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E L Ő S Z Ó . 

A magyarországi református egyház és a magyarországi ágos-
ta i hitv. evangélikus egyház számottévő köreiben az az egyöntetű 
óhajtás merülvén fel, hogy a reformáció négyszázados évfordulóját 
a két egyház a közös sors által megpecsételt testvéries összetarto-

* zandóságáiiak jeléül is együttesen ülje meg, a két egyház legfelsőbb 
hivatalos képviseleteinek kezdeményezésére a testvéregyházak kép-
viselői 1917. február 20-án Budapesten közös értekezletre jöttek 
össze. 

Az értekezlet az országos jubiláris emlékünnepélynek 1917. 
október 31-én Budapesten az országgyűlés mindkét háza, a m. kir. 
kormány, a testvér protestáns egyházak, Budapest székesfőváros 
és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye meghívása mellett való közös 
megtartását határozván el, az ünnepély előkészítésére gr. Degenfeld 
József tiszántűli református egyházkerületi főgondnok, konventi 
világi elnök elnöksége alatt végrehajtó-bizottságot küldött ki, mely-
ben mint tagok református részről Baltazár Dezső dr., Darányi 
Ignác dr. és Petri Elek, evangélikus részről Scholtz Gusztáv, Zsig-
inondy Jenő dr. és Szelényi Aladár dr. foglaltak helyet. 

Ez a végrehajtó-bizottság a reá bízott feladatának 1917. ápri-
lis 3-án és 1917. szeptember 7-én tartott üléseiben felelt meg s a 
két testvéregyház országos jubiláris emlékünnepélye Budapesten, 
1917. október hó 31-én a bizottságnak a két egyház hivatalos kép-
viseletei által elfogadott tervezete szerint "folyt le. 

Az ünnepség a reformátusok Kálvin-téri s az evangélikusok 
Deák-téri templomában megtartott istentisztelettel vette kezdetét. 
Ott Futó Zoltán békésbánáti református esperes, szentesi lelkész, 
itt Raffay Sándor dr. budapesti ág. h. ev. lelkész mondott az ünnep-
ség jelentőségéhez méltó egyházi beszédet. Az istentiszteleteken a 
két egyház kölcsönösen küldöttségileg volt képviselve, a reformátu-
sok küldöttségét báró Kemény Árpád erdélyi egyházkerületi fő-
gondnok. az evangélikusokét báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
•vezetvén. 
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A közös díszülés Budapest székesfőváros ú j városházának 
közgyűlési termében délelőtt V212 órakor vette kezdetét. Az elnöki 
széket Baltazár Dezső dr. tiszántúli református püspök és báró 
Prónay Dezső ág. h. ev. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő fog-
lalták el. A közös emlékünnepélyen megjelent a m. kir. kormány 
képviseletében Wekerle Sándor miniszterelnök, Mezőssy Béla föld-
mívelésügyi m. kir. miniszter, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
képviseletében Tóth János államtitkár. Küldöttségileg volt képvi-
selve a magyar országgyűlés főrendiháza báró Kemény Árpád al-
elnök, a képviselőház Szász Károly elnök, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye Fazekas Ágoston alispán s a magyarországi unitárius 
egyház Ferencz József püspök vezetése alatt. Budapest székesfővá-
ros törvényhatóságát Bárezy István polgármester képviselte. A 
díszes termet és karzatát mindkét egyházhoz tartozó mindkét nem-
beli művelt közönségnek sűrű sorai töltötték meg. 

Az ünnepséget közének (Erős vár a mi Istenünk . . .) nyi-
totta meg, mely után Baltazár Dezső püspök mondott magas röptű 
imát, mire báró Prónay Dezső mondotta el figyelemmel kísért elnöki 
megnyitó beszédét. 

Az ünnepség kimagasló mozzanata volt Kapi Béla dunántúli 
ág. h. ev. püspöknek és Szilassy Aladár dr. tolnai református egy-
házmegyei gondnoknak ünnepi beszéde. Kapi Béla lelkeket meg-
ragadó módon mutatta ki, hogy a reformáció adta vissza az emberi* 
ségnek az evangéliumot, Szilassy Aladár pedig egy hosszú evangé-
liumi élet dús tapasztalataiból vonta le jövőbeli feladatainkat. 

Az ünnepi beszédek elhangzása után gróf Degenfeld József 
tett indítványt koronás királyunk, Őfelsége IV. Károly üdvözlésére 
s ugyanő terjesztett elő javaslatot az ausztriai, németországi, svájci, 
németalföldi, svédországi, norvégiai, dániai és lengyelországi pro-
testáns testvéreink üdvözlésére. Ezek után a díszülés az erdélvrészi 
ág. li. ev. országos egyház meleghangú szíves üdvözletét hallgatta 
meg s viszonozta. 

Az ünneplő közönség Baltazár Dezső püspök lélekemelő imád-
sága után a Himnusz éneklése közben oszlott szét. 

A díszülés báró Prónay Dezső indítványára elhatározta, hogy 
az ünnepélyen elhangzott beszédek a két egyház költségén ünnepi 
emlékkönyvben adassanak ki s ez emlékkönyv kiadásával alulírot-
tak bízattak meg. 

íme röviden összefoglalva ezek az előzményei a jelen emlék-
könyv megjelenésének. 



Vérzivataros idők egyszerűségével megült nagy évfordulónak 
igénytelen köntösű ezt az emlékkönyvét azzal a fohásszal tesszük 
le a magyarországi, protestáns egyházak kezébe, vajha olvasása 
sokaknak lelkét termékenyítené meg és sok kezet indítana munkára 
— Krisztus országának örök építésére. 

Budapest. 1917. november havában. 

Benedei- Zsolt dr., 
református konventi tanácsos. 

Szelén yi Aladár dr., 
ág. h. ev. egyetemes főjegyző. 





I . 

Istentisztelet 
a reformátusok Kálvin-téri templomában. 

F U T Ó Z O L T Á N 
békésbánát i ref. esperes, szentesi lelkész egyházi beszéde 

elő- és utóimával. 





Eloima. 

Ki hozzámehetetlen világosságban lakozol, kinek léted világit·, 
mint az égő nap, melybe szemünk bele nem tekinthet — Uram! 
Téged keres lelkünk s imánk, mikor a 400 év előtt kigyúl t s korunk 
sötétjét is beragyogó világosságnak ünnepet szentelünk. Hiszen te 
vagy minden világosság forrása, — te vagy a mi világosságunk is! 

. . . Te tűztél a teremtéskor a sötét világ egére fényt 
árasztó napot. Te adtad Karácsony éjjelén a lelki világ világosságát 
s mikor annak sugárzását is el akarta nyomni az emberek által 
támasztott sötétség. Te gyújtád ki 400 év előtt az örök evangeliom 
ú j világosságát s leragyogtatva azt a megnyíló szívekbe, a középkor 
sötétjét ú j idők világosságára változtattad. 

Áraszd ki ma is a Te világosságodat! Mindenfelé rémes sötét-
ség van, aminő talán nem volt még soha! Krisztus világosságát ki-
oltani, őt magát ú j ra keresztre feszítni készül az öldöklő, pusztuló 
világ. 

Óh, ragyogjon le ma reá kegyelmednek, a megváltó szeretet-
nek fénye s cselekedje meg azt a csodát, hogy mi, akik valánk 
.setétség. megfürödve a századok előtt kigyúlt fényben, mint vilá-
gosság fiai ügy járjunk s úgy fényljék világosságunk, hogy mások 
is lássák és dicsőítsenek Tégedet! 

. . . Te bocsátád ki a teremtéskor életadó lelkedet a puszta 
mélységek fölé; a Te lelked váltotta meg Betlehem szülöttében a kár-
hozatba sülyedő embert; a Te lelked szállt Pünköst szelében, tüzé-
ben az ú j világ apostolaira; az által szólaltak meg négy század előtt 
a régi evangéliom ú j hirnökei: a reformátorok. 

Öntsd ki ma is lelked erejét! Romlik, omlik köröttünk minden. 
Ε világ szerint való vizek elborítással fenyegetik a reformáció által 
újjáépített illyési oltárokat. Elhaltak a régi hithősök, hitvallók; 
kihalóban apáink begyeket megmozgató, pusztító áraknak gátat vető 
hite; megszégyenülőben a régi. szent remény. Sión őrei busán kiál-
tozzák a terjedő, világpusztulást mutató sötétségbe: Vigyázó! mit 
mondasz az éjszakáról ? 
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Istenünk, tekints alá az égből és nézz alá szentséged és dicső-
séged hajlékából a nagy elődök világot megmozgató hitét csodálva 
dicsőítő népre, összegyűlt a reformátusság e napon a Te templo-
modba, — szakaszd meg az egeket s szállj le Te is abba, töltsd be-
igéddel. lelkeddel. Ünneplő ruhát öltött a Te néped, — öltöztesd fel 
a lelkét is e nap világosságához illő öltözetbe, töltsd be szegény, 
üres szívét ú j lángokat gyújtó igaz szerelmeddel. 

Tégy ma jeleket az egekben és e földön. Áradjon ránk a Te 
lelked, hogy prófétáljanak a mi fiaink és leányaink, a mi véneink 
álmokat álmodjanak, ifjaink látomásokat lássanak ne csak a dicső· 
múltról, de az eljövendő jobb korról is, mely után buzgó imádság 
epedez mindnyájunk ajakán. 

# Egyházunk megújításának négyszázados évfordulóját tedd 
ne csak régmúlt idők emléknapjává, de szívünk megújulásának 
ünnepévé s dicsőbb, boldogabb jövendő születésnapjává. 

Neked pedig, — akié a mult, jelen és jövendő, — legyen dicsé-
ret, dicsőség, tisztesség és hálaadás! Ámen. 

Egyházi beszéd. 

Alapige : CXVII!. Zsoltár 15, 16, 2 2 - 2 5 . vers. 
„Vigasságnak és szabadulásnak szava van 

az igazak sátoraiban. Az Urnák jobbkeze hatal-
masan cselekedett. Az Urnák jobbkeze felma-
gasztaltatott. 

A kő, melyet az épitők megvetettek, szege-
etkővé lett. 

Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szeme-
nk előtt. 

Ez az a nap, melyet az Úr rendelt, — örven-
dezzünk és vigadjunk ezen. 

Óh Uram segíts most, óh Uram adj most 
jó előmenetelt!" 

Ma, mikor a világfelfordulás ezer rémsége, nyomorúsága közt 
felvirradt a reformáció négyszázados évfordulója, csodálatos képet 
lát a lelkem . . . Dúló harcok tüzében ég, pusztul minden. Kiontott 
vér, kiomló köny özönvize elborítással fenyegeti az összeomiló világot. 
De ma felette átrepül az angyal, kezében az örök evangeliommal 
s a rombolás, öldöklés vad zajába belecsendül Jézus szelíd szava: 
„Teljes hatalom adatott nekem mennyen és a földön és ime én vele-
tek vagyok a világ végezetéig!" S erre mintha elhallgatna a siralom 
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s zúgolódás, újra valóság lenne, amit egykor Jákob álmodott: Meny-
nyei lajtorja köti össze az eget és földet, rajta leszáll a világosság 
400 év előtti hírnökeinek, a hitvalló ősöknek szelleme, áldása; csoda-
erővel megilleti az ünneplő utódok lelkét; aztán azok szállnak fel-
felé. ég felé. felöltöznek az evangeliom e napon kigyúlt fényébe, 
üdvösségébe, megölelik az abban magát nekik adó, őket övéivé tevő-
Krisztust — és eseng az ősi Zsoltár: 

,.Azért a mi szívünk nem félne. 
Ha az egész föld megrendülne!" 

Bár így lenne! Bár tudna ma az öldöklésben, gyászban ki fá-
radt. elfásult ember megújhodva ünnepelni! — Ha összedobbanná-
nak a szivek, idegyűlne az egész magyar reformátusság ebbe az egy 
régi. ékesség nélküli, egyszerű templomba, — csoda történnék itt-
Megmozdulnának az öreg falak, növekednék a templom belseje, míg 
végre ölelkezve- elférnénk benne mind s mellettünk, közöttünk 
apáinknak sírból kikelő, velünk ünneplő lelke. Űjra felragyogna 
a négyszáz esztendős fény; csodás sugárzással világolna az evan-
geliom arany gyertyatartója; lelkeket átalakító erővel csengene a 
szabaddá lett isteni ige; leszállna az illyési egyszerű oltárra az Ur 
tüze; a múlt erőivel megtelő szívekben megdicsőülne Isten ú j vilá-
got teremtő hatalma; a harcok zaját túlharsogná a diadalom kiál-
tása: „Az Űr az igaz Isten, az Űr az igaz Isten!" s belecsendülne 
a megváltó szeretet szava: ..Békességet adok nektek, amaz én békes-
ségemet, melyet e világ nem adhat, de el sem is veliet!1' 

Akkor válnék valóra a költő jóslata: ..Lesz még egyszer ünnep 
e világon!" 

Micsoda ünnep lenne az, én Uram Istenem! Ha meg tudnám 
festeni úgy. ahogy lelkem látja! . . . A Bárány előtt leborul a nagy 
sokaság, melyet senki meg nem számlálhat. Elől a vének: szent 
nemzetség, királyi papság, a krisztusi világ hírnökei. Mögöttük a 
nép — csodálatos tarka sereg: ártatlan, játszi gyermek, rajongó 
i f jú , ábrándos hajadon, munkában edzett, harcokban sebzett férfi, 
övéiért s övéiben élő nő. roskadozó, fehérhajú aggastyán. Szívökben 
lángol, szemükből előragyog a szenvedésben megdicsőülő hit s a más 
szenvedését eltörlő szeretet. Ajkukon hangzik: ,.Erős várunk nekünk 
az Isten." Cseng, zúg, égig hat a hangja . . . régi dal, régi dicsőség-
ről, régi nagy időkről! "Vegén hangzik a Jelenések vénjének kérdése: 
„Ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik és honnét jöttek ?" 
s rá a felelet: „Ezek azok, akik jöttek nagy nyomorúságból és meg-
mosták ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak Isten királyi széke 
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előtt és szolgálnak neki éjjel és nappal az ö templomában s aki a 
királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettök" . . . Hal l ja a szót 
az ünneplő sereg s elragadtatva borul a Bárány elé: .Méltó vagy, 
hogy végy tisztességet és dicsőséget, mert megölettél és megváltottál 
véred által és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és 
papokká/" . . . 

De ha e kép ábránd is ma még, csak ünnepelj négy századon 
át szenvedett, multat s jövendőt megbűnhődött magyar református-
.ság e napon: 

a mult, jelen s jövendő határán. 
„Az Űrtől lett ez, mely csodálatos a mi szemeink előtt!" 
1. Nagy mult emléknapja, melyen ragyogva tűnnek elénk 

a reformáció áldásai. 
2. Bús jelenben boldog jövő születésnapja, melyen látjuk 

.a magyar protestantizmus feladatait és reménységeit. 
Csak ünnepelj! 

Nép. ha dicsőt, magasztosat magasztal, 
Van éfni abban hit, jog és erő! 

1. 

Méltán ünnepelhetsz, hiszen a reformációban „az Urnák jobb 
keze hatalmasan cselekedett, az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott", 
megépíté új , szent templomát. -— Az első templomot: a dicsőt·, terem-
léskor építette. A paradicsom volt az. Boltozata a kéklő ég. tiszta 
terein boldogan, imádkozva jár az ártat lan szívű ember, felette ós 
Ibenne ott az Isten lelke. A második az ó-szövetség temploma volt, 
hol a bűnt büntető Isten törvénye lakozék. Nagy volt ez is. de ráillett 
a szó: „Nem olyannak tetszik-e ez amahoz képest, mintha semmi 
volna ?" — Aztán eljött minden pogány népek kívánsága. Krisztus 
bölcsőjénél épült a harmadik templom. Karácsonykor feltűzte csilla-
gát a Mi Atyánk Isten, tetőzetét Pünköstkor rakta rá a leszállt 
Szent Lélek. Beleköltözött Isten kegyelme, Krisztus szerelme, hang-
zott benne az ige, szállt fel belőle az imádság, szállt le rá az áldás, 
ígéret: „Nagyobb leszen ennek a háznak dicsősége, hogy nem mint 
amazoké!" — De Krisztus templomába is bevitték a földi fényt , 
az emberit s Ö nem jár t már a földön, hogy szent haragjában kor-
bácscsal űzze ki azokat, „akik árulnak és vásárolnak vala a templom-
ban." Elküldte hát a reformációt, hogy építse új já templomát az Ö 
rendelése szerint: ..Az én házam imádságnak háza." S a reformáció 
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Krisztus lelke szerint épített. Leásott a lelki nyomorúság mélysé-
geibe. kiszedte a porló köveket·, miket ember rakott az Isten templo-
mába s helyére tette amaz egyetlen követ, melyen hívül mást senki 
sem· vethet, de amelyet századok építői megvetettek. S e kő szegelet-
kőcé lett, melyen az egész épület szép renddel rakattatván, növeke-
dik szent templommá s benne a hívek is mint élő kövek épülnek 
lelki házzá, szent papsággá. 

,.Αζ Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!" 
Ε szent templomba népet gyűj töt t a reformáció. Rávezette az 

embert bűnei tudatára, a tékozló fiú gyötrelmeire, hogy vesztét látva 
felsikoltson: ..Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem 
e halál testéből ?": megérezze a maga semmi voltát s belássa, hogy 
nem adatott az ég alatt más név, amely által meg kellene tartatnia; 
megragadja az igazságot: hit által igazulunk meg; és eldobva min-
den hiúságát, roskadozva menjen a Golgotára, a megváltás fájához,, 
Pál vallomásával: „Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy meg-
tartsa a bűnösöket, kik közül első vagyok én!" Ott aztán reá ragyog 
a fény annak arcáról, aki megszabadított a sötétség hatalmától, meg-
váltott a törvény átkától, a parancsolatokban ellenünk szóló írást 
eltörölte, oda szegezvén a keresztfára s lerontotta a választófalakat. 
Ε fényességben a keresztet átöleli, kialakul benne a keresztyén jel-
lem, megérzi a megalázott ember felmagasztaltatását: „Nincsen 
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban 
vannak''; megtalálja az igazi keresztyén szabadságot a krisztusi 
ígéret alapján: „Ha megmaradtok az én beszédemben, megismeritek 
az igazságot s az igazság szabadokká tesz titeket." S a szabad nép 
dicsekedhetik: „Szabadságunk van az Isten szentséges helyébe be-
menetelre"; ott királyi papság, szent nép lesz, nem vár többé közben-
járást, üdvösséget sem emberektől, sem szentektől; tudja, vallja, 
hogy egy a közbenjáró Isten és emberek közt: a Jézus Krisztus! 
Ezt az Egyet öleli hitével magához s szabadságának jelszava, dicse-
kedése az lesz: ...4 Krisztussal megfeszíttetem. Élek pedig többé 
nem én, hanem a Krisztus él én bennem!'' És a benne élő Krisztussal 
bátran megy neki a harcnak, mit szent eszméiért az azokat össze-
törni kívánó világgal kell megküzdenie. 

Ez várta a reformáció hőseit, hitvallóit, ehez adott bátorságot,.. 
lelkesedést a 400 év előtt reájok szállt lélek. 

Nézzétek: Luther odakiáltja az ellenséges világnak: „ I t t állok, 
ruáskép nem tehetek!" Zwingli a halál küszöbén dicsekszik: „A 
testet megölhetitek, de a lelket nem!" A máglyán, a gályán cseng 
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a zsoltár: az inquisitió rémségei, az üldözések ezer pusztítása hiában 
próbálják hitvallóiban újra felfeszítni a Krisztust, — a szenvedések 
közt dicsőül meg az a lelki erő, mely halált megvető bátorsággal 
megáll s vallja: „Nem szégyenlem a Krisztus evangeliomát, Isten-
nek hatalma az minden hívőnek üdvösségére!" Az elnyomottak, üldö-
zöttek, börtönbe, vérpadra hurcoltak — mint amaz első tanítvá-
nyok — örömmel mennek el, hogy méltókká tétettek arra. hogy 
a Krisztus nevéért gyalázattal illettessenek. Küzdelmök útjain velők 
jár a tudat: „A mi hitünk a diadalom, mely meggyőzi e világot." 
Mikor mindent kockára tesznek s hívek maradnak mind halálig, 
betelik rajtok az ígéret: „Mindenek a tietek, ti pedig a Krisztuséi 
vagytok!" 

Bizony „az Ürtól lett ez és csodálatos a mi szemeink előtt!'' 
Igen, igen — a reformációban Isten szava hangzott fel újra. 

Az a szó, mely a teremtéskor a puszta, kietlen világot paradicsommá 
változtatta, az özönvíz szennyes árjai fölé fölvonta a sokszínű szi-
várványt, a bűnök éjszakáján kigyúj tá a betlehemi csillagot. Piin-
köstkor tüzes lángokat küldött a világba: „Legyen világosság!" 
S a reformációban születő világosság láthatóvá tette, hogy a meg-
újuló világ életereje csak egy lehet: a Karácsonykor földre szálló, 
Nagypénteken magát feláldozó. Húsvétkor a halálon diadalmas-
kodó, Áldozó Csütörtökön megdicsőülő szeretet! Ezt ébresztette .fel 
a reformáció. Ezzel, ebben lehet ezutánra is diadalma a mi l runk 
Jézus Krisztus által! 

2. 

De mikor a mult fényében megfürdik a lelkünk, ránehezedik 
a nagy kérdés: Nem csak nagy idők, erők emlékünnepe-e a mai 
nap? Nem csak temetgetjük, búcsúztatjuk-e raj ta a mult áldásait, 
a jövendő reményeit? Nem sikolt-e bele ünneplésünk zajába, dicse-
kedésébe a próféta szava: ..Ünnepeteket búra változtatom és minden 
dalotokat szomorú énekké — ezt mondja az Ur!" 

Aggódó szívvel nézek körül. Nemcsak a szenvedő ősök uno-
káinak harctéren küzdését, hullását látom, de itt benn is az életerő 
ernyedését. 

Ott van fénye, erői teljességében a hatalmas kath. egyház, 
mint amaz evangéliombeli öregebb fiú, ki benn ül az ősi örökség-
ben. Ott áll a Krisztus helytartójának földi trónja, raj ta ül a hár-
mas koronájú, ki t csalhatatlannak, királyok királyának vallanak. 
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Hatalmas egyház, fényes egyház! Kincse gyűlik, keresztes zász-
lója alatt tömörül hatalmas, buzgó, fegyelmezett serege s. nagy re-
ménnyel hangoztatja, hogy közéig az idő, mikor a protestáns egy-
ház bástyái letörnek, sok vér árán épüilt falai összeomlanak s eret-
nek fiai visszatérnek az ő — s szerintök egyedül üdvözítő — fede-
lök alá s ott lesz, így lesz valóság az „egy akol, egy pásztor" jós-
lata. 

Yele szemben látom a földiekben oly szegény prot. egyházat, 
— amaz evangeliomi szegény özvegyasszony utódát. Ott volt, ott 
van, ahol küzdeni, áldozni kell nagy elvekért, szent eszmékért, édes 
hazánkért. Fiai az első sorban harcolnak a szabadságért, a nemzeti 
létért, magyarság jövendőjéért vívott összes harcokban — a vérök, 
az óletök nem volt soha sem drága! — De mikor a javakat oszto-
gatták, neki csak a morzsák jutottak. Fénye, hatalma, kincse nincs, 
soha sem is volt, fiainak verejtékkel szerzett filléreiből építgette 
illyési oltárait, a Mi Atyánk házait s gondozta annak veteményes 
kertjeit: iskoláit, mikben mindig csak a magyarságnak vetett, 
termelt. 

De utóbb mintha fiai is lassankint elveszítenék a második 
Pünköst szent lelkesedését, a reformációban nyert csodaerőket, a 
sírban nyugvó ősök lelkét. — A XX-ik század istentagadó, modern 
felvilágosodásában hol a reformáció mennyei világossága? A ko-
runk által szabadalmazott emberistenítés, szabad vallástalanság 
nem torzképe-e a sok vér hullásával kivívott vallásszabadságnak? 
A bitókért életöket áldozó apák fiai közül sokan nem adják-e el 
hitöket a hiúság és érdekek vásárjában? Ez a közömbös nemzedék 
lenne az egykori reformátorok, hitvallók, gályarabok utóda? . . . 
Ha sírjukból kikelnének, akik látták az első házat, — a reformáció 
első időit, — nem nagy felszóval sírnának-e? Nem bűnbánati napot 
hirdetnének-e a négyszázados évfordulón s látva a sok ünnepi ruhát 
és alatta a köznapi érzést, nem kiáltanák-e a sokaságnak: „Inkább 
öltözzetek gyászba. Sírjatok és jajgassatok, mert az Ür haragjának 
tüze nem távozott el rólunk!?" 

De nem, nem! Ne szóljon ma sem vád, sem panasz! Legyen 
vígasságnak és szabadulásnak szava sátorainkban. A mi megpró-
báltatásunk az Úrtól Jett. S nem is baj az! Anteus is a földre ve-
retve nyert ú j erőt. Majd mi is mindenekben diadalmaskodunk az 
által, aki minket szeretett! Ε tespedés csak múló jelenség: — α 
mi Istentől született, meggyőzi a világot. A protestáns egyház Is-
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ten evangeliomának egyháza, a poklok kapui sem vehetnek rajta 
diadalmat . . . Csak csengjen az ének: „Erős várunk nekünk az 
Isten", — legyen az ne csak a múlt zsoltára, de a szebb, nagyobb 
jövendő himnusza! 

És íme én szólok hozzád: magyar reformátusság, választott 
nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép! A 
te egyszerű, de hű, becsületes lelked; a lelket ölő betűket, járomba 
hajtó formákat gyűlölő, az érzés és gondolat leigázása ellen tilta-
kozó, magasba iszárnyaló, szabadon vizsgálódó egészséges szelle-
med; az elvek, eszmék harcát és diadalmát kereső lelkesedésed leg-
igazabb, legméltóbb talaja a protestantizmusnak! Ne osak a mult 
emléknapját ünnepeld ma, de érezd meg az isteni szó betelését: 
,,Kitöltök az én lelkemből minden testre", illessen meg a kitöltött 
lélek, érd meg, üld meg 400 év után az ú j reformációt. Csak ez 
lehet a múltnak méltó emléke, megörökítése; ez lehet ú j jövendőd 
születése napja! 

Látjuk, valljuk, hogy e nagy világpusztulás után ú j világ-
alakulás jön s ebben ú j Magyarországnak kell előállnia. Kap-
kodva hangoztatják annak jelszavait, jobbra-balra keresgetik erőit. 
De — ha életképes akar az lenni — alapjai csak azok az eszmék, 
elvek, érzések lehetnek, amelyeknek ma ünnepet szentelünk. U j 
Magyarország csak úgy lehet, ha benne a küzdő érdekek csengő jel-
szavai helyett a lélek, és általa a munka és áldozatkészség, szabadság 
és magunkon uralkodás, a porból felemelő hit, embereket egyesítő, 
nyomort eloszlató szeretet, alkotá-sokat biztosító lelkesedés lesznek 
életerőkké. Egy ú j Magyarországban az igaz keresztyén léleknek 
és lelkiismeretnek, a szabad protestáns szellemnek kell diadalmas-
kodnia s érvényesítenie a négy százados munkák és áldozatok ered-
ményeit. A nemzetiségi törekvéseket lehetetlenné tevő erős, élet-
képes magyarság jövője biztosítéka a τη agyar protestáns egyház 
jövendő nagy, fejlődésének is. 

Ezért élni, munkálni, küzdeni, magunkat odaadni, ha kell, 
fel is áldozni, öröm, méltóság, büszkeség . . . Jertek palástos s vi-
lági papok, — erre tegyünk ma együtt szent fogadalmat s aztán 
bizonyítsuk meg azt életünkkel. És ti, hitetekért s mi hitünkért hit-
tel, boldogan szenvedett ősök — szálljatok ki ma a sírból; — le-
gyen a ti lelketeknek kettős mértéke mi rajtunk! 

Magyar refonmátusság! a mult áldásait, a. jövő reményeit hir-
detve reád nézek, mert kicsoda a mi reménységünk és dicsekedésünk 
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koronája? Azok lesztek-e ti a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő 
eljövetelekor? . . . Reménylem és hiszem. Leborulok az én Istenem 
előtt: „Uram, segíts most — adj most jó előmenetelt!'1 

S ime látok, látok, — megnyílt a .jövendő! 
Vallást teszek ez órában: Ezer aggasztó jelenség dacára, hi-

szek én az én szegény egyházam, multat s jövőt megbűnhődött né-
pem újjászületésében, boldog, dicső jövőjében, olyan ünnepében, 
melyen lecsendül rá az égi szó: „Nem neveztetel többé elhagyatott-
nak, hanem nevez az Úr ilyen módon: Én gyönyörűségem!' 

Ezt hirdetem, ha túlkiált ja is szavamat a világ lármája, ha 
kevesen hallgatják is az üresedő templomokban, ha kiáltó szó mara-
dok is a pusztában . . . Hirdetem Krisztus ú j eljövetelét, ú j pünkösti 
lángok leszállását, az én népem ú j reformációját . . . 

— „Ne szégyenítsen meg engem az Isten ti köztetek" — ti 
bennetek! Amen. 

Utóima. 

Hallgattuk, Uram, a te szent igédet; betelt szívünk a múlt idők 
emlékeivel, a szebb jövendő reményével s szívünk teljességéből szól 
a mi szánk, mikor áldva, dicsekedve emlegetjük hozzánk hajló ke-
gyelmedet, mely egykor e napon egyházat épített nekünk s benne 
a te választott népeddé tett. 

Eléd borulunk a múltért hálát adva s a jövőért könyörögve. 
„Kelj fel, kelj fel; öltözd fel az erőt óh Úrnak karja. Serkenj 

fel, mint a régi időkben és a rég elmúlt napokban!" Hiszen ha va-
laha, ma van szükség a te csodatevő erődre, általa egy ú j refor-
mációra! 

Hozd el azt csodálatos tanácsú Űr Isten! 
A sötétben tévelygő, vívódó emberiségnek add oda még egy-

szer a te világosságodat, add a Krisztus által való békesség, meg-
újulás lelkét; a halál árnyékának sötét völgyéből vidd át az újjá-
születés napfényes mezőire; vezesd ott világosságról-világosságra, 
erőről-erőre, igazságról-igazságra, örömről-örömre, diadalról-diadalra, 
ú j ifjúságra, istenfiúságra! 

Elégeld meg immár e világ romlását, ne engedd meg össze-
omlását. Építsd azt új já s tedd benne evangeliomi egyházadat he-
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gyen épített várossá, mely nem rejtethetik el s melyben a múltnak 
áldásai a jelen erőivé, szenvedései a jövő örömévé, dicsekedésévé, 
megaláztatásai dicsőséggé lesznek. Legyen ;az igazán Krisztus egy-
háza, melyet beragyog az ő világossága, melyben a hívek erőtlensé-
gében megdicsőül az Isten ereje, legyen ama pünkösti egyház meg-
újulása, melyben a híveknek szíve, lelke egy s ők magok is egyek, 
és Isten fiai a Krisztustól áradozó szeretet által. Legyen az olyan 
protestáns egyház, melyben a hívek élete lesz tiltakozás az Istentől 
elszakasztó, szabadságunktól megfosztó bűnök szolgasága ellen. 

És növeld annak határait. Költsd ki sírjaikból első, hű fiait, 
kiket sem munka, sem küzdés; sem áldozat, sem szenvedés; sém 
magasság, sem mélység; sem élet, sem halál; sem angyalok, sem 
fejedelemségek el nem szakíthattak Krisztus szerelmétől, egyházuk-
hoz való törhetlen hűségüktől. 

És Te, ki a kövekből is fiakat támaszthatsz Ábrahámnak, 
szülj ú j fiakat e mi magyar református egyházunknak, hiszen ma 
annyi hull el ott künn a harcok, oly sok tévelyedik el i t t benn a 
békesség terein. Ad j beléjök szívókét átalakító szeretetet, világot 
meggyőző hitet, hogy szeressék, szolgálják s a jövendő nemzedé-
keknek ők is örökségül hagyják ezt a szegény, csak fiaiban gazdag 
egyházat. 

Csendüljön meg a felett szavad: „íme 'elveszem kezedből a 
keserűség poharát és nem iszod többé azt meg!" Cselekedd meg 
vele azt a csodát, hogy ne neveztessék már sokáig „Elhagyatott-
nak", hanem mindenek üdvére „Megkerestetett Városnak". 

S végül Atyánk add nekünk azt a nagy reformációt, ami a 
Jelenések látnoka prófétál, mely a menyből leszálló Jeurzsálemmé 
teszi e világot, ahol aztán nem lesz éjszaka, sem halál, sem gyász, 
sem fájdalom, nem lesznek különböző templomok, az emberek 
„mindnyájan egyek lesznek a Jézus Krisztusban" s „az Isten az 
emberekkel lakozik". 

Te hozhatod el ezt is Jézusunk! „A lélek ezt mondja: Jövel!'' 
Az ünnepi csendben várjuk . . . ime halljuk szavadat: ..Bizony ha-
mar eljövök!" Amen. 

é 
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Előima. 

Felvirradt újra ünnepünk, 
Melyet az Űr szerzett nekünk 
Anyaszentegyházában. 
Ébredj fel óh Jézus nyája, 
Készítsd magad buzgóságra 
Lélekben, igazságban. 
Ébredj, örvendj, 
A hatalmas, diadalmas 
Istent· dicsérd 
Ε felvirradt dicső napért! 

Óh virraszd fel ez ünnepünk 
Még gyakran, kegyes Istenünk. 
Terjeszd lelki országod! 
Nevelj hitben, szeretetben 
S álljon e gyülekezetben 
Kőszálként tudományod! 
Te nagy s jó vagy, 
S mi híveid, gyermekeid 
Magasztalunk: 
Neked élünk, neked halunk! 



Egyházi beszéd. 
Alapigék: Máté 17. 1 - 8 . vers. 

És hat nap múlva magához vette Jézus Pé-
tert, Jakabot és ennek testvérét Jánost és felvitte 
őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott 
előttük és az ő orcája ragyog vala mint a nap, 
ruhá ja pedig fehér lett, mint a fényesség. És-
íme megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszél-
nek vala ővele. Péter pedig megszólalván monda 
J é z u s n a k : Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha 
akarod, építsünk itt három h a j l é k o t : neked1 

egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 
Mikor ő még beszél vala, ime, fényes felhő-

boritá be őket és szózat lőn a felhőből, mond-
ván : Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én 
gyönyörködöm, őt ha l lgassá tok ' És a tanítvá-
nyok amint ezt hallották, arcra estek és igen 
megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illeté 
őket és mondá : Keljetek fel és ne fél jetek! 

Mikor pedig szemeiket felemelték, senkit sem 
láttak, csak Jézust egyedül! 

Ünneplő keresztyén gyülekezet, testvéreim az Ürban! 
Miként ha zivataros éj sötétjében bíztató csillagfény villan át 

a felhők kárpitján, úgy ragyog ma ránk e nehéz, e komor időkben 
a gondviselő Isten kegyelméből a reformáció négyszázados jubileu-
mának evangéliomi egyszerűségében is fenséges ünnepe. 

Zivataros ég borul ma fölénk. Gyászos kor keservét hordozza 
a lelkünk. Egünkön nincsen fény, szívünkben nincs öröm. Tétova 
lábunk keresgeti ugyan az elvesztett békesség ösvényét, ámde nincs, 
ki rávezesse. 

Bizony az isteni kegyelem jósága küldte ma el nekünk a refor-
máció jubileumát, hogy az Ige örök tiszta fényét megvillantsa e 
tanácstalan emberiség előtt. Kövessük a fényt, felejtsük a jelent, 
ül jünk ünnepet az Isten igéjének! 

Mintha csak oltárképünk elevenednék meg közöttünk: ünnep-
lésünk a megdicsőülés hegyének lábához vezet ma bennünket.*) 

*) A Deák- té r i evang. templom o l tá rképe Kafael h i res fes tményének 
máso la ta . J ézus a megdicsőülés hegyén. Máté 17. 1—8. 
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Ahova Jézus magához vonta három tanítványát: Pétert, Jakabot és 
Jánost. Csakhogy azok most más nevet viselnek: Luther. Zwingli, 
Kálvin. Magas hegyre mentek fel ők is: a Krisztuslátás fenséges 
begyére, mert csak ott változik el a gyarló ember előtt az Ür, hogy 
orcája ragyog, mint a nap, ruhája pedig, melybe öltözik, — minden 
ő tanítása, intése, igéje — fehér, mint a fényesség. Csak az evan-
géliomi hit dicsőséges magaslatán jelenik meg még egyszer Jézus 
mellett Mózes és Illés: a korlátozó törvény és a mélázó hit. Hogyne 
tört volna fel ennek láttára Péter lelkéből a boldog sóhajtás: Uram, 
jó nekünk itt lennünk, építsünk itt három hajlékot, neked egyet, 
Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 

Mintha csak a reformátorokat hallanók a lelki vívódás nehéz 
napjain, mikor még úgy szerették volna magukban egyesíteni a sza-
bad istenfiúság, a korlátozó törvény és a magábamélyedő rajongás 
vallási háromságát. De előttük is felhangzott Isten igéjében a ha-
talmas égi szó: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörkö-
döm, őt hallgassátok! És ők is arcra borultak, miként egykor az 
apostolok; hozzájuk is lehajolt az Ür, őket is megillette Jézus és 
mire megint felemelték szemeiket, ők sem láttak többé senki mást, 
csak egyedül Jézust. 

A Krisztus e meglátásával kezdődött a reformáció. Egyedül 
csak Jézust! Ez a reformációban újraéledt evangéliomi keresztyén-
ség jelszava és követelménye, ha a vallásos lélek Istent, az igazsá-
got és az üdvösséget keresi. 

I . 

Boruljon bár le durva bálvány előtt, vagy szálljon a lelke 
tisztult érzések szárnyain az egek egébe, — mindenkor Istenét ke-
resi a föld embere. Istent kereste a bölcselkedés; Istent kereste a 
pogányság vallásos rajongása és játékos babonáskodása; Istent ke-
reste a törvényvallások gyötrődése és a prófétalelkek álmodozása 
egyaránt. Mert az ember Isten nélkül nyugodt és békességes nem 
lehet soha. Hiszen az emberi lélek az Isten lelkének egy földrebo-
csátott élő lehelete, mely ép, egész, teljes csak akkor lehet, ha örök 
forrását, Istent megtalálta. 

Ehhez a mindig keresett, mindenütt kutatott, de soha meg 
nem talált Istenhez vezető útat mutat ta meg Jézus. Nem szépen 
kigondolt tételek sorozatával, nem gyarló istenbizonyítékokkal, 
nem életszabályok szövevényes törvényeivel, hanem Istenben gyö-
kerező élet dicsőségének példaadásával. 
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Az uz én kenyerem, hogy unnak akaratát cselekedjem, aki 
engemet elbocsátott! Ez az ő életének törvénye. Én és az Atya egy 
vagyunk! Ez az ő életének dicsősége. Jertek, kövessetek engemet! 
Ez az ő életének követelése. 

Az isteni és az emberi akarat és céltűzés egységében s ez 
egységből táplálkozó istenfiúsági öntudatban van az istenkeresés 
egyetlen bizonyos útja az ember számára. 

Jézus vallása egyenes út az Istenliez. Ösvénye Krisztuson át 
vezet az Örökkévalóhoz. Útmutatója az Isten igéje. Az evangéliomi 
hit kapocs és kötelék a mennyei Atya és földi gyermeke közt. Ε 
kapcsot az Isten igéjében Krisztus létesíti. Ez t értették meg a re-
formátorok Jézus amia mondásából: Én vagyok az út és senki sem 
mehet az Atyához, ha nem én általam! És ajkukról mélységes hit-
beli buzgósággal tört fel a vallomás: Uram, kihez is mennénk mi 
máshoz, örök életnek beszéde vagyon tenálad! 

A reformáció tehát Krisztus követése és mint ilyen, öntudatos 
tiltakozás a közvetítők ellen. 

Ha a mennyei Atya és földi gyermeke egy a lelkületben, egy 
a törekvésben, egy az élet legszentebb céljaiban: akkor nem állhat 
közéjük semmiféle teremtett dolog a világon. Egyház és papság, 
zsinatok és dogmák, szentek és amulettek, szertartások és elégtéte-
lek, áldozások és fogadkozások s minden, de minden, ami Isten és 
ember lelkének összeborulása közé ékelődhetik, csak az egyesülés-
ben rejlő üdvöt hátráltatja. 

Ki Istenét keresi, ne kövessen mást, csak egyedül Jézust. 
A reformáció a Krisztuslátás fenséges hegyére emelte fel a 

hívőt, ahol a törvény és a mélázó hit fölé emelkedik isteni élet szent-
ségével a Megváltó. Fölötte újból megcsendült az égi szózat s azóta 
is hangzik hatalmasan, áthatón, mind maiglan: Ez amaz én szerel-
mes fiam,, akiben gyönyörködöm, öt hallgassátok! És az evangéliom 
egyházai 400 év óta a meggyőződés teljes lelkével hirdetik ezt az 
ií-tenigét; belekiáltják ma is e tépelődő, e tanácstalan, e babonás, 
e kishitű, e félrevezetett, e hamis próféták után járó, ez önmagát 
marcangoló világba: Ha Istent és benne az élet nyugalmának áldá-
sát meg akarod találni, óh ember, ne kövess mást, ne keress mást, 
ícsak egyedül Jézust. 
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II. 

Öt kövesse az is, aki az igazságot keresi. 
Minden egészséges emberi lélek alaptörvénye az igazság vá-

g y a és szeretése. Erkölcs, tisztesség, becsület az igazságra való tö-
rekvés gyümölcsei. Szívjóság, lélek nemessége, élet tisztasága, ha-
ladás vágya, önzetlenség, áldozatokban felolvadó élet, emberbaráti 
készség s mindaz, ami szép, nemes és vonzó az ember életében: az 
igazságra való törekvés színes, szép virága. A társadalom és az 
emberiség életét a polgári és emberi igazságok érvényesülése teszi 
békességessé, mellőzése dúlja föl. Igazság nélkül sem az egyes, sem 
az összesség életének nincs igazi értéke, nincs igazi szépsége. 

Ámde nem az egyetlen Pilátus ajkát hagyta el a keserű, a le-
mondó kételkedés szava: ..Hát mi az az igazság!?" Hiszen az igazság 
korok, emberek, társadalmak és vallások szerint mindig változik. 
Az egyik igazság szitkot és követ szór a másik igazságra. A mág-
lyák és a börtönök gyötrelmét az igazság nevében okozta és tűrte 
mindig a rajongók serege. Igazsága' hitében faragott az egyik ke-
resztet s halt ra j ta kínhalált a másik. Az igazság keresése sokszor 
megcsalta és sokszor borította már szégyenpírba az emberiséget. 

Aki az igazságot keresi, ne kövessen mást. csak egyedül Jé-
zust! Bölcsek sokszor fejtegették, törvények sokszor meghatározták, 
földnek hatalmasai sokszor követelték, rajongók sokszor keresték, 
vallások sokszor Ígérték már az egyedül megbízható igazságot e 
világnak, de csak az egyetlen Jézus mondhatta el magáról: Én va-
gyok az igazság, senki sem mehet az Atyához, ha nem énáltalam! 

Az az igazság, mely Isten és emberek előtt egyaránt megáll, 
teljes dicsőségében Jézusban ragyog előttünk. Az ő életéből, az ő 
igéjéből ismerjük meg egyedül, hogy Isten előtt az ember sem cse-
lekedeteinek érdemével, sem emésztő igyekezetének vergődésével, 
:sem szószólók és közbenjárók támogatásával meg nem állhat. Csak 
akkor állhatna meg, ha olyanná tudna tökéletesülni, mint. Jézus. 
Szívnek jósága, léleknek hűsége, szeretetben emésztődő élet nemes-
sége csak Jézus közelébe emelheti az embert, de igazzá nem teszi 
•soha. Amint meg van írva: Nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki 
megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egye-
temben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekednék, nincsen, 
csak egy is! Isten igazsága egyedül az ő egyszülött Fiában, a Jézus 
Krisztusban dicsőült meg. 

Ez az igazság csak a Krisztussal együtt válik birtokunkká. 
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Ez az igazság nem az egyházé, melyet az megadhat, avagy meg-
tagadhat, ez az igazság minden hívőé, akinek a lelke összeforrott a 
Jézus Krisztussal. Amint az apostol is mondja: Akiben nincs meg 
a Krisztus lelke, az nem az övé! Mert nincsen nekem saját igazsá-
gom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit ál-
tal, Istentől való igazságom a hit alapján. Azért ugyanaz az indulat 
legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban! 

A keresztyén ember igazságát nem lehet tételekbe rögzíteni, 
de egy szó teljesen kifejezi azt. Ez a szó: istenfiúság. Nem is lehet 
kiviaskodni, mert egyedül Isten kegyelmének ajándéka az. Neim is 
lehet adni vagy elvitatni, mert ez az igazság nem a miénk, hanem 
a Jézus Krisztusé! 

A reformációban ez az igazság bontakozik ki a középkori egy-
ház bűntermelő és bűnbocsátó tévelygéseiből. A reformáció nem en-
gedi többé meggyökerezni azt a balga hitet, mintha Isten előtt 
igazzá tehetné az embert a maga bármely erőfeszítése vagy lemon-
dása. Az életet nem megtagadásra, és eltiprásra, hanem megszente-
lésre adta nekünk az Isten. Ε megszentelődés azonban csak a bűn-
től való irtózás és az Istenben való hitélet gyümölcse lehet. A re-
formáció nem engedi többé uralomra jutni azt a felfogást, mintha 
közbenjárásokkal, bűnbocsátásokkal, engesztelésekkel megszabadul-
hatnánk bűneinktől. Isten igazságának birtokosaivá egyedül csak 
az ő kegyelme tehet. Mózesnek és Illésnek el kell tűnnie a hívő sze-
mei elől, ha igazságra vágyódik a lelke és nem szabad most látnia, 
csak egyedül Jézust, — aki nekünk igazság, szentség és váltság 
mindörökké! 

I I I . 
Igen, szentség és váltság is, azért, aki az üdvösségre vágyik,, 

az se lásson mást, csak egyedül Jézust. 
Örök kérdése az a bűnei tudatára jutott, a megtérést szomjú-

hozó, az Istennel egyesülni vágyó emberi léleknek: Mit cseleked-
jem, hogy örök életet nyerjek? 

Tépelődésében elemésztődve, vergődéseiben magát összetörve,, 
áldozataiban hitét veszítve, nyugalmat, békét sem fohászkodásai-
ban, sem vezekléseiben, seim törvény jármába igázott lelke küzdel-
meiben nem találva, csoda-e, ha a Krisztus híve vagy a hitetlenség 
és földiség. vagy azok karjaiba vetette magát, akik az üdvösség 
kieszközlésének vágyva-vágyott ígéreteivel édesgették magukhoz? S 
a szabadságra drága áron, a Krisztus vérén megváltott ember ismét 
szolgaság láncába verte a lelkét, — az üdvössége miatt. Hitetlen-
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ség rabláncaiba, mert azt gondolta, liogy el úgy sem érheti, kétség, 
törvény s intézmények rabláncaiba, mert azt gondolta, hogy így 
szerezheti meg az üdvösséget. 

Pedig az üdvösség Isten jóvoltából készen áll mindenki szá-
mára. Nem erőnk és érdemeink gyümölcse, Isten ajándéka az. Krisz-
tus szerzte meg nekünk ott a Golgota keresztjén a töviskoszoru vér-
cseppjeivel. Közbenjárók ki nem járhatják, emberi kegy oda nem ítél-
heti, földi hatalom rá utalványt nem adhat, vezeklés, áldozat reá. 
nem segíthet.. Én vagyok az élet, azt mondja a Megváltó és senki 
sem mehet az Atyához, ha nem énáltalam. 

A reformáció megértette és hirdeti évszázadok óta és hirdetni 
fogja az egymást felváltó évezredeken át azt az örök, egyetlen, üdvö-
zítő evangéliomi igazságot: Megigazolunk ingyen, Isten kegyelmé-
ből, a Krisztus Jézusban lett váltság által! Azért aki az üdvösséget 
keresi, ne lásson mást, ne kövessen mást, csak egyedül Jézust! 

A reformáció 400 éves fennállásának jubiláris ünnepén minket 
is felhozott a Krisztuslátás vágya a megdicsőülés hegyére, ahol a 
multak szent küzdelmeinek, nemes emlékeinek, fenséges áldozatainak 
és lelki nagyságának fényözönében megjelenik előttünk Jézus, aa 
ő evangéliomának örök világosságában emelkedve Mózes és Illés fölé 
egészen az egek egéig. Dicsőségének minden kis fénysugára egy-egy 
lángbetüje annak az örök igazságnak: Nincsen senkiben másban üd-
vösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely 
által kellene megtartatnunk, mint a názáreti •Jézus Krisztus neve. Es 
Ιια szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek vala-
mit azonkívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok! Mert az üdvös-
ségre nem vezethet el sem Mózes, sem Illés, csak egyedül Jézus! 

És mi a reformációnak evangéliomi igazságok emlőin nevel-
kedett gyermekei, nem ismerünk, nem akarunk ismerni sem földön, 
sem égen más közbenjárót Isten és emberek között, csak egyedül 
Jézust, ö t hirdetjük e világfelfordulás keservei, a békét szomjazó 
szívek hánykódásai között is. Ne nézzen mást, ne keressen mást 
senki, csak egyedül Jézust! A föld hatalmasai előtte hajtsanak tér-
det, a küzdő hősök lelkét ő ihlesse meg, a nemzetek sorsát intéző, 
földi nagyok szívét ő vezesse megértő, nemes emberszeretetre, az 
Istenhez vágyó nemzedékek elméje előtt az ő igazsága ragyogjon, 
az örökéletbe ő nyisson kaput. 

Dicsőséges múltból reményteljes jövőbe, mulandóság földjé-
ről az örökkévalóságba mi evangélikusok e jelszóval haladunk:; 
Egyedül csak Jézust! Amen 
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Utóima. 

Kegyelmes Isten, jóságos Atyánk, évszázadok váltakozásá-
nak nagy pillanatában keressük a Te színedet. Ünnepi érzések szent 
áhítatával borulunk le előtted, mert valóban ez a nap az, melyet az 
Úr rendelt, örvendünk és vigadunk ezen. A multakból felénk szálló 
gyászos emlékeket elűzzük most lelkűnkről, a jelen -szenvedéseinek 
végiggondolásán feltörő sóhajt elnémítjuk ma. Csak a jubiláló öröm 
énekét vesszük ajkainkra s el kibocsátjuk egeid felé, hadd simuljon 
dicsőséged trónjának zsámolyához, áldva, magasztalva nagy jósá-
godat. 

Áldunk evangéliomod ajándékáért, melyet boldogságul adtál 
e világnak. Magasztalunk, hogy meggyújtottad szentigéd fényét, 
hogy tűzoszlopként lobogjon az élet pusztaságain vándorló emberi-
ség előtt. Dicsőítjük nagy kegyelmedet, hogy mikor e fényt az em-
berész balgatagsága homályba burkolta, ú j életre keltetted Igédet 
a reformációban. 

Ott fénylett az Istenige a legszentebbnek, a te egyszülött Fiad-
nak glóriás homlokán. Ott fénylett a töviskoszorús fején. Ott ragyo-
gott az értünk tűr t szenvedések vívódásaiban. Ott sugárzott szét a 
megtört szemek szelid tükrében. Ott világította be a Golgota kereszt-
jét és az üres sirnak homályát, melyből örök életre támadt fel az 
Igaz. Légy áldott, óh nagy Isten, a te szent Igédért., mely ma is ott 
ragyog előttünk a Jézus Krisztusban élet példájának, áldozat erejé-
nek. szeretet szelidségének szent dicsőségével. 

De légy áldott azért a diadalért is. mely az Ige hőseinek, a 
reformátoroknak hitéből és életéből sugárzik felénk. Hitük, hősi 
megállásuk, nemes szilárdságuk emlékezete hódolatra készt ben-
nünket, óh de nem irántuk, hanem a Te szent lelked ereje, áldása, 
bölosesége iránt, mely őket vezette. Áldunk azért a kegyelemért, 
melyet nekik adtál, hogy a világ hatalmasaival szemben is meg-
álIhattak a te nagy neved dicsőségéért. 

Áldunk azért a jóságodért is, mellyel apáinkat biztattad, 
megerősítetted és segítetted, hogy nehéz próbák emésztő tüzében is 
megtartsák tiszta jézusi hitüket s örökségül tartsák meg számunkra a 
Krisztus evangéliomát. 

Kérünk, szenteld meg e mai jubiláris ünneplésünket is. Emeld 

/ 
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magadhoz mindnyájunk szivét, hogy felejtve a jelenvaló idők kese-
rűségeit, apáink iránt az elmúlt időkben tanúsított végetlen kegyel-
med biztatásával erősödjék a hitünk világot meggyőző diadalommá. 
Éleszd mindnyájunkban evangéliomod szeretetét, szítsd fel lobogó 
lángra Igédnek vágyát. A közönyösöket ébreszd hivő öntudatra, a 
vallástalanokat emelje fel hozzád Szentlelked ihletése. A buzgókat 
tegye apostolokká az evangéliomi öntudat, a lelkeseket tegye bát-
rakká az istenfiúság méltóságának átérzése. Add, hogy az evan-
géliom egyházai vihatatlan bástyái legyenek a Te igazságodnak, 
erős várai az evangéliomi hithűségnek, otthonai a jézusi léleknek. 

A reformáció ötödik századába vezessen át a Te jóságod, irá-
nyítson a Te bölcseséged, áldjon meg és növekedjék raj tunk mind-
örökké a Te kegyelmed a mi Urunk a Jézus Krisztus által. Amen. 
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Baltazár Dezső dr. megnyitó imája. 

Mindenható Isten! Mennyei édes Atyánk! A teremtett földre, 
mely élet hiján kietlen puszta volt, a vizek mélységének szine fölé, 
hol sötétség honolt, első parancsod első áldásképen világosságot adott. 
Magad láttad jónak s magad tetted utána szomjuhozóvá az élő te-
remtés ösztönös vágyát s az emberi lélek öntudatát, mely a Te vilá-
gosságod nélkül a holttetemnél is szomorúbb halott. A kezdet igéjé-
nek életét is világosságképpen adtad mi nekünk s befogadásával 
egybekötötted azt a hatalmat, hogy a te fiaid: Isten fiai legyünk. 
Testvérei szolgálatban ós jutalomban, tűrésben és megszabadíttatás-
ban,. szenvedésben és vigasztaltatásban, megaláztatásban és felma-
gasztaltatásban, megkisértetésben és megigazulásban, neked áldozott 
életben és cserébe nyert feltámadásban, testi nyomorúságban és lelki 
megdicsőülésben annak, akiben megengesztettél s akit, mint utat , 
igazságot és életet tanításával és példájával idvességünkre adtál, 
hogy aki őbenne hiszen, örök élete legyen. 

Milyen semmi is a föld hervadó füvével, hulló virágával, a fé-
nyes seregek égboltozatja milyen halovány, milyen hiábavaló az. 
élet dicsekedésével, örömeivel s az egész világ ábrázatának változá-
sával, élete múlásával ahoz a világhoz képest, mellyel az értelmet 
ismeretedre, az akaratot szabadságra, a cselekedetet szentségre, az 
életet igazságra s még a halál szorongatását is reménységre meg-
tanítod. 

Uram eme világosságról emlékezni, ezért hálát adni sereg-
lettünk itt össze mink, kik előtt, mint atyáink előtt is, minden erők 
és hatalmasságok felett a te akaratod, minden találmány és tudo-
mány felett a te igéd, minden uraság és gazdaság felett a te 
szolgálatod, minden vágyakozás és 'cél felett a te dicsőséged 
felebb való. 

És ha ezért háborgatottakká. üldözöttekké, világ sepreivé, 
mindenek elvetett állatjává tette is a mult idők hitvallóit s tesz 
vagy tenne minket is a világ, a te neved lélek és igazság szerint 
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való imádásában, a lélek hozzád jutó szabadságában, hamisság fe-
letti diadalában, ki nem oltható világosságában, meg nem ölhető 
örökéletében, mindenek felett a te szent Fiaddal eljött kegyelemben 
és megváltásiban megtalálták ők is, megtaláljuk mi is az eltett kin-
cseket, melyeket semmi idő meg nem emészthet, semmi hatalom el 
nem vehet soha örökké. Amen! 



Prónay Dezső báró megnyitó beszéde. 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

A mai ünnepi összejövetelünket előkészítő értekezlet intézke-
désénél fogva nekem jutott az a megtisztelő föladat, hogy az egybe-
gyűlt ünneplő közönséget üdvözöljem, és ezzel ünnepélyünket be-
vezessem. 

A magyarországi református testvér egyház köréből történt 
meg a kezdeményezés arra nézve, hogy a magyarországi mindkét 
hitvallású evangélikusok e mai napon itt a fővárosban közösen és 
együttesen is ünnepeljék meg a reformáció négyszázados évforduló-
ját ; és pedig kapcsolatban azzal, hogy a református egyház ez idő-
szerűit itt tar t ja zsinatát. 

A református egyház zsinatának tagjai vannak itt együtt, 
leghivatottabb képviselői az egyháznak. Mi evangélikusok még a 
mult évben, a közös ünneplésre nézve történt kezdeményezésnél jó-
val előbb, úgy intézkedtünk, hogy a reformáció négyszázados év-
fordulójának a megünneplése lehetőleg minden egyes, gyülekezet-
ben a mai napon tartassék meg; ennélfogva a mi evangélikus egy-
házunk ívncs olyaténképen képviselve, mint református testvéreink 
zsinati tagjaik által. Azonban az, hogy a mai napon egyházunknak 
mintegy 700 templomában megünneplik a reformáció négyszázados 
évfordulóját, egységes együttes ünneppé avatja a mai napot, mint 
ahogyan a testvéries egyetértés és kölcsönösség nyilvánul abban is, 
•hogy pesti templomainkban kölcsönösen vettünk részt a mostani 
összejövetelünket megelőző isteni tiszteleten. 

Mindnyájunk nevében köszönetemet nyilvánítom mindazok-
nak. akik a vett meghívások következtében ez ünnepi összejövete-
lünkön megjelenésükkel megtiszteltek és a magyar országgyűlés 
mindkét házának, a Nagyméltóságú Kormánynak. Budapest fővá-
rosnak, Pest vármegyének képviseletében megjelentek. 

Budapest fővárosának pedig különösen azért is mondok kö-
3* 
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szünetet, liogy ι termet összejövetelünkre rendelkezésünkre boc-sáj-
tani szíves volt. 

Luther Mártonnak az 1517. évi október 31-ik napján való-
füllépése a reformáció kezdete. — Ε nap és eme föllépés négyszá-
zados emlékének megünneplésére jöttünk össze. A reformáció a vi-
lág történelmének nagy eseménye. A történelem nagy eseményei-
nek, sőt egész folyamatának megítélésénél két fölfogás áll egy-
mással szemben. Az egyik fölfogás szerint egyes nagy embereknek 
öntudatos önálló föllépése irányít ja a világ történelmének folyását·. 
A másik fölfogás szerint közgazdasági körülmények, azokon ala-
puló társadalmi alakulások és e kettőből eredő általános szükség-
szerű áramlatok alkotják az emberiség történetének folyását, és az 
egyes bármilyen kiváló férfiak nem annyira irányít ják azt, mint 
inkább koruk hatása alatt állván, inkább csak jelzői, mint irányi-
tói a szükségszerű fejlődésnek. 

A két eltérő fölfogás összeegyeztethető, sőt csakis azoknak 
összeegyeztetése által jutunk a helyes történelmi fölfogáshoz. Nagy 
férfiaknak korukra való hatását tagadni nem lehet. Viszont a bár-
milyen nagy és kiváló embertől független, de az ő korában létező-
viszonyoknak és helyzetnek bizonyos mértékig kényszerítő, szükség-
szerű hatását sem lehet tagadni. Az a valóban nagy ember, aki meg-
érti korát és akit az ő kora is megért. 

Két· egymással körülbelül párhuzamosan ható erőnek az ered-
ménye az emberiség történetének folyása. Ez áll a reformációra is.. 
A reformáció a reformátorok föllépésének és a korukban uralkodó· 
általános áramlatoknak egyaránt a következménye. Jellemeznünk 
kell legalább röviden a reformátorok korát. A régi görög-római köz-
művelődésnek majdnem teljes megsemmisülését két főok idézte elő.. 
Kívülről műveletlen erőteljes népek betörése, beíülről a keresztyén-
ség elterjedése. 

A régi görög-római műveltségnek vajmi csekély maradványai 
léteztek a középkorban. A középkor szellemi műveltsége a scholati-
cizmus volt. Ámde a lő-dik században a régi görög-római műveltség 
csekély maradványaiból mégis fölélednek annak hagyományai. A 
scholaticizmus helyébe a humanizmus lép. Ez a kor legműveltebb-
jeinél háttérbe szorítja a keresztyénség fölfogását és lelkületét, el-
lenben érintetlenül hagyja az egyház szervezetét ós annak minden 
külsőségét. Ámde a görög-római műveltség 1 egszebb eredménye, 
amely erkölcsileg a legértékesebb, a stoicizmus. amelynek hideg 
fenségében csak kevesen tudnak mígnyugodni. Széles rétegek, gyer-
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mekded kedélyek, sőt kiváló műveltségűek, de érzékeny lelkületűek, 
nem találhatnak ebben megnyugvást. Vigasztalóbb tanításokra van 
szükségük. 

Ebbe a korba esik a reformátorok föllépése: Lutheré, Me-
lanchtoné, Zwinglié. Kálviné. Megértik korukat és koruk megérti 
őket. A reformátorok műveltségüknél fogva a humanistákhoz tar-
toznak, de lelkületük a keresztyénséghez köti őket. De nem az 
•egyháznak ama külső alakja előttük a lényeg, amely külső alakkal 
az a 16-ik század elején bír. A keresztyénség ősi forrásait tanul-
mányozzák, azokban ismerik meg a keresztyénség lényegét. A re-
formáció nem egyéb, mint törekvés a visszatérésre, a keresztyén-
séghez, a maga eredeti tisztaságában, úgy. amint az az evangélium-
ban Jézus tanításaiban eredeti közvetlenségében nyilatkozik. — 
Lu the r maga határozza meg így a reformációt, annak lényegét, 
mondván: 

„Az előbbi, az ősi egyház ragyog megint föl. mint a nap a 
felhők elmultával, amelyek mögött ott volt ugyan az a nap, csak-
hogy nem volt látható." Luther e mondásában meg van adva a 
Teformáció lényege. 

Vissza az evangéliumhoz, vissza a keresztyénség ősforrásá-
hoz, vissza Jézus tanításaihoz. Ezekből áll a keresztyénség lényege. 
Ez az eszmény, amely magasztosságánál fogva az Isteni kijelen-
tés erejével hat ; ennek erejénél fogva válik az élet elvévé. 

Tudjuk, hogy Jézus szavai szerint mi a nagy parancsolat: 
Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes elmédből, — és szeressed felebarátodat, mint temagadat. 

Isten és felebarátaink iránt való szeretet a keresztyénség lé-
nyege. Abban, hogy a szeretet a legfőbb törvény, benne van a ke-
resztyénség egész lényege, ama ősi eredeti Jézusi t isztaságában, 
Krisztusi magasztosságában. Ez az ősi egyház alapja. Ha tehát a 
reformáció célja nem volt egyéb, mint hogy az ősi egyház ragyog-
jon megint föl, mint a nap a felhők elmultával, amelyek mögött ott 
volt ugyan az a nap, csak hogy nem volt látható, akkor dacára an-
nak a sok küzdelemnek, amelyet a reformátorok föllépése okozott, 
dacára annak a sok ellentétnek, a reformáció célja, törekvése nem 
más, mint egyetemessé tenni a felebaráti szeretetet. „ A szeretet 
pedig miként az apostol mondja, hosszú tűrő. mindent elszível, min-
dent el tűr ." 

H a a reformációt így fogjuk föl. az a reformátorok föllépé-
sével és a protestáns egyházak szervezkedéséve! nem ér véget; a 
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benne rejlő elv tovább hat négyszázadon át. Ε négyszázad alatt 
az, ami esetleges és nem lényeges, időnként változik, a lényeg pedig 
mindinkább kitűnik. 

A lényeg a keresztyén szeretet. És ez a külsőleg és alak sze-
rint egymástól elvált keresztyén felekezetek között fönnmarad,, 
mint láthatatlan szellemi és érzelmi kapocs. 

Az evangelikus egyház tanainak egyik legszebbike a látha-
tatlan egyházról, az ecclesia invisibilisről szóló tanítás. Látha ta t -
lan közössége mindazoknak, akik bár külsőleg a történelmileg ki-
fejlődött, egymástól független és külön álló egyházhoz tartoznak, 
mégis lelki világukban, hitükben és cselekedeteikben az eszményi 
tisztaságú Jézusi tanításokat vallják, a szeretetet Isten ós feleba-
rátaik iránt, a megbocsájtást, az engesztelékenységet még ellenfe-
leikkel szemben is. 

A reformáció egyik nagy vívmánya, amely azonban csak las-
san, több századon át való fejlődés következtében valósulhatott meg, 
a vallás dolgában való türelem. 

A protestantizmusnak küzdenie kellett a vallás szabadságá-
ért. Ε küzdelmekből eredt az a tanúság, hogy a keresztyén fele-
baráti szeretetnek, szükségképen a vallás dolgában való türelemhez 
is kell vezetnie. Minél több hűséggel és szeretettel ragaszkodunk 
saját hitünkhöz, vallásunkhoz, annál inkább kell éreznünk, hogy a 
vallásos hit a léleknek milyen kincse. Ezért embertársainknak, de 
különösen keresztyén felebarátainknak hitével szemben kölcsönösén 
a tisztelet és türelem az, amelyre kötelezve vagyunk. A vallás sza-
badságát és a türelmet hirdette Luther is, midőn a világi hatóság-
ról szóló értekezésében ezt ír ja: Zu den Glauben soll man niemanden 
zwingen, wer nicht getauft sein will, der lass es anstehen. 

,,A hitre senkit sem kell kényszeríteni, aki nem a k a r meg-
kereszteltetni, hagyja abba." 

A vallás szabadsága és a vallás dolgában való türelem, ezek 
a reformációnak azon eredményei, amelyekkel az az egész embe-
riséget megajándékozta. És habár ezek az elvek ez ideig még nem 
jutottak mindenütt érvényre, ezek azok, amelyeknél fogva a refor-
máció négyszázados évfordulójának ünnepe nem csak a mi egyhá-
zainkra nézve emlékezetes, de jelentőséggel bír az egész művelt 
emberiségre nézve. 

íme magyarhoni protestáns egyházaink emez ünnepén meg-
tiszteltek megjelenésükkel közéletünknek olyan kiváló férfiai, akik 
nem tagjai egyházunknak. Nem-e kétségtelen jele, sőt bizonysága ez 
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annak, hogy a reformáció vívmányaként jelentkező türelem a ke-
rt sztyénségen belül, annak széttagoltsága mellett mégis mint lé-
tező lelki közösség is nyilatkozik ez ünnepünkön és emeli annak 
jelentőségét. 

De ezen lélekemelő érzés mellett, amelyet ez ünnep bennünk 
kelt, a fájdalom és bánat érzését sem foj that juk magunkba. Fájda-
lom a távolból harcok zaja is jut hozzánk. Ezzel szemben ünneplé-
sünk alig lehet más, mint vágyak hangoztatása. Annak a vágynak, 
annak a sovárgásnak, amely bármilyen legyen a harci zaj, mégis 
napról-napra több oldalról és mindig erősödve nyilatkozik: a vágy-
nak a békesség után. 

Ez egyházias ünnepen a magyarországi protestantizmus is 
adjon hangot a békesség után való vágyódásnak a kölcsönös enge-
dékenység, a kölcsönös megértés mellett elérhető békének. Békes-
ségre törekedjünk a keresztyén szeretet nevében. 



Kapi Béla ünnepi beszéde. 

Mit adott a reformáció az emberiségnek ? 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 

A történelem nagy ünnepeiben örökkévaló történelmi erők 
sugárzását érezzük. A szürke napok egymásutánjából kiemelkedő 
nagy események tükrében meglátjuk az emberi lélek örökkévaló 
törekvéseit s az emlékezetben újra feltörő történelmi ünnepnapok 
körül meglátjuk a milliók szíve érzéséből fonódó örök glóriát. Az 
ünnep alapját képező történelmi eszme ereje oly hatalmas, hogy 
átnyúl országok határain, megszünteti a nemzeti és vallásfelekezeti 
különbözőségeket, elcsendesíti a hangosan zajgó sajátos érdekeket 
s a különbözőségek választó határai felett, közös oltár körül egye-
síti milliók szívét. Az oltáron az emlékezés s az eszméért lelkesedés 
tüze lobog, de a felcsapó láng a mult sötétjén kívül beléviláglt 
a kérdésekkel teljes jövendő ködébe. 

A reformáció négyszázados jubileumán örökkévaló történelmi 
erők sugárzását érezzük. Az ünnep tükrében meglátjuk önmagun-
kat, protestáns egyházunk múltját, jövendőjét s megérezzük a törté-
nelmi eszme milliók szívét összedobbantó hatalmas erejét. Nagy 
idők emléke újul meg lelkünkben. Hősökkel népesül be az évszáza-
dos mezőség s messze idők ködéből komoly talárjukban elénk lép 
a reformátorok egyszerű alakja. Hajnalébredés után sötét éjszaka 
borul a siető századokra. Zúgó fergetegben, fekete tömegekben buj-
dokolja a templomtalan nép a nyomorúság völgyét. Földalatti rejte-
kekből, erdők mélyéről, barlangok boltozata alól tör fel az üldö-
zöttek imádsága. Halotti csendességben csikordul a börtön zára s 
ütemes zajjal csapódik a gálya evezője. Az üldözött nép ajkán nem 
zeng, csak sóhajtva sír az ének. de mire felérkezik a kéklő menny-
boltozatig, mintha Isten ereje zengővé tenné, diadalmasan harsog: 
„Kincsünk, életünk, nőnk és gyermekünk mind elvehetik, mit ér 
e? őnékik ? Mienk a menny örökre!" 
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Lelkünk emlékekkel teljesedik. Csak egy pillanat múlásáig, 
míg hálás kegyeletünk babérágát letesszük hőseink sírjára. Azután 
mintha eszmévé finomodnék egyházunk négyszázados küzdelme, 
mintha igazgyönggyé formálódnék vértanúink vére, hőseink könnye, 
történelmi korszakokon túl messze magasságban meglátjuk, hogy 
a reformáció nem egy letűnt, nem is egy lezárt történelmi esemény, 
hanem egy folyton munkálkodó vallási és világtörténelmi eszme, 
egy mindig küzdő örökkévaló életelv, mely vallási megújulásában 
ember, nemzet, emberiség számára az élet s lélek megtermékenyü-
lését hozta magával. 

A reformáció a lélek és hit problémája. Alapelve az isten-
kereső lélek válságaiban van elrejtve, ú t já t pedig a kolostorban 
vergődő Luther lélek-átalakulása jelképezi. Ott van kicsiny cellá-
jában. Ajka belesápad az imádság mondogatásába, térde felvérzik 
az oltár kemény kövén, karjaiban elernyed az erő s testén pirosló 
sebbel ég az önsanyargatás korbácsütéseinek nyoma. De hasztalan 
gyötrődik, lelkére nem száll csendesítő megnyugvásként a mennyei 
békesség. Lelkiismerete mint, a szabadjára zúdult orkán, megrázza 
vallási élete roskadozó pilléreit s alkotórészeire szedi vallásos élete 
külsőséges díszítéseit. Egy kérdés zakatol lelkében éjjel és nappal: 
mit viszel az Isten elé ? Az élet lelkéért, a lélek életéért, bűneid 
váltságául, üdvösséged biztosításául: mit viszel az Isten elé ? Le-
morzsolt imádságot, lesanyargatott testet, böjtös napokat ? Ez t 
viszed az Isten elé ? Lelkében egy régi és egy ú j világ tusakodik 
egymással. Megismeri a törvényszerű cselekedet külsőséges hiába-
valóságait s az istenkéz gyújtotta örökkévaló világosságnál sem-
mivé foszlik előtte az emberi érdem hiú ábrándképe. De midőn bele-
tekint az isteni igazságok könyvébe, abból nem a szolga-életet köve-
telő törvény Istenének megsemmisítő tekintete, hanem a megigazító 
Isten szeretettől ragyogó arca tekint feléje. Krisztus sebeiben látja 
az életet, a kötelességet, az isteni követelést, a bűnt, a megigazulást 
s a Krisztus sebeiben megérti az üdvösség nagy misztériumát. Az 
üdvösségbiztosító cselekedetekkel szemben megjelenik a hit, az 
érdemmel szemben a kegyelem. 

Azt ír ja egyik barát jának: „Az egész Írásban nem volt előt-
tem keservesebb szó a megtérésnél, most pedig nincsen édesebb 
vagy kedvesebb szó előttem a megtérés szavánál. Mert úgy válnak 
édessé az Isten parancsolatai, ha azokat nem csupán a könyvekben, 
hanem Üdvözítőnk sebeiben olvasva értjük meg." „A megtérés a mi 
saját nyomorúságunk megtérését jelenti, ami az érzület és szeretet 



megváltozása nélkül teljes képtelenség." (Staupitzhoz irt levele,· 
1518 május 30.) 

„A Krisztus csak oly megtérést kívánhat, — mondja egyik 
munkájában —, amelyet mindenki végrehajthat: király a maga 
bíborában, pap a maga ékességében, koldus a maga rongyában." 
„A mi békességünk a Krisztus, de hitben." „Azért arról kell meg-
győznünk a népet, hogy letegyenek a saját töredelmük és elégtéte-
lük igazságáról, hogy ekként a Krisztus irgalmába vetett szívbeli 
bizodalomban és örömben megerősödve, végre kész örömest utál ják 
meg a bűnt és így ingyen indíttassanak töredelemre és elégtételre." 
(A 95 tétel magyarázatából, 7. tétel.) 

Mikor ezek az igazságok minden kritikát megbírva gyökeret 
vernek vallásos meggyőződésében, akkor lelkében szétzúzva össze-
omlik a régi világ s az evangéliumokból kiemelt isteni igazságok 
bizonyosságaiból megépül egy ú j világ. „A lelkiismeret örök tragé-
diája véget ér s a kifejlődés — egy ú j vallás." (Taine.) Amit vezek-
lés, kínzó sanyargatás, önmagát tépő lelki vergődés megadni nem 
tudott, azt megadja az evangéliumból feléje sugárzó isteni kegyelem 
s a barát-cellában imádkozó szerzetes megfáradt lelkére lassú csen-
dességgel reászáll az Isten békessége. „Megigazulunk pedig a tör-
vény cselekedete nélkül, hit által, Isten ingyenvaló kegyelméből." 

Ez a lelki megélés a vallásosság tartalmát a törvényszerű 
cselekedetből az Isten üdvözítő kegyelmébe helyezi át. A vallásos 
élet eme tengelykicserélődése a reformáció legdrágább ajándéka. 
A reformáció tehát a maga igaz valóságában vallási megújhodás 
és minden egyéb áldása, úgy a nemzeti, állami, valamint a kultúrai 
életben csak mint szükségképeni következmény jelentkezik. Lé-
nyünk és lelkiismeretünk ellen vétkeznénk, ha a reformáció négy-
százados jubileumán erről a legnagyobb, alapvető áldásról Isten 
iránt eltelt hálával, igaz meggyőződéssel bizonyságot nem tennénk. 

A hit által üdvözülés tana azonban nem egyszerű dogma, 
hanem az egész reformáció vallási alaptétele. Ebben egyesül a dog-
matika az etikával és megtermi a hitben élő keresztyén ember éle-
tét. Beléhelyezkedik a reformáció vallási rendszerébe s újra értékeli 
az összes vallási fogalmakat. Mindenekelőtt megváltozik a hit-
fogalma. Nem a tekintély előtti meghajolás, nem az elénk szabott 
dogma elfogadása, nem is szétfolyó ködös érzés, mely mint lélek-
rnjongás elönti vallásos életünk külsőségeit, hanem az egész ember 
felemelkedése s beolvadása az Istenbe. A reformáció kialakítja a hit 
teljességét. A lelkiismeret és egyéni hozzájárulás nagy tényezőivel 
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kapcsolódik egybe annak benső tartalma. Most már a vallási kép -
zetek foglalatánál többet jelent a hi t : az érzelmi, értelmi és akarati 
tehetségek Istenben összeolvadó összhangját jelenti. A hit Istenbe 
vetett megingathatatlan bizodalom, mellyel megragadjuk üdvös-
ségre vezérlő erős karját . A hit az Isten akaratának megtalálása 
és az ő útjának a követése. Nem marad elvont képzelődés, magába 
zárkózó elmélet, hanem szeretettől áthatott életté lesz. De a hit 
által szült cselekedetnek — és ebben rejlik a régi és ú j vallási világ-
nézet egyik nagy ellentéte — nincsen üdvösségszerző érdeme. Ter-
mészetes egyszerűséggel termi a· maga gyümölcsét, mint az élet-
eiős gyümölcstermő fa. Nem az érdem megszerzése, nem a jutalom 
várása, hanem a természetes erkölcsi szükségképeniség vezet a sze-
retet cselekedeteire. Ez is kegyelem s dacára mindennek, a lélek 
üdvössége is kegyelem. 

Üj fényben jelenik meg maga a szent Isten. A középkori 
dogmák lelket bénító törpeségéből, mint valami új . hatalmas isten-
kép magasodik ki fenséges alakja: a lélek és igazság Istene. Nem 
töredékes, külső cselekedetet, nem a jócselekedet kicsiny pénzérté-
kére váltott emberi érdem halovány utánzatát követeli, hanem az 
élet legdrágább erkölcsi értékeit. Üj világosságban lép elénk az 
ember fogalma. Isten szeretete a legnagyobb méltóságra, a szabad-
ságra hívja el s Isten kegyelme a legnagyobb boldogságot, az üdvös-
séget biztosítja számára. 

De éppen így ú j kapcsolatot mutat az Isten és ember viszonya. 
Külső megnyilatkozására nézve ez a kapcsolat közvetlen. Az isten-
kereső emberiélek minden akadály nélkül, közvetlenül keresi és 
találja meg Istent. Lelke szárnyalását senki, semmi nem korlátozza, 
istenkereső út já t nem egyházi előírások, hanem a szabad odaadás 
cselekedetei jelölik ki. Csak egy közbenjáró van Isten és embei-
között: a Krisztus. És egy összeolvasztó kapcsolat: az igazi hit. 

Az Isten és ember kapcsolata benső lényegét illetőleg az emel-
kedett vallási öntudat és az erkölcsi felelősség jellemvonásait mu-
tatja. A vallási öntudat az Isten vallási követelésének ismeretéből 
s az embernek saját egyéniségében és személyiségében rejlő méltó-
ságának tudatából táplálkozik. A keresztyén ember szabadsága,, 
mellyel a reformáció a keresztyén vallás lényegét visszaállította, 
nem csorbítja, hanem inkább emeli az emberrel szemben támasz-
tott követeléseket. A törvény betűje és nem a törvény lelke alól 
szabadultunk fel. a szolgaság és nem a gyermek félelmét vette k i 
lelkünkből az Isten. A törvény lelke nem kevesebbre, hanem többre-
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kötelez, az erkölcsi világ szédítő magasságába emel, midőn félelem, 
vagy jutalomvárás helyett a szeretetben mutat ja meg a cselekedetek 
örökkévaló rugóját. A szabadságra elhívott ember nem külső és 
nem is különös jócselekedeteket ajánl fel az ő Istenének, hanem 
önmagát adja, önmagát ajánlja fel, mert nem tehet másként, meri 
megmásíthatlan erkölcsi kényszerűség rendelkezik vele. Ez a val-
lási öntudat egyesíti az embert a lélek és igazság Istenével s fen-
séges nagy követelésekkel jegyzi tele az ember életkönyvét. Isten 
lenyúl a mélységbe s az embert az erkölcsi élet legmagasabb fokár;t 

»emeli, saját maga mellé helyezi s isteni művének munkatársává 
teszi. Ezzel együtt az örökkévalóság fénye borul az egész életre. 
Magasabb avatást nyer a lelki és testi munka s az ember a kenyér-

iért való tülekedés verejtéktől gőzölgő, érdekharctól hangos világá-
ból felemelkedik a hivatás magaslatára. Minden munka hivatás és 
minden kötelességteljesítés visszasugárzása az örökkévaló isteni 
akaratnak. í gy hull az örökkévalóság fénye az egész földi életre, 
beragyogja az örömöt s a mennyei élet boldogságát tükrözteti vissza 

v -a szenvedés könnyében. 

Az erkölcsi öntudat az erkölcsi felelősségben találja kiegészí-
tését. Ezt a felelősséget az Istenhez való viszony közvetlensége 
határozza meg. Az ember a maga önállóságában lép elénk. Mint a 
csapzott hajú, magára hagyott vándor, ég felé fordított arccal áll 
a viharjárta országúton. A maga lábán áll, a maga tekintetével 
kuta t ja az eget, a maga kezével bontja szét a lába elé fonódó indát 
és gyökérzetet, a maga szívével érez, a maga értelmével ítél s a maga 
életével tör az Isten felé. Lelke üdvösségének ügyét és biztosítását 
nem vállalja magára az egyház. Mintha acélököl ütését zúdítaná 
lelkiismeretünkre a reformáció, egy egyszerű „te" szócskával ébre-
désre, felelősségre, ú j életre ösztönöz. Te rólad van szó, te hozzád 
szól az Űr, a fe:nevedet kiált ja a pusztában, téged vár a mennyek 
kapujában, lerongyolt, kifosztott, elveszett tékozlót. Az ember azon-
ban az isteni gondviselésnek nemcsak tárgya, hanem egyszersmind 
cselekvő tényezője. A „te" szócska tovább zúg és sokra kötelez. 
Te keresd az Urat, te olvasd szent igéjét, te szomjúhozd igazságát. 
te alázkodj, te penitenciázz, te gyötrődj, te emelkedj, te bízzál és te 
h igyj keresztet ölelve, a Krisztus vérhullását látva . . . Mindezt 
;neked kell elvégezned, mert senki más helyetted el nem végezheti. 
J í indez elválaszthatatlan a te akaratodtól. Miiidez a te hozzájárulá-
•sodat követeli. Az ú j igazság széttöri a vallási élet mankóit s az 
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ember felelőssége által beléizuiosodik az. erkölcsi önállóságba, az. 
érett, nagykorúak vallási életébe. 

Az erkölcsi öntudat és felelősség összhangja csodálatosan szép • 
vallási életet teremt. Ennek az életnek van magas nézőpontja s van 
erős gerince. Nem vész cerimóniális külsőségbe s nem merül el a 
vallási élet érzékeltetésébe. A lélek Istenhez való viszonyának emel-
kedett fensége vonul raj ta végig. Egyszerű és meleg, mint az alap-
lát képező örökkévaló isteni szeretet, határozott és erőteljes, mint. 
az örök szeretetből kiáradó isteni akarat. A folytonos megtérésre 
vezető bűntudat egyesül benne a megtartó isteni kegyelem bizo-
nyosságával; az az elmélyedő életkomolyság vonását húzza a vallási 
élet arculatjára, ez az Istenbe vetett hit bizonyosságával a lélek, 
nyugodt mosolygását varázsolja reá. Magasabb avatást nyer az élet. 
Istentiszteletté szentesül a munka, hivatássá a kötelességteljesítés,, 
értékmérővé a felebaráti szeretet. A más vallásúakkal szemben 
mutatott türelmesség nem a felekezeti meggyőződés gyengeségét, 
hanem annak emelkedettségét mutatja. A vallásos élet értéke a lélek 
hozzájárulása szerint igazodik. Templomjárás, Úr asztala előtti, 
térdhajtás, imádkozás s a többi vallásos jelenség értéke a benső 
érzület mélységében rejlik. A vallásos élet nem sorvadhat külsőséget, 
követelő vallási tanrendbe. A dogma a lélek előtt és nem felette 
áll, a vallásos élet körvonalait jelzi, nem pedig magát a vallásos 
életet. Az egyház egy hitet és nem szolgai egyformaságot teremt. 
Örökös követelés a vallásnak életté alakítása. Az élet Urát élettel, 
a szeretet Istenét szeretettel, az igazság Istenét igazsággal kell szol-
gálni. Ez az élettel összeforró vallásosság az Isten erős akaratát 
az emberi elhatározásban tükrözteti vissza s az embert Istenországa, 
munkásává avatja. A vallásosság nem marad az emberi élet elszige-
telt külön része, hanem át jár ja az egész életet: jellemet formál, 
embereket nevel, társadalmat, államot, nemzetet, emberiséget épít.. 
Ezért nevezi egy gondolkodó a protestantizmust „a heroizmus és 
aktivitás vallásának." (Troeltsch.) 

Ha már most azt kérdezzük, mit adott a reformáció az embe-
riségnek, a szó igaz értéke tudatában azt válaszolom: az evangéliu-
mot adta. De ebben az egyben mindent megadott: a Krisztus-

'örökkévaló tanításait, a szeretet Istenét, az üdvösség biztosítékát,, 
a lélek nyugalmát, az Isten lelkétől áthatott emberi élet eszményét.. 
A vallást kiszabadította a szertartások, az egyént a nyűgöző dogmák 
nyomasztó világából. Visszaadta a lélek és emberiség közös kincsét, 
a lelkiismereti szabadságot, összekötötte a vallást a mindennapi életi 
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•kicsiny és nagy megnyilatkozásaival és biztosította a lélek és igaz-
ság Istenének tiszta lelki kultuszát. 

Az evangélium mellett a történelmi fejlődés gondolatával is 
-megajándékozta az emberiséget. Megmutatta, hogy a vallási igaz-
ságok a lélek és idő szükségleteihez képest csak lassan fejtik ki 
valóságukat. Akkor sem az értelem elvont gondolkodási műveleté-
nek eredményei, hanem átélt nagy élmények, a lélek hozzájárulá-
sával megszentelt életvalóságok, melyeken lelki küzdelmek verejtéke 
s az üdvösségért vergődés könnye a megerősítő pecsét. Az emberi 
és egyházi tekintély elvével szemben a reformáció az isteni, tekintély 

-elvét állítja fel s a tömegvallást eredményező tekintély előtti meg-
hajolással szemben érvényesíti az egyéniség elvét és ezzel kijelöli 
a jövendő fejlődésének irányát. 

De a vallási igazságot nem zárja falai közé a templom s erejét 
nem meríti ki a vallási élet. A reformáció szelleme kiárad az embe-
riség szellemi életének mezőségeire s ú j élet megszentelő fuvalmát 
viszi magával. 

Az evangélium hirdetése a népnevelés és léleknemesítés alap-
ját helyezi el. Mikor az evangéliumot a reformáció ajándékaként 
először adják a nép kezébe, az Isten szava lesepri a bűnt kergető 
nagyvárosi utcákat, letörli az ajkakról a könnyelműség kacagását 
s ráírja az arcokra a bűntudat komolyságát. Keresztyén egyház 
mellett keresztyén társadalmat akarnak felállítani. Bezárják a mu-
latóhelyeket. Szigorúan megtartják a vasárnapi munkaszünetet. Az 
elcsendesedett utcákon a vallásos élet komolysága száll végig s a 
körülült családi asztaloknál megcsendül a bibliai szó. Nincsen kicsa-
•pongás, káromkodás, még a vártát álló katonák zsebében is Biblia 
van s ajkukon a zsoltár melódiája csendül. Újabb áramlatok letöröl-
hetik ennek az életjobbulásnak magasba ívelő nemes hevületét, a 
reformáció nagy eredményén egy hajszálvonalnyit sem változtat-
hatnak. Az evangélium mindig, mindenütt a lélekgazdagodás örök 
forrása marad. Ember, nemzedék és nemzet jelleme ezen erősödik, 
az egyén- és a köz lelkiismerete általa tisztul erkölcsi eszmények 
igazságát átérző igazi lelkiismeretté. Ha ez igazság bizonyítására 
ajkam gyenge, jöjjön bizonyságul négy évszázad tanulsága s pro-
testáns népünk erkölcsi és műveltségi foka szóljon helyettem. 

Áldott hatását megérzi a művészet, mely nemes életeszményei 
által meggazdagodik. Hivatása tisztul, tárgyköre gazdagodik s nagy 
szempontjai közé bevonul az egyéniség diadalmas érvényesülése. 

A tudomány is megérzi hatását. A tekintély elvével szemben 
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a lelkiismereti meggyőződést követelő reformáció a tudományos 
l:utatás függetlenségének harcosa. Az adott igazsággal szemben az 
igazság fenntartás nélkül való keresésében állapítja meg a tudomány 
nagy hivatását s felszabadítja azt a tekintély nyűgöző hatalma alól. 

Gazdag ajándékaiból jut az állami szervezetnek is. Hatalmas 
tényezővé válik a nemzeti államok kialakulásánál. Magas eszmé-
nyeket visz az állami életbe. Istenországa munkásává teszi, de 
önállóságát, önálló hivatását elismeri s nem helyezi egyházi gyám-
kodás alá. Az embert védelmező törvények és intézmények végtelen 
sora ugyancsak a reformáció szellemének hatása alatt született meg. 

És felejthetnénk-e, hogy· mit tett a reformáció azért a családi 
életért, melyről mélyre tekintő gondolkodó igaz szavakkal mondja: 
bogy az „minden protestáns kultúra foglalata és szimbóluma?" És 
nem érezzük-e, micsoda hatalmas kuitúrtényezője lett a nemzeti 
társadalomnak a papnőtlenség eltörlésével? Az egyszerű paplakok-
ból és a tiszta erkölcsű családi élet tűzhelyeiről ma is az evangé-
l ium lelkét rejtegető életerő árad szerteszét. 

Az emberi jogok fejlődésén is megérezzük a reformáció hatá-
sát. A lelkiismereti szabadság egy tőről ha j t a politikai szabad-
sággal. Nemzetünk vérzivataros múltja bizonyítja a kettő elvá-
laszthatlan kapcsolatát. Az egyetemes emberi méltóság elve, mely 
ember és ember közt különbséget nem ismer, hanem mindenki lel-
kében az örökkévaló Isten ugyanazon bélyegét látja, mindenki elé 
ugyanazon emberi hivatást, azonos követeléseket s a Krisztusban 
egyesülő ugyanegy életcélt tűz, — az emberi jogok kiterjesztésének 
mozgató erőit rejti magában. Az egyéni vallásosság kiépítésére irá-
nyuló törekvés, mely az egyént kiemeli a tömegből s az egyéni meg-
győződésen alapuló egyéni vallásosság kidolgozásában látja az 
egyén és egyház nagy érdekeit, az emberi jogfejlődés és az egyéni-
ség érvényesülése jövendő irányait rejti magában. 

Jól tudom, m. t. Közönség, hogy a reformáció áldásainak 
sorozata még ezzel sincsen kimerítve. Lenn a föld mélyén, hova 
emberi tekintet alig ér, mélyfekvésű földrétegek között tiszta vizű 
erecskék szivárognak. És fenn a magas levegőégben, hol láthatatlan 
atomokban elvész az ember kutató tekintete, titokzatos erők áram-
lanak. És míg újra formálódik körülöttünk a világ s a régi romjain 
ú j világ alakul, nem vesszük észre, hogy a föld mélyén szivárgó 
vízerecskének és a levegőégen keresztülhullámzó erőáramlásnak 
munkája szintén benne van a nagy fejlődésben. Kicsoda sorolhatná 
•el a reformáció áldásait ? Lelkének szárnya nőtt, igazságai beszáll-
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ják az emberiség világát, belopóznak a lelkek mélyébe, á t j á r j ák 
a világnézeteket, megacélozzák a jellemeket, ú j eszményhez mérik 
az emberek törekvéseit és megcsillogtatják a nemzet és emberiség 
előtt az örökkévaló célokat. Nem tudjuk megfogni, elemző ítéletben 
nem mutathatjuk ki eredetüket, de kiérezzük belőlük a reformáció 
fuvalmát és megértjük, hogy abban, ami velünk és körülöttünk tör-
ténik, minden előbbre vivő magasztos dologban benne rejtőzködik 
a reformáció élő és éltető igazsága: a lelki szabadság. 

Még egy bizonyságtételre kötelez lelkiismeretem. A reformá-
ció vallási és kultúrai áldásai közt elválaszthatatlan a kapcsolat. 
Á lélek örökkétartó belső reformációjából táplálkozik ma is a· fel-
világosodás, az emberi jogok tisztelete s a lelkiség kultusza. Ha 
mindazt, amit a reformáció a nemzetnek, a társadalomnak s a2. 
emberiségnek adott, igaz értéke szerint értékeljük, s a jövendő szá-
mára biztosítani óhajtjuk, akkor őrizzük meg lelkiismeretes hűség-
gel a lélek reformációjának reánk bízott isteni kincsét. Mert a refor-
máció áldott eredményeit, a bennük rejlő fejlődési ígéreteket csak 
addig birja az emberiség, míg protestáns egyházunk híven kép-
viseli a lélekben végbemenő vallási reformáció örök szükségességét. 

Mélyen tisztelt ünneplő Közönség! Midőn a negyedik évszázad 
múltba vesző ú t ja egyszerű csendességgel ráhajol az ötödik évszá-
zad útjára, teljék meg lelkünk Isten magasztalásával s a reformáció 
nagy igazságainak bizonyosságával. Csak néhány ünnepi órára ejt-
jük el mindennapi munkánkat. Azután élesebbé tesszük arcvoná-
sunkat, keményebbé elhatározásunkat, úgy megyünk négy évszá-
zadtól öröklött örökké ú j kötelességeink teljesítésére. Küzdelmünk-
ben megerősít az a bizonyosság: nem bebalzsamozott történelmi 
esemény sírboltjánál gyújtot tuk meg az emlékezés tüzét, hanem egy 
örökké élő és örökké munkálkodó vallási és történelmi igazság előtt 
hódoltunk. Ez a nagy igazság négy évszázad emlékein s négy esz-
tendő rettenetes világdúlásának romjain áttör, belényúl a jövendőbe, 
belé az örökkévalóságba. 

Xégy évszázadot szárnyal be lelkünk. Végigtekintjük s azt 
mondjuk: van multunk, mert van elvégzett munkánk! Azután a 
ködbe rejtőzködő bizonytalan jövendőt fürkészi szemünk. Belétekin-
tünk a nagy sötétségbe, de érezzük: van jövendőnk, mert van hiva-
tásunk! Ez a mi hitünk. És Isten kegyelme hitünket győzedelmes 
bizonyossággá teszi. Van hivatásunk, van jövendőnk! És ezt oly 
erősen hisszük, mint hogy „Erős várunk nékünk az Isten!" 



Szilassy Aladár dr. ünnepi beszéde. 

Milyen feladat vár a jövőben a reformációra ? 

Tisztelt Díszgyűlés! 

Jelentőségteljes idők mesgyéjén megállunk egy ünnepies órát 
szentelni a reformáció emlékének. 

Elmerülünk a múltba, csodálattal eltelve lát juk azt a sok 
áldást, amit a kegyelem Istene az emberiségnek, hazánknak is, 
a reformáció által adott. 

De a mi ünneplésünk tökéletlen és egyoldalú s annak nem lesz 
meg sem egyházainkra, sem híveire az az áldása, amelynek ebből 
az ünnepélyből reájuk fakadni kell, ha a nagyszerű mult nem lel-
kesít, ha a vérzivataros jelen nem indít bennünket arra, hogy őszin-
tén magunkba szállva, a jövőbe igaz és komoly elhatározásokkal 
lépjünk be. 

Arra, hogy a reformáció ötödik százada milyen legyen, két-
ségtelenül nagy befolyása lesz annak, hogy mi — a mostani egésí 
protestáns nemzedék — hogyan, mily érzelmekkel ünnepelünk. A 
mai napot nem szabad egyszerű kegyeletes emlékünnepnek tekin-
teni; hanem egyszersmind kiindulópontjává kell azt tennünk a refor-
máció erőteljes folytatásának; előre kell tekintenünk a jövőbe, 
egyéni felelősségünk teljes átérzése mellett meg kell állapítanunk 
keresztyéni kötelességeinket; és meg kell fogadnunk, hogy azokat 
Isten segítségével, híven teljesítjük is. 

Hogy milyen feladat vár a reformációra az e válságos idők 
után következő jövőre nézve ? Erre feleletül azt mondhatjuk, hogy 
a feladat tulajdonkép nem változott; 400 év előtt s azóta is feladata 
a lelkeknek a tiszta evangéliumhoz vezetése, a lelkekbe utat nyitni 
a semmivel el nem homályosított krisztusi igazságok befogadására 
és ezáltal a keresztyén élet boldogságában való részeltetés; a krisz-
tusi életelvekben rejlő erők kifejtése, a szellemi haladás és a fel-
világosodás minden téren. 

4 
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Természetes, hogy a reformáció e feladatai körébe belekap-
csolódnak azok a különböző emberbaráti működések, amelyeket a 
szociális munka fogalma alatt értünk, mert hisz a reformáció lénye-
géhez tartozott elejétől fogva mindaz, ami az emberiség javára 
szolgált. 

A lelkiismereti szabadság és a szabad vizsgálódás már csak 
megtámadtatás esetén igényelné védelmét. 

A reformáció feladatának elérésére szolgáló eszközök is meg-
maradtak: igehirdetés, az iskola és a sajtó. 

De hogy ezekkel mikép éri el az elébe tűzött célt, erre. tehát 
a módokra, lényeges befolyást gyakorolnak annak a kornak külsO 
és belső körülményei, amelyben a reformáció munkája folyik. 

Nem bocsátkozhatunk részletekbe afelett, mik azok a módok, 
amelyek az igehirdetés, az iskola és a sajtó munkáját a reformáció 
érintett feladatának elérésére a mai és a legközelebb várható viszo-
nyok közt legalkalmasabbá tegyék; csak érinthetem: a lelkészkép-
zés tökéletesítését, theologiai és tanítóképző-intézeteink hallgatói-
nak ingyenes nevelését; a gyermek-ifjúsági és más külön istentisz-
teletek és vallásos összejövetelek tartását, a vasárnapi iskolákat, 
az i f jak és leányok keresztyén egyesületeit, a keresztyén nők sem-
mivel nem pótolható buzgó munkásságát, szóval azokat az intéz-
ményeket, amelyekkel az egyház híveit a zsenge kortól kezdve sza-
kadatlan gondozással az evangélium erejétől áthatott életű tagjaivá 
nevelheti. 

A sajtónak ma is legfontosabb feladata az, amivel a refor-
máció kezdetén megindult, hogy a népeknek a saját anyanyelvükre 
lefordított Szentírást juttassa a kezébe. De ezenfelül erejének nem 
kis részét arra kell fordítania, hogy ellensúlyozza az erkölcstelen 
és destruktív irányzatú irodalom romboló hatását jó olvasmányok 
által; röviden: a protestáns sajtó álljon teljesen Isten országának 
szolgálatában. 

Vajha azok a kezdeményezések, melyek egy protestáns iro-
dalmi és nyomdavállalat létesítésére irányulnak, eredményre vezet-
nének; és megvalósulna a négyszázadik évforduló méltó emlékeként 
a magyar bibliatársulat! 

A reformáció tehát az elébe tűzött célt csak úgy fogja elér-
hetni, ha az igehirdetés, az iskola és a sajtó működését megfelelő 
módon áthatja, áti tatja azokkal az egyéni és egyháztársadalmi mun-
kákkal, amelyeket a kül- és különösen a bel misszió neve alatt is-
merünk. 
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A protestáns egyházak kereteiben — sajnos, külön — érvénye-
sülő ilyetén reformáció működése persze megsokszorozza a munkát 
és ez feltételezi a munkások számának lényeges szaporítását is. 

I t t a baj! A felelet nálunk rendszerint az, hogy mi protestán-
sok szegények vagyunk és a belterjesebb egyházi és egyháztársa-
dalmi élet oly többkiadással jár, amelyet nem tudunk előteremteni. 

Az bizonyos, hogy ezeknél a munkáknál nem nélkülözhetjük 
az önkéntes — különösen világi — buzgó munkásokat, de hisz büsz-
kén szoktuk emlegetni, hogy mi „választott nemzetség és királyi 
papság" (I. Pét. 2:9.) vagyunk. Ezzel a nagy előjoggal szemben 
örömmel kell teljesítenünk a kötelességeket is ós nem szabad arról 
panaszkodnunk — mint gyakran hallhatjuk — hogy „a mi vallá-
sunk kényelmetlen vallás". E g y hosszú élet alkonyán tanúságot te-
hetek róla — és sokan vannak itt, akik tanuságtételemet megerősítik 
—. hogy az a munka, amelyet Isten országa építésére végezünk, bár 
sokszor jár nehézséggel és csalódásokkal is, mindig gyönyörűséges 
és ki nem mondható áldásokkal jár. 

Ezenfelül azonban rendeznünk kell még egy ellenmondást, a 
mellyel különösen intelligens osztályainknál igen gyakran talál-
kozunk. 

Híveink protestáns egyházainkkal szemben meglehetős nagy 
igényeket támasztanak. Ez helyes, kívánjanak tőle a hívek minél 
több és minél jobb munkát; de aztán adják is meg hozzá az anyagi 
eszközöket. A legtöbb azonban — tisztelet a kivételnek — úgy hiszi, 
hogy ha az egyházra vagy vallásos célokra annyit ad egy évre, mint 
amennyit egy színházjegyért vagy, hogy többet mondjunk, manap-
ság egy jó ebédért elfizet, ezzel minden kötelezettségének eleget 
tett. Ezzel szakítanunk kell, — de hogyan? 

Ez csak egyike azoknak a jelenségeknek, amelyek azt bizonyít-
ják, hogy a mi hitünk erőtelen és mivel a hit az egyház szíve, bizony 
nem eléggé erőteljes protestáns egyházaink élete sem! 

Eltávoztunk a reformáció álláspontjától, az idvezítő erők for-
rásától. A közöny, a lanyhaság, a tehetetlenség, a színlelés vett raj-
tunk erőt, elvesztettük atyáink buzgóságát, áldozatkészségét, önzet-
lenségét; belemerültünk a hosszú béke biztonságába, a földi javak 
nyújtotta élvezetekbe, az önzésbe; s íme egyszerre ránkszakad <; 
-szörnyű háború! 

Aki az evangéliumban kijelentett Istenben hisz. az nem tulaj-
doníthatja Istennek e háborút, mert az gonosz dolog. Isten pedig 
gonosz dolgot nem akar. De igen, el tudom magamnak képzelni, 
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hogy e háború Isten kezében eszközzé váljék arra, hogy az embe-
reket közelebb hozza Magához, visszahozza őket az üdvösség for-
rásaihoz. 

Az emberiség fejlődése hullámszerűen halad felfelé, a refor-
máció kezdetén fenn, a hullám hátán voltunk; ma — sajnos — 
a hullámvölgyben vagyunk. Isten nélkül akartunk emelkedni, 
mélyre buktunk! 

Soha a mostaninál nagyobb, véresebb háború nem folyt és 
ebben előljár a legcivilizáltabb földrész, jóformán csupa keresztyén 
népeivel! Az aggódok és gúnyolódok már a keresztyén vallás csőd-
jéről beszélnek, holott nem az a baj, hogy a keresztyén vallás nem 
alkalmas az emberiségnek üdvös irányban való vezetésére; de az, 
hogy az emberek nem követik rendelkezéseit, hitük gyenge. A hiba 
tehát nem a keresztyén vallásban, hanem az emberekben van. 

Ennek őszinte beismerése indítson bennünket Isten előtti lég-
ii.élyebb megalázódásra és mindarra a keresztyén munkára, mely 
az evangélium parancsolatai' szerint ebből mindnyájunkra nézve 
következik. 

A jelen nehéz idők és a minden valószínűség szerint követ-
kező még nehezebbek különösen alkalmasak arra, hogy az egyház 
és az egyháztársadalom minden tagja kivigye embertársai közé 
mindazt, ami benne legjobb van, a szeretetet, könyörületességet, 
türelmet, kötelességtudást és ezekkel felfegyverezve, közelítse meg 
a megrendült, lesújtott, vagy elhajló lelkeket. És az anyagi gondok, 
betegség, testi és lelki nyomor, veszteség és gyász miatt azokban 
felhalmozódott fájdalom, keserűség, sivárság és kétségbeesés helyére 
az evangéliumi erőt, \'ígasztalást, megnyugvást és derűt igyekezzék 
bevinni. Anyagi segítséget adni a szükséget látóknak bizonyára 
r.emes, önzetlen cselekedet, de csak felmunka: az egész segítség az, 
amely emellelt lelkileg, erkölcsileg is lábraállítja felebarátját és 
ezáltal biztosítja boldogulását, de egyúttal megszerzi előfeltételét 
a jövő nemzedék boldogulásának, boldogságának is. 

Uj reformációra van az emberiségnek szüksége, helyesebben 
a reformáció erőteljes folytatására, mert, mint Alex. Yinet mondja: 
„la Réformation est encore une chose ä fairé, une chose qui se fera 
perpétuellement" (a reformáció nem kész, de olyan dolog, amely 
örökös fejlődésben van). Reformációra van szükség, mely a lelkeket 
arra vezérelje, hogy amit 400 év előtt megszerzett, a Szentírást, 
ismét éltünk irányítójává tegye; hogy az emberek térjenek vissza 
a régi, jó, egyszerű, tiszta, nemes élethez, mely — ez nem frázis, 
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hanem tapasztalat — Istentől oly gazdag áldást nyer; hogy az 
evangélium hassa át és szülje újjá a népek — a mi és a mi népünk 
— valláserkölcsi életét és szivét is; hogy ismét sokak lelkébe térjen 
be a békesség fejedelme, amit egy pietisztikus irányzattal éppen-
nem vádolható napilapunk így fejez ki: , .Egy új keresztyénségnek 
kell elkövetkezni, amely csontja velejéig át legyen hatva Jézusnak 
a szeretetről és a jóságról szóló tanításával". 

Erre a munkára kell egyesülni protestáns egyházainknak, 
sőt szemben a hitetlen, a keresztyén erkölcsöket megsemmisíteni 
törekvő s mind nagyobb vakmerőséggel fellépő irányzattal, erre 
kellene egyesülniök az összes keresztyén egyházaknak. 

Erre a munkára hív és serkent bennünket és az egész protes-
táns világot ez az ünnepi alkalom. 

Erre a munkára, mely nemcsak egyetemes keresztyén, de 
egyúttal kiválólag hazafias munka is, mert valahányszor az egyesek 
lelkében a keresztyén erők élnek: ezek mind gazdagabbá teszik 
népünket. 

És amint az egyesek lelkében élő evangéliumi erők áthatották 
hajdan az emberiséget, át fogják hatni a jövőben is, ha ezek az erők 
bennünk valóban élnek. És akkor lesz igazi béke a földön, megtisz-
tul a magán- és közélet. 

í gy jut tat ja a reformáció közelebb az emberiséget az Isten 
céljához — az Isten országához, mert Isten célja az ő országa. Isten 
országa pedig — Krisztus Urunk mondása szerint — nem itt vagy 
amott \ran, mert íme Isten országa mibennünk van (Luk. XVII . 21.). 



Baltazár Dezső dr. záró imája. 

Mindenható Isten! Mennyei édes Atyánk! Alázatosan és boldo-
gan teljesedik meg irántad hálaadással a lelkünk nemcsak a múltért, 
de a jelenért is. A múltért, melynek meg-megjövő setétségét a te 
világosságod fel-felújuló naptámadattal küzdötte le úgy, hogy ha 
a halál árnyéka borult is hellyel-közzel reá, a te hatalmad dicsősége 
a bárány szövétnekével hajnali világosságot támasztott felette. A 
múltért, melynek kisértéseiből a szent cél bizonyosságát, háborúsá-
gaiból a jobb jövendő reménységét, próbáltatásaiból a hűséget, szen-
vedéseiből az akaratodon való megnyugvást; viharaiból, árvizeiből, 
tüzeiből az evangélium sértetlenségét, a hit győzedelmét hozta ki 
kárvallás nélkül a te szabadításod. 

Hálát adunk a jelenért is Uram, hogy íme szentek egyessége-
képen a te dolgaidban foglalatoskodni jöhettünk itt össze, hogy 
amikor „kívül harc, belül félelem", amikor e világ szerkezetében 
minden ereszték bomladoz, amikor az apokalypsis szédítő látomá-
nyai vetődnek a földre s az utolsó ítélet kapuja előtt látszanak 
egybe zendülni e világ népei, nemzetségei, hogy minekünk békes-
séget adtál akkor is egymást szeretni, bátorságot, hitet te előtted 
gyermeki bizodalommal s a jövendő előtt teljes reménységgel meg-
állani. 

Uram bocsásd ki a te lelkedet és újítsd meg e föld ijesztő szí-
nét, váltsd meg e világot a harag kárhozatától, emeld ki a sötét 
mélységből, amelyben elveszítette szövétnekét; mosd ki véres gyala-
zatából, mellyel megcsúfolta magán a te képedet, hogy összetörvén 
és leomolván minden hatalom, mely a te törvényed ellen tusakodik r 

vegye át birodalmát az első és főparancsolat s az ehez hasonló máso-
dik: a felebaráti szeretet és nyomán a béke. 

Építsd meg sebeiből szegény magyar hazánkat, fordítsd viga-
lomra a nép panaszát, kesergéseit; ihlesd igazság s szeretet lelkével 
a királyt, tégy trónja alá népei hűségéből megronthatatlan sarok-
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köveket s vedd oltalmadba az evangélium őr állóit, a kősziklán épült 
ház védő seregeit, hogy terjedjen e földön s az egész világon a te 
szent fiad evangéliuma, melynek hatalmával minden régi, minden ú j 
ellenségeinken, de még a pokol kapuin is diadalmat veszünk. 
Amen. 





IV. 

Üdvözlések. 





Ο császári és Apostoli Királyi Felsége 
üdvözlése. 

Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének IV. Károlynak 
Bécs. 

A magyarországi református és ág. h. evangélikus egyetemes^ 
egyházak az isteni Gondviselés iránti mélységes hálával és a jövőbe 
vetett szilárd hittel együtt ünnepelve a reformáció megindulásának 
négyszázados évfordulóját, túláradó örömmel üdvözlik Felségedet 
és dicsőséges seregeit újabb nagy győzelmei alkalmából, amelyek 
a mi ünnepünket a nemzet ünnepével egyesitik s alattvalói hűséggel 
és hódolattal fordulnak Felséged trónja felé és ahhoz a századok 
viharai által kipróbált valláserkölcsi és kulturális erőkifejtéshez, 
amelyet újabb századokon át magyar hazánk javára és egyházaink 
idvességére a jövőben fokozott buzgalommal óhajtanak folytatni, 
Felséged uralkodói kegyes jóindulatát és bölcs támogatását kérik,, 
hogy ha elül a véres világháború, a béke áldott korszakában a most 
ünnepelt, dicső elődök nagy emlékéhez méltóan fejleszthessék egy-
házaikat és intézményeiket! 

A két testvéregyház nevében 

Báró Prónay Dezső Dr. Baltazár Dezső 
ág. liitv. evangélikus egyetemes felügyelő. tiszántúli református püspök. 

Ο Felsége válasza. 

Méltóságos és Főtiszteletű Dr. Baltazár Dezső ref. püspök úrnak 
Debreczen. 

Ö Császári és Apostoli Királyi Felsége a reformáció négy-
százados évfordulóját együttesen ünneplő magyarországi reformá-
tus és evangélikus egyházaknak a győzedelmes előnyomulás alkal-
mából Méltóságod és báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő a r 
őméltósága által előterjesztett lelkes üdvözlését örömmel fogadnL 
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s az ez alkalommal is kifejezésre juttatott odaadó ragaszkodásáért 
legkegyelmesebben szíves köszönetet nyilvánítani méltóztatott. 0 
Felsége egyúttal biztosítja a két egyházat jóindulatáról s hazafias 
és kulturális törekvéseiknek mindenkori támogatásáról. 

Legfelsőbb parancsra: 
Báró Nagy. 

Üdvözlő irat 
az ausztriai, németországi , svájczi, hollandi, svédországi, nor-

végiai, dániai és lengyelországi pro tes táns egyházakhoz. 

A reformáció négyszázados évfordulóját testvéri együttérzés-
sel együtt ünneplő magyarországi református és ágostai hitvallású 
evangélikus egyházak jubiláris ünnepélyéről a négyszázados dicső 
múlt szent emlékein fellelkesült lélekkel, hitrokoni meleg üdvözle-
tünket küldjük a külföldi protestáns egyházaknak. 

Az az isteni kegyelem, amely a dicső reformátorok által ez-
előtt négyszáz esztendővel sugározta be a világot amaz evangéliumi 
tiszta világossággal, a független magyar nemzet s a magyar protes-
táns egyházak történetében is ragyogó betűkkel feljegyzett lapok 

• s halhatatlan emlékű hősök által bizonyította meg csodás erejét. 
Amikor e dicsőséges múltért hálaadással borulunk le a Min-

denható előtt s egy új század küszöbén további segedelmét, kegyel-
mét kérjük egyházainkra, hitrokoni atyafiságos szeretetünk azzal 
az óhajtással keresi fel külföldi protestáns testvéreinket, vajha a 
négyszázados mult számos dicső történelmi ténye által megterem-
tett testvéri kapcsolatot ez az új század még bensőségesebbé tenné! 

Kijelentve ehhez a mi őszinte készségünket s kívánva, hogy 
a külföldi hittestvérekkel az egyházi élet minden vonatkozásában 
létrejövő emez erőteljes összeköttetés a vállvetett munka által hatal-
mas eredmények gyümölcseit hozza meg, kérjük, fogadják jó szívvel 
testvéri üdvözletünket s tartsák meg a magyar protestáns egyhá-
zakat atyafiságos szeretetükben. 
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