen ! szelíd áldást 
Zeng a pásztor ajaka, 
Szelíd áldást, mely alászállt, 
Mint az égnek harmata. 
Ámen, ámen! térj lakodba, 
Buzgó lélek, s higyj, remélj! 
A remélő, hivő szívben 
Istenünknek lelke él." 
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Folytathatnánk még ezt s még tovább beszélhetnénk arról, hogy sze-
ressük templomunkat, egyházunkat s azokat, kik egyházunk kerítésein belül 
vannak, szeressük hitsorsosainkat s ezek közt különösen a szegényeket, elha-
gyatottakat. De az idő rövid s úgy érzem, hogy ma, ezen ünnepélyes alka-
lommal egy-két szót még azokról is kell szólnunk, akik hazánk kerítésein, 
kőfalain belül s annak hős vérrel jelölt határain kívül vannak, vitéz apáink-
ról, testvéreinkről, fiainkról, kik bennünket annyira oltalmaznak s védenek, 
hogy mi itt nyugodtan ünnepelhetünk. Úgy érzem, hogy egy-két szót még 
szólnunk kell arról, hogy szeressük hazánkat s szeressük honfitársainkat. 

A haza s honfitársaink most különösen rászorulnak szeretetünkre, mert 
ők most tényleg olyanok, mint az az ember, akit ott a jerichoi uton a 
rablók kifosztottak s félholtra vertek. Nem szükség, hogy most bőven ecse-
teljem előttetek szegény magyar hazánknak s számtalan honfitársunknak 
igazán szomorú, siralmas helyzetét. Tudjátok, hogy bősz ellenségeink már 
negyedik esztendeje tábort járnak hazánk körül. Tudjátok, hogy már száz-
ezrek és százezrek elestek a haza védelmében, hogy megszámlálhatatlan 
sok vér folyt odakint a harctereken s megszámlálhatatlan sok könny idebent. 
Tudjátok, hogy a szívfájdalom s a nyomorúság mennyi sóhajjal ostro-
molja az egeket. Kedves fiaim, leányaim ! Ily sok nyomorúságra, szomorú-
ságra csak egy orvosság van, a szeretet. Ha valamikor, úgy most meg kell 
szívlelnünk szent igénket : „Fiacskáim, ne szeressük egymást csak beszéddel 
és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal." 

Nem elég most szép, vigasztaló szavakat mondani, nem, most tettek 
kellenek, most meg kell közelíteni a nyomort, letörölni a szenvedők arcáról 
a könnyeket, szeretettel ölelni magunkhoz a sebzett sziveket, 

Most úgy kell tennünk, mint a vándormadarak, melyek vándorutjukban 
különösen a széles, mély tengeren át egymást segítik, egymást támogatják. 

Egyik római császár (Titus) elveszettnek mondta azt a napot, amelyen 
semmi jót se tett. Vigyázzunk, hogy a mi napjaink ne vesszenek el! Hasz-
náljuk ki különösen ezeket a háborús napokat a jótékonyságra ! Mindjárt, 
mikor a háború kitört, rámutattunk itt a templomban s az iskolában arra, 
hogy hogyan és mint szolgálhatnak már a gyermekek apró szolgálatokkal 
a hazának s hazánkért küzdő, vérző katonáinknak. Nem akarom ezt most 
megismételni. Csak azt akarom mondani, hogy mennél tovább tart a háború, 
annál több alkalom kínálkozik arra, hogy megmutassuk, hogy mi ezer 
sebből vérző magyar hazánkat s annak sokat nyomorgatott népét nemcsak 
beszéddel és nyelvvel szeretjük, hanem cselekedettel és valósággal. Mutas-
sátok ezt meg ti is. Ti tehetős szülőknek gyermekei, ajánljátok a hazát s 
annak nyomorgó polgárait jó szüleiteknek segítségébe s hozzátok meg ma-
gatok is filléreiteket a haza oltárára. S ha olyan szegények volnátok, hogy 
egyetlen egy fillért sem áldozhatnátok a haza oltárán vagy egy-egy falat 
kenyérrel se csillapíthatnátok sok honfitársunk éhségét s ha olyan gyenge 
volna a ti karotok, hogy semmiféle a haza szolgálatában álló munkát még 
el nem végezhetne, szivetek elég erős ahhoz, hogy e hazáért s e haza 
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minden rendű és rangú fiaiért, különösen a mi hős katonáinkért imádkoz-
hassatok s így a szívetekben levő szeretetnek cselekedettel és valósággal 
kifejezést adhassatok. Erre szólítlak most is fel benneteket. Keljetek fel, 
tegyétek össze kezeteket s énekeljétek el velem azt az éneket és imát 
amelyet szintén ez alkalomra tanultunk : 

Véreim, magyarok, jer énekeljetek, 
A mi Istenünknek hálákat zengjetek. 
Megsegített ekkoráig bennünk nagy kegyelme 
S ha ő velünk, ki ellenünk ? Bízzunk hát ő benne ! 

Véreim, magyarok, ne szomorkodjatok, 
Özvegyek és árvák, ne siránkozzatok. 
Jó az Isten s nagy jósága gondot visel rátok. 
Vigasztaló angyalait küldi el hozzátok. 

Véreim, magyarok, jer imádkozzatok, 
Népek jó Atyjához hőn fohászkodjatok, 
Győzelemért, dicsőségért vitéz seregünknek, 
Békességért, boldogságért szegény nemzetünknek 

Ámen. 



III. 

A kerületi tanítóegyesület ünnepi közgyűléséből. 

a) Krug Lajos egyesületi elnök, soproni tanító ünnepi beszéde. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Kedves Kartársaim! 

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület képviseletében 
megjelentünk itt, Istennek hajlékában, hogy egy világraszóló eseménynek, 
egy mindennél nagyobb szellemi forradalom négyszázados emlékének néhány 
kegyeletes percet szenteljünk. 

400 éve, hogy az emberiség középkori ólmos álmába belecsattant egy 
szürke, jelentéktelen szerzetesnek éles, riasztó kalapácsütése. — A szokatlan 
zajra felrebbentek a maradiság omladékain csüngő denevérek és világosság 
szűrődött a babonák és lelki korlátoltság sötét, áthatlan éjjelébe. — Derengett . 

A tegnapot, a multat, eltemette a ma, a jelen és hamvaiból feltámadott 
phönixmadárként diadalmasan bontotta ki szárnyait a mosolygó ho lnap : 
a biztató jövő! 

Egy összeomló szellemi világ romjain keletkezett tehát az új, a szebb, 
a kívánatosabb élet. És mi, kik részesei vagyunk ezen új alakulatnak, ezen 
lelki közösségnek, azért ünneplünk ma — s miként Mohamed híve áhítat 
szülte, szent érzelmekkel fordul kelet felé, úgy irányítjuk mi is sugárzó 
tekintetünket a magasan csapongó protestáns öntudatnak, de egyszersmind 
mélységes igaz keresztyén alázatnak e fenségesen szép pillanataiban, a 
mi Mekkánk: a wittenbergai vártemplom ódon kapuja felé! 

Tehát ünneplünk! De nekem nem lehet tisztem, hogy a nagy refor-
mátort és művének jelentőségét széles koncepciójú beszédben ismertessem. 
Ezt megcselekszik helyettem majd mások. És különben is! A hitújítónak a 
múltba vesző idővel arányban növekedő történelmi alakját, örök életű művének 
lényegét, fellépésének szükségszerűségét, egész gigantikus nagyságában tárja 
elénk a Luther-irodalom könyvtárakat betöltő, szinte végtelen kötetsorozata. 

Nem kelek tehát versenyre azon nálamnál hivatottabb férfiakkal, akik 
a történelmi háttérből mind hatalmasabban kidomborodó szellemi óriásnak 
új mérföldjelzőivel és művének átalakító hatásával, a tudós minden fel-
készültségével foglalkoznak; de azt, hogy mi tanítók miért ünneplünk külön: 
indokolni tudom. 
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Minden protestáns tanító bizonyára felvetette már lelkében a kérdést : 
Vájjon mi teszi Luther Márton alkotását halhatatlanná ? És mi biztosítja, — 
feltételezi annak szakadatlan megújhodását, szünet nélküli fejlődését ? 

Ugyebár semmi más, mint az a körülmény, hogy a nagy hitújító a 
lángelme csodálatos ösztönével, megérzésével megtalálta alkotásához azt a 
vésszel-viharral dacoló gránittömböt, amelyen művét felépíthette. — Csak 
kiváltságos és valóban eget ostromló elméknek adatott meg az a képesség, 
hogy vibráló, megérző lelkük abban a pillanatban késztesse őket a cselek-
vésre, az alkotásra, amely a siker összes előfeltételeit már magában foglalja 
és amely épen azért a legalkalmasabb. Végtelen finom szövetű idegzetük 
titokzatos műhelyében készülnek azok az eszközök, amelyek a cél eléréséhez 
mindig a legmegfelelőbbek. A kiváltságosak eme kisded csapatjához tar-
tozott Luther Márton is. És akik néma csodálattal szemléljük a nagy refor-
mátornak minden emberi méreteket meghaladó halhatatlan alakját, még csak 
ma látjuk igazán a lelkében felhalmozott sokoldalú képességeknek pazar 
kincseit, amelyeknek csak teljes kihasználásával alkothatott az évezredek 
dicsőségét hirdető pyramisoknál is állandóbbat, nagyobbat . 

Utolérhetetlen volt ő mint szónok. Rábeszélő, szinte szuggeráló, le-
nyűgöző erejének bűvköréből senki sem vonhatta ki magát. Tollának, nyel-
vének csillogó szépségeit, vaslogikájának szofizmákkal ki nem kezdhető 
törvényeit, fegyelmezett, teremtő hatalmas agyának minden kipattanó szik-
ráját, hódolatot parancsoló egyéniségének minden kijelentését: ra jongó 
hittel és bizalommal fogadta a hívők milliós serege. 

És mégis! Ezen tündöklő isteni fegyverzetének minden fölényével sem 
győzte volna le támadóit és műve talán befejezetlenül marad, ha a jövőt 
takaró fátyolán is átható kutató szeme még idejében fel nem fedezi azt a 
területet, amelybe mélyen szántó ekevasát bízvást belesülyeszthette. 

Messze jövőbe tekintő szeme előtt talán pálmaligetes délibábként lebe-
gett vágyainak gyönyörű tája : a tudatlanság homályából kiemelt nép széles 
rétegein nyugvó műveltségének éltet adó, termékeny, áldást és forrást fa-
kasztó boldog tája! És ennek televényébe kívánta vetni szivet vesztegető 
tanításának áldott magvát. 

Terrenuma tehát a Krisztus egyházának megingathatatlan fundamentumán 
fejlődő iskola volt. Ezt állította működésének kellő közepébe. Ezt szemelte 
ki bevetendő területnek. Ezt avatta műhelyévé is. Ennek irta meg még mai 
nap is vezető első tankönyvét, az összesürített hitbeli tudásnak páratlanul 
tökéletes és ép azért nélkülözhetetlen vezérfonalát: a kátét. 

Luther Márton útja az általános népműveltséghez a népiskolán vezet 
át. Az igazi belső kapcsolatot egyház és iskola közt ő teremtette meg. 
Éles világítású reflektorként veti lángelméje fénykévéit arra a megdönt-
hetetlen igazságra, hogy egyház és iskola egymás nélkül nem lehetnek 
meg, — hogy egyik feltételezi a másikat s hogy csak kölcsönhatásban és 
vállvetve alkothatnak üdvöset és, nagyot. 

2 
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A hitjavító tehát mint paedagogus is áttörő volt; nekünk protestáns 
tanítóknak pedig atyamesterünk. 

Ő jelölte meg az irányt, ő mutatta a haladás útját és akik századokkal 
utóbb követték: a Pestalozziak, Rousseauk, Diesterwegek, Dinterek, Kehrek 
és a többiek csak epigonok és utánzók. Ők már csak a kimért, megjelölt 
uton haladnak — de haladnak! 

És mivel a Luther Márton által megtisztított anyaszentegyház a ha-
ladás örök csiráit hordja méhében, azért kell annak folyton megújhodnia 
és azért halhatatlan! 

Mindezeknek tiszta tudalában és teljes átérzésében ünneplünk tehát 
mi, evangélikus tanítók. 

S a megemlékezésnek ezen szent, ihletett preceneteiben hálatelt 
szívvel teszünk fogadalmat, hogy atyamesterünket, Luther Mártont, valljuk 
követendő példánknak; az általa hirdetett tiszta, hamisítatlan evangéliumot 
fogadjuk el magunkénak. Ahhoz szivünknek minden dobbanásával, a vér-
tanuk emlékéhez méltó áldozatkészséggel, törhetetlen hűséggel, — ha kell 
életünk árán is, de utolsó leheletünkig ragaszkodunk! 

És mélységes hálákat adunk a gondviselő, mindenható Istennek azért, 
amiért az idők teljében, az emberiségnek ezen egyik legnagyobb jóltevőjét 
a földre küldé s midőn egész lényünk beleolvad azon magasztos érzel-
mekbe, melyekkel ma a dicső férfiú és halhatatlan műve emlékének hódo-
lunk, egyúttal ígérjük, hogy minden földi kincsnél becsesebb örökségét 
megőrizzük, gyarapítjuk és véd jük ! 

Isten minket úgy segél jen! 
* 

Ezeknek előrebocsátása után felkérem a Dunántuli ág. hitv. evang. 
Egyházkerületi Tanítóegyesület jelenlevő képviselőit és tagjait, állítsanak 
emléket évkönyveinkben a reformáció négyszázados jubileumának! 

Az egyesület főjegyzője ezen felszólításra a következő jegyzőkönyvi 
deklarációt olvassa fel: 

b) A tanítóegyesület ünnepi deklarációja. 

Mi dunántúli egyházkerületi ág. hitv. ev. tanítók a kegyelemnek 1917-ik 
esztendeje és kilencedik hónapjának 25-ik napján Sopron városában tanács-
kozván, mindenekelőtt mélységes hálákat adunk a mindenható Istennek, 
hogy e napot megérnünk engedte. 

Szivünket a legmagasztosabb ünnepi érzés árasztja el. Ez az érzés 
elfelejteti velünk a jelen borzalmas időket s a multak jelenéseinek szem-
léletére késztet bennünket. S a multak története elvezet a világ sorsát intéző 
Isten trónjának zsámolyához, ahol azok az új életet teremtő események 
születtek, melyeknek megindítói Luther Márton és hitvalló őseink voltak s akik 
előtt ma egyetlen egy imává magasztosult fohászban lerójuk a hála áldozatát. 
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Erezzük, hogy a 400 éves történelmi forduló tanulságait első sorban 
nekünk evangélikus tanítóknak kell levezetnünk. A reformáció szabadította 
fel azt a hatalmas erőforrást, amely az egyházat az ördög és világ minden 
támadásai ellen megvédte és Krisztus örök igazságait diadalra juttatta. 
Ertünk folytak azok az elkeseredett küzdelmek, amelyek a martyrok száz-
ezreinek véráldozata árán bár, de világosságot teremtettek és a hit és tudás 
igazságainak felszínre hozásával közelebb vitték a véges létet a végtelenhez. 

Szent dicsőségben ragyogó örökség maradt ránk. Tudjuk, hirdetjük és 
valljuk, hogy nekünk, mint ezen isteni örökség boldog élvezőinek előljáró 
kötelességünk tagokat nevelni az Isten országának és megtartván, meg-
erősítvén fiainkat evangéliomi hitökben, az ezer sebből vérző szegény magyar 
hazánknak is megbízható, hű polgáraivá avassuk azokat. 

Hála legyen a mindenható Istennek, hogy a választottjai által reánk 
— törékeny cserépedényekre — bizta a nagy kincsek őrzését s hogy szent 
akaratának végrehajtására eszközökül minket is kiszemelt. 

A legbensőbb hálaérzet adja azért ajkunkra a fogadalmat, hogy ezentúl 
is áldozatkész szolgái leszünk Istennek, hű követői Krisztusnak, vallói és 
hirdetői a Luther tanította evangéliomnak; kicsinyekben és nagyokban buzgó 
építő munkásai Isten országának; terjesztői az igazi tudománynak, de védel-
mezői és munkás fiai hazánknak is, — hogy miként mi ma azokra, akik 
a reformáció áldásaiban részesítettek, akik értünk éltek-haltak, hálatelt 
büszkeséggel tekintünk, mi is egykoron méltóan elődeinkhez, utódainknak 
hasonló elismerését érdemeljük ki. 

A Dunántúli ág. hitv. evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület ezen foga-
dalmát örök megemlékezésül jegyzőkönyvbe foglalja, hogy ezzel a reformáció 
400-dos jubileumának emléket állítván, beszédes tanút szerezzen magának 
egyházához és hitéhez való tántoríthatatlan hűségéről. 

* 

Elnök az egybegyűltekhez kérdést intéz, hogy a felolvasott ünnepélyes 
deklarációt elfogadják-e s hozzájárulnak-e annak jegyzőkönyvben való meg-
örökítéséhez ? 

Miután az egyházkerületi tanítóegyesület tagjai egyhangúlag hozzá-
járultak, elnök ily értelemben mondja ki a határozatot. Az egyházkerületi 
tanítóegyesület ezzel emléket állított a reformáció 400-dos jubi leumának: 
ad perpetuam memóriám! 

2* 



III. 

Gyámintézeti ünnepély. 

a) Takáts Elek esperes imádsága. 

Dicséret, dicsőség Néked világosság atyja, egyházunk erős vára, 
szabadító Istenünk. Oh hogy adhassunk hálát a te csudálatos dolgaidért, 
melyeket hallottunk, mert a mi atyáink beszélték azokat nekünk. Kisebbek 
vagyunk minden jótéteményednél és igazságodnál, ezért leborulva imádunk 
szentséged templomában s áldunk a te kegyelmességedért és hűségedért, 
mert mindeneknek felette magasztaltad a te nevedet és a te beszédedet. Tőled 
száll alá, Hozzád ragyog vissza a harmatcsepp gyöngyétől kezdve minden 
áldások dicsősége. Tied a dicséret a Sionban. Tied a hála, a magasztalás 
az evangeliomért, melynek erejével a Lelked által vezérelt szolgáid ama 
nemes harcot megharcolták, — a mi lelki békességünkért és szabadságunkért, 
melynek utja szent igéd világánál tárult fel előttünk, — szentegyházunkért, 
melynek szegletköve a Krisztus. 

Alázatos bűntudattal teszünk vallást Előtted Uram: sokat vettünk, 
sokkal tartozunk. Világosítsd meg rajtunk arcodat, légy kegyelmes bíránk. 
Az erős lelket újítsd meg mibennünk. Láttasd meg szolgáidban a te 
dolgodat s a te dicsőségedet a léleknek gyümölcseiben. Igazgass minket a 
te parancsolataid útjában, mert azokban gyönyörködünk. Megsegítő oltal-
madba ajánljuk egyházunkban a jóltevő szeretet oltárát: gyámintézetünket. 
Add, hogy az apák hitének erejével, az együttérző s mindeneket jól 
cselekvő szeretet szolgálatával gyógyíthassa az erőtlenséget s változtathassa 
a gond s aggodalom sóhaját Téged dicsőítő öröménekké. Te szólj hoz-
zánk igéddel, hogy egyek lehessünk a Te házad szerelmében égő buzgó-
ságban s terjedjen és épüljön általunk a választott nemzetség, királyi papság, 
szent nép országa. 

Arcád világosságánál érezzük s valljuk Uram, hogy Benned van az 
örökké megmaradó erősség, ezért minden szükségünkben segítségül hívjuk, 
imádjuk s hálaadással dicsőítjük szent nevedet. Terjeszd ki örökkévaló 
oltalmad szárnyát hazánk, széntegyházunk felett. Hozzánk lehajló kegyelmed 
emelje győzelemre ügyünk igazságát s a te választdttaidért rövidítse meg 
a nyomorúság napjait. Elvégezett dolog, hogy megtartsad a békességet 
azoknak, akik Benned biznak. Felkél a nap és estére lenyugszik, de a Te 
irgalmasságod el nem távozik tőlünk. 
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Világosság atyja, szentegyházunk őrzője, maradj velünk, — s míg 
szivünk egybe dobban legdrágább örökségünkért, az örök evangeliomért 
való hálaadásban, Te magad segélj, hogy megerősíttessék bennünk a 
Krisztusról való bizonyságtétel. Nem nékünk Uram, nem nékünk : a Te 
nevednek adjad a dicsőséget. Ámen. 

b) Profile Károly theol. akad. tanár ünnepi előadása a reformáció lényegéről 
és jelentőségéről. 

1917 — ez az év véres borzalmaknak, gyászos siralomnak, vergődő 
ínségnek, népek végsőkig feszített halálviadalmának, Isten ostora vészes 
csattogásának éve. 

1917 — ez az év a kegyeletes megemlékezésnek, Isten egyik legnagyobb 
világtörténelmi jótéteményéért való hálaadásnak, szent jubileumi örömnek éve. 

1917 — ez az évszám majd a nagy világégés vérvörös lángsugaraival, 
majd a megújult keresztyénség tizenkét nemzedékét belső közösségbe fűző 
istenáldásnak és emberhálának dicsfényével övezetten jelenik meg lelki 
szemeink előtt és Íródik be a történelem lapjaira. 

Világháború és reformációi örömünnep — hogyan fér össze a ket tő? 
Oh bizonyára — amikor egyházunknak egyik helybeli buzgó tagja*) 

tíz esztendővel ezelőtt először hivta fel figyelmünket a reformáció kezdetének 
közelgő négyszázadik évfordulójára, amikor intő szaván felbuzdulva készü-
lődni kezdettünk erre a nagy alkalomra, akkor másnak, jaj de másnak 
képzeltük ezt az esztendőt! Óh, ha béke volna, óh ha béke volna, ha nem 
teperne földre ezernyi gond, ha millió sebből nem vérezne népünk, ha nem 
állana halálos ellenségként egymással szemben a világ két legelső protestáns 
népe, míg a keresztyénség másik felének semleges feje az oly igen óhajtott 
békének különben minden elismerésre méltó közvetítésével is azt a hatalmat 
gyarapítja, mely egykor a reformáció áldásos terjedésének gátat vetett — 
ha nem így volna, jaj de másként, jaj de másként ünnepelhetnénk! 

De az Úr nem akarta, hogy úgy legyen, amint mi képzeltük, vártuk, 
óhajtottuk. 

Mit tegyünk tehát ? Lemondjunk talán a reformáció emlékének meg-
ünnepléséről a világháború nehézségei és siralmai mia t t? Ha a reformáció 
jubileumát nem a kérkedő hiúság ünnepének szántuk, akkor nem mond-
hatunk le. A legkeservesebb viszonyok sem oldoznak fel a hála és a kegyelet 
kötelességei alól. — Vagy talán széjjelválasszuk ünneplésünket a jelenkortól 
úgy, hogy a múltra emlékezve, de a jelenről megfeledkezve mintegy önfeledt 
csalatásban keressünk küzdelmeink közepette némi kis pihenést? Ha csak 

*) Dr. Stráner Gyula, orvos. 
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így tudnánk ünnepelni, akkor ünneplésünk vége a kiábrándulás volna, mert 
az ünneplés után minden valódi erőgyarapodás nélkül kellene visszatérnünk 
a jelen küzdelmeihez. Épen a reformáció szelleme, ha nem vékonyodott 
közöttünk hazajáró lélekké, másra ösztönöz és mással kinál meg bennünket 
és én azt hiszem, hogy az a mindenható, bölcs és jóságos Isten, aki ezt a 
különben oly szomorű esztendőt annyi gyümölcsérlelő, szivélesztő napsugárral 
áldotta meg, amennyi már emberemlékezet óta nem érte ezt a szegény földet, 
a reformáció emlékünnepével is épen e szomorú időkben akar bennünket 
megáldani, hogy végkép el ne csüggedjünk és szerető gondviselésének ezen 
intézkedésével arra szólít fel bennünket, hogy gondolatainkkal olyan mélyre 
szántsunk, ahol megtaláljuk a reformáció emlékünnepének a jelennel való 
kapcsolatát, ahol a hálás emlékezet eleven erővé alakul s belső, szellemi 
egységet teremt jelen, múlt és jövő között. 

Ezt a kapcsolópontot annál biztosabban találjuk meg, minél mélyebben 
hatolunk bele a reformáció szellemébe, lényegmivoltába, minél teljesebben 
értjük meg szellemi tartalmát és jelentőségét. 

Mit akart a reformáció? Mi az a legfőbb érték, mellyel az emberiséget 
megajándékozta? Miben áll legsajátosabb jellege és jelentősége? Könyveket 
lehetne irni és irtak is már erről a kérdésről, de a felelet helyessége — 
szerencsére — nem a tárgyalás terjedelmétől függ. 

Ha a reformáció sajátos jellegét, szellemét és jelentőségét igazán meg 
akarjuk érteni, akkor Luther lelkébe kell elmélyednünk. Igaz, a reformációnak 
is megvannak sajátszerű feltételei a korviszonyokban; de vájjon el tudnánk-e 
képzelni a reformációt Luther páratlan egyénisége nélkül? Az ő egyénisége, 
lelki története nemcsak a tizenhatodik századbeli reformációnak, de minden 
valódi reformációnak igazi paradigmája. Mert amit ő a reformáció munká-
jával a világban keresztülvinni törekedett, azt előbb saját szívében-lelkében 
élte át és csak azután lépett a nyilvánosság elé, miután isteni hivatását 
födözte fel abban, hogy másokkal is közölje azt, ami boldogító valóságként 
saját szívét-lelkét eltöltötte. 

És vájjon miben állott az a nagy élmény, amely Luther Mártont refor-
mátorrá avatta? Lehetetlen fel nem ismernünk, hogy ez az élmény alap-
jellege szerint sajátszerűen vallásos élmény volt. Luther nem az az ember-
hatvány, nem az az Uebermensch, aki szertelen hatalomvágytól eltelve saját 
egyéni akaratát parancsolja rá környezetére, nern kulturapostol, nem eszme-
kergető reformer, nem is szabadsághős vagy népvezér a szó közönséges 
értelmében, hanem elsősorban és gyökeresen vallásos egyéniség, a hit ama 
nemes harcának harcolója, a hit embere és a hit apostola. A hit körül és 
a hitért, a hitnek igazságáért, semmi egyébért, csak ezért folyik Luther egész 
életharca, előbb a kolostori élet csendes magányában, majd a nyilvánosság 
széles porondján. Ezt az óriási, nagyszeiü küzdelmet nem kisérhetjük elejétől 
végig. Csak azt a középponti vallásos élményt vehetjük röviden szemügyre, 
amelynek folytán Luther a fennálló vallásos-egyházi renddel ellentétbe 
került és reformátorrá lett. Ennek a nagy élménynek valósághű rájzolásától 
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nem tarthat vissza az a gondolat, hogy egyes vonásai majd idegenszerűen 
tűnnek fel olyanok szemében, akik a vallásnak inkább csak külső körzetén 
mozognak. Ezeket szeretettel hadd figyelmeztessem arra, hogy a fát gyü-
mölcséről ismerni meg, de gyökerei tartják és táplálják. 

Mindnyájan tudjuk, hogy Luther Mártont egyszerű, a föld népéhez 
tartozó szülei szigorú egyházias vallásos-erkölcsi szellemben nevelték. Ennek 
köszönhető, hogy Luther Márton feddhetetlen gyermek- s ifjúkort élt át és 
hogy ő sohasem tartozott ama balgatagok közé, akik azt mondják az ő 
szivükben: „Nincs Isten!" Nem, ő nen^ kételkedett abban, hogy van Isten 
az égben, aki megbünteti a rosszat és megjutalmazza a jót, akiben hinni 
és akinek akaratát teljesíteni kell, hogy az ember üdvösségre jusson. Ez 
Luther egész vallásos életének eredeti alapfeltétele. Igen, de mit jelent 
Istenben hinni? Ki az igaz hivő, aki számot (arthat az üdvösségre? Nyilván 
ezen fordul meg minden. És erre a kérdésre az akkori egyház közgyakor-
latából csak azt a feleletet lehet kihámozni, hogy hinni annyi, mint ellen-
mondás nélkül elfogadni az egyház tantételeit és teljesíteni mindazokat a 
parancsolatokat és utasításokat, amelyekkel az egyház híveinek életét sza-
bályozza. Aki ezt készséggel megteszi, annak számára az egyház a maga 
isteni tekintélyével biztosítja az üdvösséget. Millió és millió lélek nyugodott 
bele ebbe a gyakorlatba és fogadta el az egyház üdvösségbiztosító szolgá-
latait. De Luther üdvösség után sóvárgó lelke hovatovább nem tudott bele-
nyugodni. Miért? Azért, mert ő elsősorban a lelkiismeret embere volt, a 
lelkiismeret embere a legfontosabb életviszonyban, Istenhez való viszonyá-
ban is. Lelkiismerete nem engedte, hogy Istennel való ügyét, viszonyát 
könnyen vegye és akár az értelemnek, akár az akaratnak pusztán külső 
teljesítményeivel hozza rendbe. Ha az egyház tantételein túl magára Istenre 
gondolt, Isten nem a halvány gondolat légi távolságában jelent meg előtte, 
mint valami templommennyezetre festett kép, hanem Isten közvetetlen, szent 
jelenléte emésztő tűzként perzselte lelkét, hallotta Isten hatalmas, menny-
dörgő szavát, mely föltétlenül követeli a törvény betöltését, a teljes, hiány-
talan erkölcsi tökéletességet és föltétlenül elitéli, ideig és örökké tartó kár-
hozattat sújtja a bűnöst. Mindenki, aki elfogulatlanul tud Ítélni, könnyen 
fölismerheti azt, hogy a feddhetetlen életű Luther lelkét nem terhelte semmi 
feltűnő bűn. De ő sem Isten törvényét, sem saját tetteit nem aprózta el, 
hanem mindent egészbe foglalt, mindenkor Istennek teljes szent akaratát, 
a teljes erkölcsi tökéletesség követelését tartotta szem előtt, ehhez mérte 
egész belső és külső életét s azért nem a felszínes lelkek és a képmutatók 
szabványszerű penitenciájával, hanem reszkető lélekkel, keserves sírással 
hajtogatta : Az én bűnöm, az én bűnöm, az én nagy bűnöm ! Maga mondja , 
hogy a törvény fönségének ezen átélése nyomán a pokol tüzét érezte égni 
lelkiismeretében. Aki Isten akaratának szentségét így éli át, mit ér annak 
— legalább az üdvösség szempontjából — a polgári élet feddhetetlensége, 
mit ér a kiszabott penitenciatartás, mit érnek a bűn által többé-kevésbbé 
mindig megfertőztetett jócselekedetek ? Ha így van, inittevő legyen? Aki az 



2 4 

üdvösség közönséges, a nagy tömeg számára kiszabott rendjével meg nem 
elégedett, annak az akkori egyház még csak egy utat tudott mutatni, mint 
a tökéletesség ú t j á t : a szerzetesi életet. Luther ezt az utat sem hagyta ki-
próbálatlanul. Szerzetes lett és az akkori szerzetesek között bizonyára nem 
volt egyetlenegy sem, aki a szerzetesség szabályait olyan komolyan, olyan 
szigorúan vette volna, mint ő. Napokig böjtölt és imádkozott szakadatlanul 
és az önsanyargatásban annyira ment, hogy sokszor teljesen kimerülten, 
eszméletlenül rogyott össze s mindezt semmi egyébért, csak azért, hogy 
Isten szigorú ítélete előtt megállhasson és lelke megnyugodjék! De meg-
nyugodni nem tudot t ; hiszen most is csak a törvény és a jócselekedetek 
útján járt, a törvényből pedig mindig több követelést olvasott ki, mint 
amennyit saját erejéből teljesíteni tudott és feje fölölt ál landóan ott látta 
függeni a kárhozat Damoklesz-kardját. Szegény, küzdő lélek, de sokat 
szenvedtél! Értünk is szenvedted, hogy teljességgel kitűnjék annak az em-
berektől kieszelt rendnek a hamissága, melyben nevelkedtél és mi köny-
nyebben, biztosabban találjuk meg az üdvösségnek amaz Isten-rendelte útját, 
mely akkor még rejtve volt e lőt ted! — Végre az isteni kegyelem meg-
könyörült Luther küzködő lelkén és világosságot gyújtott benne az evan-
géliom szavával, mely a bűnöst Krisztushoz hívja. Az evangéliom világos-
ságában Luther zaklatott lelke egyszerre csak és mindjobban felismerte azt 
a boldogító igazságot, hogy az üdvösségnek az útja, az Isten ítélete előtt 
való megállhatás föltétele nem az, hogy az ember a saját erejéből, a törvény 
cselekedeteivel érdemli ki az isteni kegyelmet, hanem az, hogy alázatos 
töredelmes hittel, hívő bizodalommal ragadja meg és sajátítja el Isten 
végetlen, bűnbocsátó atyai kegyelmét, mely a Jézus Krisztusban jelent meg 
mindenek üdvösségére. „Szelíd, hatalmas égi zengzetek", a mi fülünkben 
olyan ismerten, olyan megszokottan hangzók, de akkor nem kevesebb volt 
ez, mint új felfedezése annak a régi evangéliomnak, melyet Krisztus apostolai 
hirdettek, de amely az egyház ú. n. igehirdetésében már rég elhallgatott, 
hogy a jócselekedetek és a szentek érdemei dicsőítésének adjon helyet. A 
tiszta, eredeti, evangéliomi Krisztus-hit új felfedezése és érvényrejuttatása 
— ebben áll tehát a reformáció lényegmagva és alapvető vallásos jelentő-
sége. Végre ismét akadt egy önmaga és az Isten iránt föltétlenül őszinte 
lélek, aki a Jézus Krisztusban és a benne való hitben újra megtalálta az 
utat Isten szabad kegyelméhez. Mivel pedig ezt az utat akkoriban a tévely-
gések és visszaélések egész tömege takarta el a hívek serege előtt, ennek 
az útnak felfedezésében Lutherre nézve adva volt egyszersmind a reformátort 
hivatás. Vájjon ez a hatalmas lélek minden szerénysége és alázatossága 
mellett is magánál tarthatta volna-e azt a végetlen boldogságot, melyet 
Krisztus evangéliomában felfedezett? Hiszen ő maga mondja , hogy ennél 
a felfedezésnél úgy érezte, mintha egyenesen a paradicsomba jutott volna. 
A lélek ismét szabadon közlekedik Istenével, csak egy lévén a közbenjárója, 
kit Isten maga rendel t : Krisztus, az Isten-ember. Ezzel a kiváltságos papság 
és a szentek közbenjárása azzal az egész egyházi rendszerrel együtt, mely 
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rajta felépül, egy csapásra érvényét veszti. A törvény mellett újra visszanyeri 
teljes jelentőségét az evangéliom mint Isten kegyelmének történeti szóbeli 
bizonysága, söt Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Ezt az evan-
géliomot a törvénnyel együtt, Istennek teljes igétét, minden nép számára 
a tulajdon nyelvén kell hozzáférhetővé tenni szóban és írásban, hogy min-
denki közvetetlenül, személyesen győződhessék meg az isteni igazságról, — 
ime a nemzeti nyelv, a nemzeti irodalom és a népnevelés új értékelésének 
és felvirágzásának reformátori vallásos a lapja! Az evangéliommal együtt 
megújul a hit. Ennek a tárgya többé nem holt tantételek sora, hanem maga 
az élő Krisztus és benne a kegyelem Istene s azért a hit maga nem pusztán 
értelmi funkció, nem szolgai meghajlás az egyház tekintélye előtt, hanem 
az egész embernek, az egész személyiségnek a ténye, a léleknek önkéntes, 
szabad odasimulása az örök Szeretethez, az a gyermeki Bizodalom, mely 
Istentől csak jót és minden jót vár ; többé nem a léleknek terhe és gyötrelme, 
hanem boldogság, békesség, szent jog, megigazulás; örömben, bánatban, 
életben, halálban világmeggyőző erő! — Ez a hit nem szorul arra, hogy jó 
cselekedetekkel tatarozzák k i ; hiszen a jó cselekedetek elvét, a törvény 
betöltésének erejét, a szeretetet, állandóan önmagában hordja, nem is kérdi, 
kell-e jót cselekedni, hanem mielőtt kérdezné, már megcselekedte és mindig 
azon van, hogy jót cselekedjék. Ebből a hitből újul meg hatalmas lendü-
lettel a keresztyén szeretetmunka. — Ez a hit mindenekelőtt egyéni, sze-
mélyes hit, személyes meggyőződés. Isten az én Istenem a Jézus Krisztusban. 
Tudom, tudom, kiben hiszek! íme az önálló, férfias, nagykorú keresztyén 
egyéniség és jellem alapja ! De ez a hit mégsem szigeteli el az egyest, 
hanem a tér és az idő korlátain keresztül láthatatlan, belső közösségbe 
fűzi mindazokat, akik ugyanazt a Krisztust vallják Üdvözítőjüknek, 
így válik a puszta egyházi tan igazi közös hitvallássá. Az egyház 
ismét visszanyeri tisztára lelki, tisztára vallásos-erkölcsi jellegét és 
jelentőségét; többé nem kiván külsőképen, hierarchikus hatalommal 
uralkodni a világi élet fölölt, hanem belülről igyekszik azt élesztő ko-
vászként az evangéliom erőivel áthatni, megszentelni, megdicsőíteni. Családi 
és polgári élet, világi hivatásmunka, nemzeti és állami élet egyaránt felsza-
badul az egyház hierarchikus uralma alól, visszanyeri természetes és tiszta 
természetességében isteni jelentőségét azzal a rendeltetéssel, hogy Isten 
országának egy-egy szervévé, egy-egy tartományává alalkuljon mindegyik. 
A reformáció szabadjára engedi a tudományt, a gondolkodást abban 
a meggyőződésben, hogy a tudomány, a gondolkodás, ha őszintén éi 
teljes odaadással keresi az igazságot, előbb-utóbb, hosszabb-rövidebb 
uton eljut és visszatér minden igazság örök kútfejéhez, Istenhez és Ahhoz, 
aki azt mondotta magáról : Azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek 
az igazságról. Ha megmaradtok az én beszédemben, megismeritek az igaz-
ságot és az igazság szabadokká teszen titeket. Mindennek nyomán az az 
új élet, mely a reformáció szelleméből fakad, végtelenül sokat nyer termé-
szetességben, őszinteségben, bensőségben, igazságban, derűben, szabad 
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mozgékonyságban, férfiasságban, erőben, tartalomban. S a mellett nem 
szabad azt hinni, hogy ennek az új életnek puritán egyszerűsége talán 
hijjával van a poé is, a művészet varázsának. Nem, csak ez is más, mint 
előbb volt. A hivő lelkek ú j éneket énekelnek, Dávid hárfája újra zengedez 
s a megváltás tudatából a vallásos zenének előbb nem hallott szimfóniái 
fakadnak. De a nem szorosan egyházi poézis és művészet is önállóbbá, 
színesebbé, természetesebbé, igazabbá válik anélkül, hogy idealizmusából 
veszítene. Bárhová nézünk azon a területen, melyre a reformáció hatása 
kiterjed, mindenütt űj élet sarjadoz, új kuitúra fej lik, új világ épül. Hogy 
a keresztyénségnek egyik nagy része a reformációt nem fogadta be, sőt 
hovatovább tűzzel-vassal ellene fordult, hogy a másik oldalon a keresztyén-
ség közepette a hitetlenség és tagadás talajából egy új pogányság ütötte 
fel fejét, hogy a reformáció saját területén vetett tiszta buza mellett kon-
koly is burjánzott fel, hogy mindennek folytán a reformáció nem lett azzá, 
amivé különben lehetett volna, az egész kulturemberiség életének meg-
újulása evangéliomi vallásos-erkölcsi a lapon, azaz emberiség életének olyan 
tragikuma, mely előtt szomorúan állunk m e g ; de ez nem vonhat le semmit 
abból a mélységes hálából, mellyel mi, a reformáció gyermekei, a refor-
mációnak különösen vallásos áldásaiért tartozunk és nem teszi túlzottá azt 
az elismerést, mellyel a világtörténelem az újkor kezdetét a reformációtól 
számítja. Egy tekintetben a reformáció mindenesetre tökéleteset adott a 
világnak: visszadta Krisztus tiszta evangéliomát. Ebben rejlik a reformáció 
főjelentősége a jelenre és a jövőre nézve egyaránt. 

Négy század, sőt két ezredév távolságán keresztül ez az evangéliom 
hangzik felénk ma is. De épen itt azt kérdezhetné valaki: hogyan illik a 
szeretet és béke evangélioma a hadvész-ülte jelenbe? Képzelhető-e a Krisztus 
evangéliomának lesújtóbb cáfolata, mint az az ádáz küzdelem, melyben 
keresztyén népek nem keresztyénekkel szövetkezve immár éveken keresztül 
egymást marcangolják? Nem jelenti-e ez csakugyan a keresztyénségnek, és 
pedig, mivel a katholikus keresztyénségnek most is megvan az egész föld 
kerekségére kiterjedő tekintélyű semleges képviselete, nem jelenti-e különö-
sen az evangéliomi keresztyénségnek csődjét, mely már szinte szállóigéve lett? 

Mélyen tisztelt ünneplő Közönség! Én teljesen távol állok attól, hogy 
azokat a nehézségeket, amelyekre ez az okoskodás céloz, lekicsinyeljem. 
Tagadhatatlan, hogy a keresztyénség és különösen az evangéliomi keresz-
tyénség világhelyzete és világtekintélye a világháború folytán súlyos sérel-
met szenvedett. Ezt észre nem venni rövidlátás, be nem vallani képmutatás 
volna. És mégis szent meggyőződésem, hogy akik itt csődről beszélnek, 
azok távol, igen távol vannak az igazságtól, mert felejtik azt, hogy a 
keresztyénség, az evangéliom elsősorban és alapvető módon nem az embe-
reknek, a népeknek egymáshoz való viszonyát, hanem az embernek, a lélek-
nek Istenhez való viszonyát illeti, ezt akarja új alapra helyezni és csak ezen 
az úton hat ki az emberek, a népek egymáshoz való viszonyára. A világ-
háború sokszorosan széjjelszaggatta azokat a kötelékeket, amelyek az embere-
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ket, a népeket egymáshoz fűzték; de azokat a kötelékeket, amelyek a 
lelket az élő Istenhez és az élő Krisztushoz fűzik, semmiféle világvihar nem 
szaggatja és nem szaggathatja szét. Lelkemet mindig mély szomorúság fogja 
el, ha majd itt, majd ott hallom egy-egy embertársam ajakáról azt a bal-
jóslatú szállóigét s ilyenkor, ha nem mondhatom is ki mindig, de mindig azt 
gondolom : szegény embertársam, ha te tudnád, mit jelent az : vészben és 
viharban, sötétségben és éjszakában, szenvedések és bánatok tengerén Isten 
kezét fogni és Isten kezétől vezettetni; ha tudnád, mit jelent a z : sajgó 
fájdalmunkkal a Krisztus keresztjéhez menekülni, értünk szenvedésével vigasz-
talódni és az ő békességét hordozni szivünkben e világ háborúságai köze-
pet te ; ha tudnád, mit jelent a z : Istenhez való viszonyunkból, a hitből, az 
evangéliomból meríteni mindennap új erőt az élet küzdelmeihez, a köteles-
ség kitartó teljesítéséhez, — ha ezt tudnád, akkor nem beszélnél arról a 
csődről, melybe balhited szerint a vallás, a keresztyénség, az evangéliom 
belejutott. Nem, nem jutott bele, és ezerszer nem! Itt nem a külső világban 
feltűnő és számadatokkal kifejezhető dolgokról, hanem a szív, a lélek rejtett 
világának erőiről és tényeiről van szó. És most álljanak elő és emeljék fel 
szavukat mindazok, akik a világháború szenvedései, csapásai és kísértései 
közepette a Krisztus evangéliomának életfenntartó, vigasztaló, megszentelő 
erejét megtapasztalták és tegyenek hálás szívvel bizonyságot arról az evan-
géliomi hitről, melyet Krisztus apostolainak leghívebb és legnagyobb tanít-
ványa, Luther Márton, hirdetett. Itt nem a hivők száma dönt, hanem az a 
tény maga, melyről a hívők bizonyságot tesznek. Ha pedig az evangéliomi 
keresztyénség világhelyzetéről van szó, vájjon véletlen dolga-e, hogy a világ-
háborúban épen az a nép tanúsított és tanúsít legtöbb, valóban bámulatra 
méltó erkölcsi erőt, mely Luther Mártont adta a világnak s túlnyomó nagy 
részében a reformáció szellemének neveltje ? Nem mondhatjuk-e joggal ebben 
a vonatkozásban i s : Az a diadalom, mely meggyőzte a világot, a mi hitünk? 

De a Krisztus evangélioma nemcsak a háború küzdelmei és szenvedései 
között legfőbb erőforrásunk, hanem a jövőre nézve is reménységünk egyedüli 
alapja. A háború befejezése és a politikai békekötés létrehozása az államfők, 
hadvezérek és diplomaták dolga. De a népek igazi kibékülése, a háborúból 
a béke idejébe is átszármazó végtelen sok baj, nyomorúság és züllöttség 
orvoslása, egy új, békés, erkölcsös világrend felépítése lehetséges és elkép-
zelhető-e anélkül a hitben munkás szeretet nélkül, mely a Krisztus evan-
géliomának szelleméből fakad? Én megvallom, hogy a jövőre nézve másban, 
mint ebben, bízni nem tudok. 

M. t. ü. K. Egy régi római történetíró azt mondja, hogy minden állam-
szervezet fennmaradását legjobban azok az erők biztosítják, amelyeknek 
létrejöttét köszönheti.*) Ez az igazság áll az egyházra, áll ami egyházunkra 
is. Egyházunk az evangéliomból született; azért csak az evangéliom erői 
tarthatják fenn. A történelem tanúsága szerint az emberiség összes vallásai 

*) Sallustius után szabadon. 
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között csak egy van, mely saját megújulásának, belső újjászületésének erőit 
állandóan önmagába hordja s azért sohasem válhatik múmiává s ez a 
vallás a keresztyénség. Belső megújulásra való képességének nem ugyan 
egyetlen, de legerősebb bizonyítéka épen a reformáció. Az a forrás pedig, 
amelyből a keresztyénség belső megújulásának erőit a reformáció korában 
és mindenkor merítette s a jövőben is egyedül merítheti, ismét csak a 
Krisztus evangélioma, az az evangéliom, amely soha nem halványuló fénnyel 
ragyog felénk szent könyvünk évezredes lapjairól. Múltunk legdicsőbb 
hagyományai, jelenünk legégetőbb szükségletei, jövendőnk legszentebb fel-
adatai egyaránt a Krisztus evangéliomára utalnak bennünket s ez köti össze 
időnket az örökkévalósággal. Ragadjuk meg ezt a régi és örökifjú evangé-
liomot új hittel, új odaadással, vegyük fel szivünkbe, vigyük át az életbe. 
Csak ha ezt tesszük, érezhetünk igazi hálát és örömet a reformáció emlék-
ünnepén ; csak akkor állhatunk meg csüggedetlenül a vérzivataros jelenben ; 
csak akkor tekinthetünk jó reménységgel a rejtelmes jövendőbe. Csak akkor 
nem emlékeztünk hiába „nagy időkben nagy időkről." 

c) Pálmai Lajos esperes gyámintézeti előadása. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 

Történelmi idők légkörében, itt az Isten imádására szentelt ezen ősi 
hajlékban, lélekemelő, léleknyugtató ünnepre gyültünk össze. Feledni akarjuk 
egy pillanatra, hogy köröskörül lángba van borúivá az ég alja s nem akar 
lohadni a tűz, melyet gonosz kezek egyre szítanak! Más világosság felé 
nézünk mi most, mely egykor Bethlehem csillagában gyúlt ki, s mely 
százados elhalványodás után új fényre lobbant egyetlen kalapácsütéstől a 
wittenbergi várleinplom k a p u j á n . . . A mi hitünk igazságai azok, melyek 
ma világítanak előttünk, az evangelioin drága birtoka, a kegyelem, a szabad-
ság, az új élet ajándéka, mely örömre hangolja a sziveket s itt e szent 
templomban is ünnepi hangulatot áraszt e fényes ünnepi közönségre. 

Bocsásson meg azonban a mélyen tisztelt közönség, ha én ebbe az 
ünnepi hangulatba disszonáns hangokat vegyítek, ha az itt ragyogó fényes-
séget sötét színekkel tompítom, ha a fejlett lelki élet, magasabb kultura, 
művészet és boldog családi élet magaslatairól elvezetem abba a sötét völgybe, 
mit nem ok nélkül mondanak a nyomorúság völgyének! 

Nyomorúság v ö l g y e ! . . . Nem gondolok én mostan ezeknek a mai 
időknek rettenetességeire, — nem arra a vérözönre, melybe az ember maga 
fojtja bele Isten képére teremtett mását, — nem arra a siralomra, mely 
árváknak, özvegyeknek, édesanyáknak lelkéből szakad fel, — nem a kenyér-
telenségre, ruhátlanságra, mely fenyeget tán minden házat a közelgő téli 
napokban. Nem ezekre gondolok! Lelkem előtt az a látás újul meg, melyet 
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egykor Izrael pásztor prófétája látott: „íme, napok jönnek — azt mondja az Ur 
— melyekben bocsátok éhséget e földre, nein kenyérnek éhségét, sem vizek-
nek szomjúságát, hanem az Úr beszéde hallgatásának éhségét és szomjúságát". 

Igen, akik az Isten igéje után éheznek és szomjúhoznak és nem 
elégíttetnek meg, azok járnak igazán a nyomorúság völgyében. Akikre még 
akkor is ránehezül a szegénység terhe, mikor Istenhez akarnak járulni. Akik 
azért mert szegények, nem tudják hitéletük külső kereteit megalkotni, 
templomot, iskolát építeni, vagy annak súlyos, régi terheit viselni. Akik 
csekély létszámuk és szétszórtságuk miatt magukra hagyatva küzdenek sok-
szor ellenséges áradattal s nincs lelkipásztor, tanító, ki hitüket élesztgethetné, 
nincs sokszor egy árva bibliájuk sem, melynek lapjai között megtalálhat-
nák az életnek kenyerét, mely után annyira éheznek. 

Jogos-e ez, szabad-e ennek így lenni, mélyen tisztelt ünneplő közönség? 1 
Még a testi nyomorúságnak sincs létjoga e földön, mert az örökös 

vád a gazdagok, a tehetősek, hatalmasok ellen. Mert még halálos ágyukhoz 
is elkísérik azok a sóhajtások, amiket el nem némítottak, pedig módjukban 
lett volna, — a sírjukba is leszivárog az a köny, amit nem töröltek le, pedig 
letörölhettek volna ! 

De ki felelős azért, ha Isten igéjének éhsége és szomjúsága gyötri a 
lelkeket? 

Azért mi vagyunk felelősek, akik hivő keresztyéneknek, jó evangéliku-
soknak tartjuk magunkat, akik lelki kincsekben gazdagok vagyunk, akik 
akadály nélkül elégíthetjük ki Isten igéje utáni éhségünket, szotnjuságunkat . 
Erre kötelez Isten igéje,—• a gyámtézetnek jelszava: egymás terheit hordozzátok 
s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, — erre kötelez a 400 éves refor-
máció lényege : a szeretben munkálkodó s Krisztus példájából táplálkozó 
élő hit. 

Ezt a felelősséget, kötelességet veszi magára az evangelikus gyám-
intézet, mikor a híveknek filléreit összegyűjti szerte e hazában s megsoka-
sítva adja oda, hol építeni kell Sionunk omladozó f a l a i t . . . Itt roskadozó 
templomot támogat a szeretet adományaiból, ott új Isten házához segíti a 
kicsiny egyházakat. Itt iskolát épít, ott penészes, egészségtelen paplakást, 
tanítólakást alakít újjá. Itt filiákat segít, hogy önálló egyházakká alakuljanak, 
ott leveszi az egyházakról az évtizedes súlyos terheket! Itt szétszórt hívein-
ket szórvány központokba gyűjti, konfirmandus-ott.honokat emel, árvákat 
fogad a szeretet hajlékába! Mindezt pedig cselekszi az Úrnak nevében, 
amint hite és Isten igéje parancsolja! Cselekszi azokból a fillérekből, 
amelyekből a folyó évben, a dunántúli egyházkerületi gyámintézet 63 ezer 
koronát gyűjtött össze. 

Ez a mi áldott munkát végző gyámintézetünk kéri ma az önök szíves 
támogatását, adományait is, mélyen tisztelt ünneplő közönség! Oh úgy 
érzem én, hogy most e súlyos viszonyok között kérni nehéz, adni mégis 
könnyű, m e g t a g a d n i . . . az lehetetlen. 

Azért amint elgondolta kiki az ő szivében, úgy cselekedjék! Amen. 
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d) Menyhárd Frigyes helyi lelkész záróimádsága. 

Dicséret és dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek 
Istennek 1 Ámen. 

Leborultunk Előtted, mindenható Jóság, életünknek és üdvünknek örök 
forrása, hogy bemutassuk buzgó szivünknek szent hálaáldozatát. Hisz minden 
jó és minden tökéletes adomány Tetőled jön, a világosság, az igazság, a 
szeretet atyjától. 

Midőn megnyilatkozott ajkunk, hogy hirdessük nagy tetteidet, melyeket 
őseink által cselekedtél az évszázadok nyomán és melyeket jelen nemze-
dékünkön is gyakorolsz, érezzük lelkünkben a Te lelked lehelletét, értelmünk-
ben a Te igazságod napjának fényét és melegét és megbizonyosodunk, hogy 
Te magad imádkozol velünk és bennünk. 

Te adtad a reformáció hőseinek azt a diadalmas erőt, mellyel szent 
Fiad evangéliumát, az istenfiuság vallását a balhit homályából kiemelték és 
a meggyőződés őrhegyére állították. Te szellem vagy, azért csak szellem-
ben és igazságban akarsz imádtatni. Te szabadnak teremtetted az embert, 
azért építettük fel dicsőségedre a lelkiismereti szabadság szellemtemplomát. 
Te szerető atyánk vagy, mi a Te alázatos, engedelmes gyermekeid: azért 
akarjuk minden szenvedő embertársunkat mint testvérünket szivünkre ölelni, 
nogy megtapasztalják szerelmednek segítő, felemelő, megbocsátó, éltető, 
boldogító ha ta lmá t ! 

Te vagy az örök békességnek szelleme, amelynek csendes tengerébe 
visszavágyódnak a föld embertelen ádáz küzdelmeiben megfáradt, elcsüggedt 
leikeink és megpihennek majd minden háborúság után a boldogságnak 
édes ölén. 

Óh térj közénk ebben az emberirtó, világpusztító, vérzivataros háború-
ban békességednek mindent legyőző hatalmával, mely észre térítse a meg-
bomlott elméket, érzővé tegye ismét az öldöklésben elvadult kedélyeket és 
megvalósítsa a milliónyi véráldozattal megtermékenyített földön mindnyájunk 
között a szabadság, a testvériesség, az örök szeretet eszményét, hogy legyen 
minden ember a Te igaz képmásod, minden lélek a Te lehelleted. 

Könyörgünk, adj mindnyájunknak az újra kiküzdött békesség után 
erőt, hogy felépítsük a szomorú rombolás talaján a szabadságnak és a 
békének, a vallásosságnak és az erkölcsösségnek új hazáját és egyházát, 
szent Fiad Istenországát. 

Hallgasd meg könyörgésünket a Jézusér t ! Ámen. 
M i a t y á n k . . . 
Áldás. 



III. 

Ünnepi istentisztelet. 

a) Ziermann Lajos oltári imádsága. 

Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében! Kérlek Uram, 
tarts meg most ! Kérlek Uram, adj jó előmenetelt most! Amen. 

Jertek keresztyén hívek, emeljük fel szivünket Istenhez és hozzá buzgó 
lélekkel ekkép imádkozzunk: 

Atyánk a Jézus Krisztusban ! Te látod, hogy ezen ünnepélyes órában 
szivünk melegéből szétterül a vér a mi orcánkon, Te hallod amint szivünk 
hangosabb dobbanásában, lüktetésében meg akar szólalni a lélek s hálát 
adni Néked azért, hogy minket a Te szent Fiad üdvözítő evangeliomának 
ismeretére vezérlettél s abban számtalan vétkeink dacára, mindeddig meg-
tartottál. Nem fordultál el tőlünk, bár mi sokszor elfordultunk Tőled, nem 
hagytál el minket, bár mi sokszor elhagytunk Téged. Nem törültél ki 
minket a keresztyén egyházfelekezeteknek sorából, sőt tettél olybá, mint 
a folyóvíz mellé plántáltatott termőfa, mely az ő gyümölcsét megadja ideje-
korán és amelynek levele meg nem hervad. Nem ejtetted ki kegyelmedből 
evangelikus népedet, hanem erős kővára és biztos sátora voltál néki, ha 
veszedelem fenyegette. 

Hála, hogy a hitjavítás négyszázadik évfordulójának napjait megér-
hettük s hogy ma egyházkerületünkkel, vármegyénk, városunk oszlop-
férfiaival s más keresztyén s egyéb vallásfelekezetben, békeszerető s velünk 
együtt a béke után törekvő testvéreinkkel, mint egy Atyának gyermekei, 
mint egy hazának fiai, mint egy és ugyanazon nehéz sors részesei — 
ünnepet szentelhetünk Néked. 

Óh add, hogy ez a mi ünnepünk Néked tetsző ünnep legyen s hogy 
ezen Téged, ki lélek vagy, lélekben és igazságban imádjunk. Áldd meg 
azért ezt a napot s ezen napon való együttlétünket s add, hogy abból 
áldás fakadjon egyházunkra, hazánkra, vármegyénkre, városunkra s erre a 
mi gyülekezetünkre. Add, hogy egymástól s együttesen Te tőled lelket és 
erőt nyerve tovább építhessük a Te országodat e földön. Áldd meg evégből 
az igét s annak hirdetőjét. Add, hogy a Te igédnek hallgatói s megtartói 
legyünk s hogy ne térjen az üresen vissza Hozzád, hanem cselekedje azt, 
amit Te akarsz. 
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Áldj meg minket, mindnyájunkat, óli minden áldásoknak Istene ! Áldj 
meg minket lelki-testi javaiddal, hadd örvendezhessen a mi lelkünk Te-
benned a mi szabadításunknak erős Istenében a napok után, melyekben 
láttunk és látunk gonoszt. Áldj meg minket Te minden áldásoknak alyja s 
add, hogy szolgáljon ezen mi ünnepi istentiszteletünk isteni felségednek 
dicsőítésére, halhatatlan leikeinknek pedig épülésére és idvességére. 

Urunk! Istenünk! Miként Jákób ott a Jabbok partján tusakodott Veled, 
úgy tusakodunk mi is Veled: Nem, nem bocsátunk el, míg meg nem 
áldasz minket! Azért áldj meg minket! Nyisd meg az egek csatornáit s 
áldj meg mennyei áldással a Krisztusban ! Ámen. 

b) Kapi Béla püspök ünnepi beszéde. 

Négy évszázad záróhatáránál Istent kereső lélekkel megállunk és 
szemünk tekintetében tűzzé egyesül a múlt emlékével a jövendő reménysége. 
Nagy sugarú, messze földről jöttünk s nagy darab területen munkálkodó, 
szétszórt gyülekezetek imádcozó lelkét hoztuk magunkkal. Eljöttünk közel 
nyugatról, hol Erdősi Szilveszter János szava hívta szolgálatra a népet s 
hol a nagy Dévai Biró Mátyás emelte magasra erős kezét. Felsereglettünk 
messze délvidékről, hol élő gyülekezetek s hamvadt tűzü templomi oltárok 
felett még most is a nagy Sztárai Mihály lelke lebeg. Pillanat múlásig meg-
pihentünk régi artikuláris gyülekezeteink templomküszöbén, megállottunk 
Ostffyasszonyfa bástyái alatt s hantot hoztunk a csepregi vértanuk halmáról : 
a hantban vértanú lélek sugárzását, a lélekben vértanus korszakok örök-
ségét. És idejöttünk a Gerengel Simon, a Wittnyédy István gyülekezetébe, 
melynek templomából prédikátorok és tanítók indultak egykoron a pozsonyi 
törvényszékre. Kegyelettel állunk meg abban a gazdag történelmi multu 
városban, melynek patinás házfalairól történelmi korszakok beszélnek és 
hallgatag ajkak helyett megzendül a kövek kiáltó szava. Jöttünk és szikrát 
hoztunk messze gyülekezetek oltárairól s azt egyesítjük egymással, hogy 
szikrából lelkek tüze váljék s világítson a reformáció négyszázados ünnepén, 
mint csillag az éjszakában. 

Isten akarata reformációi jubileumi ünnepünket a világtörténelmi alakulás 
izzó kohójába helyezte. Apokaliptikus képek űzik egymást lelkünkben. 
Minden rettenetességeivel földre költözik a rémes pokol s Dante képzelete 
elszintáenedik a borzalmak változatossága mellett. De vájjon ebben a 
rettenetes világrendülésben, mely megingatja lábunk alatt a földet, mely 
országokat belémerít a vértengerbe s nemzeteket mulandó vesztükbe sodor, 
mely kigúnyolja az erkölcsi igazságokat és romokba tapodja az emberiség 
legnagyobb kulturális értékeit, hogyan illesztjük belé reformációi jubileumi 
ünnepünket a rohanó események sodrába? Mikor vajúdva nyög a vérbe-
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merült föld s a figyelő tekintet aggódva reszket az események változásai 
közt és remegve várja a jövendő kialakulását, magához bilincselheti-e akkor 
a közfigyelmet egy sáppadt arcú, egyszerű barát, ki négy évszázad ködén 
át biztos léptekkel lép elénk? Mikor trónusok, államformák, országok és 
elméletek vesznek romokba, a tűzzsarátnokba temetkezett falvak hamuesőt 
hullató felhője nem veszti-e éjszakába annak a történelmi korszaknak fel-
újítását, melynek Wittenbergben volt hajnalhasadása? Mikor a lelkünk meg-
telik százezrek jajával s az utca végén apját váró árva gyermek könnyében 
visszatükröződni látjuk az egész világ mérhetlen nyomorúságát, megérezzük-e 
akkor, hogy a wittenbergi vártemplom ajtajáról lelkiismeretünkre hull reá a 
nehéz kalapácsütés? 

Ünneplő gyülekezet! A reformáció négyszázados jubileumán nem egy 
világtörténelmi epizód, nem is a nagy reformátor iránti kegyeletes érzés 
kényszerít megállásra. Ezen a napon egész hatalmas valójában elénk lép a 
reformáció új világot formáló nagy eszméje. Nem a mult, hanem az idő, 
nem letűnt korszakok, hanem az örökkévalóság, nem egy felekezeti csopor-
tosulás, nem is egy nemzet, hanem minden nép, az egész emberiség esz-
méje. A reformáció szelleme, mely Isten csodálatos kegyelméből hatalmas 
megszemélyesítőre talált a nagy reformátor egyéniségében, megteremtette 
az Istent kereső lelkek vallási reformációját. De azután leigázhatlan erővel 
kitört az egyéni reformáció kereteiből, reááradt az emberiség valláserkölcsi 
szellemi életének minden megnyilatkozására s teremtője lett egy új törté-
nelmi korszaknak, irányítója messze jövendőnek. 

A világtörténelem nagy eszméjének négyszázados ünnepén csendes 
imádkozással beillesztjük ünnepünket a világtörténelmi események zúgó 
forgatagába. Érezzük, hogy az izzó kohóból szerteáradó fénycsóva nem 
homályosítja el, hanem inkább még élesebb világításba helyezi a reformáció 
világtörténelmi tényét. Hősöket szülő nagy időben megértő lélekkel köze-
ledünk azokhoz a nagyokhoz, kiknek lelke meggyőződésén és akarata erején 
pihent a reformáció nehéz ügye és azokhoz a névtelenekhez, kik az üldöz-
tetés ostromában erős meggyőződéssel és némán pergő könnyekkel öntözték 
egyházunk sudárba szökkenő fiatal fáját. És érezzük, hogy a mostani nagy 
világrendülés a maga megrázó érték-eltolódási következményeivel nem gyen-
gíti, hanem igazolja és igazi értékében elénk állítja a reformációval egybe-
kapcsolódó nagy erkölcsi értékeket. Világtörténelmi korszakban is van jogunk 
a reformáció eszméjét ünnepelni, mert éppen a reformáció eszméje által 
világtörténelmi korszakkal és el nem muló értékekkel gazdagítottuk az em-
beriséget. 

Négy évszázad nehéz küzdelmeit és szenvedésteljes változásait vizs-
gálva, Isten imádatával telik meg lelkünk. Évszázadok mesgyéjén meg-
remegő lélekkel teszünk vallást: „Oltalmunk, erősségünk és igen bizonyos 
segítségünk volt az Ur a mi nagy nyomorúságunkban." Pusztulás árja 
tajtékzott körülöttünk, de az ő megtartó lelke ott lebegett a zúgó vizek 
felett. Kivetve, megfosztva, megaláztatás útján jártuk a temetői földeket, de 
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Ő kivont a sírból s mozdíthatlan sziklára állította lábunkat. Nem törjük fel 
egyházunk régi sebeit, nem költögetjük álmukból fájdalmas emlékezéseinket, 
csak szívünk rejtett kamrájában gyújtjuk meg a múltba világító emlékezés 
lángját s némán olvassuk el a könnyel, vérrel megirott történelmi lapokat. 
És vallást teszünk a zsoltárköltő szavával: „Sokat cselekedtél Uram, Istenem 
Te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmisem hasonlítható hozzád, 
hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám." (40. zsolt. 6.) 
Ne rejtsük el szivünkbe az ő igazságát, mondjuk el az ő hűségét és segít-
ségét. Ne titkoljuk el az ő kegyelme gazdagságát, hanem inkább hirdessük 
az ő igazságát a nagy gyülekezetben. Hirdessük: egyházunkat az Ur keze 
tartotta meg, az ő tervei, az ő csodatevő ereje vezette mindeddig. Áldott 
legyen az Ur neve örökké! 

De legyenek haló porukban is áldottak azok az előttünk járók, kik 
életüket, lelküket a reformáció nagy ügyének szolgálatába állították. Nem 
kell-e névleg is megemlítenünk a legnagyobbat, a nagy reformátort, Luther 
Mártont , Isten kiválasztott eszközét? Nem kell-e kegyelettel gondolnunk 
magyar protestáns egyházunk munkásaira, hitvallóira, lelkiismereti szabad-
ságunk hőslelkű védelmező bajnokaira ? Lelkük vallástételével egykoron így 
szólottak az Úrhoz: a Te kegyelmed jobb az életnél! (63. zsolt. 4.) Legyen 
az ő hitük szerint. Legyen életüknél nagyobb az Urnák kegyelme. 

Jubileumi ünnepségünk nem merülhet ki a hálaadás és a kegyeletes 
érzés tüzének meggyújtásában. Az igazi ünneplés a múlttal kapcsolatban 
számadás, a jövendővel kapcsolatban erőgyűjtés. Istennek tetsző ünnepet 
akkor szentelünk, ha Isten igéjének világánál felújítjuk lelkünkben a 
reformáció örökkévaló nagy értékeit, ha azokat saját életünkben erőténye-
zőkké tesszük s magunkra vállaljuk a reformációval lelkünkre hárított nagy 
kötelességeket. 

A reformáció vallási jelentőségét a Zsidókhoz irott levél szavaival 
jellemzem. A levél írója mondja (Zsid. 10, 19—25), hogy az örökkévaló 
szentélybe csak Jézus vére által, csakis azon az úton juthatunk, melyet Ő 
szentelt nékünk új és élő út gyanánt. Csak azon a kárpiton keresztül, 
melyet ő adott minékünk az Ő testében. És a Krisztus egyszersmindenkorra 
szóló megváltó áldozata eltöröl minden más áldozatot. „Ahol bűnök bocsá-
nata vagyon, ott nincsen többé bűnért való áldozat". Ez a reformáció val-
lási alaptétele. 

De ugyanezen bibliai szakasz azon kötelességeinkre is rámutat, melyek 
a reformáció négyszázados emlékünnepén különös jelentőséggel nehezednek 
lelkiismeretünkre. „Lévén nagy papunk az Isten háza felett, —- mondja a 
levél irója, — járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akik-
nek szivük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tartsuk meg a reménység vallását 
tántoríthatatlanul, mert hü az, aki az ígéretet tette. És ügyeljünk egymásra 
a szeretet és jócselekedetre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a mi 
gyülekezetünket, amint szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást". Ez 
a reformáció jubileumi intése. 
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Ha jelképezésre a reformáció leghatalmasabb mozzanatát keresném, 
nem a wittenbergi vártemplom előtt lefolyt jelenelet örökíteném meg, nem 
is a wormsi birodalmi gyűlés előtt kialakuló drámai erejű, hatalmas jelenetet, 
nem is keresgetném össze a régi és új világ összeütköző hatalmasságainak 
szimbolikus alakjait, hanem azt a jelenetet örökíteném meg, midőn a sápadt 
arcú, elcsigázott, egyszerű barát kezére nyugasztott, izzó fejjel belemélyed 
a könyvek könyvébe és a keskeny vágású rácsos ablakon keresztül pihen-
tető megnyugvásként lassan rászáll a mennyei békesség. Ez a lélektusakodás, 
az ön igazság semmiségére való rettenetes ráeszmélés, a kinzó bizonytalan-
ság útján való vergődés, mígnem megpihen a bűnbánó emberlélek a 
Krisztus keresztjénél s a bűnök bocsánatában megtalálja az Isten kegyelmét, 
ez a lelkek reformációjának hatalmas és örökkévaló képe. Ez jelképezi a 
hitújítás alapját és ez jelöli a vallások sorozatában az emelkedési fokozatot. 

Önvizsgálattal kezdődik. De vájjon mit eredményezhet annak az emberi 
életnek vizsgálata, melyet az írás a bűn alá rekesztett? Lemérjük cselekede-
teinket, életünket beléigazítjuk a krisztusi élet örök példaképébe s míg 
lelkiismeretünket elkövetett bűn és teljesítetlen kötelesség ostromolja, addig 
megértjük, hogy „a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem". 
(Gal. 2. 16.) 

De az önvizsgálás megsemmisítő eredményét megoldja az Isten 
szeretete. A bírói ítélet helyett kegyelemmel hajol le hozzánk az Úr és 
veszendő lelkünket magához öleli. Nem a mi bűnös életünkre, nem a mi 
elvettetett voltunkra, hanem a Krisztus keresztjére tekint, úgy lesz hozzánk 
kegyelmes. Bennünk egyet keres, egyet vár, egyet követel: azt a hitet, 
mellyel a Krisztus felé törekszünk, mellyel az Ő keresztjét átöleljük, mellyel 
az Ő megváltó halálát a lelkünk kincsévé tesszük. „Kegyelemből tartatunk 
meg hit által, nem cselekedetekből." (Ef. II. 8—9.) Megigazolunk hit által, 
az Isten ingyen való kegyelméből. Ez a reformáció vallási alaptétele. Bizto-
sítéka egy: az örökkévaló kegyelem, melyet mi hitünk teljességével meg-
ragadunk és magunkévá teszünk. 

A reformáció jubileumi ünnepén felénk hangzik az apostol intése: 
járuljunk Istenhez hitünk teljességével. Hitnek kell lennie, amivel Istenhez 
járulunk s ennek a hitnek teljesnek kell lennie. Az igazi hit bizodalom, 
mellyel lelkünk üdvösségét az Isten kezébe helyezzük; megvan-e bennünk? 
Ez a hit feltétlen hozzájárulás ahhoz, amit Isten velünk és értünk cselek-
szik. Megvan-e ez is lelkünkben? A hit az evangéliumban gyökerezik s a 
Krisztussal való állandó életközösségből táplálkozik. Megvan-e ez az örökös 
lelki kapcsolat? A teljes hit nem elvont theológiai elmélet, nem száraz 
dogma, nem paragrafusokba foglalható vallási törvény, nem emberi képzelet 
és nem vallásos szinezetű filozofiai rendszer. Ha hited van, mindened van, 
ha hited nincsen, semmivel sem pótolhatod. Pál apostol a szeretetben 
munkás hitről beszél, Luther pedig azt mond ja : lehetetlen, hogy az igazi 
hit szüntelenül jót ne cselekednék. Ha a hit igazi teljessége tölti el szivedet, 
akkor ráárad életedre s a szeretet legszebb virágaival hullatja tele annak 
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megnyilatkozásait. Mint ahogy a virágba boruló fa nem mondja : én most 
valami különös jót cselekszem, érdemet szerzek, hanem életerejének teljessé-
gével, természetszerűleg rügyet hajt, azután színes szirmú illatos virággal 
díszíti zöld lombú ágait, majd midőn leperegnek a virág szirmai, lassú lát-
hatatlan benső munkával gyümölcsöt növel, ügy a hit teljessége birtokában 
az emberi lélek és emberi élet fája egyszerű természetességgel az életszépség 
és életjóság száz és száz virágát nyitja, gyümölcsöt érlel, nem kiváltságos 
erényül, hanem a hit természetes és szükségszerű megnyilvánulásaképen. 

A hit ezen utolsó alkotó része egy árnyalati vonással sem változtatja 
meg a hitnek az isteni kegyelemhez való viszonyát. Ha még olyan verő-
fényes és emelkedett lesz is általa életünk, akkor is csak hitünk van, de 
nincsen érdemünk, akkor is nem a mi cselekedetünk, hanem Istenünk ke-
gyelme tart meg bennünket. 

Ez az alaptétel több, mint egy alaptétel. Ez az evangéliom szerinti 
vallásos élet foglalatja, ez maga a reformáció. Mulhatik az idő, a fejlődés 
és szükséglet kemény átformáló keze egy-egy új vonást húzhat egyházi és 
vallási életünk rajzába, ez az alaptétel akkor is megmarad s egyházunk 
benső lényegének visszatükröződése marad. Mig ember lesz az ember s por 
annak sátora, míg sárból gyúrt vázban csillanik fel az Istenhez való hasonlóság 
és az örökkévaló erkölcsi törvény önző emberi akarattal veszi fel a harcot, 
addig a hitből való megigazulás tanából soha ki nem nőhet az emberiség. 
Egyházunk dogmája itt lesz a keresztyén élet etikájává s a keresztyén ember 
hívő lelkülete itt találja meg vallásos életének egészét. 

De vájjon hogyan építhetem ki az én hitem teljességét? Hogyan ad-
hatok életet annak a vallási szólammá lett követelésnek: légy életközös-
ségben a Krisztussal és élj a Krisztusban egy új életet? 

Az apostol a hit teljességének megjelölése után a gyülekezet iránt 
való szeretetről beszél. Szavai megismétlik a reformáció ama nagy jelentő-
ségű igazságát, mely a hitet az egyházzal kapcsolja egybe. Nem szakíthatod 
ki hitedet a lelki élet nagy egyeteméből, nem teremtheted meg, nem épít-
heted ki és nein biztosíthatsz neki életet a te elszigetelt különállóságodban. 
Hited csak akkor van, ha van egyházad. Krisztussal csak az egyházban 
léphetsz életközösségre, mert ez az Ο teste, ez az ő munkamezője. Itt csendül 
az örökkévalóság beszéde és itt nyered az Úr kegyelmének javait kegye-
lemből és szeretetből. 

A reformáció négyszázados ünnepe újítsa meg lelkünkben azt a nagy 
igazságot: egyház nélkül nincsen Krisztus, egyház nélkül nincsen hit. És 
újítsa meg bennünk a régi kötelességet: szeresd az egyházat! Nem idegen, 
ismered, hiszen a karjai között tartott. Simogató anyai kézzel lehajolt hozzád, 
vezetett s a lelke erejével erősített. Mint ahogyan az édesanya az édes 
anyatejjel saját életerejét önti át a gyermek testébe s ki tudja, nem adja-e 
meg általa arca s lelkülete kialakuló vonásait, úgy a te benső éned arcának, 
életnézetednek, gondolkozásodnak, jellemednek kialakulására evangelikus 
egyházunk is rálehelte saját lelkének képét. Nem érzed-e, hogy lelkedben 
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és életedben evangelikus egyházunk lelke és képe tükröződik? Megállapítja 
Istenhez való viszonyodat, ennek a viszonynak tartalmát és az Istennek veled 
szemben támasztott követeléseit. Meghatározza benső és külső életirányodat, 
a világon való elhelyezkedésedet, az emberek közösségéből rád háruló kö-
telességek mértékét. Emelkedettséget ad életedbe, nézőpontokat Ítéletedbe, 
gerincet jellemedbe és mind erre ráárasztja az Istennel való szent közösség 
örökkévaló fényét. Elfelejtkezhetnél-e mind erről ? 

De az apostol tovább megy és így int bennünket: „Ügyeljünk egymásra 
a szeretet és jócselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a 
magunk gyülekezetét, mint szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást." 
Nem gyülekezetféltés, nem egy kissugarú közösségért való aggódás adja 
az apostol ajkára a szót, hanem a lélek örökkévaló érdeke s az Isten or-
szágának szent ügye. Mert a lélek csak az egyház és csak a gyülekezet 
által juthat el ahhoz a vallási boldogsághoz, melyet az írás a hit teljessé-
gében állít szemünk elé. 

A hitbeli közösség hatalmas egyetemének szeretete a gyülekezet sze-
retetében lesz csillogó elméletből komoly életvalósággá. Egyházunkat a 
gyülekezeten keresztül szeretjük és szolgáljuk igazán. Evangelikus egyházunk 
hatalmas nagy templomában, hol idegen nyelveket beszélő, különböző nem-
zetiségű, életszokású, különböző netnü és kulturájú emberek milliói egyesülnek 
közös vallási eszmények oltára mellett, csak akkor kapcsolódunk evangélikus 
egyházunk egyetemébe erősség gyanánt a közös hit szent kapcsolatával, ha 
szivünknek drága egy kicsiny gyülekezet és elszakíthatatlan a hozzá fűző 
kötelék, ha lelkünket megérinti a kicsiny templom boltivei alatt tovaszárnyaló 
isteni üzenet s csendes áhítatra indít az egyszerűn konduló harangszó. 

Igazi reformációi üzenet: szeressük gyülekezeteinket! Ügyeljünk egy-
másra a szeretet és jócselekedetekre való felbuzdulás végett, -el nem hagyván 
a magunk gyülekezetét. Mit kiván tőled egyházunk és gyülekezetünk ? Erőt, 
tehetséget, áldozatot, tanácsot, támogatást. Igen, de mindenekfelett egyéni-
ségedet, szivedet, lelkedet kivánja, életed egyházias és vallásos átalakulását 
követeli. Az egyházat naggyá nem gazdagsága, nem is hatalmi befolyása, 
hanem híveinek lelkülete és élete teszi. A testvérek sorsát helyezi szivedre: 
ügyeljünk egymásra. És tudod-e, kicsoda a te testvéred? Mindenki. Nézd 
meg az idegen, soha nem látott arcokat. Ismeretlen az arcvonásuk, ismeretlen 
a szemük tekintete, a homlokuk, a beszédük és mégis mindegyikben közös 
vonást kell fel találnod: . a testvér vonását. És mindegyikhez közöd van, 
nem mindegyikkel szemben kötelességed van. Életük, hitük jövendő-
jének egy része a te lelkedre van helyezve. Törődj velük, közeledj hozzájuk, 
becsüld bennük a testvért, segítsd őket, testvéreid, ugyanazon egyház tagjai. 
És azután éld a te vallási életedet az egyházban és a gyülekezetben. Ez is 
a testvérekkel törődés szent munkája. Ne rejtsd el hitedet s ne bástyázd 
falak közé életedet. Engedd, hogy hited világoljon és életed követésre 
hivjon, hogy mások hite erősödjék a te hiteden és mások élete neme-
sedjék a te életpéldádon. így kapcsolódik egyik tag a másikba, a 
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láncolat egyik szeme a másik szembe, igy növekedik egymás hitétől, er-
kölcsi érzésétől és emelkedett életétől gyülekezeteink evangéliomi lelke és 
lesz mindig erősebb, mindig hatalmasabb egész evangélikus egyházunk. így 
vezet el az egyház, a gyülekezet szeretete a Krisztust szolgáló hit ama tel-
jességéhez, melyben vallásos életünk egészét látjuk. 

A hitben élő evangélikus egyház! Ez az utolsó cél, mely felé törekedni 
kell. És ahol megvan a hit teljessége, ott eloszlik a jövendő aggodalma. Aki 
hitével nézi Istenét és hitével méri annak cselekedeteit, az a maga egyéni 
s az emberek közösségi életében is nem véletlenségek változásait látja, 
hanem örökkévaló isteni lélek munkáját. Ebből táplálkozik a keresztyén 
reménység. Az apostol azt mond ja : „Tartsuk meg a reménység tántorít-
hatatlan vallását, mert hű az, aki Ígéretet tett." Ez a reménység azt mondja 
néked, testvérem : menj az élő, menj az új úton a hitnek teljességével és 
akkor beléphetsz a szentélybe a Jézus vére által és feltárul előtted a kárpit 
az Ő teste által. Ez a reménység a mi hitünk ereje által bizonyossággá 
erősödik mibennünk. 

Ebből a reménységből örökkévaló fény hull evangélikus egyházunkra. 
Világtörténelmi hivatást bizott reánk az Urnák kegyelme. Az a mi hiva-
tásunk, hogy biztosítsuk Isten igéjének tiszta, hamisítatlan hirdetését s millió 
lelkek közkincsévé tegyük Isten erejét biztosító szentségeit. Örök hivatásunk, 
hogy a Krisztus élő útján az örökkévalóság felé vezessük a gondjainkra 
bízottakat s beléjegyezzük a lelkek könyvébe: nem a cselekedetek, nem 
az emberi élet tart meg, hanem megtartattok hit által, az Isten ingyen 
való kegyelméből. 

De a reformáció jelentősége nem merül ki annak vallási vonatkozásai-
ban. Amint a reformációban a hit teljessége életté alakult, úgy a lelki és 
egyéni vallásosságot megtisztító folyam kitört a templomok falai közül, 
rááradt az emberiség szellemi életére, új indítást és új eszményeket adott 
a nemzetek állami, kulturális és erkölcsi életébe. Kicsoda tagadhatná a 
reformáció szellemének hatását? Széles világgá tágította a tudomány szűk 
körét, új ihletet öntött a művészetbe, új kulturát növesztett az új élet-
eszmények életképes magvából, új irányt jelöli a népművelés és a köz-
erkölcs körében, átformálta a társadalom képét és az állam életében érvé-
nyesíteni igyekezett az Isten országának követeléseit. 

Hű az, aki Ígéretet tett, mondja az apostol. Egyházunk világtörténelmi 
hivatása most is fennáll. Négyszázados jubileumunkat a világháború érték-
próbáló nehéz idejébe helyezte az Isten akarata. Bizonytalan jövendő homálya 
borong előttünk. Sötét felhőt gomolyogtat előttünk a világháború zivatara. 
Sem az alakulatokat, sem a lehetőségeket lemérni nem tudjuk. Hol van a 
prófétai lélek, amely megmondhatná : a pusztítás gomolygó felhőiből minő 
nap támad? De bizonyos az, hogy az emberiség szétdöntött kulturai, 
erkölcsi, állami életéből új életnek kell támadnia. Új nemzedékre van 
szüksége az emberiségnek, ú j emberre, kinek jelleme acélosabb, lelke 
tisztább, élete eszményekben gazdagabb. Új nemzedékre, melyben van 
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vallásos érzés, erkölcsi komolyság, önfegyelmezés, munkaszeretet és ön-
megtagadás. 

Az ötödik évszázad küszöbén tegyünk vallást arról, hogy látunk magunk 
előtt világtörténelmi hivatást és érzünk magunkban annak elvégezésére 
erkölcsi erőt. Éljünk evangéliomi életet, vigyük Krisztus lelkét életünkbe, 
családunkba, a társadalom és nemzet közösségébe, állítsuk vissza a becsület, 
a tisztesség, erkölcsiség és vallásosság régi értékeit, emeljük népünk értelmi 
és erkölcsi színvonalát, akkor munkásai leszünk, amint eddig is voltunk, 
magyar hazánk jövendőjének, magyar nemzetünk erősödésének. 

De amint a reformáció hajnalán a reformáció kulturai és társadalmi 
hatása nem elszigetelt jelenségképen mutatkozott, hanem annak vallási 
hatásaival összeforró, ebből táplálkozó jelenség volt, úgy a reformációnak 
nemzeti, társadalmi és kulturai hatásait nem szigetelhetjük el örökkévaló 
forrásától. A reformáció következményeit és eredményeit nem azonosíthatjuk 
a reformáció vallási jelentőségeivel. Egyházunk vallási és történelmi hiva-
tását akkor teljesíti igazán, ha lélekben és életben evangélikusok maradunk, 
az írás alapján állunk, a hitnek teljességében élünk, ha egyházunk 
és gyülekezetünk hű tagjai maradunk. Akkor a lélek és élet folytonos meg-
újulását követelő benső reformáció vallási ereje biztosítja a nemzet, a tár-
sadalom, az emberiség számára a folytonos reformáció nagy gondolatát. 

így állunk meg az ötödik évszázad küszöbén. Körülöttünk sötétség, 
előttünk bizonytalanság. De mi nem a földre, hanem az egekre tekintünk. 
Szemünkben könny, lelkünkben bizodalom, szivünkben imádság. Isten, a mi 
oltalmunk, aki négy évszázad viharai között megtartott, megőrzi anya-
szentegyházunkat az ötödik évszázad küzdelmei közt is. 

Ezzel a szent bizonyossággal térjetek vissza hajlékaitokba és templo-
maitokba közelről-távolról egybesereglett Testvéreim. Szikrát hoztatok, 
vigyetek tüzet magatokkal, templomból templomba, oltárról oltárra, imád-
kozok seregéből imádkozok lelkébe. Gyújtsátok szent tűzbe evangélikus 
egyházunkat, hogy tűzoszlopa legyen az útat-kereső emberiségnek, gazda-
gítója milliók lelkének. Ajkatok pedig mondja el a szent fogadás t : én e 
hithez hű maradok ! 

Imádkozó lélekkel elmondjuk mindnyájan: mi e hithez hívek 
maradunk! Amen. 
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Az ünnepi közgyűlésből. 

a) Dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő megnyitó beszéde. 

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés ! 

Szivem mélyéből melegen üdvözlöm ez ünnepélyes alkalomra szép 
számmal összegyűlt hiveinket és vendégeinket, akik szívesek voltak jelenlétükkel 
gyűlésünket megtisztelni és ezáltal ünnepélyünk fényét emelni. Évi rendes 
egyházkerületi gyűlésünk tárgysorozatát megelőzőleg elröppen lelkünk négy 
évszázad felett és száll oda, ahol egy augustinus barát kalapácsütése alatt 
kipattant szikra lángba borította Németországot és onnét terjedt, lángolt és 
világolt országokon keresztül. Annak melegétől mindenfelé megolvadtak 
és lehullottak a bilincsek zárai, melyek a lelkiismereti szabadságot fogva 
tartották. Azok az országok, ahol ezen lángot lohasztani vagy eloltani az 
uralkodó hatalom nem tudta vagy nem akarta, a népek szellemi vezérei 
lettek, anyagiakban is megerősödve. Ez utóbbi az oka most a két leghatal-
masabb protestáns állam összecsapásának a világhatalomért, melybe majd-
nem az egész földkereksége belesodródott. 

De küzdés az élet, küzdés nemcsak politikai, de egyszersmind egyházi 
téren is. így történt, hogy ez a fénysugár, mely a reformáció hajnalán a lelkekbe 
világított, csak félszázadon át maradt meg hazánkban eredeti tiszta fehér fényében. 
Az elébe állított vitatkozások és gyűlölködések prismáján keresztül megtört 
az különböző színekre. Azóta négy század folyamának határánál állunk és 
még nem találtuk meg azt a lencsét, — a mindeneket eltűrő, mindeneket 
felfedező szeretetet, — mely a szétbontott sugarakat ismét egy pontba egyesítse. 
Még mindég nem követjük mindenben az apostoli in tés t : „Öltözzétek fel a 
szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele". (Kolos. III. 14). Még mind-
ezideig nem szállt reánk a pünkösdi lélek, mely egy akaratra vezetne 
bennünket. 

Tagadhatatlan, hogy voltak mozgalmak hazánkban régebben is az 
egyesülés létesítésére. Már az 1791 -iki zsinat előkészítette az uniót a refor-
mátusokkal. Sajnos, hogy annak határozatai szentesítést nem nyertek. Követ-
kezett az 1830. május 6-iki kéri egyezség, melynél részletesebb és bővebb 
az 1833. május 15-iki nagygeresdi egyezség. Végtelen kár, hogy egyes 
pontoknak be nem tartása és félreértések miatt mindkét egyezség felbomlott. 
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Az 1840-es években gróf Zay, báró Prónay, Telekiék, Török Pál és 
Székács József igyekeztek az egyesülést létrehozni, de az 1848-ik szabadság-
harc, mely minden a hazát illető ügyeken kivüli mozgalmat meghiúsított, 
ezt is megbénította s egyedüli eredménye lett egy később Budapesten fel-
állított közös theologiai akadémia, mely szintén csak rövid életű volt. 

Mindezideig maradandólag — nem ugyan az organizatiora és hit-
cikkekre nézve — elsőben egy katholikus főúr 1878-ban hozott minket 
némileg össze. Végvezekényi Br. Baldácsy Antal 1876. október 9-én örök 
alapítvány és ajándékozás címén összes vagyonát a magyarországi protestáns 
egyházkerületekre és az unitárius egyházra hagyta. Egy a magyarország 
3 protestáns egyház választottaiból álló vegyes bizottság intézi ennek ügyeit 
évenkénti közös ülésében és osztja szét aránylagosan a közel 200.000 korona 
évi tiszta jövedelmet az egyházkerületek között. Bevételi rovatunkban elő-
fordul ez évenként, de oly magasztos és oly nemes a cél, hogy erről a 4-ik 
század évfordulóján lehetetlen hála és kegyelet érzésével meg nem emlékez-
nünk. De nem egyedül kulturális érdeménél fogva hozom ezt fel, hanem 
mert ez is egy összetartó kapocs protestáns felekezeteink között. 

Végre 1891—94-iki zsinaton Bánó József terjesztette be a vegyes 
bizottsághoz javaslatát a reálunió tárgyában, hogy ezentúl ne két, hanem csak 
egy protestáns egyház legyen a hazában. A reformátusoknál sem hiányzott 
az óhaj az egyesülésre s a tárgyalások a közeledés első lépésének meg-
tételére vezettek. Felállíttatott az egyetemes gyűlés és a ref. egyet, konvent 
által választandó egyenlő számú tagokból álló vegyes bizottság, mely a 
szükséghez képest összegyűlve a közös ügyeket intézi. 

Többre ez alkalommal nem mehettünk, mert épen akkor, mikor a 
tárgyalások még folyamatban voltak, csaptak át a pánszlávizmus szennyes 
hullámai vallási térre s azt beiszapolva, az érintkezést a másik felekezettel 
megnehezítették. A dunáninneni kerület képviselői egynek kivételével zsinati 
inandatumaikat letették, eltávoztak és a Turóczszentmártonban tartott kerületi 
gyűlésükön csak azért nem tagadhatták meg az egyetemes gyűlésre kép-
viselők küldetését, mert az elnöklő püspök határozat hozatal előtt a gyűlést 
bezárta. A zsinati törvény az egyházkerületek új beosztásával véget vetett 
ama mozgalomnak, mely már egy egyházkerületnek a magyarhoni egyház-
egyetem kötelékéből való elszakadásával fenyegetett. Egyházkerületünk ekkor 
elvesztette egy egyházmegyéjét, de a béke bekövetkezett. 

Kevésbbé turbulens elemet képeznek az erdélyi szászok, kik nemzeti-
ségüket és nyelvüket féltve, nem csatlakoznak a magyarhoni egyház 
egyeteméhez. Ami politikai téren sikerült: a szövetség Németországgal, az 
vallási téren makacs ellenállásra talál. Az 5-ik század küszöbén állunk, tárt 
karokkal fogadnánk őket, de ők nem szólnak hozzánk a zsoltáriróval : 
„Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek azokon és 
dicsérjem az urat." (CXVIII. 19.). 

Ha már magunk között a viszályt elsimítottuk, összhangot kell létre 
hozni egy más nagyobb testülettel. Csüggednünk nem szabad, fel kell 
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vennünk a fonalat, melyet elődeink adtak kezünkbe az egyesülés meg-
kötésére és félretéve minden nemzetiségi, helyi, vallási viszályokat, keresnünk 
kell mindent, ami összehoz bennünket és kerülni mindazt, ami távol tart 
egymástól ; tömörülnünk kell, hogy egy protestáns egyház legyen a hazában, 
mert csak így juthatunk oly erőre, melyen a pokol kapui sem vehetnek 
diadalt, csak így teljesül be raj tunk is az ószövetség Ígérete és szól hozzánk 
is az Ur: Adok nektek új szivet és új lelket lehellek belétek, az én lelkemet 
adom belétek és laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek 
nékem népem, és én leszek nektek Istentek. (Ezékiel XXXVI. 26—28.). 

Szép, főtisztelendő egyházk. közgyűlés, az a hasonlat, mely oly gyakran 
felhozatott református testvéreinkkel való érintkezéseink alkalmával, hogy egy 
a gyökérzetünk, melyből erőt merítünk, egy a törzsünk is, mely két ágra 
oszlott, de lombkoronája együtt dacol az ellenünk zúduló vész viharaival. Meg is 
nyugodhatnánk ezen hasonlatban, ha az mindég és mindenben így volna. 
De az ágak gyakran ellenkező irányban fejlődnek, távolodnak és sohasem 
forrnak össze. Törekedjünk minden igyekezetünkkel, teljes erőnkkel, míg 
csak be nem következik, oda, hogy egy lévén a forrás, melyből vallásunk 
eredett és fél századon át hazánkban egy mederben folyt, de két ágra 
szakadott, minden ellenszegülő akadályt legyőzve, minden gátat szét-
rombolva alkosson egy 4—5 századot körülfogó szigetet, omoljanak habjai 
egymásba s egyesüljön egy hatalmas folyammá, mely méltóságteljesen, 
nyugodtan folyjon tovább az örökkévalóság tengerébe. Ezen óhajtással 
nyitom meg a reformáció 5-ik századának küszöbén évi rendes közgyűlésünket. 

b) Dr. Zergényi Jenő üdvözlő beszéde. 

A soproni ág. hitv. evang. gyülekezet nevében mélységes meghatott-
sággal köszöntöm a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület Méltóságos és 
Főtisztelendő Elnökségét, szeretve tisztelt főpásztorunkat és a kerület világ-
bölcs vezérét, a felügyelő Ur őméltóságát. Köszöntöm a nagytiszteletü lelkészi 
kart, amely a bibliával kezében hirdeti az élő és örök igazságot és köszön-
töm végül, egyházunk kardját, az Ur oltára mellett udvart és őrt álló fel-
ügyelői kart. 

Köszöntöm mélyen tisztelt vendégeinket: a főispán ur Őméltóságát, a két 
törvényhatóság, az összes egyházi és világi hatóságok mélyen tisztelt képviselőit. 

Mélységes meghatottsággal köszöntelek Benneteket, mert nagy időkben 
emlékezünk nagy időkről és egy világtörténeti hatalmas korszak mesgyéjén 
állva lelkem négy évszázadra száll vissza és a nagy emlékektől telítve lelkem 
megindul. Köszöntelek ez ősi gyülekezet nevében, ahol a hazai protestantis-
mus bölcsője ringott, ahol a kapuk kiáltanak és a kövek beszélnek, hol a 
viharverte ősi falakról az elmúlt nagy évszázadok tekintenek le reánk. 
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Köszöntelek Benneteket meleg szeretettel az anya nevében, amely 
szeretettel öleli magához hazatért fiait. 

Hisz talán valamennyiünket édes emlékek kötnek e városhoz, 
oly kötelékek, amelyeken egy gondtalan ifjúkor szépséges emlékeinek 
zománca fénylik. Virágok, amelyek nem hervadnak, emlékek, amelyeknek 
szinét most is látni, illatát most is érezni véljük. 

Köszöntelek valamennyiteket, akik „az Ur nevében" jöttetek és áldunk 
Titeket, akik az Ur házából való vagytok. 

Megnehezült az idők járása felettünk! 
Az elmúlt évek gondjai és szenvedései súlyosan nehezednek lelkünkre, 

de mi nem félünk, mert mi Istent féljük. 
Ha sötét is a jelen és komor a jövőnk, hisz nehéz munka és szűkös 

világ vár reánk, nem csüggedünk. 
Ha szegények leszünk anyagiakban, gazdag szellemi és erkölcsi tarta-

lommal tölthetjük meg életünket. 
Templomban és iskolában egyaránt e célt fogjuk szolgálni. Iskolává 

leszen a templom, hol az igazságot keressük és a szeretetet hirdetjük és 
ahol égő csipkebokorként előttünk világít az „Élő Igazság", templommá az 
iskola, ahol hűségre és áldozatkészségre, nemes munkára és igaz ember-
szeretetre neveljük gyermekeinket. 

És ezen törekvéseink nem választanak el másoktól, — nem választanak 
el különösen azoktól, akik más vallást követnek és más világnézetet vallanak, 
mert a nagy, nemes munkában testvéri jobbot nyujtunk mindenkinek, aki a 
magasztos cél érdekében dolgozni tud és dolgozni akar. 

Hitem és meggyőződésem, hogy él még egyházunkban a régi hűség 
és az ősi erény, amellyel megálljuk a harcot és ha megacélosodva a küzde-
lemben és megtisztulva a szenvedésben eljő az áldásos béke ideje és, a 
királyi dalnok szavaival élve, „békesség lészen a mi kerítéseinkben és csen-
desség a mi tornyainkban" mindnyájunk ajakáról felszáll a régi, hatalmas, 
nagy ének : „Erős vár a mi Istenünk". 

c) Dr. Töpler Kálmán üdvözlő beszéde. 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 

Az egész emberiség figyelmét, érdeklődését és érdekeltségét lefoglalja 
a méreteiben és áldozataiban minden eddig elképzelhetőt felülmúló világ-
háború. Az általános lekötöttség azonban nem akadályozhatja meg, hogy 
egyes fontos események mégis felszínre kerüljenek. Méltatásuk nem ölt 
magára megfelelő díszes külszint. Annál mélységesebb azonban az értelmi 
és erkölcsi behatolás az olyan történelmi események emlékébe, amelyek 
annak idején nem kevesebb forrongást okoztak, amelyeknek hatása soha 
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meg nem szűnik, amelyeknek elévülhetlen befolyása minden körülmények 
között érvényesül. 

Ilyen ritka alkalomból gyűlt ma össze Sopronba a dunántúli ág. hitv. 
evang. egyházkerület, hogy a komoly időknek megfelelő egyszerűséggel 
megemlékezzék a reformációnak négyszázados évfordulójáról. Ezt a fontos 
ünnepélyes alkalmat megragadja kész örömmel a helyi hatóság, hogy ki-
fejezze a vendéglátó város közönségének legbensőbb, legőszintébb és 
osztatlan meleg üdvözletét. 

A város üdvözletének különös ünnepélyes jelleget kölcsönöz, hogy a 
kerület a nevezetes ünnepély alkalmából legféltékenyebben őrzött és leg-
fontosabb intézményeinek a székhelyén gyűlt egybe. A kerület főiskolái itt 
hintik el a magot az ifjú kebelben, amelyet ennek befogadására fogékonnyá 
képeznek. Innét hordják szét a keblükben megérett magnak gyümölcsét, 
akik hivatásukban közvetlenül vagy közvetve hazánk és egyházunk fejlő-
désén fáradoznak. Nem egy kiválóságra hivatkozhatunk, aki hírnevét a 
helybeli főiskolák által nyújtott alapon építette fel. A kerület főiskoláinak 
fényes története egymagában is egyenesen feladatává teszi a kerületnek, 
hogy főiskoláit itt Sopronban erősítse, fejlessze és szaporítsa. 

A kerület és annak vezetői a legnagyobb bizalommal töltenek el minden 
keblet eredményekben gazdag kulturális törekvésük által. 

Isten hozta fiatal püspökünket, aki ma első izben jelenik meg szülő-
városában egyházkerületünk élén. Isten áldása legyen állandó támasza 
magasztos hivatásában. 

Sopron szabad királyi város közönsége nevében a legmelegebben 
köszöntöm őt, a kerületünk felügyelőjét, a kerületi közgyűlést és annak 
minden tagját. 

d) Az egyházkerület ünnepi deklarációja. 

Az egyházkerületi közgyűlés a reformációnak vészterhes nehéz időkbe 
eső négyszázados évfordulóján hálatelt szívvel, hálaadó imádsággal áldja a 
gondviselő Istent azon kegyelméért, mellyel anyaszentegyházunkat négy év-
század küzdelmei és megpróbáltatásai közt megtartotta; hálával magasztalja 
az Urat, hogy megajándékozta az emberiséget a reformáció mérhetetlen lelki 
áldásaival s a Krisztus által megalapított anyaszentegyházat visszahelyezte 
romolhatatlan, örökkévaló alapjára és megmutatta az Isten megmásíthatatlan 
akaratát a Krisztus megváltó érdemében. Hálaadással magasztalja az egyház-
kerületi közgyűlés az isteni kegyelmet az anyaszentegyházért, mely az Ige tisztán 
és igazán hirdetését és a szentségek Isten rendelése szerint való kiszolgál-
tatását biztosítja, a reformátorok elküldetéseért, kik Isten lelkétől megvilá-
gítva s a Szentlélek erejétől megerősítve munkatársaivá váltak az Isten 
üdvösségszerző nagy munkájának. Hálaadásához ama fogadalmat fűzi az 
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egyházkerület közgyűlése, hogy a nyert drága örökséghez hiven ragaszkodik, 
az evangélikus anyaszentegyház hitben élő, erős tagja marad s gyülekeze-
teivel, iskoláival, intézményeivel s hívei életével híven szolgálja Isten 
örökkévaló országát. 

e) Az egykázkerületi közgyűlés megemlékezése a trónváltozásról, Ő felsé-
géhez Intézett hódoló távirata és a reá érkezett válasz. 

Az egyházkerületi közgyűlés mély megilletődéssel, soha el nem muló 
hálával örökíti meg jegyzőkönyvében Istenben boldogult jó királyának, 
I. Ferenc József apostoli királyi felségének 1916. nov. 21-én történt gyászos 
elhunytát s az Úr megtartó kegyelmét könyörgi a nehéz megpróbáltatások 
után pihenni tért, töviskoronát hordozott uralkodóra. Koporsójára kegyeletes 
emlékezése és hálája koszorúját helyezi. 

Hódolattal üdvözli Magyarország elhívott koronás királyát, IV. Károly 
apostoli király Őfelségét, aki 1916. évi dec. hó 30-án a magyar koronával 
királlyá koronáztatott. Buzgó imádsággal könyörög egyházkerületünk népe 
az Urnák szine előtt: legyen lelkének bölcsesége az Urnák félelme, szivének 
erőssége a Krisztus szeretete, trónjának támasza népeinek bizodalma, életé-
nek jutalma Isten örökkévaló kegyelme. 

* 

Méltóságos Kapi Béla ev. püspök urnák, Sopron. Ő császári és apos-
toli királyi felsége őszinte örömmel és megelégedéssel vette tudomásul a 
dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület hódolatát s úgy 
Méltóságodnak, mint a híveknek szívből jövő köszönetét küldi : Reichenau, 
1917. szept. 27. Kabinetiroda. 

f) A hadsereg üdvözlése és békenyilatkozat. 

Az egyházkerületi közgyűlés a világháború negyedik esztendejében 
egyrészt hálával és elismeréssel üdvözli hazánkat, nemzetünket rendületlen 
kitartással s önfeláldozó hűséggel védelmező vitéz hadseregünket, de más-
részt egyszersmind a háború anyagi és erkölcsi téren egyaránt mutatkozó 
megrendítő következményeinek hatása alatt, lelkiismeretének parancsszavát 
követve, azért a békességért könyörög, mely nemzetünk fennmaradását, 
új életet, fejlődést biztosít számunkra s a háborúban megpróbált összes nem-
zetek részére. Hogy pedig eme lelkiismeret sugalta evangeliomszerű békesség-
óhajtás evangélikus egyetemes egyházunk állásfoglalásával evangélikus 
népünk szívbeli akaratának kifejezője legyen, — ezen határozatát az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti. 



VI. 

Payr Sándor emlékbeszéde 

az Eggenberg-ház udvarán tartott istentisztelet alkalmából. 

A mi segedelmünk legyen az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a 
földet. Ámen. 

Ez ősi ház pitvaraiból szózat hallatszik fe lém: „Oldd le a te sarudat 
lábaidról, mert a hely, melyen állasz, szent hely." Nem is merészkedtem 
volna soha ez ősi emlékezetes szószékre lépni, ha egyházi elöljáróim bizalma 
nem parancsol: menj és hirdesd az igét. De van-e szükség erre itt, hol 
maguk a kövek beszélnek? 

Józsué egykor a Jordán vizén való átkelés után emlékköveket rakatott 
azt mondván: „Mikor kérdendik a ti f iai tok: mire valók ezek a kövek? 
megjelentsétek nekik : Szárazon jött által az Izrael e Jordánon. És lésznek 
e kövek emlékezetre az Izrael fiainak mindörökké." (Josué 4, 6. 21.) 

Ilyen emlékezetes kövek, kőoszlopok között állunk, keresztyén testvérek, 
ez ősi ház udvarán is. Négyszázados történetében hányszor ment át hazai egy-
házunk is szárazon a Jordán habjain. A vészes hullámok már-már elborí-
tották, de akkor az Úr parancsolt a haboknak és szinte csudásan tartá meg 
az ő kicsiny seregét. A bölcs Gamáliel ítélete teljesült be egyházunk felett 
is : „Ha emberektől vagyon e dolog, semmivé leszen, ha pedig Istentől 
vagyon, ti fel nem bonthatjátok." Istennek csodás gondviselését kell látnunk 
egyházunk történetében lépten-nyomon. Mikor az Urnák szolgáit Nápolyba 
a gályákra hurcolták, ugyanakkor az Úr a protestáns Hollandiából indít 
segítő hajóhadat az olasz partok felé s a kegyes Ruyter Adorján admirális, 
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az idegen hadvezér, legnagyobb diadalának azt vallja, hogy a magyar 
gályarabokat megszabadíthatta. 

Mikor soproni egyházunk fölé is már gyülekeztek a vészfelhők, a 
gyászos évtized küszöbén küldött ide Isten egy kegyesszívű hercegasszonyt, 
nemcsak származása, hanem szive szerint is fejedelmi nőt, a brandenburgi 
Hohenzollern-házból való Eggenberg Anna Máriát. S mikor a gyülekezet 
minden templomból kitiltva hajléktalanná vált, ő nyitotta meg házát s adott 
szállást az elárvult nyájnak. Ez az udvar szolgált imaházul, ő készíttette 
udvari papjának e szószéket s a gyülekezet itt az udvaron összezsúfolva 
Isten szabad ege alatt hallgatta az igét. Tűrték a havat, záport, sokszor 
távoztak csuron vízben. Helyt álltak hidegben, fagyban, mert belső tűz 
hevíté szívüket, az Úr háza iránt való szerelmüket kihűlni nem engedték. 

De az emlékkövek itt nemcsak a kegyes hercegnéről beszélnek, aki 
örökségül hagyta reánk e házat, hanem annak hitvalló tudós udvari lelké-
széről, a soproni születésű Lang Mátyásról is. Ő prédikált e szószékről a 
hit meggyőző erejével nehéz időkben. Utoljára akkor, midőn úrnője kihűlt 
porsátorát 1882. innen elbúcsúztatta. Lang méltó szülöttje és büszkesége 
Sopronnak. Már ifjúkorában az a dicsőség érte, hogy maga Wittenberg 
városa hívta meg őt segédpapjának s mint ilyen egy ideig Luther szószékéről 
hirdette az igét. Ott a reformáció székvárosában a Luther-emlékek közvetlen 
hatása alatt lett ő Sopronnak és egész hazai egyházunknak egyik nagy 
papja. Lang Mátyás szavától sokszor visszhangzottak e falak, a wittenbergi 
fülemile dalaiból ő még sokat hozott haza magával s énekeskönyvbe gyűj tve 
adta gyülekezetének. Onnan hozta magával azt az egetvivó, törhetlen evan-
géliomi hitbuzgóságot, mely Luther lelkéből sarjadzott, amely itt is alkotott, 
hatott, nagyot művelt s az idők ádáz viharaival is győzelmesen dacolt. 

Keresztyén testvérek, midőn e napokban örömünnepet ülünk, abból 
a wittenbergi négyszázados örökségből vigyünk el mi is valamit az ilyen 
emlékezetes helyekről. Mindenekelőtt azt az ősi evangeliomi hiterőt, az 
Istenben és az ő szent fiában, a Krisztusban való hitet, mely üdvünknek, 
boldogságunknak s egész erkölcsi életünknek rendíthetetlen és pótolhatatlan 
alapja és forrása. És vallásos jelentősége mellett ne feledjük a reformáció 
hatását az általános emberi haladás és művelődés terén sem, melyet ma 
már az ellenfél sem tagadhat. Egyházunkon kívül álló tudós magyar pap 
ismerte el, hogy a reformáció nyomában nem gyűlölet, hanem nagyobb 
buzgóság, erősebb emberszeretet, jótékony intézmények támadtak. Modern 
magyar irók és költők, akik előtt Luther nemzete azelőtt nem volt kedves, 
most a világháború óriási tusáiban a reformáció népének nagy erkölcsi 
erejét, kitartását és fegyelmezettségét látva költeményeikben Luther szikla-
szilárd hitét és az „Erős várunk" harci dalát magasztalják, mint erkölcsi 
erőforrást. És ne feledjük végül micsoda része volt a reformációnak éppen 
magyar hazánkban a nemzeti megújhodás, a magyar irodalom és alkot-
mányos szabadság történetében. 

A reformáció nagy művéért áldjuk hálás szívvel a Mindenhatót, nagy 
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hithöseink emlékét tartsuk tiszteletben és üljünk jubi leumot azzal a szent 
fogadalommal, hogy apáink hitéhez hívek maradunk, Krisztus evangeliomát 
szemben a gúnyolódok és tagadók táborával is, nem szégyeneljük, hanem 
Isten hatalmának, üdvösségünk örök forrásának és dicsőségünknek valljuk, 
hozzá mint szent örökséghez törhetlenül ragaszkodunk. Ily szent elhatá-
rozással véssük szivünkbe szent könyvünk intését : „Tartsd meg azt, ami 
nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat" . Ámen. 

Kőből faragott szószék az Eggenberg=báz udvarán. 
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