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1. „HIBDESSÉTEK AZ EVANGÉLIOMOTI" 

1. Jézus Krisztus ezt a parancsot adta tanítványainak: „Menje
tek e széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremt
ménynek" (Márk evangélioma 16, 15). Ez Krisztus Urunk missziói 
parancsa. Misszió latinul küldést, küldetést jelent. Az Űr kiküldte 
tanítványait, hogy hirdessék az evangéliomot, és tegyenek minden
kit az ö tanítványává (Máté evangélioma 28, 19). A tanítványok
ból tehát apostolok lettek. Az apostol görögül kiküldöttet jelent. 

2. Az apostolok Jézus Krisztus utasítása szerint (Apostolok 
Cselekedetei 1, 8) először Jeruzsálemben tettek tanúságot az Ürról: 
Jézus feltámadt! ö a Krisztus! Ö a megígért Üdvözítő! Azután el
mentek szerte a világba, hogy egyre több néphez eljusson ez az 
örömhír, görögül: evangéliom.. Hamarosan eljutott az evangéliom 
Ázsia távoli vidékeire, Afrika északi részébe. Igen hamar keletkez
tek Európában is keresztyén gyülekezetek. Az Apostolok Cseleke
deteiről írott könyv külön le is írja, miképpen utazott Pál apostol 
Ázsiából Európába (16, 6kk). 

3. Az apostolok nyomaiba az ő tanítványaik léptek, ezek megint 
másokat küldtek az evangéliom hirdetésére. A missziói parancs óta 
szakadatlanul hangzik a világ népei között ugyanaz a felhívás, mint 
amelyet Péter apostol mondott az első pünkösdön: „Térjetek meg, 
és keresztelkedjetek meg mindnj^ájan a Jézus Krisztusnak nevében, 
bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát" (Ap. Csel, 
2, 38). 

4. A keresztyén gyülekezetek kezdetben az Ó Testamentumban 
összegyűjtött szent iratokat olvasgatták. Rendszeresen használták 
istentiszteleteiken az apostolok és más bizonyságtevők iratait is. 
Az O Testamentum mellett kialakult az Üj Testamentum. A testa
mentum szó latinul tanúságtételt jelent. Az Üj Testamentom azok
nak az iratoknak a gyűjteménye, amelyek hitelesen tettek tanúságot 
Jézus Krisztusról. Az O és Üj Testamentom iratait együtt Bibliának, 
Szentírásnak nevezzük. A Biblia két részét szokták Ószövetségnek 
és Üj szövetségnek is nevezni. 

Az evangéliom hirdetése nem történt mindenkor Jézus Krisztus 
akarata szerint. De a Szentírás maga mégis mindenkor Isten igéje 
maradt, és az evangéliom maga szintén mindenkor Istennek hatalma 
minden hivő üdvösségére (RómabeHekhez írt levél 1, 16). 

5. A keresztyének kezdettől fogva törekedtek arra, hogy Krisz-



tusba vetett hitüket röviden, könnyen megjegyezhető mondatokban 
kifejezzék. így alakult ki az első évszázadokban az Apostoli Hitval
lás. Később szükségessé vált, hogy más hitvallásokkal is kifejezzék 
az egyház hitét és tanítását. Ezek közül az evangélikus keresztyén 
gyülekezetek szerte a világon igen nagyra becsülik az Ágostai Hit
vallást. 

6. A keresztyén gyülekezetek istentiszteletein kezdetben úgy 
hangzott az evangéliom, ahogyan azt Jézus Krisztus rábízta tanít
ványaira. Később már nem teljesült mindenütt és minden alkalom
mal Jézus Krisztusnak az akarata, az úrvacsorai' istentiszteletben 
sem.. 

7. Ez az egyháztörténelmi tankönjrv főképpen azt mutatja meg, 
hogy miképpen élt az egyház hazánkban, a magyar nép között a 
reformáció óta. De a hazai egyháztörténet korábban kezdődik. Már 
Síent István király idejében, 1000 körül belépett a magyar nép a 
keresztyénség európai seregébe, sőt már sokkal előbb találkoztak a 
keresztyénség terjesztői magyar eleinkkel. 

Zsid. 13, 7—-8: Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten 
igéjét hirdették nektek; figyeljetek életük végére, és kövessétek 
hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 

2. A KERESZTYÉNSÉG ÉS A MAGYAR NÉP TALÁLKOZÁSA 

1. A magyar nép már vándorlása alatt többször találkozott a 
keresztyénséggel. Már a VI. század első felében a Meotisz partján, 
az Azovi-tenger vidékén végeztek köztük missziói munkát örmény 
püspökök. De ezeknek a korai térítési kísérleteknek alig-alig volt 
sikerük. Tervszerű és eredményes misszió a magyarság közt csak a 
mai hazában, a X. század közepén indult. Több törzsfő, így Bulcsú 
és Gyula, Bizáncban megkeresztelkedett. Az utóbbi. Gyula, egy 
missziói püspököt hozott onnan magával Magyarországra. Azután 
a nyugati egyház küldött térítőket. Géza fejedelem meg is engedte 
országában a keresztyénség terjesztését. 

2. Géza fejedelem 974 táján megkeresztelkedett fiával, Vajkkal 
együtt. Ügy gondolta, hogy ez javára lesz országának. Fia, Vajk, az 
István nevet kapta, amikor megkeresztelték. Ö már benső meggyő
ződésből is akarta, hogy a magyar nép keresztyén legyen. Miután 
átvette a magyar nép vezetését, arra törekedett, hogy országát min
denestől belekapcsolja a keresztyén népek családjába. Munkatársait 
leginkább olyanok közül toborozta, akik buzgón igaz keresztyén éle
tet igyekeztek élni. Szlávok, olaszok, franciák, németek egyaránt 
voltak közöttük. De ezek is mind azt a keresztyénséget hozták és 
terjesztették, amely akkor Eiirópában általános volt. Ezért a keresz-
tyénségnek már az a formája is rászorult a reformációra. 

3. István király megkoronáztatta magát a római pápától kapott 
koronával^, hogy egyenrangú legyen a keresztyén királyokkal. Ki
rályságát fegyverrel is megvédte azoktól, akik vissza akarták tar-



tani a magyar népet ebben az átalakulásban. Olykor kegyetlenül 
járt el velük szemben. István király jól látta, hogy a magyar nép 
csak úgy tud megélni és helytállni, ha vándorló pásztorkodásából 
áttér a földművelésre, és ha nemzetségi szervezetéből áttér az egy
séges királyságra. Ezért a magyar nép mindenkor nagyjai közé 
sorolta. A neve elé tett „Szent" jelzőt mi is használhatjuk; ezzel arra 
emlékeztetünk, hogy az egyház történetében is a nagyok közé tar
tozik. 

4. Szent István király ari-a törekedett, hogy rendelkezéseivel 
is meggyökereztesse a keresztyénséget a magyar nép közt. Tíz püs
pökséget alapított. Ezzel lett I. István király a magyarországi római 
katolikus egyház megalapítója. Abban az időben még nem történt 
meg a szakadás a római pápa és a bizánci pátriárka között. Ezért 
a magyarság és a keleti keresztyénség közti kapcsolatok Szent István 
korában fennmaradtak. 

3. A MAGYAR KERESZTYÉNSÉG A REFORMÁCIÓ ELŐTT 

1. A magyar nyelvű egyházi irodalomnak egyik korai emléke 
a Halotti Beszéd és a hozzá tartozó könyörgés. Egy 1200 körüli 
kézírásos könyvben maradt fenn. Ez az emlék arra vall, hogy a 
papok olykor a nép nyelvén is szóltak, nemcsak latinul végezték 
papi szolgálatukat. Azt is láthatjuk belőle, hogy a papok tanították 
Isten ítéletét és könyörületet. Ama buzditották az embereket, hogy 
hívják segítségül az úgynevezett szenteket. A magyar keresztyé
nek ez idő tájt nem egyedül Krisztusban bíztak. 

A templomi istentiszteletben sem érvényesült Jézus Krisztus 
evangélioma. A pap a misében áldozatot mutatott be. Azt tanítot
ták, hogy a miseáldozatban az ostya és a bor átlényegül Krisztus 
testévé és vérévé. Az átlényegült ostyát az oltár szekrényében-vagy 
külön szentségtartóban őrizték, olykor körmenetben körülhordoz
ták. A papok és nem-papok közti különbséget azzal is fokozták, hogy 
a nem-papoknak a teljes úrvacsora helyett egy szín alatt adták Jézus 
Krisztust. A római püspök azt igényelte, hogy őt úgy tiszteljék, 
mint Jézus Krisztus földi helytartóját; parancsolni akart az egész 
keresztyénségnek, evilági dolgokban is. A római püspök a pápa. 
Sokan úgy gondolták, hogy ők a kolostorokban, elkülönült élettel 
inkább teljesítik Jézus Krisztus tanítását, mint a közönséges keresz
tyének. Hazánkban is többféle szerzetesrend toborozta tagjait a ko
lostorokba. 

A magyar keresztyénség a keresztes hadjáratokba is bekap
csolódott. II. András király volt az egyik keresztes hadjárat vezére. 
A keresztes hadjáratokban való részvételre azzal buzdították az em
bereket, hogy ezáltal levezekelik bűneiket. 

2. Időnként egyes keresztyének, magánosan vagy egymással 
összefogva, megpróbálták, hogy az egyházi életből eltávolítsák azt, 
amit abban helytelennek ítéltek. Ezekből a próbálkozásokból néha 



hata lmas mozgalmak lettek. Ilyenek voltak: Vald Péter , Wiclif 
(viklif) János, Húsz János híveinek mozgalma. A francia Vald Péter 
mozgalmának is voltak hazánkban követői, de a legfontosabb volt 
a huszita mozgalom. 

Az angol Wiclif János hatása eljutott Csehországba. Hatása alá 
került Húsz János. Húsz Prágában működött . Főképpen arra töre
kedett, hogy eltüntesse a különbséget a papok és a nem-papok kö
zött. Hatása alat t a gyülekezetekben a híveknek is nyújtot ták az 
úrvacsorai bort, a kelyhet; ezért kelyheseknek is nevezték őket. 
A papság ne alkosson külön rendet a keresztyének között; ez a 
tanítás biztatás volt arra is, hogy a jobbágyok ne tűrjék elnyomatá
sukat. Húsz Jánost Konstancban 1415-ben máglyán megégették, de 
mozgalma annál erősebb lett. 

Hazánkban is többfelé nagy számban éltek kelyhesek. 1437-ben 
az erdélyi parasztfelkelés. Budai Nagy Antal vezetése alatt, egyben 
a kelyhes mozgalom egyik jelensége is volt. 

A XV. századból fennmaradtak magyar nyelvű bibliafordítási 
részletek; ezek egyikét-másikát kelyhes-huszita papoknak tulajdo
nítják. 

a) A Halotti Beszéd és imádságra való felhívás így kezdödiik: Láttyá-
tuk feleim szümtükibel, mik vogymük. I&a, pur es homuu vogymuk. Mai 
szavair.iklkal így h á n t a n é k : 

Látjátoik, feüeOtaarátaim), szemetekkel, mik. vagyunk! Bizorny por es 
hamu vagyuTik. Memnyii malasztban (kegyeleanbein) teremtette először 
(ti. Isten) a má ősünibet, Ádám-ot! Adta neki a paradicsomoit liaikáhelyéül. 
És azt mctndíta neki, hoígy a pamadicsioniihan való mi'lniden gyümödcsiből 
éljen, csupán egy fa gyümölcsétől tiljtcitta el. De meigmondita neki, miéit 
ne egj'ék (abból). „Bizony aimeJy napon eiszel aíbból a gyüinöicsből, halál
nak halálával haűisz." Hallotta Teremtő Istenétől, hogy megihal, de feledte. 
Engedett az öirdög csábításának, és evett abból a tUtott gyümöi'caből. És 
abb'an a gyümöksbeín hálált evett. És ammalk a gyümölcsineík oly keserű 
veit a leve, hogy a toiikát megcizailcasztatta. Nem csupáln magánaik, de 
az ő egész fajániák haűáS evett. Megharaigudctó Isten, és kivetelte őt 
e vesződséges világba. így lett (Ádám) a halálnak és pakcümak fsszike, 
és az ő egész nê n-izineík vesztére. Kik azok? (Ti. kiknelk a vesatére?) Mj 
vagyunik! Ahogyan ti is látjátok szenTuetekkel. Bizony egy ember sem 
kerülheti el e vermet (e sírveranet). Bizony mind ahihoz járók vagyunk. 
Kérjük Ucnirik Isten kegyelmét e létekért, hogy irgabnazzoin neki, ke-
gyeiknezzen, és bocsássia meg mimden bűlaSt. És kérjüik szEnt asszony Má
riát és boldog Mihály arkjamigyaill: és az angyalokat mind, hogy imádkoz
zanak érette. És 'kérjük szent Péter ui^at, akipjeik adatott hatalom oldania 
és kötnie, hogy oldozza fel az ő minden bűiniít. És kérjünk minden szentet, 
hogy legyenek nieki segédeimére Urunk színe előtt, hicigy Isten az ő i'ii}ád-
ságuikért bocsássa meg bűnét, és szabadítaa meg az öirdög üldözésétől, 
a pokol kínzásától, vezesse őt a paradicsom nyugalmaiba, adjon neki a 
mennyországba utat és nmnden jóbaini részt. És kiáltsátok UirankhiOz há
romszor: Kyoe etoison! (Kürie elejszon = Uram, könyörül]!) 

Szeretett barátaim! Imádkozzunk e szegény ember Itíkéórt, akit 
az Ür e napon e hamis világ tömiöcéből .Idmenitett, akiinek e napoin testét 
temetjük, hogy az Űr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe 



helyezze, hicigy az iiéletneiip eljöviátn, az Ö minden szentjei és választottai 
közé jobb feilöl iktaitásra felélessze öt. És bemneteiket ás! Kiáltsátok há
romszor: Uram, könyörülj! 

b) Vald Péter a. XII. századiban éűit, íTiianciaoirszágbam. Gazdag keres
kedő veit. Üdvösségééirt aggódva, eíKkezdite olvasni az evaTBgéliomökat. 
Máté 19, 21 hatósára ellhatározta, hogy „Sipositoli szegiénjTségben" fog élmi, 
és életét ixrédilkálázra száiiita oda. A Szentírás egyes níszeit franciiára 
fordította, h):igy a nép is értse. Követőit Kriszitus szegényeinek nevezték. 
A római katolikus egyház elűzte Lyoniból (Mon), és azután kárhoztatta 
is mint eretlneket. 

c) Wiolif (vütelif) János a XIV. században élt, Angüáában. Az oxfordi 
egyetem tainára volt. A római katolikus egylház, tanítás, mise bírálatában 
egyare keményebbé válit, egyre több bajt látott meg. A páipát is végül 
Antifcrászitusiniak (Krisztus ellenségének) mondotta. Halála utón híveit 
kiirtották. Öt magát a ikonsbanci zsinat ítélte eretnieknek; elrendelte, hogy 
cscntjait égessík meg, hamvait szórják széjjel. 

d) Húsz János 1369 táján született, Cs^országban. A prágai egye
temnek volt a fcamái-a. Bízott ügye igazságában és Zsigmond IdTály-császár 
menlevelében; megjelenít a konstancá zsinaton. A zsdlaat eretneknek 
ítélte. 1415. július 6-án égették meg máglyán. 

e) A Müncheni-lfcódexban (1466) levő bibliaforditási részLetehből, Máté 
evanigéüomának 5. részéből: 

Bódogok leliki szegények, mert övék mennyeknek országa. Bódogok 
kegyeseik, mert ők bírják a földet. Bődogck, bik sírnak, ment ők meg
vigasztal tatnak. Bódogok, kiik éhezinek és szomj úhoanak igazságot, mert 
ők megelégedtetnek. Bódogcik irigalímasok, mert ők trgalmassáigot követ
nek. Bódcsgak tiszta joirthúak, mert ők Istent látják. Bódogok békessjí-
gesek, mert ők Isiten fiainak hivattatnaik. Bódogok, kik üldözetet szen
vednek igazságért, mert övék mennyeicnek ország . Bódogok vagytok, 
miikor erniberek nektek gonoszt mondandnak és tűtöket üldözendnek és 
mondandnak minden gonoszt tü ellentek, hazudván énértem. őröljetek és 
vígadja'ok, mert bő tü érdemtek mennyekben, mert így üldözték a 
prófétákat, kdk voltának tü előttetek. 

(A Müncheni-kódex mind a négy evangéliom- fordítását tartalmasa.) 

4. A REFORMÁCIÓ KEZDETE HAZÁNKBAN 

1. Luther Márton 1517. október 31-én 95 tételt tűzött ki a 
wittenbergi vár templom kapujára. Luther a wit tenbergi egyetem 
tanára volt, a Szentírást tanította. A kitűzött tételekben kifejezte 
felfogását a búcsúról. Búcsúnak nevezték a római katolikus egyház
ban a bűnhődés egy részének elengedését. Luther már korábban 
meglátta, hogy az egyházi tanításban nem érvényesül az evangéliom. 
1517-ben aztán tételeivel nyilvánosan is fellépett, hogy megtör tén
jék az egyház reformációja, az egyházi élet megjavítása. A refor
máció yéghez\ ' i telében sokan vettek részt; több évtizeden á t ta r 
tott; kiterjedt Európa legtöbb országára. Most arról tanulunk, ho
gyan kezdődött és miképpen ment végbe a reformáció hazánkban. 

2. Már 1518-ban olvasták hazánkban Luther tételeit a búcsú
ról. Azután is Luther iratai ad ták az ösztönzést az egyházi élet új 
rendezésére. 1524-ben Sopronban az erétneknyomozás (inkvizíció) 



azt állapította meg, hogy ott a lutheri könyvek általánosan ismere
tesek, közkézen forognak, nem-papok is vásárolják, egymásnak fel
olvassák. Más városokban is működtek olyan papok, akik helyesel
ték azt, amit Luther tanított és cselekedett. Itt is, ott is kezdték el
távolítani az egyházi életből azt, ami elfeledtette vagy meghamisí
totta Krisztus evangéliomát. Egyre többen látták, hogy nem az em
beri érdemekben, nem Máriában és nem a szentekben kell biza
kodni, hanem egész hitünkkel, teljes .Mzodalmunbkal egyedül Jézus 
Krisztus kegyelméből keU. remélnünk üdvösségünket. 

3. A római katolikus egyház hazánkban is mindjárt szembe
fordult a reformációval. A főpapság és a király elkezdte azok üldö
zését, akik a reformációt helyeselték és munkálták. „Lutheránu-
sok"-nak nevezték azokat, akik Luther hatására véghez akarták 
vinni a reformációt. A lutheránusok fenyegetése és szórványos ül
dözése után 1523-ban az országgyűlés törvényt hozott ellenük: ha
lállal keU őket büntetni. Két év múlva, 1525-ben még szigorúbb 
törvényt hozott az országgyűlés: a lutheránusokat mind meg kell 
égetni. Ezeket az igazságtalan és kegyetlen törékenyeket olykor al
kalmazták is. így hazánkban is voltak vértanúi az evangéliomi ke-
resztyénségnek. Az üldözés azonban hazánkban sem akadályozta 
meg a reformációt. . 

4. Hátráltatta a reformációt a mohácsi vész (1526). A csatában 
elesett több püspök és nagyon sok pap. A törökök hadjárata s hódí
tása, a két király (Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd) versen
gése egy időre elterelte a figyelmet az egyházi élet ügyéről. Európa 
több országában a fejedelmek maguk is akarták, hogy végbemen
jen a reformáció; hazánkban azután is főképpen egyes papok mun
kálkodtak azon, hogy az egyházi élet olyan legyen, mint amilyennek 
Jézus Krisztus akarta. Prédikációjukban tisztán hangzott az evan-
géliom. Hirdették, hogy egyedül kegyelemből hit által üdvözülünk. 
Azt tanították, hogy egyedül Isten igéje, a BibUa tartalmazza az 
Isten üdvözítő akaratát. Az ilyen reformáló papok hatására sok he
lyütt átalakult a templomi istentisztelet, megtisztult a kegyesség, 
megerősödött a tisztelet az Isten igéje iránt. 

5. Már a mohácsi vész előtt többen mentek ki hazánkból a 
wittenbergi egyetem/re, hogy ott teológiát tanuljanak. 1529-től fogva 
pedig már sok olyan is volt köztük, akik hazatérve a reformáció 
híres munkásai lettek. Akkor járt kint először Wittenbergben a 
nagy magyar reformátor, Dévai Mátyás is. 

5. DÉVAI M A T Y A S 

1. Dévai Mátyás olyan buzgó reformátora volt az egyháznak, 
hogy a nép így emlegette: a magyar Luther. Méltó volt erre. Hűség
gel megállott igaza mellett. Kétszer is börtönt szenvedett reformá-
tori működéséért. Vitairatokat, kátékat írt. Sok helyütt tevékeny
kedett. Németországban is többször járt. Luthernek vendbe is volt. 
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Híres az a könyve is, amelyet a magyar helyesírásról ír t ; ez is m u 
tatja nagy műveltségét. 

2. A wit tenbergi egyetem anyakönyvébe Dévai Bíró Mátyás 
névvel í r ták be, ezért így is szokták őt emlegetni. Ömaga ezt a ne
vet használta: Dévai Mátyás. A maga korában ezen a néven lett 
i t thon és külföldön híres, tekintélyes ember. 

3. Mihelyt hazatér t a wit tenbergi egyetemről, úgy végezte papi 
munkáját , hogy a reformáció ellenségei nyomban üldözőbe vet ték. 
Előbb Budán, majd Kassán működött . Elfogták, Bécsbe hurcolták. 
két évig ott raboskodott. 

Bécsben maga a püspök vallatta, vallomásából akar t bizonyí
tékot, hogy rászolgált a büntetésre. Dévai bá t ran vallotta meggyő
ződését: Isten előtt egyedül a hit igazít meg; hiába bizakodunk 
cselékedeteinikiben, ebből a bizodalomból meg nem igazulunk; az. 
amit tanít, nem emberek nézete; ő a Szentírást tanítja. Amikor a 
bécsi püspök lát ta Dévai állhatatosságát, ezit mondta neki : „Megál
danálak, ha keresztyén volnál". Dévai azonnal megfelelt neki : 
„Nem szorulok rá áldásodra. Van Isten, aki megáldjon, és eg>-kor 
könyörül is raj tam". 

Kiszabadulása u tán Habsburg Ferdinánd országrészéből újra 
Szapolyai János országrészébe ment . De ott is fogságot szenvedett 
reformátori működéséért . Két fogsága együtt közel három eszten
deig tartott . Budai rabsága u tán még tíz évig volt buzgó szolgája 
az evangéliomnak. Kétszer is külföldre kellett menekülnie üldözői 
elől. A halál is ta lán külföldön ér te el, valószínűleg 1545-ben. 

4. Reformátori taní tásában Dévai Mátyás főképpen ar ra biz
tat ta az embereket, hogy egyedül Krisztusba vessék bizodalmukat; 
bizalommal egyenesen, közvetlenül Istentől kérjék a segítséget; 
szentekben, Máriában n e bizakodj anaik, őíket n e hívják segítségül. 
Teljesíteni keU Isten akaratát , jót kell cselekedni, de nem azért, 
hogy ez által kedvesek legyünk Isten előtt. Azért kell szeretnünk 
em'bertá'isainkat, azért kell jót cselekednünk, mer t ez embertársaink 
javára van. 

5. Luther is tudomást szerzett arról, hogy Dévai halálra szánt 
bátorsággal végzi szolgálatát. Egyik asztal melletti beszélgetésében 
a,keresztvállaló igaz keresztyének sorába helyezte; elmondta, hogv 
miképpen állott helyt, amikor próbára tet ték hitét. 

a) Részlet Dévai Mátyás nagyobbik .kátéjából: „Két igazulás, Isten és 
ember előtt... Isten előtt ű.<@a.T. hitnek (mfidiyel a Krisztust foejuk meg) 
áJtala üdvörüaiietünik, tiszitu&atunk, igazulhatumik, de hitüwket císak 
Isten nézi, ki szivüiniknek tudaikozója. Szükség, hogy hiitüniknek cégére le-
gyeai, amelsnröl emberek megisimerjék, hogy keresztyének vagyunk. E 
cégér a jó cselekedetek. Ez az adó, amellyel mdinden jó keresztyén tarto
zik. Istennek hittel, embernek szeretettel. Adjuk meg azért Isteninek az 
Istenét, embernek az emberét. Istennek szolgáljunk a hittel, embernek a 
saeretettel. Mindeinlki adós az Istenmek az igaz hittel, élő embernek a 
hit gyümölcsével, az atyaffiúl szeretettel. Isten láthatatlan, Neki a mi 
láthatatlan pészümket, azaz szívünket adjuk. Atyánkfiait láthatjuk, nekik 



a látható részünket, azaz beszédüiiiket, cselelíedetünket adjuk. Ezt kí
vánja az Isten nMtőaiüinlk. A tízipararucaalatbain ezt parancsolja, tudoddMi'k 
az igaz hitet és az atyaifijúi szeretetet, de (úgy, hogy) üdvösségünket oe 
a cselekedetekből várjuk, halnísm csak a Krisztus Jézusnak érdeméből. 
Ha ennyi jót teitit az Isten veaüník, hogy Bemcsaik teremtett, de bűnikiíkért 
szent Fiának nem engedett, hanem áidozatul, elégtéíelül adta érettünk, 
—• (akkor hát) adjunk hálát Neki emnyi ir,gailimasságáéirt, tiszteljük őt 
cselekedetünikkel, Őbenne szeressüJk atyáMkiöadt. Az Isten ingyen szere
tett minket, imigyen teszen jót mávelünk, csak az ő irgalmasságáért; ezt 
az irgalmasságát az Ö szent Fiában jelenítette ki. Tegyünk mi is ingyein 
a mi atyánkíiaival jót. Innét üdvösségre való érdemet semmit ne vár-
junik. Legyen szeretet szei-etet helyében. Jóllehet a mi szeretetünk semmi 
az isteni szeretethez képest, de mégis jó néven veszi tőlünk;. Magának 
tulajdonítja, valamdt az Ö nevében, Öérette, Ö tiszitességlére atyánikOiaival 
teszünk. Meglsmeríhetitek innét, mily hamisan szólnak némelyek mi
reánk, akik azt mondják, hogy meigtiltjuk a jó cselekedeteket. Nem 
tiltjuk, atyámfi'ai, hanem a végét ( = célját) menrijuk meg, mi végre 
{= mi célból) kefli jót cselekediniünk. Nem hogy ebből üdvözülhessünk, 
ment átkozott, azaz kánhozatnák fia az emba-, valaki cselekedetében 
bízik, de hogy Istennek tisztességére, atyánkfiainják előmentáire éljünk, 
üdvösségünket csak a Krisztus érdennéből várjuk." 

b) Dévai Mátyás „Az igiaz hit által való üdvözüli&nek módjáról" című 
verséből: 

A Szentírás az utat megmutatja, 
At5^ Isten az égből azt kiáltja: 
Krisztus Jézus bűnöknek bocsánat ja 
És hogy csak ő bűnöknek áldozatja. 

c) Luther Dévairól. Luther Márton l&46-iban — kevéssel halála előtt 
— egyik asztal melletti beszélgetésében arról beszélt, hogy az igaz 
keresztyének kiíszek a halált és minden szerencsétlenséget elceenvedni 
az evangéliomért, ezzel szemben a képmutatók kerülik a keresztet. Erről 
beszélgetve emlékezett meg Dévai Mátyásiról, egykori asztaltársáról. El
mondta azt is, hogy Dévai egykor az ő vendége volt. 

6. ÉNEKES REFORMÁTOROK 

1. A reformátorok egyek voltak abban, hogy az egyházi élet 
megjavításán munkálkodtak. De különböztek egymástól abban, 
hogy az egyik inkább prédikáMsával, a másik inkább énekeivel, 
a harmadik inkább iskolai taní tásával vagy kátéjával, a negyedik 
inkább másféle irodalmi műveivel munkál ta a reformációt. Ebben 
a leckében példaképpen Szkhárosi Horvát Andrásról és Sztárai 
Mihályról, két énekes reformátorról tanulunk. 

2. Szkhárosi Horvát András í r ta ezt a hatalmas éneket: 

Semmit ne bánkódjál. Krisztus sz>ent serege. 
Mert nem, árthat méhed senki gyűlolsége, 
Noha € világnak rajtad dühössége, 
De nem hagy szégyenben Krisztus őfelsége. 
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'Királyi -nemzet xsigy, tiaha te kicsiny vagy, 
Az Atya Istemiél bizony te kedves vagy; 
Ű szent Fia által már te is fia vagy, 
Minden dicsőségben, higgyed, hogy részes vagy. 

Hogyha .te igazán a Krisztusban bízol, 
Higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. 
Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol: 
Higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol. 
Akármint halásszon az ördög utánad, 
Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad. 
Mind tőrrel, fegyverrel siessen utáruid. 
Ha Krisztusban bízol, néked az sem árthat. 

Rajtad semmit nem fog a pogány ellenség. 
Noha nehéz néked a rettenetesség: 
Bátor kcncra hányjon a hitlen ellenség: 
Feltámaszt a KrUztus, néked nagy reménység. 

Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát. 
Miként a jó pásztor az ő juhocskáját; 
Valaki hallgatja a Krisztus mondását. 
Viseli mindenkor szorgalmatos gondját. 

Siess most mihozzánk. Krisztus, segélj minket, 
A te szent igéddel neveljed hitümket 
És te Szentlelkeddel bírjad életünket, 
Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged. 

Igaz fogadásod és minden beszéded, 
Nyilván vagyon immár minden dicsőséged; 
Ne hadd elpussAwlni e kicsiny ,sereget. 
Mélyért a keresztfán ixMál nagy gyötrelmetl 

Ne nézzed. Űr Isten, e világ vakságát. 
Te nagy jóvoltodról háládwtlanságát, 
A te igéd ellem ily nagy káromlását: 
Nézzed a Krisztusnak ártatlan halálát. 

Vedd el már mirólunk a sok ellenséget. 
Vedd ki miközülünk a sok gyűlölséget; 
Essen nagy szégyenbe minden ellenséged, 
Akik megtagadják a te dicsőséged. 

Senkiben nem bízik az anyaszentegyház, 
Hanem csak tebenned, ki minket oltalmazsz, 
És igazságoddal mindenkoron táplálsz. 
Te szent sebeiddel -minket megvigasztalsz. 

Háláit adunk néked, inennybéli na.gy Isten, 
Ki vagy egy szentségben és három személyben. 
Csak ne hagyj rettegnümk a keserűségbe', 
HaláHunk óráján ne essünk kétségbe! 

(Keresztyén ÉnekeJkönyv, 748. sz.) 
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Ez az ének mindenekelőtt a keresztyén gyülekezet éneke; Isten 
népe biztatja magát , hogy Krisztus oltalmazza az Ö egyházát. Aztán 
Krisztust hívja segítségül; Istent a r ra kéri , szabadítsa meg a sok 
ellenségtől. De ez az ének különösen is olyan gyülekezet éneke, 
amely háborúságot szenved Krisztusért . Egyszersmind ez az ének 
kifejezte a magyar nép reménységét, hogy Isten megmenti a pogány 
ellenségtől, vagyis a töröktől. 

Szkhárosi Horvát András 1542 és 1549 között Tállyán lelkész-
kedett . I r t más nevezetes énekeket is. Ezekben főképpen Isten tör 
vényét h i rdet te . Ostorozta azokat, akik bántják, elnyomják a sze
gényeket. Feddet te a fösvényeket, azokat, akik nem veszik észre 
mások nyomorúságát . 

3. Sztárai Mihály nevezetes mint énekszerző, mint ké t dráma 
írója, mint sok evaoigéláikus gyülekezet szervezője. Irt hossaaibb, ta
nító köl teményeket is, de leginkább azdk az énekei ismeretesek, 
ameljreket a Zsoltárok Könyve alapján írt. Énekeskönyvünitobeai is 
benne van a 92. zsoltár alapján ír t énettce: 

Mely igen jó az Üristent dicsérm, 
Felségednek, én Uram, énekelni, 

! Szent nevedet dicsirvén magasztalni, 
Bs mindenütt e világon Mrdetni. 

Sztárai, éppen úgy, min t Luther és mások is, akképpen öntötte 
versbe az ótestamentomi zsoltárt, hogy kifejezze a reformáció korá
nak a gondolatvilágát. Figyeljük meg ezt a 74. zsoltár alapján ké
szült énekében: 

Sok ínségünkben Hozzád ikiáMunk, felséges Úristen! 
Mert parancsoltad, hogy megkeressüníi a mi 

szwkségimkben. 

TudjvJc, 'hogy méltán mi bűneinkért te megvertél 
[minket, 

Mert nem tiszteltük sőt ingerlettük te szent 
{felségedet. 

A mi atyáink, Tuivélünk öszve (= együtt) Ellened 
[vétkeztek. 

Azért, hogy Téged ők nem ismertek. Téged nem 
[lAsztéltek. 

Reád maradtunk, mert mindenektől ml elhagyáttattunk 
Az eílenségtől ostromiattatunk, napomjkémt rontatunk. 

Igíretedből, Te szent igédből Téged megismertünk. 
Szent Fiad által Néked könyörgünk, Ugy kegyelmés 

[nékünk. 

Ne hadd, tekints(d) meg igíretedet és a te népedet, 
Kik tiszta szűből mostan dicsírík a Te szent nevedet. 
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Végy ki immáran e nagy tn&égből, ez idegen kézhői, 
Hogy Te szent neved •magasztaUassék mi nemzetsé-

[günktől. 

Sok hálált adunk mint Istenünknek és mi teremtőnk-
Inek, 

Te szent Fiadnaik és vigasztaló Szentlélek Istennek. 

A reformáció korában, amiképpen később is, szokásban volt, 
hogy az iskolák tanulói d rámákat (színi előadásokat) adtak elő ünne
pélyeiken. Ezek leginkább vallásos tárgyúak voltak. Sztárai Mihály 
is írt ilyen drámákat . Ezekben szintén a refoiunáció igazságát taní
totta. Az egyik a papok házasságáról szólt; ezzel azt tanította, hogy 
a keresztyén papok házasodhatnak: er re a taní tásra pedig £izért volt 
szükség, mer t a római katolikus egyház tiltja a papok házasságát. 
Sztárai másik drámája: „Az igaz papság tükre" , azt muta t ja meg 
benne, hogy milyenek a hamis papok, és milyenek az Isten igéjét 
hirdető papok. Ez a dráma erősen bírál ta a pápaságot is. A római 
püspök ugyanis azt tart ja magáról, hogy Krisztus helyettese a föl
dön. A reformáció újra azt tanította, hogy Krisztus nem uralkodni, 
hanem szolgálni küldte tanítványait . 

a) Szkhárasi Horvát András aievezetés refonmátori éneke: Kétfiéle 
hitről, a Krisztusbéli ás a pápai folitos hitről. 

A fejedélemiségről írt énekéből: 

Urak, ti bíztok a peniszes péxuzben. 
Erős váratoktxvn, gyűjtött kénesetekben, 
Kulcsos várostúkban, aranyban, ezüstben, 
De nagy hitetlenség, ki bízik ezekben. 

Átkozott, \ki bízik önnön erejében. 
Erős városában, temérdek kénesében. 
Mert fogságban esik és nagy szégyemségben, 
Jerémáás írja, nincsen kétség ebben. 

lm jól látjátok, nem. tagadhoitjátok, 
A pogány töröknek Ínségében vagytok. 
Nagy sokat fizettek, de nyelvén nem tudtok; 
A kegyetlenséget azért nem hagyjátok. 

A miagy Úristen aikar minket intsen, 
Kegyetlen ostorral bátor fenyegessen; 
De az igazságnak ahol helye nincsen. 
Nincs az urak közül íiogy iki jóra intsen, 

Mind eltanúlák a nagy hxumisságot. 
Urak, nemes népek, a szegény parasztok, 
Mivéműk ez urak, oiyaik a parasztok. 
Az urakhoz képest mimd keresik poklot. 
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Nem tudjuk immár, mely felé hajoLjunk, 
Urak, mMittOítok Tnind bolygóban vagyunk, 
KegyetlenséffteMül mert oly igen félünk, 
Se-nmi segítséget bennetek nem ériünk. 

Meghasonlatok mind testben, lélekben. 
Csak kevesen vagytok igaz ítéletben, 
Sokan dicsökedtek a keresztyén névben. 
De kevesen vagytok az egy igaz hitben. 

Bálvány-imádás nagy bűn tiköztetek, 
Ntfilván megmutOitja teVhetetlenségtek, 
Igaz tudománynak nincs helye köztetek, 
Luthernek (= lutheránusnak) mondjátok, aki 

[jót mond nektek. 

Igazat ítélj és tégy igazságot. 
Mindenkor STXressed az irgalmasságot. 
Féljed Istenedet, a Szentháromságot. 
És mind hátra hagyjad a méltatlanságot. 

b) Sztárai Mihály hocszú időn át szolgálta a refommációt. Taián már 
a mohácsi csatábam is részt vett, éis ISTé-fben még élit. 1544-től 1553-ig a 
török hódoltság iterüietéin fekvő Baranya megyei Liaskó prédikátora. 
Eikkor amnak a vidéflcneik sok faluját térítette át az evarugélikius hitre. 
Majd Toina mezőváiros'baii, megiiiit Laskón, később Sárospataíkjan, végül 
Pápán működött. 

ZísoJitárain kívül Mevezetesek 'bibliai históriás énekei; ezekben bibUaf 
töiténeteket mandott ed versben, úgy, hogy saját boréra alkalmazta a 
tanulságot. Peddául Illés prófétához (1. Kir. 17. — 2. Kir. 2.) hasoinlí-
totta a reformátorcíkat. Sak Illés támadt mostan, „kik a Kiúsatus által 
Istenben bíztamak, hamiis pap:k ellen íxrédikállottainak, ruagy sokat 
öbenmieik (== iközüliiík) immár megöltenek". 

Sztárainak; „Az igiaz papsá^gnaik tiköre'' cimű drámájában a reformá
ciót képviselő Borbás bíiró elmondja, hogy voltaképpen mindnyájan pa-
poik a keresztyének. „Má mcndinyájan lelki papok vagyunk, kik i'gaz ke
resztyének vágytunk és csak a Kiriszitusban bízunk." De vannak a ikeresz-
tyénék között olyan papck is, akiket a keresztyének maiguk közül lelki-
pásztarokul választanak. A drámában Tamás etenondja, hogyan lett 
ilyen pappá. „A mi püsipöíkü'nk begyűjtötte a körül való tudós papolcat, 
prédikátorobaft '>ék a keresztyén nié?>eket. Jól megkérdezöftt előszer a pré
dikátorok előtt a md tudományunkról és a hitnek ágaza-tiiról. Megtudako
zott a mi életünkről ás. Azután osztón prédikáltatott velünk egynehán-
szer a keresítyénék előtt, úgy tött osztán paippá, és elbocsátott minket, 
ahová a keresztyéneknek keMettünk." 

7. V A L L A S T É T E L E R D Ő D Ö N 

1. Erdődön 1545-ben annaik a vidéknek az evangélikus lelkészei-
gyűlést tartottaik, és egy hitvallást í r tak alá. Evangélikus egyhá
zunknak hazánkban ez az első hitvallása. 

Erdőd Szatmár megyében fekvő község volt. Alkalmas volt lel
készi gyűlések tar tására . Akkoriban zsinatnak nevezték a lelkészek 
gyűlését. Az Erdődön tairbott zsinatok közül az 1545-i azért vál t 
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nevezetessé, mert az összegyűlt lelkészek megállapították, mi a he
lyes, mi az igaz egyházi tanítás. E hitvallás cikkeinek végén külön 
is megmondták, hogy egyetértenek az Ágostai Hitvallással, de az 
egész hitvallás egyébként is egyezik azzal. Az Erdődi Hitvallásnak 
is egyik fő tétele az, hogy hit által igazulunk meg, de úgy értjük 
a hitet, hogy az bizodalom, „amellyel megfogjuk Isten irgalmassá
gát, és megnyugszunk Isten Fiában". 

Az 1545. évi Erdődi Hitvallás azt bizonyítja, hogy hazánkban 
a reformátorok, az evangélikus egyház lelkészei maguk is alaposan 
meggondolták a reformációt; megfontolták, milyen legyen az egy
házi élet, mi az igaz egyházi tanítás. Ugyanakkor csatlakoztak 
Luther Márton reformátori munkájához és ahhoz a vallástételhez, 
amely a ném.et birodalom gyűlésén Ágostában (Augsburg) 1530-baTi 
történt. 

Az 1545. évi erdődi zsinat idején az országban máisutt is a refor
mációhoz csatlakozó lelkészek és gyülekezetek szinte mind evangé
likusok voltak. 

2. Hazánkban még a következő nevezetes hitvallásokban fog
lalták össze az evangélikus egyház tanítását: 1549-ben az Otvárosi, 
1559-ben a Bányai vagy Hétvárosi, 1569-ben a Szepesi Hitvallásban. 

Az otvárosi Hitvallás neve a következő városokra utal: 
Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kis-Szeben, Kassa. Az otvárosi Hitvallást 
Stöckel (stökl) Lénárd bártfai iskolai igazgató szerkesztette az 
Ágostai Hitvallás alapján. Ö is Luther tanítványa volt. Egyike a 
jeles hazai reformátoroknak. Országos hírűvé tette a bártfai isko
lát. Az Otvárosi Hitvallásra sokszor hivatkoztak. Az említett váro
sok a XVII. század elején ki is nyomtatták; az elején Jézus Krisz
tus szavát idézték, mégpedig így: ,,Minden, aki vallást tészen énró
lam emberek előtt, én is vallást teszek arról az én Atyám előtt, ki 
a mennyben vagyon. Valaki pedig megtagadánd engemet emberek 
előtt, megtagadom én is azt az én Atyám előtt, ki a mennyben va
gyon" (Máté 10, 32—33). 

3. Az Otvárosi Hitvallás nyomán készült tíz év múlva a Bányai 
vagy Hétvárosi Hitvallás, újabb tíz esztendő elteltével a Szepesi 
Hitvallás. A Bányai Hitvallásban az a hét bányaváros vallotta meg 
evangélikus hitét, amelyek közül legismertebb Selmec-, Körmöc-, 
Besztercebánya. Ez a vidék volt a magva annak az evangélikus egy
házkerületnek, amely a XVIII. században kiterjedt a Nagj'-Alföldre; 
ezért nevezték azt az egyházkerületet később is Bányainak. — A 
Szepesi vagy Szepességi Hitvallás a Szepességben levő városok evan
gélikus hitét fejezte ki. 

Mindezek a hitvallások azt a jó szolgálatot végezték, hogy elég 
sokáig védték ezeken a területeken a reformáció eredményét, az 
evangélikus egyházi életet. 

4. Az Erdődi Hitvallás aláírói közt különösen is nevezetes Batizi 
András. Kátéját többször kinyomtatták, sokfelé, sokáig tanították az 
iskolákban. Híresek az énekei. Ma is énekeljük ezt a pünkösdi 
énekét: 
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Jövel, Szentlélek Üristen, 
Lelkünknek, vígassága, 
Szívünkneik bátorsága. 
Adjad minden híveidnek 
Te szent ajándékodat. 
Jövel vigasztaló Szentlélek Isten! 

Jövel, megnyomorodottak 
Nemes vigasztalója. 
Árváknak édes Atyja! 
TöUsd siralmas szívünket 
Lelki nagy sok örömmel. 
Jövel mi lelkünknek édes vendége! 

Távoztasd el mi szívünknek 
Hitetlen sötétségét. 
Világosíts meg minket. 
Hogy az Isten szent igéjét 
Hallhassuk és érthessük. 
Jövel és taníts meg az igaz hitre. 

Jövel, gerjeszd fel szívünkben 
SíZent szerelmednek tüzét, 
Ront>sd el a gyűlölséget, 
Hogy mi egyesek lehessünk 
Isteni szerelmedben. 
Jövel, m,i lelkünknek nagy, nagy vigassága. 

Te vagy bizony örök Isten, 
Ki Atyától s Fiútól 
Mindöröklcé származol. 
Te vagy mi Urunk Krisztusnak 
Áldott, szent ígérete. 
Te vagy a mi lelkünknek megszentelője. 

Te vagy, ki a prófétáknak 
Szája által szólottál, 
Krisztust nékünk ígéred. 
Te a szent apostolaiknak 
Szivüket bátorltád. 
Te vagy erőssége minden szenteknek. 

Te vagy a nagy Üristennek 
Mennyei ajándéka. 
Igazságnak mestere. 
Taníts meg minket a Krisztusnak 
Igaz ismeretére. 
Te vagy a mi lelkünknek bölcs tanítója. 

Világosítsd meg elménket, 
Hogy hihessük a Kriszhiet 
Egy ídvességnek lenni. 
És az áldott Atyaistent 
Kegyes Atyánknak lennt. 
Téged ismerhessünk vígaszíalónknak. 
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Adjad szent ajándékodat, 
Bátorítsad lelkünket, 
Hicigv a itriszttíst vallhassuk. " 
Adjad, hogy mi meggyőzhessük 
Az ördög csalárdságát. 
Te voigy mi biztatónk, Tnindan oltalmunk. 

Biztasd félelmes szívünket, 
Hogy ikétséffbe ne essünk 
HalÁlunkruLk idején, 
De nagy bátorsággal, vígan 
E világból kimúljunk. 
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten! 

(Keresztyén Énökeskönyv 743. sz.) 

a) Batizi András szántén járt Bánit a wittenibergi egyetemen. De már 
jóval előbb csatlakozóit a reformációhoz. Ennek szellemében ssserezte 
énekeit. Neki is vannaík ,bitaliai históriiás énekei. Töröktől és mindenféle 
bajtól nycmorigaitott népét ezekikel a históriás énekeikikel is vdgasztaLta. 
Egyúttal azcinibaoi a bűnökre is fiigyelmeztette a magyar népet. Ugyan
azt hirdette, amit a többi reJiarmátor: megérdeimeljük: a szenvedésit, de 
kérjük az Istent, hogy irgalmasságbói segítsen rajtunk; egyedül Tőle 
jöhet a szabadulás. A 44. zsoltárt úgy öntötte magyar versbe, hogy Isten 
igéje büríbámatra és imádkozásra biztassa a magyar népet. 

Nem méltán büntetsz-e meg minket?! 
Mert most elfeledtünk Tégedet, 
Szívünkbe tettünk isteneket. 
Bálhoz emeltük 'kezeinket. 

Támadj fel Üristen már mellettünk. 
Mi nagy ügyeinkben légy velünk, 
Színedet ne rejts(d) el előttünk. 
Győzedelmet adj már minékünk. 

_ (Bál, Baál volt a neve Kánaánban, a pogány őslakók helyi istenének. 
Izrael népének tagjai sokszor elpártoltak Istentől és a Baált, a Baálokat 
tisztelték. Lásd például: - Bírák 2, 11. 13. 1. Királyok 18, 18). 

•h) Az Otvárosi Hitvallás eat mondja a megigazulásról: ,,Azt tanít
juk és hisszük, hogy az emberek semminemű -mjagok erejével, sem cse
lekedetekkei az Istent meg nem engesztelhetik, igazságot sem nyerhet
nek, mély az Isten ítélfetiben megálilhasson; hanem ingyen igazíttatnak 
meg, az 6 érdemek ( = érdemük) nélkül, ha a bűnt megutálván, hiszinieik 
a Krisztusbain, hogy egyetlenegy áldozatjával, mely a keresz.tfán lőtt, 
az Atya Isten megengeszsteltetött mdindéneiknek, valakik e közbenjáróban 
való bizodalmokikal az Atyánaik irgalmasságához folyamodnaik. Atóknek 
fia§rt f> hitök vagyon, ugyanazoknak bűnök ^bocsánatja vagyon, és igazak-
nalk tartatnak. Róm. 3, 23—25: Mindenek vétkeztenek, és szűköilkednek 
Isten dicsósége nélkül. Megigazíttatnak pedig in-gyen. Isten ^kegyelméből 
a Jézus RrJsztusban lőtt váltság által, kii az Isten rendelt engeszítelő 
áldozatul az 6 vérébein való hitnek általa etc." (Etc. = et cetera = s a 
többi = stb.) — A jó cselekedetekről pedig aat mondja az otvárosi Hit
vallás, hogy bizony kell jó csíélteikedeitdkeft cseletedni. Ezzel elutasította 
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a23t a vádat, hlcgy a reíanmáció tamiiása szerinit mindegy, ki mi't cselek
szik;. Bizony szü'ksé^s a hívőknek a jó ielkidsmeret, küzdeni kell a 
gonosz kivánságcik ellen. „De azt tanítjuk, hogy ez új engedelmességben 
ruein köill bíznunk, mtotha ez által érdemlenők bűinieinkneik 'bocsánatját, 
az igazságot és az örök életet Isten előtt, meiit nyilvánvaló az Ürnak 
mandáisa. Luk. 17, 10: Midőn megcjeletoedemdetek mindeneket, melyek 
néktek pairancsolLtattak, ezt mondjátok: haszomtalajn szod-gáik vag5'urJk. 
Etc. és Efez. 2, 8—9: Kegyelemből tartattatdk meg hi'.EEk általa, és ez 
nem tőletek vagyon. Isten ajándéka. Nem a cseiekedetekböl, hogy senki 
ne dicseíkedjélk." 

8. A REFORMÁCIÓ ERDÉLYBEN > 

1. Luther Márton legnagyobl) hatású, legelterjedtebb könyve a 
Kis Káté. 1529-ben írta, hogy a szülők ebből tanít ják gyermekeiket 
a keresztyén hitre. Ugyanekkor ír t egy nagyobb kátét is, a lelké
szek számára. Ezért nevezzük az egyiket Kis Káténak, a másikat 
Nagy Káténak. 

Luther Kis Kátéjá t magj^arra is hamarosan lefordították. 1550-
ben jelent meg először magyarul , Heltai Gáspár kolozsvári nyomdá
jában, így hangzott benne az Apostoli Hitvallás második ágazatának 
örökszéíp kifejtése: „ . . . Hiszem ón, hogy ez e Jézus Kr 'sztus l e 
gyen az én uram, ki engemet elveszett és elkárhozott embert meg
váltott és megszabadított minden bűntől, haláltól, kárhozattól, nem 
arannyal, sem ezüsttel, hanem az ő drágalátos szent vérével, kén
szenvedésével és halálával. Hiszem kedig ( = pedig), hogy azért 
szabadított meg engemet, hogy én immár ő tulajdona lennék, az ö 
országában és birtoka alatt élnék, és Őneki szolgálnéjc örökkévaló 
igazságban, ár tat lanságban és szentségben. Miképpen O feltámadott 
a halálból, él és uralkodik mindörökké. Ezt én nyilván hiszem." 

2. Heltai Gáspár több más i ratával is munkál ta a reformációt. 
Gondoskodni akar t arról is, hogy a Biblia teljes magyar fordítása 
elkészüljön, és hogy e fordítást minél többen olvashassák. Valóban 
majdnem az egész Szentírás megjelent az ő és munkatársa i fordítá
sában. A hazai reformáció munkásai általában híresek arról, hogy 
felhasználták a könyvnyomtatás t ; Heltai Gáspár arról nevezetes, 
hogy őneki magának is volt nyomdája. 

Heltai az egj'házi irodalmon kívül is buzgón fáradozott a ma-
gj'ar nép művelődésén és erkölcsi haladásán. I r t és kiadott történeti 
műveket is. Híres a „magyarok dolgairól" ír t krónikája. Ezópusi 
meséi közism.ertek. 

3. Az Erdélyben lakó németek, az úgynevezett szászok közt 
Honterus (bcniterusz) János mumkálta nagy sikerrel a luüier i refor
mációt. Élete utolsó idejében Brassó lelkésze volt. 

Az erdélyi szász nép evangélikus egyháza azóta is hűségesen r a 
gaszkodik a lutheri reformációhoz. 

4. Nem így tör tént az erdélyi magyar nyelvű evangélikus gyü
lekezetekben. A XVI. század második felében ezekben a gyülekeze
tekben is hitelre találtak olyan egyházi tanítók, akik a svájci irá-
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erdélyi magyarsá|nak az a r é s ^ amelv p íőhí^ ' ' ' " Jánosnak. Az 
resztyénséghez tartozx>tt, elfogadlá TSormtus7..7r7f''l' ^ ^ 
rosan a szentháromságtagadó nézetette! kf'í^^^' "̂ ^ ^r?""^" 
Ferenc kolozsvári pap műve ^f^^^^'^^* '^' Ez főképpen Dávid 

k e r e S r f b f b l S r S | 5 ' n l t ^ í d í / ° ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ nyugtalansággal 
vagyis nem tudott Mzni nem t , 5 S Í ' ^ ' ? ' ' I ^ ^ ' ' ^ " i ^^ ^^ten Fiábfn 
háromságot. Élete végén elv'^tette a ^ ' ^ r m l r ^ ' - ?.^"^^^ ^ ^zent-" 
tamentomot többre becsültl S n t a f ü r T Í Í ' ' ' ' ' \ ' " ^ ' ^ > ^" ^ '^^'-
csak embert látott. Az ő h a S á r a h a S t J P ST.*^'"^*' '̂ ^ '̂̂ '̂̂ ^n 
evangélikus keresztyénséget ^ ""̂  ^^"^^ Gáspár is az 

- f i t:1S5SíÍ&.SS^Í^^ Magyar-
iiszantúl. A református em,h^.T^^ V^ irányok, különösen a 
Itt működött MeVuTz J u h á s ' z ' f e l í f m S r ^ ^ ^ ^ ^^^t 

szervezkedési szabad/ág. EzzeTszemSn £ ' ^^^ az istentiszteleti és 
szeben állami törvény a XVI s z S d b a n ^ ^ "" '̂̂ ^^ királysági re
formáció eredményét: szazadban meg nem ismerte el a re-

( = m L f S ? ^ ^ 5 ; , S " ^ j ; ^ S ' ^ y ^ , ^ ^ 83. fa,bu.. 
kas '̂-t kiált, oda csel^ a köfetoST^^nti .^^^^^'^^^^^ töbtezor „íart 
otet amikor valóban jön a fe^ ez . ^ f ^ 1 ^ ^ ^ b e ^ g biéba hívja 
.,£rtetae. E fabula eo ê tat, h j f ' a l e ^ ^ ? °t "^^^át is széjjeltépi.) 
es Kove&se, és a haztigságot £701011^0^^1^. ^ igazmondást szeresse 
ifjak̂  Mert szidatoas dotog a f ™ á - míT"^ ' ^* - - í^^éinfeéppen az 
á S \ ^ iiazugság Soha nincsen s S g y e n ^ f r í , -1f? i ^ ^ ^ ^ ^^az-

"^ond iŝ  azért ugyaA nem h ^ S x ^ " "^''- ^ ^ "^^sszor. ha i^zft 

ism r- ' ' ' " ' - ' ^ ^'a'" "̂ «g- MéUui J u h á í p ^ r f ,£^";?^ 5̂20 körül 
1561-toi mmt püs.pök műlíödött; IST^-beahSt n j l^ "® ^'"^^ született; 

9. BORNEMISZA PÉTER 
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is az Üristen törvényéről tett bizonyságot. Üjra Kassára ment, és 
ott résztvett Huszár Gál kiszabadításában. Huszár Gál sokfelé vég
zett reformátori munkát, nyomdája is volt. 

Bornemisza Péter prédikátori hivatalba először akkor lépett, 
amikor Balassi Jánosnak lett udvari prédikátora Zólyomban (1564 
táján). Itteni működése idején volt nevelője Balassi Bálintnak, a 
híres költőnek. Zólyomból Galgócra ment egy másik főúr udvarába. 
Majd Semptére került, és amíg itt volt udvari prédikátor, addig 
egyszersmind püspöke is volt az azon a vidéken levő gyülekezetek

nek. A bűnöfe és kísértések elleni 
harca miatt Semptéről tovább kel
lett mennie. Detrekő volt utolsó 
működési helye. Közben Bécsiben 
is járt, ott elfogták, csak szökés
sel, megsántulása árán menekült 
a nagy veszedeilemből. Üldözői elől 
néhány hónapig Beckó várában 
rejtőzött, 49 éves korában 1584-
ben halt meg Detrekőn. 

2. Bátor, sőt merész igehirdető 
volt. Vallotta, hogy Isten maga 
indította erre a szolgálatra. Tusa
kodott ellene, amint Mózes és Je
remiás, de Isten mégis az ige ha
talmas hirdetőjévé tette. Prédiká-
torságának már a kezdetén ',ér
sekek, püspökök és császárok" tá
madtak ellene, de annyival inkább 
„hozzá édesítette" az Isten a lel
készi szolgálathoz. „Égett a szí
vem", — írta utóbb miagáról; úgy 
volt a prédikálással, mint Pál 
apostol; ,,Jaj nekem, ha az evan-
géliomot nem hirdetem!" (1. Kor. 
9, 16.) 

Üldözői részéről az egyik vád 
az volt ellene, hogy lelkészi szol

gálatot végez, pedig római katolikus püspök nem szentelte pap^pá. 
Ugyanakkor azzal is vádolták, hogy noha pap, mégis megházaso
dott. Bornemisza Péter rendíthetetlenül végezte lelkészi munkáját. 
Sőt mint püspök maga is vigyázott a gyülekezetekre és lelkipász
torokra. Gondoskodott, hogy legyeneik az igének hű szolgái. 

3. Olyan városokban is prédikálta az evangéliumot, ahol tilal
mazták a reformációt, az evangélikus egyházi életet. Akkoriban pró
bálkozott először a római katolikus egyház, hogy hazánkban meg
semmisítse a reformációt. Ez a támadás a trentói zsinat nyomán tör-

Detrekő vára. 
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tént. (Trento város Olaszországban, lat in neve Tridentum.) A pápa 
által összehívott t rentói zsinat a XVI. század közepén elutasította a 
i-eformációt, és ezáltal megakadályozta, hogy mindenüt t , n ü n d ö i 
országban végbemenjen az egyházi élet megjavítása. 

A reformáció elleni támadást hazánkban Bornemisza Péter 
fogta fel elsőnek. 

4. De üldözték Bornemisza Pé te r t olyanok is, akik egyébként 
helyeselték volna a reformációt, azt azonban nem tűrték, hogy 
bűneiket az ige hirdetője megítélje. Bornemisza Pé te r haj l í thatat-
lan, megvesztegethetetlen volt. Nem engedte, hogy elnémítsák. 
Gonosznak mondta a gonoszt, bűnnek a bűnt. (Vö. Ésaiás 5, 20.) 
,,Ne7n kedvezhettem senkinek a. bűnnek meg feddésében", •—• írta. 
Egy külön könyvben is figyelmeztette az embereket a sokféle kí
sértésre. „Ördögi kísértések", ez a könyv címe. Bornemisza Pé te r 
folyton azt tanította, hogy harcolnunk kell a kísértések, a bűnök, 
minden gonosz ellen. 

5. Bornemisza Péter a magyar i rodaiomnak is kiváló alakja. 
Legnevezetesebb művei úgynevezett posztillái. Posztillának mond
juk az olyan könyvet, amely egy-egy sorozat prédikációt tartalmaz. 
Már fiatal korában lát ta a könyvnyomtatás jelentőségét. Egy idő
ben valószínűleg nyomdai m u n k á t végzett. Aztán sokféle gondja, 
baja, szenvedése, üldöztetése közben is töretlen buzgósággal gondos
kodott prédikációs köteteinek kinyomtatásáról . Ennél még bámu
latosabb az a szorgalom és nagy tudás, amellyel könyveit megírta, 
írt énekeket, ká téka t is. Énekeskönyvet is szerkesztett. 

6. Egy életéről szóló regénynek ez a címe: Olthatatlan fáklya. 
Bornemisza Pé te r valóban olyan volt, mint egy fáklya, amely 

szüntelen lobog, világít; a 'v iharok ki akarják oltani, de sikertelenül; 
felemészti magát a világosság szolgálatában. Annak idején elsősor
ban azt a szolgálatot végezte, hogy megerősítette és védte a refor
máció eredményét, az evangélikus gyülekezeteket. Most is tanít pél
dájával és könyveivel. 

a) Borrjemisza Péter így ÍDt maigyar Elektrájáról: „Mikor a bécsi 
taaauló nemes uraim kértek wcilnia, hogy vaila:mi játáikoit írüagyarul szerze-
nák, jkivel az urakat vigasztalnák, JólieJiet ©léignek magam nem tar-
tottam, mert efféle írásba nem fcmgottam, miiodazcnáltal kévániságokat 
C= kivánságukat) meg nem szeghetem, de egyet kellé iniökik válasz
tanom. Aniiakoikéjárt, miént hogy nekünk kereisztyénieknek minden dol
gunk Isten nevének dicsireitire kell lenni, akarám, íiogy játékunik is az 
Ö dicsiretire és keresztyénekneik épületire (= épüiíséo^e) lenne. Válasz-
tám azért a bölcs Szofcklész traigödiáját, melyet Eiektrának hínak." 

Bornemisza Elektrája ISSS-iban jelent meg Bécsiben. 
b) A reformációról Bornetniszia azt írta, hogy az Isten újoninan oly 

^ g y világossággal támasztotta fel az Ö igéjét, hogy az apostolok ideje 
óta soha ennél, wlágosabiban nem volt sehol a világon. A bűnbánat igazán 
prédikáitatik a tíz parancsolat igaz miagyajrázatából, eibből sokan meg
utálják az Isítein ellen való bűnöket A megrettent szívűek hathatós 
vigaszta'lés.t vesznek az evangíliom biztatása szerint. Az Ür szentséges 
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eaikramentomai sziiiitán úgy szolgáilitatnak, amint Krisztijs Uruink sze
rezte, és amáint az aposlolidk élteik velük. Még a gyermekak is a kate-
káamu&t tisztán tanuLLják, értik és hirdet ik . . . „A nyamlató szerszámok 
az Isten igéjét mindéin nép köribe kiterjesztik. A BibJiát mii-iiden nemzet 
az ő nyelvén olvashatja. Az embereik igaz hitben, csendes szívvel lelkeket 
( = lelkűiket) Isteninek a Jézus Krisztus áltai ajánlván, békessegesein 
múűinak ki, az Ltennek ígért kegyelmében a saki'aimei.iitcmok őiket meg
erősítvén és ímegpea^élelvén, bizonnyal várják feltámadásokat (= feltá-
madásuikat) és örökké vaió örömöket ( = örömüket). IVIéltájn mondhatjuk 
azért mi is: Boldogok a szemek, melyeik látják, amjt mi látunik, és bol
dogok a fülek, melyek halljiák, amit mi halliumik. És bizoriinyal mond
hatjuk, hogy a mi aityáir.lk iközül s:lkan ikóvánták volna hallani, amit 
má hallunk, és nem hallottálk... Most nekünis az Is'.en igéje Keresztelő 
JáncEsal mutat csialk egyedül a Jézaas Krisztusra, hogy Ö az iLitenmek 
Báránya, ki elveszd e világniaík bűnét {Ján. 1, 29). Kinek vére megtisztit 
minden bűneániktoi <1. Ján. 1, 7 ) . . ." 

c) A hitről így írt Bornemisza: „Az igaz hitben ím e ihárom dcilog 
kévántátik. Elöszer, hogy értsem Isten aiiaratját, amint kijelentette a 
Törvényben és az Evd.iigéUomban, és amint azokat magyarázták a pró-
fíták, Kriisztus és az apostolok. Máscdszor el is higgyem, hcigy azak 
mind igazak, és az Isiten azon kívül különbet nem akar. De értelmek 
és hitek varanaik a képmiutaitcfeban is és az ördögökben ;s, ki igen okos 
áEat ( = lény), és az Isten felől sóikat ért, és az írást tudja és éntá, hogy 
Isten akaratja, de abban serami bizodalma sincs, és főképpen ím e har
madikat. Hogy higgyem én az; émmagam bűlnem bocsánat ját; és ki-tki 
mind magához kapcsolja, hogy Isten őneki is megbocsátja minden bűneit, 
aszerint, amint őmaga Isten ígérte az evangjllcimlbian: ingyen, az^ 0 
szent Fiának érdeméért, kiért meí!keg>'elimezeítt, kedvébe és szerelmébe 
( = szeretetébe) vötte, minden jő (kérésében meghallgatja, megsegíti, őrizi, 
cltadmazza, feltámasztja és az örök életet ineki megadja. Akineik ily 
bizodalma van, azt mondjuk igaz hitűnek." 

d) Az „Olthatatlan fáíklva" című éijetrajzi regényt Kapi Béla pü&pök 
(1879— 1̂957) írta. E regétiy így végződik; 

„Csendesen üldögélnek a várúr szobájában, AJ'g hangzik niéihány szó, 
az is halkan, hogy gondolataiban senkit ne zavarjon. 

Mintha magániak beszélne, meigszólal Balassa István: 
—• Széleskuti templomiba temettetem. Apám, hitvesem mellett bé

kességes helye lészen. Valamikor én is oda helyeztetem... 
— Sírkövére kevés szót véseteik. Dicsőítő szavak nem illBBénjek hozzá. 

Gorombán kinyúlna sírjából és letörölné azokat . . . Csak azt, hogy 
kicsiida-micisoda vo l t . . . 

— Igaza van, tekegyeimednek!... — hanigzik helybsnbagyón. 
— Fáklyát vésetek rá, seimimi egyebet. 
Hallgatás után öreg prédikátor szava hallatszik: 
— Felfelé ifcartott fáklya kerüljön, sínkövére. Lefelé fordított, — 

emiber k'loibbant magaéletét jelenti, felfelé tartott, megmiaradó lánsolást. 
Maga-vilásrcssáeát szóró fáklyánál több Bornemisza Péter. Isten fels|?ge 
igazságainak fáklyáját hordozza. Tüzét felülről kapja Sírba dől a fílMya-
taríó, a fáklya lobogva világít. Viihar nem oltja el. Évszázad nem temeti 
éjszakába. Ember és idő fölé magasodva, új lángolással ég s emiber örök 
életútjára ráveti hajnali fényét. 

— Olthatatlan fáklva!" 
e) Balussi Bálint (1554—1594) az egyházi énekköltésnek is kimagasló 

alakja. Eneikeskönyvünfcben tőle való: „O én kegyelmes Is tenem.. ." 
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(316.); az ő ficirdítása: „Áldj meg miniket Oristen a Te ióvoitodból..." 
(425.). Az akjkc»ri szokás szerint több vallásos versit a Zsoltárok Könyve 
alapján írta. Nagyon szép az a ver^e, aimelyet 1591-ben lenigyelojnszági 
bújdosása alatt írt, a Keleti-tenger paa:^;ján. 

Kegyelmes Isten! 
Kinek kezében 
Eletemet adtam; 
Viseld gondomat, 
Vezérld útaTnat, 
Mert csakRád maradtam. 

Gyermekségemtől 
Fogván egyedül 
Csak tetőled vártam; 
Mint atyja után 
Fiú ikiáltván. 
Könyörögvén jártam. 

Most is csak Benned 
Reménységemet. 
Uram, helyeztetem; 
Magam. Rád hagytam, 
Rád támaszkodtam. 
Te alád vetettem! 

Mi hasznod benne, 
Hogyha veszélyre 
Jutok kétség miatt? 
Kit Fiad által 
Hozzád váltottál. 
Mint fogadott fiat. 

Hallgass meg azért 
Te nagy nevedért 
£n könyörgésemben; 

Mutasd meg jódat, 
Scfk áldásodat, 
Az én szerencsémben. 

Add meg énnékem 
Bn reménységem 
Szerént való jódat; 
Áldd meg fejemet. 
Ki bízik Benned 
S viseljed gondomat! 

A szép harmatot 
Miként hullatod 
Tavasszal virágra; 
Sok jódat, Uram! 
Űgy hullasd reám, 
Te régi szolgádra; 

Hogy mind holtomdg 
Szívem légyen víg, 
Téged magasztalván. 
Mindenek előtt 
S mindeneik fölött 
Szent nevedet áldván. 

Ezeket iram 
A tenger partján, 
Oceánum mellett, 
Kilencevenegyet 
Mikor jegyzettek 
Másfél ezer felett. 

10. A BIBLIA MAGYAR NYELVEN 

1. A Biblia egyes részeit m á r a középkorban lefordították ma-
gj'ar nyelvre. A római katolikus egyház félt attól, hogy a Bibliát 
papi válogatás és ellenőrzés nélkül olvassák. De a magyar kelyhesek 
(husziták) bibliafordításának a töredékei azt bizonyítják, hogy már 
a XV. században megvolt a törekvés teljes magyar bibliafordításra. 
A hagyomány szerint Báthory László remete Mátyás király korában 
lefordította a Bibliát, de csak a h í re marad t fenn ennek a fordí
tásnak. 

2. A magyar bibliafordítás ügye a reformáció korában nagyot 
haladt előre, mer t a reformáció mindenkinek kezébe akar ta adni a 
szentírást. Az Újszövetség egyes könyT^ei u tán az egész Üj Testa-
mentom 154lHben je lent meg először magya r nyelven. Sylvester 
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(szilveszter) János m ű v e volt ez a foordítás. Művét a magyar nép- j 
nek ajánlotta. 

Próféták dltoí ízólí rígen néked az Isten, 
Az kit igírt, vmé, vígre tnegaáta Fiát. 
Buzgó lílekvej szólt vfiost es néked ez által, 
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess. 
Néhed azírt ez lűn.prófétád, doktorod ez lűn. 
Mestered ez tnost es, <rwelyet az Isten ada. 
Ez próféta szavát hallgasd, rniert tíged az Isten 
Elveszt, és nyomós itt nenn lehet a te neved. 
Itt ez írásban szól mostan es néked ez által, 
Hütre hiú mind, hogy, senki se mentse magáit. 
Az ki izsidóul és görögül, és vígre deákul 
Szól vala rígen, szól néked az itt •magyarul: 
Minden nípnek az ű nyelvin, hogy minden az Isten 
Törvínyinn íljen, minden imádja nevit. 
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz. 
Itt -vagyon az tudomány, mely örök ileiet ad. 
Lelki kenyír vagyon itt, melyben m.ikor íszel, örökké 
llsz, mely az mennyből szállá, halálra mene. 
Az ki teremt tíged s megnyalt, örök Hetet es ad 
Ez szent által: nincs <több bizodalmad azírt. 
Ennek azírt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel, 
Ennek 'mindenkor Higy igaz áldozatot, 
Tígedet ez hozzá íriszen és nem hagy, mikor ígymond: 
Bódoigok, eljövetek, vesszetek el, gonoszok: 

Ez a vers a magyar irodalom egyik gyöngyszeme. Syivester 
a magyar népet ar ra biztat ta vele, hogy hallgassa, olvassa a magyar 
Szentírást: Isten szól benne hozzánk; hi t re hív általa mindnyá
junkat . 

A Biblia egyes részeit mások is lefordították a XVI. század
ban. Ezek nyomába lépet t Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája. 

3. A teljes Biblia 1590-ben jelent meg először magyar nyelven. 
Vizsolyban nyomtat ták. Károlyi Gáspár gönci református lelkipász
tor műve volt. Bibliafordító munkájában lelkésztársai is résztvet
tek. A magyarra fordított teljes Biblia kinyomtatását pedig a pár t
fogók tették lehetővé. 

Károlyi Gáspár bibliafordításának kettős a jelentősége. Az 
egyik az, hogy akkor jelent meg nyomtatásban először a Szentírás 
teljes szövege magyar fordításban. A másik jelentősége pedig az, 
hogy ma is ezf használják a magyar protestáns keresztyének. Né
hányszor átdolgozták; az Üjszövetség legújabb átdolgozása nap
jainkban jelent meg; az Ószövetség könyveinek átdolgozása is ké
szül. Az átdolgozott fordításon is ra j ta van Károlyi Gáspár neve. 

4. Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája óta újabb fordítások is ké
szültek. A római katolikus egyházban Káldi György bibliafordítása 
jelent meg először nyomtatásban, a XVII. század első felében. A 
teljes Biblia magyar fordításai közül nevezetes még Komáromi Csip-
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kés György debreceni református lelkipásztor műve. Ennek a biblia
fordításnak a szomorú sorsa példázza a magyar protestantizmus n e 
héz sorsát is a XVII. és a XVIII. században. Nagy késéssel külföl
dön nyomtat ták. A hazaküldött példányoknak csak a negyed része 
került a protestánsok használatába. A többit fogva tar tot ták, rész
ben megégették. A XX. században egy évtized leforgása alatt az 
Üjszövetségnek négy különálló fordítása készült. 

5. Károlyi Gáspár a vizsolyi Biblia előszavában ezt í r ta a 
Szentírás, az ige nélkülözhetetlenségéről: Isten az, aki minket e l 
tart és életünket táplálja, de úgy, hogy hivatásunk szerint kenyeret 
keresünk. Ugyanígy az Isten Lelke az, aki szívünkben-lelkünkben 
cselekszik, hitet formál, újjászül, de nem másképpen, hanem az 
igének hallgatásából. „Ha azért azt akarjuk, hogy az Isten bennünk 
cselekedjék, ne legyen előttünk semmi becsületesebb ( = megbe
csültebb) az Isten igéjénél, annak hallgatásánál, olvasásánál és 
tanulásánál." 

a) Sylvester János újtestameintom-fordítá&ából, Máté evaíjgélicma 
5, 13—16: „Tű vagytok sava az földnek, hogyha az só ézteleininé (= íz
telen) titoták ( = tétetik), mivel fognak sózni? Semmire nem jó továbbá, 
hanem hogy kivettessik és az emberektül elnyoanottassík. Tü vagytok 
világcBsága ez világnak. El nem rejtethetik az város, amelyet hegyen 
raiktak. És az megigyújtoitt szövíndeket nem tíszik az köböl aló, hanem 
az vUiágtfcaritóra, és világosságot ád mindeneknek, fcik az házban vágy
nak. Akkíppen tegyen világosságot az tü világosságtok em'bereifcnek 
előtte, hogy lássák az tü jó mívelkedésteket és dicsírjík az tü Atyátokat, 
ki mennyországbain vagyon." 

b) Sylvester János ajánlása („A magyar népnek") mai fejfejezéseink-
kel így hangzainék: Próféták által szólt nelced régen az Isten. Akit 
ígért, az idők teljességében végre elküldte Fiát (Zsid. 1, 1—2). Buzgó 
Lélekkel szól neiked most is Általa. Öt reindelte, hogy haliigasd. Öt ren
delte, hoigy kövesd. Ez lett tehát neked prófétád, ez lett doktorod (= taní
tód). Ez most is a te mesitered, az Isten ö t adta neked (Máté 23, 8—10). 
E próféta szavát hallgasd, mert elveszt t é ^ d az Isten; hiába nagy a 
neved, ez nem nyom a latban Isten előtt {Jel. 3, 1). Isten most is szól 
neked itt e Szentírásiban a Krisztus által; hitre hív mindenkit, hoigj' 
senifci se mentegetőzzék Előtte. Aki héberül és görögül és aztán latinul 
szólt régen, az itt magyanul szól neked: minden népnek a miaga nyel-
Viin, hogy mindenki éljen az Isten törvénye szerint, mindenki imádja 
Isten nevét. Itit van a rejitett kincs (Máté 13, 44), itt van az élő (forrás-) 
víz (Ján. 4, 14), itt van a tanítás, amely örök életet ad (Ján. 17, 3). Itt 
Van a lelki kenyér; ha ebből esael, öircikké élsz (Ján. 6, 32—58). Ez az a 
lelki kenyér, amely a mennyből szállott alá, és amely halálra ment a 
világ életéért (Ján. 6, 51). Aki teremt és megvált téged, örök életet is 
ad e Szent által; másban hát nincs bdzodaknad! Ezért tehát ennek szi:l.-
gálj mindemkor tiszta szívedből, ennek mindenkoir tégy igaz iáldozatot 
(Róm. 12, 1. 1. Piáter 2, 5. Zsdd. 13, 15). Té^ad ez Hozzá visz, és nem 
hagy el, amitor így szól: Jöjjetek, ti boldogok (Atyám áldottad); vesz-
szetek el, ti gonoszok! (Máté 25, 34, 41). 

c) Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliájának az olvasókhoz int ajánlásá
ból: „Az Isten és az én jó lelikiesméretem nékem bizonyságom, hogy 
nem eigyebet, hanem a nagy Istennek tiszstességéi-e, az Ö hózáoak épü-
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lésére néztem e dologban. Más az, hogy szabad mindenmék az Isten há
zába ajáibdéikot vtand. Egyebek vig>-enek aranyat, ezüstöt, drágaköve
ket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész 
Bibliát, melyet eleitől fogva sokan igyekeztek afferátoi ( = áldozatul fel-
ajánlami), de végiiöz nem vihették." 

d) Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliájában a 90. zsolltár: „Utram, te mi-
nllkünik hajlokurak voltál mii.iden időbem. Minekelőtte az hegyek lennének 
és íormálta'.nék az föld és ez világ, öröktől fogva miindörökké te vagy 
Isten. Ki az embert semmivé teszed és ezt mondod: Térjetek (az földbe) 
emberekneik fial. Mert az ezer esztendő te előtted raint az tegnapi nap, 
me]y elmúlt, é j az éjtszakánaJs negyed része. Elragadod őket, mint egy 
árvízzel, olyancsk mint az álom, mint az fű, mely hirtelen megszárad. 
Mely reggel virágz/ik és estvére elváli'.ozik, kivágattatik és megszárad. 
Azért megemésztetünk az te haragod miatt éS az te búsulásod miatt 
megromlunk. Mert az mi ál'rclkeágirkat elődbe vetetted és az 'mi tltkCiS 
bűnei!nk,et az orcádnak világa eleibe. Anr.akokáért minden mi napink 
elmúlnaik az te haragcid miatt; megemésztjüik az mi esztendeiciket, mint 
az beszédet. Az mi esztendeiniknek napjai hetven esztendő, vagy mennél 
feljebb, nyolcvan esztendő, és azciknaik sziate az java is nyom^oirúcág 
és fáradság, mely mikor eJmúlíJk, elrepölcnlk. Ki tudhatja az te hara
godnak erejét és az te félelmed szeriint az te haragodat? Taníts meg 
miniket, bcigy tudhassuk meg az mi napinknak számát, hogy járhas
sunk bölcs szívvel. Térj hozzárk Uram! Meddig líszen az te haragod? 
És légy kegyelmes az te szolgáidhoz. Tölts be minket az te jóvoitoddal 
minden napon, hogy éaekeljünik és vigadjimk minden mj időnkben," 

e) Komáromi Csipkés György (1628—1678) debrecebi református 
lelkipásztor kéziratban haigyta hátra teljes bibliafordítását. Ez a for
dítás 1718-'ban jelent meg Leydenben (Hicirandiéban). 4200 példányából 
csak 1116 tudott eljutni Debrecenbe, a többi áldozatul esett a reíor-
mációellenes hataiknaknak. Az egri püspök még a király parancsára is 
megtagadta a lefoglal*", közel 3000 példány átedásét. Miután három év
tizedig a püspöki palota pdncéjében penészedtek, 1754-ben az akkori 
egri püspök a Biblia összes ott levő példányait ül.ineipélyesen elégetteíte 
a pü.pcki palota udvarán. 

f) A XVIII. századiban két fordítása is készült az Üj Testamen-
tomnak dunámfcúM evamgéKkus lelkészektől. Torkos Aruirás flirdítása 
1736-ban, Bárány György és két -munkatársa fordítása 1754-beín jelent 
meg. Torkos András fordításáról szó lesz még a 15. leckében. Bárány 
Györgyékéröl pedig a 17-ben, 

g) Masznyik Endre (1857—1927) pozsonyi teológiai tanár újtestamen-
tom-forditáca 1925-ben jelent meg. Máté evangélicma 28. részéből (1—7. 
V.): „A szombatnak eknúltával, vasámapra virradóra Mária Magdolna 
s a másik Mária elmentek sírt nézni. S üme nagy földrengés támadt, 
mert az Ür angj'ala leszáülott a mennyből, odament, elgördí'teljte a követ 
és ráült. A nézése, mint a villám, a ruhája, mfaat a hó, cttyialni volt. Resz-
icettek is tőle való féltükben az őrök, s majdnem holttá váltak. De az 
angyal megszólalt és azt mondta az asszonyoknak: Ne féljetek! Tudom, 
hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, feltámadt, amint meg-
mcndotta. Jertek, nézzétek meg feikvöhelyét. S aztán manjetek szaporán 
s mondjátok meg taní'fcványaiinBk, hogy feltámadt a hafláilból és megelőzve 
titeket, útban van Galilea felé. Ott majd meglátjátck. Mostmár nincs 
több szavam." 

h) Raffay Sándor (1866—1947) püsi>ök újitestamentom-fcirdításQ 1929-
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ben jelent meg. Lukács evangélioma 10. részéből (1— 1̂1. v.): „Ezek után 
még más hetven tanítványt- is rendelt Jézus és kettesével előre küldte 
őket azokba a várcsckba és telepekre, ahova memii készült. És azt 
mcmdta nekik: Az aratni való bizony sok, de a, munkás kevés, kérjétek 
hát az aratás urát, hogy küldjön valam'k jppen munkájdkat az ő ara
tására. Menjetek hát, íme úgy küldelek titeket, mint bárányckat a fax
kasok közé. Ne vigyetek erszényt, se táskát, se saiiit és ne köszöntsetek 
serkit útközben. És ha valamelyik házba betérte-k, első szavatok legyen: 
Békesség a háznak! És ha lesz ott híve a békességnek, nyugodjrík meg 
aa:n a ti békejságtek, ha pedig nem lesz, szálljon az vissza rátok. Ma
radjatok meg abban a házbain!, egyétek és igyátok, amit adna)k, mert 
méltó a munkás a maga bérére, Házról-házna rae járjatok. És ha vala
mely várcsba órikezitek és szívesen fogadnak, egyétek azt, amit elétek 
adnak. És gyógyítsátok az ott levő betegeket, hirdetvén nekik: elköze
lített hozzátok az Is.ten országa! Ha pedig olyan vái-osba érkeztek, amely 
nem fogad be titeket, kimenvén az utcára, mondjátok: még azt a port 
is letöröljük, amely ebből a ti várostckból a lálaairkra szállt. Egyéb
iránt tudjátok meg ti is, hogy közel van az Is-ten országa!" 

i) Czeglédy Sándor református lelkipásztor, teológiai tanár (1883— 
1944) újtesitam.€lrjtC'm-fardítá:a két ízben is megjelent, 1924-ben és 1930-
ban. 1930-ban kiadott fordításából az Apostolok Csreleikede^eirői írott 
könyv 8, 26—35: „Az Ür angyala aztán így szólt Filepnek: Kelj fel és 
menj el délfelé arra az útra. amely Jeruzsálemből Gázába megy le. 
Ez az út elhagyatott. Erre ö felkelt ós elment. És íme egy éthióp férfi, 
az éthiópak fcirálynöjínek, Kandakénak udvari hivatalnoka, főkincstár-
ncka, aki feljött, hogy Jeruzsálemben imádkozzék, akkor éppen vissza
térőben volt; kocsiján ült és Ésaiás prófétát olvasta. Erre a Lélek íg}' 
szólt Filepnek: Eredj oda és csatlakozzál a kocsihoz. Filep odafutott, 
hallotta, lamint 5 Ésaiást olvasta s így szólt: Vajon érted-é, amit olva
sol? Az így felelt: Hoigyan érteném, ha valaki me,g nem magyarázza 
nekem? Agtán megkérte Fiiepet, hogy szálljon fel s üljön mellé. A Szent
írásnak az a szaikasza pedig, amelj'et olvasott, ez volt: 

Mint juh mészárszékre vitetett 
és mint bárány a nyírője előtt néma, 
úgy nem nyitotta fel -az ő száját. 
A megaláiztatásban az ő ítélete elvétetett; 
az ő nemzetségét ki sorolja fel? 
Mivel elvétetik a földről az ő élete. 

Erre az udvari hávratalnck szólni kezdett Filepnek s ezt mondotta: 
Kérlek, fciröi mondja ezit a prófíisa, magáról vagy más valakiről? Erre 
Filep megnyitotta száját s ezen az íráson kezdve hirdette neki Jézuit." 

j) Károlyi Gáspár biibliafcardításának a jelentőségét szépei.i méltatja 
Bod Péter. E méltaiást lásd a 20. lecke végén. 

11. ZSINAT ZSOLNÁN 

1. 1610 tavaszán ünnepélyes nagy esemény men t végbe Zsolnán. 
Tíz vármegye evangélikus gyülekezeteinek a képviselői jöttek ösz-
sze zsinatra. Thurzó György nádor hívta őket össze. 

Megnyitó beszédében elmondta, hogy szükségét lát ta egyházi 
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gyűlés tar tásának. Amíg az Isten kegyelméből a nádori méltó
ságot viseli — mondotta —, szükséges, hogy valami végleges intéz
kedés történjék az evangélikus gyülekezetekbén a jórend beveze
tésére. Mintha előre látott volna, hozzátette, ez azért szükséges, 
hogy „ha az idők folyamán a nádori méltóság a mi hi tünkkel 
ellenséges kézre kerülne, ebben az országban ördögi fondorlatok
kal a Krisztus egyháza is romlásba ne jusson." 

2. A zsolnai zsinat összehívását Bocskai István harca te t te 
lehetővé. 

Magyarorazág királysági részében, a Habsburgok ura lma alatt, 
már a XVI. század második felében egyre több erőszak történt 
a reformáció megsemmisítésére. A XVII. század elején új roham 
indult az evangélikus gyülekezetek ellen. A nagy próba a kassai 
dóm (főtemplom) elvétele volt. E templomot a reformáció óta az 
evangélikus gyülekezet használta. Ez a t ámadás azonban ellen
állásra késztette a magyar protestánsokat, ö k egyúttal az ország 
szabadságát ós önállóságát is védtek a Habsbuirgokkal szemben. 

A magyar protestánsok törekvése összekapcsolódott azzal az 
erőfeszítéssel, hogy meglazuljon a parasztság földhöz kötöttsége. 
Az 1514-es parasztháború u t án a törvény megtiltotta a jobbágyok 
költözködését. Bocskai István a hajdúk megbecsülésével és letele
pítésével rést ü töt t ezen az 1514-es parasztelnyomó törvényen. 
A hajdúkat bevonta a nemzeti feladatok szolgálatába; velük vívta 
'ki sikereit. A hajduközségek folytatták azt a társadalmi fejlődést, 
amelyet az 1514-es törvény megszaikított. Az megakadályozta a 
mezővároscik fejlődését; Bocsikai elindította a hajduvárosolc ki
alakulását. 

Bocskai István erdélyi fejedelem szabadságharca sikeres volt. 
A bécsi békében, 1606-ban, Bocskai kivívta a vallás szabad gj'a-
korlatát. Ez a vívmány egyút ta l előbbre vit te a falvak törekvését 
a szabadságra. 

Két évvel utóbb, 1608-ban a pozsonyi országgyűlés megerő
sítette Bocskai szabadságharcának sikereit ; többek közt törvényt 
hozott a falvak szabad vallásgyakorlatóról és a protestáns egy
házak szabadságáról. 

3. A zsolnai zsinat az ország tíz északnyugati vármegyéjében 
három püspökséget szervezett, vezetésükre püspököket választott. 
Megállapították, m i a püspökök kötelessége. A püspök egyik fő 
tennivalója, hogy a gyülekezeteket védje, látogassa; másik fő köte-
lesfsége, hogy a lelkésájelölteket a lelkészi szolgálatra kiibocsássa. 
A zsolnai zsinat végzéseiből az is kitűnik, hogy hazai evangélikus 
egyházunknak melyek a hitvallási i ratai : azok, amelyek az Egyez
ség Könyvében vannak. 

4. A három új püspökhöz a nádor beszédet intézett. Többek 
közt ezt mondta nekik: „Isteni és emberi szavazatokkal bizatik 
reátok ez a méltóság. Vállaitokra gond és teher nehezül. A kegye
lemnek és világosságnak Istene, akitől jön minden jó és tökéletes 
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ajándék, és aki erre a tisztségre az ö eszközeiül elhívott és az ö 
juhainak őreivé tett: ö legj'en nektek segítségtekre az ö szent 
Lelkének erejével; Ö támogasson titeket, hogy egészséges taní-
táissal és példás élettel elölj ár játok; Krisztusnak egyházát, az Ö 
népét összegyűjtsetek, hogy ekként az ö szent neve dicsőítve 
és ennek az országnak boldogsága előmozdítva legyen." 

5. A zsolnai zsinat azt példázza, hogy hazai evangélikus gyü
lekezeteink a lehetőség szerint mindenkor szervezetben is össze
fogtak, egymást támogatták. Együtt gondoskodtak a jórendről, az 
evangélikus tanítás tisztaságáról, az ige szolgáinak, vagyis a lelké
szeknek szolgálatba állításáról. 

6. 1610-ben az ország északnyugati területén a nádor hívta 
dssze a zsinatot. Másutt más evangélikus férfiak pártolták az egy
házi életet. Az eií-angélikiis egyház pártfogói, latin szóval: patró
nusai, abban az időben nemcsak az egyház anyagi szükségleteit 
fedezték, hanem részt vettek a gyülekezeti életben, egyik-másik 
az egyházi irodalomnak is munkása volt. Például: Nádasdy Pál 
imádságos könyvet írt. Többen azzal tettek nagy szolgálatot az: 
egyháznak, hogy könyveket nyomtattak az iskolák és a gyüleke
zetek használatára. 

a) Az Egyezség Könyve (Komikordia Köaij'v), az evangélifcus egyház 
hilvallásj iirataisnaik a gyűjiteménye, a következő hitvailiásoikat foglalja 
magálban: Apostoli Hitvallás, Niceaá Hitvallás, Athanasius (átánáziusz) 
hitvallása, Ágcstad Hitvallás, Az Ágostai Hitvallás Aipoló.giája (= védelme), 
Sohmaikaldemi Cilkikek, Luther MártOLi Kis Kátéja, Luther Márton Nagy 
Kátéja, EgyezsJ'gi Irat. 

h) Nádasdy Pál (1598—1633) Bethlen Gábor szabadságharoai'ban is-
részt vett. „Áhítatos és buzgó imádságok" című műve 1631-iben Csepr^-
ben jelent meg. 

12. KIÉ A TEMPLOM? 

1. A XVIL század első felében gyakran történt, hogy egy 
evangélikus gyülekezettől elvették a templomot. Feg^rveres em
berele jöttek a faluba; a földesúr nevében elűzték az evangélikus 
lelkipásztort, és a római katolikus egyház papjának átadták a 
templomot és a többi egyházi épületet. A falu lakossága úgy 
érezte, hogy övé a templom; — a földesúr erősködött, hogy az övé. 
Több évtizeden át tartott a küzdelem a templomok birtoklásáért. 
Ez a küzdelem részben fegyverekkel történt, részben érveléssel. 
Pázmány Péter földesuraknak adott igazat; azt hirdette,, 
hogy a jobbágyoknak nincs joguk a templomhoz, mert az a föld, 
amelyen a tem.plom épült, a földesúré; a jobbágynak semmi más^ 
hoz nincs joga, csak imunkája béréhez. 

Amikor egy evangélikus gj'ülekezettől elvették a templomot, 
egj'szersmiind megfosztották az istentisztelettől, az evangélikus 
lelkészi szolgálattól. A pásztor nélkül maradt nyáj a legtöbb eset
ben elszakadt az evangélikus keresztyénségtől. 
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2. Nyilvánvaló lett, hogy a törvényben külön is szükséges 
biztosítani a templom hasznalatát . Legyen benne a törvényben: 
„a templomokkal együtt" szabad a vallás gyakorlata! Csak így 
lehet elérni, hogy a parasztok szintén szabadon gyakorolhassák 
vallásukat! 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjáratai eleinte azt a r e 
ménységet keltet ték a protestánsokban, hogy az ország királysági 
részében ugyanolyan egyenlőségre jutnak, mint amilyen egyenlő
ség Erdélyben már egy fél évszázad óta volt a bevett egyházak 
között. De csak I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek sikerült 
elérnie, hogy 1647-ben az országgyűlés eltiltotta a parasztok zakla
tását vallásuk gyakorlásában, eltiltotta a templomfoglalásokat. 
Csakhogy akkor már 400 templom elvételét panaszolták a protes
tánsok, és csak 90-nek a visszaadását rendelte el az országgyűlés. 

»>/f..g,.,,:,a,i^a/i(;a,,'tf;.i/i^i./M»f^jT^„f/,///.f^(,ir,>i!/;>a'm/,i;,;«.»«.iii. 
A lovaszpatov,ai középkori eredetű templom. 

Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, — ők 
voltak azok az erdélyi fejedelmek, akik or-szág-világ előtt h í re 
sekké váltak, mint a magj^ar protestantizmus védelmezői. 

a) Pázméiny Péter jezsuita volt; 1616-ban lett esztergomi érsek, a 
magyarországi római katolilkjus egyház príiriiása, Esztergom aí-ckor töröli 
kézen volt; Nagj'szambat volt a székhelye. A iezsuiták általában erő
sen buzgólkodtaik a római katoliikus egyház régi hataiknámak helyreállí
tásán. 

A földesúri jogi-a, a feudalizmusra támaszkodva, a rómiai katolikus 
egyház vakbuzgó térítői elsősorban a nagj'birtokosiilk átíérítésére töre
kedtek. 

b) Az evangélikus egyház a legnagyobb vesz'eséget a XVII. század 
első felében azon a réven szenvedte, hogy 164.3-'ban Nádasdy Ferenc el
hagyta az evangélikus hitet. Házasüágkötfsekor hátat fordított az evan-
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gélikus egyháanalk, — Esziterházy Mikiós nádor leányát vette feleségül. 
Ezután hatalmas birtokán mindieinütt megsemmisíteitte az evanrgélikus 
gyüleikezeteket. Nagykiterjedésű uradálimai voltak Sopron és Vas me
gyében, de még a Felvidéken is. Dunánitúli birtoíkam 200 evangélikus 
gyülekezet semmisült meg parancsszavára. 

A törtérüekni hagycanáTiy szerint őmaga is jelen vidlt, aniikor paran
csiára Pilámik István beckói (Trencsén megye) lelkész Bdbliájáit nyárson 
égették. A széi az égő Biblia egyik lapját kiragadta, és éppen Nádasdy 
ölébe sodorta. Nádasdy elsápadva olvaiita a rajta levő igét; „Megszárad 
a fű, a virág elhullt, de a mi I&tenülnik beszéde megmarad mindörökiké." 
(Ésadás 40, 8). 

Nádasdy Ferenc részt vett a Wesselénjq-féde összeesküvésben. Felség
sértés címén őt is kivégeztílk. Ez azortban már mitsem változtatott azon 
a pusztításon, amelyet ő vitt véaihez az egyházban. 

c) Bocskai István (1557—1606) rövid fejedelemsége alatt is sokat tett 
a magyar népért. Egyik nagy tette volt a hajdúk letelepít&e. Méltán 
kezdte egy korabeli ének Bocskai István üdvözletót ekképpen: 

A szép szabadságra. 
Magyarság javára 
Törekedő jó urunk .. . ! 

d) Bethlen Gábor (1580—1629) súlycs viszonyok között vette át az 
erdélyi fejedelemséget. Mégis elérte Erdély megerősödését. Ügyes politi
kával biztosította Erdély létét -a Habsburg-birodialam és a Török-biro
dalom között. Fejlesztette a művelődést és az ipart. Hadjáiratai bele-
tartcztak a harmincéves háborúba (1618—1648), de közben védte Erdély 
népeinek békés étetát. Második házasságával sógora lett Gusztáv Adolf 
svéd királynak. Gusztáv Adolf a hamiincéves háborúban a német evan
gélikus keresztyénség megmentésére vett részt. 

e) í. Rákóczi György (1593—1648) fejedeleimsé?e alatt Erdély még 
tovább erősödött; európai tekintéHyű ország lett belőle. I. Rákóczi György 
szintén sokat tett a művelődés terén. Az Erdélyhez csiatolt váTmegyék, 
az úgjmevezett Részeik (Partiuni, olvasd: párcium) szintén élvezték kor
mányzásának az áldásait. Nagyszerű segítőtársa volt felesége, az áldott 
emlékezetű Lorántfy Zsuzsanna. Ketten együtt tették naggyá a sáros
pataki református kollégiumct. Ijoirántfy Zsuzsanna hívta meg tanárnak 
a sárospataki i:-:kolához Comendus (kicméniiusz. Komensky) Amós Jánost, 
a Cseh Testvérek egyházának püspökét, a világhírű pedagógust. 

I. Rákóczi György hadjárata a Linzben (linc, Ausztria) kötött bé
kével végződött. 1645-ben. Ez a békekötés érte el a legtöbb sikert a 
templomokért vívott küzdelemben. 

13. TRANOSZCIUSZ •/ 

1. Tranoszciusz, ez a név ma kettőt jelent. Aki ma liallja, 
először egy énekeskönj^ 're gondol. Azt a szlovák evangéliku:; éne
keskönyvet szokták így nevezni, am.ely 1636-ban Lőcsén jelent meg 
első ízben. Kiadásainak a száma megközelíti a másfél százat. 
Sokszor bővítették, a legújabb kiadásokban m á r sokkal több 
ének van, mint volt az első kiadásban. De a Tranoszciusz ma is 
ugyanazt az igazi evangélikus kegyességet táplálja, mint kezdet
ben. 
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A Tranoszciusz név eredetileg a híres énekeskönyv első szer
kesztőjének a neve. Tranoscius (Trancvsky) György szerkesztette 
az első kiadást. A következőképpen j á r t e l : összegyűjtötte azokat 
az énekeket, amelyeket a szlovák evangélikusok addig is énekel
tek; lefordította a német evangélikus énekek színe-javát; Luther 
29 énekét beleillesztette az énekeskönyvbe; maga is szerzett éne
keket. Gondoskodott, hogy az istentisztelet minden szükségletét 
kielégítse az új énekeskönyv. Mindenben vigyázott arra, hogy az 
énekek támogassák az evangélium prédikálását . Sőt azon volt, 
hogy minél több ének maga is hirdesse, tanítsa Isten igéjét. Ezt 
írta az énekeskönyv bevezetőjében: ,,Isten igéje és a szentségek 
tisztasága megkívánja, hogy az egyháznak első gondja legyen 
az egyházi éneklés tisztasága". 

2. A Tranoszciusz első kiadásai a harmincéves háború a la t t 
jelentek meg. Ez az időszak a magyarországi protestant izmus szá
mára is a megpróbál ta tás ideje volt. De hazánkban viszonylag 
nyugodt volt az evangélikus egyház élete, biztonságosabb, mint a 
szomszédos országokban. Addigi hányat ta tása u tán Tranovsky 
György hazánkban menedéket talált. 

Lengyel származású volt, Sziléziában született. Wittenbergi 
tanulásának befejeztével Csehországban, Morvaországban, Szilé
ziában működött . A protestánsok üldöztetése mia t t végül is ha
zánkba menekül t ; előbb Árvában, Thurzó György egyik leányá
nak a bir tokán húzódott meg, majd Liptószentmiklóson lett a gyü
lekezet lelkésze. I t t fejezte be élete nagy művét : a Ci thara Sanc-
torum-ot (ejtsd: citárá szánktórum = szentek hárfa ja). I r t más 
munkákat is, de énekeskönyvével let t nagy embere az egyház tör
ténelmének. Nevét á tv i t te a köztudat e r r e a fő művére . 

3. A XVIII. században a török uralom alól felszabadult terü
letekre sok szlovák evangélikus telepedett az ország északi részei
ből. Magukkal hozták a Tranoszciuszt. Ez a hozzákapcsolt imád
ságos könyvvel együtt bő.séges lelki táplálékot nyúj tot t az evan
gélikus híveknek akkor is, amikor a XVIII. századi e lnyomás aka 
dályokat vetet t a templomok építése és használata elé. Az alföldi 
tanyavilágban pedig máig mindennapi lelki kenyér a Tranosz
ciusz azok számára, akik szlovák nyelven dicsérik Istent. 

Akármely országban, és aká r templomban, a k á r otthon éne
kelnek a Tranoszciuszból, teljesül Tranovsky György szép és igaz 
rnondása; „Nekünk keresztyéneknek gyakran é s szívesen kell 
énekelnünk Isten tiszteletére és dicséretére". 

a) Tranovsky György 1592-ben Tessenben (Sailéziábaa) született, 1637-
°en LLptósaenitmiiMóson halt meg. Imádságos könyvének címe: Phiala 

^ctCKTum <íiálá számktóaruim = szentek csészéje). A két könyvcím Ján. 
Jel. 5, 8-(ra utal: „És mikor a ikönyvet elveitte (ti. a Bárány), a négy élő
lény és a huszoiai^y vérj leborult a Bárány előtt. Mindegyiküknél hárfa 
•̂ olt és íüstölőszerrel telt aranycsésze, ezek a szentek imádságai." 
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A PhdaJa Sanctorum két imádságát lásd a Keresztyén Énekes-
könyv Üj RészíSben a 480. és 492. lapcaii. 

b) A Transzciusz 1935-ben magyar fordításban is megjelent. Vie,tórisz 
József fordította le. E fóTxJiításban a 328. sz. ének 

Atyámk, hála legyen Neked, 
Hogy nekünk is 'hirdetteted 
Üdvösségre adott 
Evangéliumod; 
Az ige, mit ^meghallgattunk. 
Szolgád áltál menjen rajtunk 
Jól a szívbe vésve .. 
Szent teljesedésbe; ' 
Ha irgalmad erre tneg nem nyerhetjük, 
A-kavOjtod soha fel nem ismerhetjük. 

Krisztusunk, Te áldd meg őket, 
A szentige-hírdetőket: % 
Szavuk Hozzád -szálljon, 
És javunkra váljon. 
Hogy ne halljunk más beszédet. 
Egyedül a Te igédet, 
Ennyi a mi vágyunk. 
Többet nem kívánunk, 
S ha valami hiányzanak mindebből. 
Teljessé tedd a Te örök érdemedből. 

Szentlélek, halld kérelmünket. ^MK. 
Fogékonnyá tedd szívünket "^B 
Minden jóra s tépd ki. ' « 
Ami árthat néki. -.-
Vegye el a Te jóságod ; 
Mindnyájunkról a vakságot. 
Hogy világosságot ;^ 
És bizonyosságot '^^m 
Nyerjünk a Te örök igaz igédben • « [ 
S részünk legyen általa az üdvösségben. K 

TranovBky György 

14. A GYÁSZOS ÉVTIZED 

1. Az 1671 és 1681 közti évtizedet a hazai egyháztörténelem 
így ermlegetd: a gyászos évtized. Azért nevezik így, mer t ebben-
az időben élte á t a hazai evangélikus keresztyénség a legsúlyosabb 
megpróbáltatást . Ezen az évtizeden belül volt egy olyan időszak, 
amelyben sehol nem volt szabad templomi istentiszteletet tartani, 
a lelkészeknek n e m volt szabad működniök. Egyedül Sopronban 
volt lehetséges istentisztelet tar tása, ott is csak az Eggenberg-ház 
udvarán. A ház első emeleti folyosóján a kőiből vésett szószék 
máig őrzi ennek a szomorú évtizednek az emlékét. 

2. A gyászos évtized a gyülekezetek párt /ogóinak a perbe-
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fogásával kezdődött. A Hatosburg-hatalom először el akarta távo
lítani,- vagy legalább is meg akarta félemlíteni azokat a polgáro
kat és földesurakat, akik a gyülekezetek támaszai, fenntartói vol
tak. 1673-ban a lelkészek üldözése volt soron. Akkor egy kisebb 
területről, a következő esztendőben az ország egész területéről 
PoTsonyba idézték az összes protestáns lelkészeket. Összeesküvés
sel, felségsértéssel, hazaárulással vádolták őket. Mindnyájukat 
halálra ítélték. A halálos ítélettől a pozsonyi rabok egy része úgy 
szabadult, hogy száműzetésbe mentek, vag\' lemondtak arról, hogy 
tovább is lelkészi szolgálatot végezzenek. A többiek halálos ítéletét 
előbb súlyos várfogságra, aztán gályarabságra változtatták. Néme
lyeken közülük úgy telt be a halálos ítélet, hogy belepusztultak 
a gyötrelmekbe. Voltak, akik útközben, és voltak; akik a gálya
padon fejezték be életüket. 1675 májusában 30 lelkészt adtak el 
Nápolyban gályarabul. Az életben maradtakat 1676 februárjában 
szabadította ki rabságukból De Ruyter (döröjter) Mihály holland 
altengernagy. A kiszabadultak egyideig nem térhettek vissza hazá
jukba, szétszóródtak Európa [protestáns országaiba. Állhatatos-
ságuk példája és szenvedéseik leírása külföldön is, itthon is erő
sítette az egyházi összetartozást és hűséget. 

A soproni Eggenberg-'ház udiyara. 

3. Könnyebbedett a protestánsok helyzete, amikor Thököly 
Imre fegyvert fogott, a kurucok élére állott. 

Thököly Imre felvidéki evangélikus családból származott. 
Tanítványa, azután pártfogója volt az eperjesi kollégiumnak. Sza
badságharca folytatta azt a küzdelmet, amelyet a református val
lású Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György vívott. 

Thököly Imre szabadságharca tiltakozás volt a Habsburgok 
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birodalmi politikája ellen. A Habsburg-hatalom egyre nyíltabban 
gyarmattá akarta süUj'eszteni az országot. Meg akarta akadályozni 
a nemzeti összefogást és- a társadalmi-gazdasági fejlődést: a 
nagybirtokok gazdálkodásának korszerűsítését és a városok erejé
nek gyarapodását. A fejlődés előnyeit a birodalom többi részének 

aikarta juttatni. A gyarmatosítás tervébe 
beletartozott a vallasd egységesítés: le
gyen a római katolikus vallás az egyet
len vallás az országban. Thököly Imre 
szabadságharcában ezért fonódott egybe 
a küzdelem a gyarmatosító politika el
len és a védekezés az erőszakos vallási 
egységesítéssel szemiben. 

Thökölynek sikerült elérnie, hogy 
a király, I. Lipót összehívta Sopronba 
az orffiággyűlést. Ez 1681-iben történt. 

4. A soproni országgyűlés 1681-ben 
a vallás ügyében is fontos törvényt ho
zott. Egy évszázadig újra meg újra ezt 
a vallásügyi törvényt idézték ,amikor 
az volt a kérdés, hogy hol lehet evan
gélikus vagy református templom. Ez 
a törvény tudomást sem vett arról, hogy 
1647-ben a parasztközségek is jogot 
kaptak, templom birtoklására. De vi
szont legalább 'bizonyos helyeken elis

merte a vallásgyakorlat szabadságát. Ez na^gy vívmány volt az előző 
évtizedhez képest . 

Az ország egyik részéről úgy rendelkezett a törvény, hogy a 
protestánsok tovább használhatják azokat a templomokat, ame
lyek kezükben vaninak. Tizenegy vármegyéről azonban úgy ren
delkezett, hogy az elvett templomok helyett két-két helységben 
templomtelket kell kijelölni. Ezeket a helységeket artikuláris he
lyeknek nevezzük, mert fel voltak sorolva a törvény artikulusai-
ban, cikkelyeiben. A szabad királyi városokról és hasonló hely
ségekről ugyanígy rendelkezett a törvény. Mindebből sok vita és 
megpróbáltatás származott. 

Ezen kívül újabb bonyodalmakat támasztott, hogy a török ki
űzése után felszabadult területen az új gyülekezetek teljességgel 
ki voltak sizolgáltatva a hatóságok önkényének. A hatóságok 
ugyanis azt állították, hogy azokra egyáltalában nem vonatkozik 
az 1681. évi törvény. 

5. Ezután, 1687-ben érte el csúcspontját Carafa (karafa) tá
bornok vérengzése Eperjesen. Borzalmassága révén ide tartozik 
a gyászos évtized történetéhez. Carafa vérszomja az evangéli
kusok, főképpen a gazdag és tekintélyes emberek ellen fordult. 
Igazságtalan és szörnyűséges eljárását még I. Lipót is megsokal-

Thóköly Imre. 
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lotta. Addig azonban sokan estek áldozatul h i tükér t és hazafisá-
gukért. 

a) Kocsi Csergő Bálint református lelkész egyike volt azolknak, aki
ket De Ruyter (döröjter) 1676. február l l -én kiszabadított a nápolyi gálya-
rabságból. Könjrvet írt a misgyarországi gyülekezetek szabadságáPiak el
nyomásáról. EnoTök néhány fejezetét a XVIII. százsadban Bod Péter ma
gyarra fordította „Köszíilílán épült ház ostrlcima" cím alatt. (Vö. Máté 7, 
25.) Kocsi Csergő Bálint írásából: 

„Rlikor Pesculopenatarium nevű helyből fcimennéne^k, a betegek 
szamarakcm vitetnek vala, Illyés .Gergely, a kit immsjr megfiimésztett 
vala a sok vereség, Jiót felől fogva támasztaitik vala kettőtől a szamáron, 
de minthogy félteezidkkel a vasait kell vala tartaná' egy szoros meredek 
helyen egyik sem segíthetvén leessék a szamárról, és mindjárt meghala; 
ievoínák a katonák a mi kevés rongyos ruha vagy köaitös vala rajta és 
elvetek oitt temetetlen." 

„Negyvenegy személyeket índitoítanak vala el, de csak barminczat 
viheténeií el bannek ( = közülük) Neapolisba (= Nápolyba); mert hatot 
Teáiéban hagytanaik vala betegen, bárom elszökött vala, kettő ismét 
meghalt vala. 

Nyolczadiik najpjáni májusnak lerakatják ezekkel az ő vasc»kat, és a 
gályákra viszik, holott (=ahol) nagy vaslánczokkal kötözik meg, hajókat 
is ekiyírik. Adták vala pedig minden személyt 50 aranyért a gályákra 
38 személyt, ncha annyian nem valának. Májusnak kilenczedik napján 
1675 a rabok laistromába írák (melyet méltán hívnalk halál laistrománaik 
is), felírák atyjcikat, ^nyjokat, hazájotet; de eladattatásolnnak okát, idejét, 
a mint szokás vala fel nem írák; és minekutánina megbélyegeztik volna 
őket elosiiták a gályálsra elegy az hadban fogott szeirecsenefckel, törökölí-
kel, maurusokkal ( = mórokkal) . . . Mikor lalstrcmba írják vala, mondák 
a tisztek: mit csinálunk ezekkel? hiszen csak a bőrök ( = bőrük) s a 
csont jok!" 

„A sok nyomorúságoik között is érzették nemcsak az Isten bennek 
munkálódó lelkének vigasztalásit, mely által máínd egymást intették a 
végig való áUhatatiCBságra, mind az elhagyott ecclésiáiikat (eklézsiiáikat), 
mind szenvedő társaikat, a mint ezeket bizonyíták a gályákról írott le
veleik; hanem sok szép vigasztaló leveleket, istenes intésekkel teljeseket 
vettenek sokaktól, nevezetesen Zaffius Miklóstól mintegy Néhémiástól: 
kiről emlékezzél meg Or Isten az ő javára." 

_„ . . . Másnap (ti. a kiszabadítás után) 12. február a főadmirál Ruyter 
Mihály ő excellentiájához vitetnek, a ki mely (= mily) nagy örömmel 
örvendezett ezen a szabaduláscm, mely ( = mily) nagy szeretetét, ritka 
kegyességét és embei-ségét mutatá hozzá jok, kiniondani nem lehet: min
deneknek jelenlétekiben mondja vala azt: hogy életének minden rendiben 
wk gyözedeknei voltának ellenségei ellen, de minden victon'áinál (= győ-
zelmeiinél) nagyobbra becsüli ezt, a melylyel a Krisztusnak ántatlan szol-
§ait az elviselhetetlen tereh alól kiszabadította; örvendeztenek mások 
is ezen a szabadításom mindéinek tómondhatatlankéipen. A következendő 
^pókban csúfabb öltözetek helyett új tisztességes köntösöket készített 
n-uyter Mihály ő excellent, Welcz György fáradsága által. 

Számok (= számuk) a dicsőségesen megszabadultaknak volt huszon-
^ azokkal együtt, kiket Teáiéban hagytanak vala; már a negyvenegy-
"ől több nem maradt vala." 

b) Az evangélikusok közül útközben vagy a gályákon szenvedésükbe 
'belehaltak, tehát az egyház vértanúivá letteik: BorJiidai Miklós rába-
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szentandrási (ma Győr-JSopron megye), Gócs Miiháíiy káMói (Nógrád m.), 
Edvi IMés Gergöly malomsaki (ma Ves^^rém m.), Mázad Dámiel tamiási 
(Nógrád m.) leJteálsz, PauHovics Mdihály turócsaentmáiitaná rektor, Trif-
kovics István lesti (Nógrád m.), Turóczi Végh András füteki (Nógrád 
m.) lelkész. De Ruyter szabadította meg a gályarabságból Zsédenyi 
István dörgicsei lelkészt. 

c) Thököly Imre úiévnapl fohászaji, bújdosása idején írt naiplójából: 
„Isten jóvoltából ez új esztendőt is elérheténik, melj^ek minden 

részeit tegye Ö Szent Felsége szerencséstsé, egészségessé és boldoggá, s 
ingyen való ikegyeknessiáigiibül az következendöket is engedje é d ^ ha
zánkban eltölteni', és minden, akadályokat elhárítani méltóztassék Szent 
Fiáért." (1677.) 

„Isteninek ingyen való kegyelimességébül az ujesztendöbe szenved
hető egés^égben belépheténk; imádjuk azért érette az ő dicsőséges nagy 
nevét, s esedezzünk buzgó imádságinkkal Ö Szent Felségének, szánjon 
meg bennünket, szánja meg bennünk az Ö dicsősSgét, s könyörületes-
ségibül engedje ez új esztendőt édes hazánkban Szerit Fiáért eltölte
nünk." (1678.) 

d) Az 1681. évi soproni vaUásügj'i törvényben a Sopron megyei 
artikulánis helyek: „Vadosíalva" ( = Vadosifa) és Nemeskér, a Vas me
gyeiek: „Demők" ( = Nemésdömölk, a mai Celidömöik egy része) és 
Neanescsó, tclvábbá a reformátusok részére Feiigőőr (Burgenlandton van). 

15. „SZABADSÁGTÓL IHLETETT EGYEZSÉG" 

1. II. Rákóczi Ferenc 1705-ben országgyűlést hívott össze 
Szécsénybe (Nógrád megye). A szécsényi országgyűlésen a szövet
séges reTideik az egyházak ügyében is batároztak. Egye25&égre jutot
tak a templomok birtoklása kérdésében. Ügy határoztak, hogy 
a.mely helységben több egyház van, de csak egy templom, kajpja 
ezt a többségben levő egyház, de viszont ez segítse a t emp
lom nélkül marad t egyházakat templomaik építésében. A szé
csényi országgyűlés törvénye kifejezetten is megszüntet te a föl
desúri jogot a val lás dolgában. 

Az egyezség örömére a fejedeletm emlékérmet veretet t . Az 
emlékérem egyik lapján három női alak fát hord a közös oltár 
tüzének táplálására. Alat ta la t inul ez áll: a vallásoknak a szabad
ságtól ihletett egyezsége az 1705. esztendőben a szécsényi gyűlé
sen. Az érem másik lapját Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem arc
képe díszíti. 

2. A protestánsok kezdettől fogva reanélték, hogy Rákóczi 
szabadságharca visszaszerzi a gyülekezeteiknek az elvett t emp
lomokat. Ahol a kurucok felszabadították a városokat és községe
ket, helyreál lhatot t az evangélikus egyházi élet. 

A szécsényi országgyűlés u t á n már a r ra is gondolhattak, hogy 
zsinaton rendezik az egyház ügyeit. Ez meg is történt 1707-ben 
Rózsahegyein. 

3. Az 1707. évi rózsahegyi zsinat a hazai egyháztörténelem
ben az első olyan evangélikus egyházi gyűlés, amelyre az ország 
egész területéről vá r t ák a gyülekezeteket, az espíerességek, az egyház-
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kerületek képviselőit. A hadi helyzet nem engedte meg, hogy 
Dunántúlról is jöjjenek az evangélikusság küldöttei. De így is négy 
egyházkeirület képviselői vet tek rajta részt. 

A zsinaton megállapították a négy egyházkerület területét ; 
ezen kívül a r r a is törekedtek, hogy az egyházkerületek állandóan 
segítsék egymást a közös ügyekben. így vetet ték meg az alapját 
az egységes egyházi szervezetinek. A zsinatnak azonban az volt a 
legfőbb gondja, hogy jórendje legyein az istentiszteletnek. 

4. A zsinaton vita támadt a pietizmiis körül. A pietizmus 
szóval azt az egyházi mozgalmat jelöljük, amely az igaz keresz
tyénség gyakorlati megvalósítását hangoztat ta; azt kívánta, hogy 
a keresztyének a mindennapi életben is tanúsítsák, ők igazán 
Jézus Krisztus hívei és követői. A pietizmus feletti vita u tán a 
rózsahegyi zsinaton egyetértésre jutot tak az Ágostai Hitvallásban 
és a többi evangélikus hitvallásban; mind azon a nézeten voltak, 
hogy ezeknek a hitvallásoknak kell érvényesülniök az egyház taní
tásában és életében. így bizonyult az Ágostai Hitvallás újonnan az 
egyházi egység ki tűnő eszközének. 

5. A rózsahegyi zsinat elnöke Petrőczy István kuruc tábornak 
volt, Petrőczy Ka ta Szidónia testvére, Thököly Imre unokatestvére. 

Petrőczy Kata Szidónia (mh. 1708) 
több könyvvel gazdagította a magyar 
evangélikus egyházi irodalmat, legin
kább szép énekeivel tett jó szolgálatot. 
Néhány versét énekeskönyvünkben is 
megtaláljuk. (382. sz.: Elbágyadt lelkek
nek . . . 411. sz.: Ó hogy adhassak hálá
kat Néked, édes Jézusom . . . Ö írta az 
546. sz. ének 9. versé t : Ó Megváltóm, 
szabadítóm. Én édes Jézusom! Erősítsd 
én hitemet, Hogy seimmi múlandó tőled 
El ne szalíassza szívemet.)Nagyon sok 
megpróbáltatást kellett elviselnie, mégis 
alázatosan magasztalta Jézus Krisztus
nak hozzánk való szeretetét. 

6. A szécsényi országgyűlés és a 
rózsahegyi zsinat idején két kiváló lel
kész működöt t Dunántúl : Idősb Acs 
Mihály és Torkos András. Idősb Ács 
Mihály volt az egyik szerkesztője a 
Zengedező Mennyei Kar című énekes
könyvnek. Torkos András Győröt t m.űködött; egyik nevezetes műve 
az Uj Testamentom fordítása. Mind a ket ten ír tak imádságos köny
vet is. 

a) Idősb Acs Mihály 1646-barc Csepregben született, 1707 és 1708 for
dulóján hallt meg. Az 167lHbein kezdett üldözés Győrből űzte el. Hosszú 
bújdosása közben táboiri paip volt Thököly seregében. 1706-ban espere
sévé választotta a kemenesaljai egyházmegye. 

Petrőczy Kata Szidónia. 
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Imádságos könyvének címe: Aranylánc. Imádsásai közül több van 
énekeskonyvü'iiik Űj Hészében. 

b) Torkos András Győrött született és ugyanott halt meg, 1737^ben, 
Imádságos könyvének címe: Engesztelő áldozat. Ebből is közöl imád
ságokat énekeskönyvünk Űj Része. 

Üjtesitamenitom-foirdításából (1736), a KolossébeUekihez írt ^levél 3, 
12—17: „öltözzéteik fel azért, mint Istennek választottá szentek és sze
relmetesek, a szívbéli könyörületességet, kegyességet, alázatosságot, sze
lídséget és a békeisógestűrést. Eltűrvén egymást, és megengedv.iai egy
másnak, ha kinek valaki elien panasza vagycai, mint a Krisztus is meg
engedett néktek, azoruképpen ti is. Mindeneiknek felette pedig öltözzétek 
fel a szeretetet, mely a tökéletesiségsnek kötele. És az Isteniaak békes
sége bírja szíveiteket arra a jutalomra, amelyre hivattattok is, amaz.' 
egy testben, és legyetek hálaadók. A Krisztusnak beszéde iakozzsák ti 
közöttetek gazdagon minden iböloseséggel, tanítván és intvén egymást, 
zsoltárokkal, dicséretekkel és leUá éneklésekkel, jó kediwel énekelvén a 
ti szíveitekben az Ürnalk. És mindenj(t), a melyeket cselekeszitek beszéd
del avagy téteménnyél, az Ür Jézusiniak nevében, cseiekedjétefc, hálákat 
adván az Istennek és az Atyának 6 áltála." 

Torkos Andrásról szó lesz még a 17. lecílrében is. 

16. KRMAN DÁNIEL 

1. A XVIII. századi egyháztörténelem egyik kimagasló alakja 
Krman Dániel püspök. (1663—1740.) Életének sorsa a hazai evan
gélikus egyház sorsát is példázza. 

2. Papi családból származott. A lelkészi szolgálatra külföldi 
egyetemeken készült. Thököly Imre ku ruc harcai idején kezdte 
működését. Bujdosás, szolgálat, száműzetés, fogság váltogatta 
egymást életében. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején 1704-beín 
zsolnai lelkész lett. A szabadságharc újra lehetővé te t te az egy
házkerületek működését . 1706-ban K r m a n Dániel t püspökévé vá
lasztotta az az egyházíkerület, amely u tóbb a Dunáaiiinineini nevet 
viselte. 

3. K r m a n a rózsahegyi zsinatnak is nevezetes részvevője. 
Szíveügye volt az istentiszteletek jÓTendje. A zsinat határozata 
nyomán a legtöbbet ő te t te az agenda dolgában. Agendának nevez
zük az egyházi szertartások könyvét . A zsinat úgy rendelkezett, 
hogy készüljön agenda a magyar, a német , a sizlovák nyelvű lel
készi szolgálat számára. K r m a n megszerkesztette és ki is adta ^ 
szlovák nyelvű agendát . A másik fontos ügy K r m a n számára <K 
egyházi tanítás tisztasága volt. Ügy gondolkozott, hogy az evan
gélikus egyház léte függ attól, t isztán hirdetik-e, tévedés nélkül 
tanít ják-e az evangéliomot. 

4. K r m a n sokat fáradozott az eperjesi evangélikus kollégium 
érdekében is. A rózsahegyi zsinat szándéka szerint kiutazott XH-
Károly svéd királyhoz, hogy pártfogását és támogatásá t kérje aZ 
eperjesi iskola számára. A svéd király akkortáj t Lengyelországban 
viselt hadjáratot . I t t találkozott vele Krman Dániel. A svéd király 
megismételte egy korábbi ígéretét: támogatni fog négy magyar-
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országi ifjút külföldi tanulásában; és megígérte az eperjesi kollé
gium anyagi támogatását. Erre a hadi események következtében 
nem kerülhetett sor. 

5. A szabadságharc története és Krman működése összekap
csolódott. Rákóczi zászlainak lehanyatlása után Krmant elűzték 
a zsolnai gyülekezetből. Vándorlása után Miaván (Nyitra megye) 
lett lelkész, onnan végezte püspöki (szuperintendensi) tisztét. 
Nyugta azonban ott sem volt. Lelkipásztori hűségéért rágalmak 
indultak ellene. 1729-ben bebörtönözték. A pozsonyi börtönben 
halt meg, 1740-bén. Életében tehetetlen volt vele szemben a meg
félemlítés és erőszak; halálában azt fogták rá, hogy haldoklása 
óráján áttért a római katolikus hitre. Ez a rágalom volt ellene a 
bosszú. 

6. Irodalmi munkái közül nevezetes még latin nyelvű, „Evan
gélikus Magyarország" című, kéziratban maradt, egyháztörténelmi 
műve. Neki köszönhetjük a rózsahegyi zsinat határozatainak 
első kiadását. 

17. IGAZ KERESZTYÉNSÉGRE SERKENTŐK 

1. Németországban Halle volt a pietizmus központja. HazáJik-
ban a dunántúli gyülekezetekre Győrhői sugárzott ki a pietizmus 
hatása. It?t a XVIII. század elejétől 1737-ig Torkos András volt a 
gyülekezet lelkésze. Az égyháztörténelem a magyar pietizmus 
atyjának nevezi. 

2. A dunántúli magyar pietisták célja is az volt, mint ami az 
egész mozgalomé. Arra törekedtek, hogy a hívek ne csak vallják 
a keresztyénséget, hanem éljék is. Buzgó, állhatatos, hűséges szol
gálatra , serkentették lelkésztársaikat. A gyülekezeti tagok részére 
sokféle könyvről gondoskodtak; kiadtak énekeskönyveket, imád
ságos könyveket, kátékat, egyéb áhitatossági könyveket. Maguk 
is fáradhatatlanok voltak a szolgálatban. Súlyos évtizedekben 
működtek. Egyfelől a gyülekezetek sora keletkezett az ő idejük
ben; másfelől azonban a gyülekezetek sora szűnt meg az üldöz
tetés következtében. Éppen ezért az ő tevékenységükben az a 
szándék uralkodott, hogy minél elevenebbé tegyék a gyülekezeti 
életet, minél buzgóbbá váljék a templomba járás; mindenki ott
hon is éljen szorgalmasan az igével és imádsággal. 

A dunántúli pietisták közül legnevezetesebbek: Torkos András 
és Bárány György 

3. Torkos András a XVII. század utolsó évtizedében Witten
bergben tanult, az ottani egyetemen ,,a tudományok mestere" (ma
gisztere) lett, és ott előadásokat is tartott. Hazatérve, élete végéig, 
1737-ig a győri gyülekezetben szolgált. Előbb tanító volt, majd 
lelkipásztor. Egyházionkban ugyanis több évszázadon át össze-
kapcselódott a tanítói és lelkészi szolgálat; a lelkészek rendszerint 
előbb mint tanítók működtek. Torkos Andrásnak élete végéig 
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gondja volt az iskolára; ezért kerü l t k i a győri iskolából sok kiváló 
ember. Egy időben mellet te működöt t Ifjabb Ács Mihály, egy ne
vezetes magyar h i t tankönyv (dogmatika) írója. 

Torkos András „Engesztelő áldozat" című imádságos könyve 
nemcsak a maga idejében te t t jó szolgálatot, ma is olvassuk szé
pen megír t imádságait . Luther Kis Kátéját sajtó alá rendezte, ezzel 
a káté-kiadással megindította a „győri" Kiskáték sorát. Legnev^ 
zetesebb műve az Új Testamentom önálló fordítása (1736). 

4. Bárány György (1682—1757) leghosszabb ideig Sárszent-
lőrincen működött . Ugyanakkor a tolnai egyházmegye esperese is 
volt. 

Győrött kezdte iskoláit; Pozsonyban, Eperjesen ^folytatta. Már-
itthoni iskoláiban buzgón tanul ta a Biblia eredeti nyelveit . Iskolai 
tanulmányai t a hallei egyetemen fejezte be. Szolgálatát a győri 
iskolánál kezdte, annak vezetője volt. Azután NagyA^ázsonyban le"rt • 
lelkész. Innen meg Tolna megyébe ment ; előbb Gyönkre, majd 
Györkönybe, végül Sárszentlőrincre. Vállalta új alapítású gyüle
kezetek gondozását, m e r t még diák korában megfogadta, hogy 
bárhová elmegy, ahová hívják, és ahol szükség van lelkészre. 
Amikor Sárszentlőrincre ment , mindössze nyolc családból állott a 
gyülekezet. A falu földesura római katolikus volt, d e Bárány 
Györgyöt az is megbecsülte tudományáér t és munkájáér t . A föl
desúr távollétében az evangélikus gyülekezetek ellenségei elűz
ték Sárszentlőrincről. Ekkor há rom éven át a Balaton ment i Dör-
gicsén működött . Visszahívták Sárszentlőrincre. Azután m á r za
vartalanul végezhette lelkészi és esperesi szolgálatát, haláláig. 
Tolnában. Baranyában és Somogyban ekkortáj t sok evangélikus 
gj'ülekezet létesült. Az i t t a lakul t esperességnek ő volt a megszer
vezője és első vezetője. 

Gondoskodott kátékról , az Ágostai Hitvallás magyar fordítá
sának, a Zengedező Mennyei Kannak és az Aranylánc című imád
ságos könyvnek új kiadásáról. Egyik fiával, Jánossal és még egy 
szolgatársa közreműködésével elkészítette az Űj Testamentom 
újabb önálló fordítását, és azt magyarázatokkal és jegj'zetekkel 
adta ki (1754). 

5. A felvidéki pietisták közül messze kimagaslik Bél Mátyás, 
a nagy pozsonyi tudós. Róla egy másik leckében tanulunk. 

A magyar pietisták a magyar művelődés tör ténetébe is be
ír ták nevüket ; különösen a nevelésügy t e rén végeztek jó szolgá
latot. 

a) TorkjcB Andrásról tanultunk már a 10. és a 15. leckében. -^jj^ 
b) Bárány György böaismert előneve: Szeniicei. 
c) Bárány György és munkatáraai újtestamenlom-fordításából (1754), 

a Rómabelíekíhez írt levél 3, 21—26: 
„Mcst pedig törvény nélkül jefent meg az Isten igazsága, megbizo

nyíttatván a törvény és a próféták áiial. Az Istennek igazsága pedig a 
Jézus Kriszitusban való tiitnek általa mindenekre és mindeneken, akik 
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hisznek, mert nincsen fcülönibség. Mert miaidinyájan vétkezteíneik és szű
kölködnek Isten dicsősége néllkül. De megigazuünalk ingyeri az Ö kegyei
mébői, a Jézus Rrisztusbaii: való váltságnak általa. Kit az Isten elÖl 
állított engeszitjelőül, annak vérÉiben való hitiieik általa, az Ö igazságámaik 
megmutatására, az Isten tűrése alatt az előtt meglőtt bűnöknek meg
bocsátása által az- Ö igaasiágámak a mostani idöbén való megmuta
tására, hogy O igaz légyen, és megigazítója anaxaik, ki a Jézusban való 
hitből vagyon." 

d) Bárány György 16í)2-Jb€n Beleden született, 1757. július 1-éíi Sár-
szeratlőrinicen halt meg. 

Báráriy János püspök ranlékverRet ínt apja halálára. Szemelvények 
ebből az emléllcvensiböl: 

Beledben születtél nyorrvotrult ínségben, 
Vizek, havak <közatt laktál gyengeségben, 
Törak futás miatt nehéz szegénységb<ín 
Nevelkedtél jel és sanyarú szükségben. 

... Deák koToőíban tettél még fogadást, 
Hagy a hivatalban solia nem vigyázsz nvást. 
Hanem Isten hová s mint ád útmwtatást, 
Ám -puszta s pogány föld adna néked szállást. 

Bé is teljesedék, a mit jól fogadtál. 
Egész életedben, Űmak úgy szolgáltál. 
Hogy nem csak jó példát, de áldást is hagytál 
És a hit -mely nagyra rruehet, tanítottál. 

Tolna! ugyan vágynak s tovább is legyenek 
Több tanítóid, kik méltán dicsértetnek: 
De Atyádnak többen nem neveztethetnek, 
Bárányt kell tartanod első kertészednek. 

A kegyességnek 6 köztünk oly példája, 
Melylyel ellemségnek is lett nagy csudája. 
Gyülekezetinknek olyan koronája. 
Mely előtt szégyenül színesség lárvája. 

Krisztus főleokéje magamegtagadás. 
Ebben valóság volt s élő példaadás, 
Távul volt dicséret, kedv s ^haszon vadAszó-s. 
Jövödelem, a vagy gazdagság halászáéi. 

Nem volt elég néki vasárnap szóla-^i. 
Vagy fül viszhettető szókkal tanítani. 
Isten igéjére szokott támaszkodni, 
Délest is kezdett ő munkát újítani. 

Sőt mindienruDp is a Biblia olvasást 
És hozzá tapasztott .hasznos nhogyarázást 
Behozta s kezekbe adta a Szent írást, 
Még háznál is adott nekik útmutatást. 
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A katechizálást is lábra állítá 
S nem csak a gyermeki ehnéket szálítá, 
De ősz fejeket is nyílván előhívta 
És a feleletre szólni igazgatta. 

Szokatlan volt ez az ő ideje előtt, 
Mivel már a régi jó 'törvények fölött 
Lábokkal tapadtak; azért most sem kellett 
Es a kezdő ellen sok gonosz tanács lett. 

De ő szent példája győzedelmeskedett 
- És sok helyeken mind nagyobban erőt vett, 

A mit rágalmadnak előbb, az mind jó lett 
Es hasznos itörvényül nyilván bevétetett. 

Es oh bár mindenek oly szívvel 'követnék, 
A mely szívvel példát Tnutatott nékiek, 
Híven az épülést bár mind úgy keresnék, 
Belől Isten háza majd m^gékesednék. 

18. AZ ABTIKÜLÁRIS GYÜLEKEZETEK KORA i 
1. Az artíkuláris gyülekezetek kora, — így nevezhetjük a 

hazai egyháztörténelemben az 1681 és 1781 közti évszázadot. 
2. Az 1681. évi soproni országgyűlés vallásügyi törvénye ere

detileg azt célozta, hogy rendezze a templomok birtoklásának fáj
dalmas ügyét. A Habsburg-hatalom azonban Buda visszafoglalása 
(1686) óta egyre szemérmetlenebbül dolgozott azon, hogy Magyar
országot a Habsburg-Birodalom egyik kizsákmányolt tartomá
nyává tegye. Ehhez a ter\'hez hozzátartozott az a szándék is, hogy 
az ország lakossága egységesen római katolikus vallású legyen. 
Egy időben úgy látszott, hogy még a keleti ortodox (görög keleti) 
vallású románságot is sikerül beleerőltetni a római katolikus egy
házba. A protestánsok vallásgyakorlatát az 1681. évi törvény 
félremagyarázásával akarták megsemmisíteni. 

Rákócoi Ferenc szabadságharca megakasztotta az egységesítés 
kíméletlen tervét. De ez azért fennmaradt. III. Károly <1711— 
1740) és Mária Terézia (1740—1780) uralkodása idején lassúbb 
ütemben és lehetőleg botrány nélkül igyekeztek a hatalmasok, 
hogy a protestánsok vallásgyakorlatát minél jobban összeszorítsák. 

Ennek a korlátozásnak egyik eszköze volt III. Károly rende
lete 1731-ben. (Carolina i^solutio, ejtsd: karolina rezolució, = Ká
roly-féle rendelet.) 

3. Ez a Károly-féle rendelet véget akart vetni a vitának, amely 
afelett folyt, hogy hol szabad evangélikus és református tem.plom-
nak lenni, vagyis: hol szabad lelkésznek szolgálnia, nyilvános 
istentiszteletet tartania. Ezen kívül sok más olyan kérdésben is 
rendelkezett, amely az egyházi élettel, az egyház szabadságával 
függött össze. Látszólag kedvező volt az a rendelkezése, hogy mind 
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az evangélikus, mind a református egyházban szabad szuperinten
denseket választani. Ezek azonban a nevüknek megfelelően (szu
perintendens = felvigyázó) éppen csak hogy vigyázhatnak a 
rendre, mégpedig csakis a lelkészek erkölcsi magatartására. Addig 
öt egyházkerülete volt az evangélikus egyháznak. III. Károly csak 
négyet engedélyezett. 

Viszont ekkortájt az országgyűlés evangélikus tagjai köte
lességüknek tartották, hogy szervezetten részt vegyenek az egy
házi ügyek intézésében. A négy szuperintendencia (egyházkerület) 
közös felelőssége egyre elevenebb lett. 

4. Rákóczi szabadságharca óta az 1781. évi türelmi rendeletig, 
tehát szinte az egész XVIII. századon át bizonytalanságban éltek 
az evangélikus gyülekezetek: nem veszik-e el tőlük templomukat. 
Némelykor valóságos roham indult az evangélikus templomok el
len. 1731 után a tizenegy északnyugati vármegyében kíméletlenül 
az artikuláris helységekre szorították vissza a nyilvános vallás
gyakorlatot; más helységekben elvették a templomot. Különösen 
is fájdalmas emlékű a dunántúli gyülekezetek történetében az 
1733. esztendő. Kemenesalján csak a dömölki templomot hagyták 
meg az evangélikusság részére. Az 1749. év pedig a győri evan
gélikus gyülekezet történetiében a romlás esztendeje; elvették 
templomát, iskoláját, megszüntették a lelkészek szolgálatát. 

A nemeskéri templom, a XVIII. században. 

5. Ezekben a próbás évtizedekben az artikuláris templomok 
fogadták be vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre a távoli 
községekből is összesereglő híveket. De a hatóságok az artikuláris 
gyülekezeteket is zaklatták. Például a nemeskéri templom tető
zetét csak úgy engedték építeni, hogy állandóan ki volt téve a be
ázás veszélyének. A vadosfai gyülekezet 1751-ben különösen is 
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nagy csapást szenvedett; lelkészét egy időre börtönbe zárták, szu-
perinítendensi tisztétől megíosztottáik ós Vadosífáról elűzték; a gyü
lekezet tagjai közül sokakat megbotoztak és börtönbe vetettek. 

6. Némely vármegyében az 
evangélikus gyülekezetölsnek újra 
meg újra igazoMiok kellett, hogj ' 
régen is volt templon^uk. I t t ezen 
a réven voltak ki téve zaklatásnak, 
akadék'oknak. Ugyanez volt a 
helyzetük a szabad királyi váro
sok gyülekezeteinek. Az újprma.n 
benépesített területeken á földes
urak jóindulatán és a hatóságo}í 
önkényén múlt , hogy az evangé
likus lakosság épí thetet t -e isten
tiszteleti hajlékot, t a r tha to t t -e lel
készt. Az ehiyomás ellenére ebben 
az időszakban keletkeztek Szarvas, 
Békéscsaba, OroMiáza, Nyíregy
háza, Kiskőrös gyülekezetei. 

7. Ahány vidéke volt az or
szágnak, annyiféle volt a gyüleke
zetek sorsa. De két dologban közös 
volt a hazai evángélikusság élete. 
Minidenütt egyre több szolgálatot 
végzett az egyházi irodalom, a 
nyomtatott szó a hirdetet t ige mel
lett. Az énekeskönyvek, imádságos 
könyvek, posztillák, káték pótolni 
igyekeztek, ami t a korlátozás miat t 
a lelkészek élőszóval n e m végez
hettek el. A másik közös dolog 
pedig a várakozás volt a korláto
zások megszüntetésére. A szarvasi ó-templom. 

a) A kefmnesaljai és őrségi templomok elvételéről Fábri Grergely, 
akkor győii tamító, 1733-iban eanlékverset irt. 

Most nyaggatják, rontják szép Kemenesallyát, 
Mert reája vivék a nagy száraz gallyát, 
Hadakat fegyverrel s így álla boszúját 
Rajta az eUenség, rontja Krisztus nyáját. 

Oda van Asszonyja, Csange és Mesteri, 
Sok próbákkal híres Saágh, nemes Simányi, 
Szent Mártom, és Vönöczk, oda jó Magasi, 
Több szép Eklésiák, sír most a Szergényi. 
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Isten, fordulj hozzánk, könnyehbétsd sorsunkat. 
Add meg előbeni jó boldogságunkat. 
Ne nézd bűneinket, vagy gyarlóságunkait. 
Hogy híven Tégedet nem féltünk. Urunkat. 

b) Fábri Gergely {1707—1766), az előbbi emtólcveiis szerzője 1737-t51 
volt a vadicKfai ajiákuláris gyülekezet lelkésze. 1750-Jben váJasztotta 
piispökévs a dumánitúli egyházikerület. 1752—1753-bain, várfogságot szen
vedett, 1753-ban eimozdítotrtálk szuperintendensá tisztétől és vadosíai 
gyülekezeti lelkészi biivatalától. Aziután Kertára, majd Nernescsóra hív
ták meg lelifcészttiék. 

Az orosházi templom,. 

c) Nádasd utolBÓ leüikésze a gyülekezet XVIII. századi rondlása eiöü 
Acs I'erenc, idősb Ács Mihály fia, volt. ö a szerzője e,jyik szép éneiküinik-
nek: A mi szívünk Téged óhajt, Jézus, Isten bá ránya . . . (413. sz. éndk) 

d) Kis János püspök így int Bmlékezései-ben idsgyennékkori olvas
mányairól. „Minthogy a szoba mulatságra kevés alkáknat ada, azon né
hány, többnyire szép kötésű könyvek, melyek egy kis alacsony polczot 
ékesítettek, s melyeltet szüleim álltai kirvált ünmepd napokon gyakran 
használtatni láttam, szemeimet s figyelmemiet korán magokra voDiák s 
játékim tárgyai ievének. Az Aranylánczot, Aranyláncz velejét. Engesz
telő áldozaítot, Százlevelű rózsát, GradvMt, Halottast, Predikaiiós köny
vet. Bibliát, Hübner bibliai históriájáÉ, Rimái és Balassa verseit, s a 
néhány búcsúztatókat előszedem, nézegetem, forgaitám, játszám yelek, 
ismét helyökre raikám; s ezt gyakiran najpjábáin többszer is cseletoeditero. 
Ez által kicsinyenlkinit nem csak a könyveket megszeretem, hanem szü
leiminek seigílségével csak nem észrevétieniül a betűket is mjegásnneréra, 
sőt olvasttid s az atyám úbmutaitása szerénit betűket asinátoi is meg
tanulnék; úgy, hogy még mielőtt o^iolába járnék, álkailmas cívasóvz 
levek. Az említett könyvek minid egs^ül egyig, kivájít a biblia nálunk az 
öregebbek által s következőleg általam is, nagy becsben tantattak. Mind
azáltal én Hübner ihisórdáit tartalmokért is, egy reám nézve kelle-
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mes esetért is, legimkább becsülibém. Az amyám egy téli ruaipcin roklkáján 
faniváin, mellette velem abból olrvastata, s az olvasásra Keresztelő János 
élete következeítít. Ott a hasaaios tudományokban többek kö2»tit az mon
datik, hogy ez a szó János (és így az én kereszitnevem is) airnyiit tesz 
mint, kegyelemimel teljes. Ez a jegyzet, melyre jó anyám kéts^ kívül 
figyekneztete, nem csak a könyvet velem igen megiszeretitieté, hanem 
reám különben is jótékonyan hatott." 

19. A TÜRELMI RENDELET 

1. Az 1781-€t követő esztejidőkben a hazai evangélikusság leg
nagyobb ügye a templomépítés volt. Az ország sok falujában éa 
városában tanácskoztak egymással az evangélikusok, hogyan épít
hetnének maguknak minél előbb templomot, összeszámolták az 
evangélikusokat, elegen vannak-e ahhoz, hogy a templomépítésre 
engedélyt kérhessenek. Számvetést végeztek, össze tudják-e szedni 
az építés költségét. Latolgatták, el tudják-e majd tartani a gyüle
kezet lelkipásztorát. A számbavétel és elhatározás után megsze
rezték az engedélyt. És aztán azon voltak, hogy adományukból és 
kezük munkájával minél hamarabb megépüljön az istentisztelet 
hajléka. Nem sokat törődtek vele, hogy a hatóságok nem temp
lomnak, hanem „imaház"-rLak nevezték azt. Fájt nekik, de nem 
csüggesztette őket, hogy csak udvarban és torony nélkül építhet
ték meg templomukat. Harangot sem használhattak. Csak hirdet
tessék az evangéliom! Csak dicsérhessék a gyülekezetben az Istent! 
Csak nevekedhessek az Isten egyháza! 

2. Mindezt ÍI. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete tette 
lehetővé. II. József szintén arra törekedett, amire az elődei; ő is 
azt akarta, hogy minden tekintetben egységes legyen a birodalma. 
De ezt türelmességgel, az elégedetlenség csitításával akaiia elérni. 
Uralkodásának további éveiben egyre több engedményt tett a 
protestánsoknak a templomépítésben. Egyidejűen sok olyan ren
delkezést adott ki, amely korlátozta a római katolikus egyház 
korábbi hatalmát. Ugyanakkor mégis fennmaradt a római kato
likus egyház elsőbbsége a nem-katolikus egyházakkal szemben. 

3. A hazai evangélikios egyházban az 1783—1784. esztendőkben 
J65 anya- és közel 600 leánygyülekezet éledt fel. Csak a dimántúli 
egyházkerületben 1781-től 1786-ig a gyülekezetek száma 50-ről 
126-ra emelkedett. A korlátozások megszüntetése miatt sok olyan 
gyülekezet is épített magának templomot, ahol korábban is volt 
szabad templomnak lenni, de nem tatarozhatta vagy nem bővít
hette. 

4. II. József türelmi rendelete új korszakot nyitott a hazai 
egyháztörténelemben, de mégis csak királyi rendelet volt. II. Jó-
^ f utódja, II. Lipót egyébként is alkotmányosan kívánt uralkodni. 
Összehívta az országgyűlést. Az 1791. évi országgyűlés törvényt 
"ozott a vallás ügyében. Ez az új törvény nagyjából ugyanúgy 
rendelkezett, mint ahogyan már előbb II. József, de még tovább 
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A nagysimonyi templom. A nagygeresdi templom. 

ment a római katolikus egyház kiváltságainak megszüntetésében. 
Megszűnt minden korlátozás az evangélikus templomok építésé
ben. Viszont a gyermekek vallása és az áttérés dolgában a római 
katolikus egyház tovább is kiváltságos volt: a vegyes házasságo-, 
kat római katolikus pap előtt kell kötni, ez aztán térítvényt (rever-
zálist) követelt a gyermekek vallására vonatkozóan a nem-kato
likus házasulótól; egyébként is, ha az apa katolikus, akkor min
den gyermeke katolikus; minden áttérést a római katolikus val
lásról be kell jelenteni a királjmak (a római katolikus vallásra 
áttérést nem). 

5. Az új helyzet megint lehetővé tette az evangélikus egyház 
számára, hogy zsinatot tartson. Pesten 1791-ben tartották. A pesti 
zsinat már valóságosan is országos jellegű volt. Itt egyházi tör
vényben rendezték az egyház igazgatásának minden dolgát. Utóbb 
azonban kétségessé vált,_J^^fc,„ggényes-e ez a zsinati törvény, 
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mert az állami törvény szerint a királynak meg kellett volna erő
sítenie, ez a megerősítés azonban nem tör tént meg. 

a) A magyar fcirályisáig részére kiadott türelmi rendelet így kezdő
dik: „Miutála meggyőződtünik, hogy minden kényszer, amely erőszakot 
tesz az eTn'berök Mikiismeretán, a lehető legnag}''abto mértékiben ártal
mas, ezzel szemben igen sl;ik haszon árad ki a vallásira és az állaimra 
az igazi, a keresztyén szereitettöl javallt türelmességböl, elfiatároztuk, 
hogy ezt összes örökös tartományainkban törvényekkel megerősítjük." 

b) 1782-ben megjelent egy röpirat „Magyar öröm" címmel. Ez hálára 
szólítja íel a protestánsdfcat. „ . . . Jöjjetek ki, ti sötétben ülő, gyász
ruhákban járó szegény árva eklézsdák, Idk olyak vagytck, mint a pásztor 
nélkül való nyáj, melyinek nincs vezére, mint az árva, kinek nincsen 
édesatyja, imiímt az ügyefogyott, ifcimek nincs bírája, ^mint a fészikétől nieg-
fcsztott madár, melynek nincs nyugodalma." Jöjjentík, örvendjenek az 
uralkodónak, mert haigyja, hogy templomot építsenek, pa-piit hívjanak. 

c) A türelmi rendelet alapján torony nélkül épült templomok leg
többjéhez utólag tornyot is emeltek. Az eredeti helyzet ma is megligyel-
hetö a győri „öreg"Htemplomnál; udvarban, torony né&üi áll. Hasonló 
a kőszegi templom helyzete; a közelben álló torcny egj' új templom 
számára kászült. 

A kőszegi templom. 

20. TUDÓS P A P O K — MŰVELT NÉPÉRT 

1. Az evangélikus egyház mindenkor jó talaja volt a művelő
désnek. Az igazi evangélikus keresztyén kegyesség mindenkor 
párosult a haza és emberiség szolgálatával. A reformáció helyre
állította a keresztyének felelősségét: ő k maguk felelősek Isten 
előtt cselekedeteikért. Az evangélikus egyház tehát semmikor sem 
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gyámkodott a tudoraámyctti. Hazai egyháztörténelmünk nem győzné 
felsorolni azokat, akik az evangélikus gyülekezetekben nevelked
tek — a tudományok, irodalom, politika nagyjaivá. Sokan emel
kedtek ezek sorába az evangélikus papi és tanítói családok gyer
mekei közül. 

E leckében néhány olyan tudóst 
veszünik szemügyre, akik lelkészi mun
kában állottak. 

2. Bél Mátyás (1684—1749), a világ
hírű tudós, élete nagyobb felét Po
zsonyban töltötte. 1714-től 1749-ig mű
ködött ott, előtob mint az evangélikus 
iskola igazgatója, azután pedig mint 
gyülekezeti lelkész. Szorgalmas, lelikes 
munkatársa volt mind az egyházi iro
dalomnak, mind a történelmi-földrajzi 
tudományoknak. Nagyszabású vállalko
zása volt „Magyarország történelmi
földrajzi leírása" vármegyék szerint. 
Híressé tette a pozsonyi evangélikus 
iskolát. A nagy nevelők közé tartozik. 
Megbecsülést szerzett az evangélikus 
egyháznak és az ,,evangélikus lelkész" 
névnek. A tudományok történetében 
ma is a nagyok között emlegetik. 

Bél Mátyás. 
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Tessedik Sámuel. 

3. Tessedik Sámuel szarvasi lel
kész (1742—1820) azáltal vált híressé, 
hogy gyakorlati gazdasági Lskolát ala
pított Szarvason. Arra törekedett, hogy 
falujának és vádékéneík a népét minél 
jabb gazdálkodásra nevelje. Az Alföld 
paraszt népének az anyagi, szellemi és 
erkölcsi emelése volt a fő célja. Nagy 
műveltsége révén képes volt olyan me
zőgazdasági növények meghonosítására, 
amelyek megfelelnek a [Nagy-Alföld 

. talajának. Ö honosította meg hazánk
ban a lucernát és az akácot. Szorgal
mazta a szikes talaj termővé tételét, 
tervszerű javítását. 

Sokszor volt része értetlenségben. 
Gáncsolták. De nem vesztette el munk^-
kedvét. Ezt írta önéletrajzában: „En 
még a legerősebb csalódások és eUen-
működések között is folyvást szemern 
előtt tartottam azt, hogy hazámnak es 
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az emberiségriek hasznaljaik. És az Ür megsegített engem annyira, 
hogy minden ellentmondást, ellenműködést, gyanúsítást és á rmány t 
ki bírtam állani és le b í r tam győzni. Az ő neve legyen ezért áldott 
most és ^mindörökké." 

Születésének 200. évfordulóján Szarvason szobrot emeltek em
lékére. 

4. Kis János püspök (1770—1846) 
kiváltképpen a magya r irodalmi élet
ben végzett jó szolgálatot. Élete máso
dik felében soproni lelkész volt, majd 
(1812-től) a dunántú l i egyházikerülex 
püspöke is. Az egyházi irodalom, terén 
egy énekeskönyv szerkesztésével és na 
gyon sok ének magyar ra átültetésével 
vált nevezetessé. A nemzeti irodalom
ban versein felül az irodalnai élet szer
vezésével, íróik irányításával, az olvasó
közönség telkesítésével szerzett jóhírt 
mind magának, mind ál ta lában az evan
gélikus egyháznak. Berzsenyi Dánielt 
ő igazította rá a költői pályára. 

a) Tessedik Sámuel egyik nevezeffces 
munkája: „A paraszt ember Magyaror-
S2ághan, omiosoda és mi lehetne". Ma
gyarul is, németül is megjelent. Feltárta 
a m^agyarors?ági .parasztság helyzetét, és 
ezzel is munkálta a parasztság emelkedé

sét. Kortársa, Berzeviczy Gergely {1763—1823), a tiszai egyházkerület 
felügyelője, ugyancsak ibeírta nevét — közgazdaságtani és táraadalom-
rajzl munkáival — a magyar társadalom átalakításának, a magyaror
szági jobbágyság felszabadításának a történetébe. 

b) Kis János „Emlékezései életéből" című önétetnajzából: 
„Osikoláztatásam el lévén határozva, mihelyt Vadcsfán a deák nyelv 

eteméit níhány hetek alatt valameninyire megtaoultam, 1782-iben novem
berben Scproniba keMe memnean... A magáiniszorgalom divatozása ada 
1790-ben léteit az attólfogva mindeddig fennálló soproni magyar kis tár-
síiságnaik. Én legelébb Némethet, azután más egy pár barátomait fel
szólítottam, hogy gyűljünk össze hetenikint egyszer s olvaissunk egymás 
•tólete meghaUigatása végett magyar nyelvein készítendő munkákat. A 
gondolat kedvelést nyere. Miájcius 20-án összejővénk, magyanü. tanuló 
társaság neve a-latt egyesületet alakítánk s az egyesületnek azt a négy 
*^*rvényt szabáok: hogy hetenkint mdnden szamibatan délest, midőn 
oskola nem szokott tartatni, legalább két óráig gyűlédkedjümk, a köz 
rnegegyezássel feladandó foglaLatceságotet kaki v é ^ e z vigye, munkája 
barátságos megítélésijeit senki ne nehezteljen s a gyűlésben megjele-
'lö^t elégséges okok nédkül el ne mulassza . . . Még az 1790-dik év ulolján 
a Jelesebb fiatalabb tanulók közül néhány társaikat választánk 'mel-
•lénk, kik SOipronból elmenésünk után az álitalumk kitűzött czél elérésére 
egyesülve törekednének. Ez a szokás utódainknái is nam csiak mindég 
gyakorlásban marada, hanem nagyobb tökályre is v i te tek. . . " 

„Berzseinyi Dániel akkcsr, mikor én Nemes-Dömölfcre kerültem, fele-
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sége jószágain, Sömijéniben lakott, mely oda csak egy kis félórányira 
fekszik. Vele, miirut egyik elókelő haUgatófmmal, s utóbb komámmal, de 
különben is a természet jó lelkületű, s józan eszű fiával, nálam is és 
még többször nála s közbirtokloB társánál táblabíró K-áldy PáHnáá, egy 
jó kedvű, élénk eszű s oivasím szerető férfinál, gyafcran társalikoditam. 
Több ízben történt, hogy hozzámenésemkor őtet az asztalainál dolgozva, 
s papirosok mellett találtam, melyekéi belépésemkor az asztalfiókba 
hidort ( = söpört), úgy azoníban^ hogy apró nyíredékek miaradtak kívül. 
Midőn ez másodszor, vagy harmadszor történt, s a nyíredílkeken vers-
töredékecskéket találtam, azt -mondám iniekd nyájasan, hogy valamely 
különös léteknek kell nála látogatásokat tenni, s tórdém tőte enyelegve, 
hogy talán versírással mulatja magát. Ö erre határozottan semmit sem 
felelt, s a beszélgetést tüstént m.ás tárgyra fordítá. Utóbb egykor, midőn 
ismét írásnál találván versírást gj^anítottam s gyanítáá^omat jelentettem, 
azt mondotta, hogy igen is néha tréfából efféle bolondsággal muiatja ma
gát; de. még okkor verseiiböl semmit sem mutatott; hanem későbben 
hiczz4m jővén, költészeítelből níéhány darabot, s ezek körött a Romlás
nak indult hajdan erős magyart is dűiozá s ilyen szókkal adá álltai: „már 
csak nyíltan megvallom komám uramnalí, hogy én egy időtől fogva 
versírással bíbelődöm, nézze álltai ezeket s miondja meg, ha miahetek-e 
valamire". Az olvasás annál nagyobb csudálkozást gerjesztett bemnem, 
mennél kev^ebbé vártam üyesmit tőle. A velem közlőiteket megiküldém 
Kazinczj^ak, szerzőjöket pedig lelk^edve serkentóm az írásra. — Míg 
egymáshoz közel laktunk,. aüig múlt el egy hét, melyben együtt nem 
voltunk, s több ízben ismételtem serkentgetéseiraet, mélyek habár gazda
sági dolgaival félig meddig mentegette is magát, s habár literátori 
( = írói) érdem iránt közönyösnek mutatkozék is, minden siker nélkül 
nem maradtak. Könyveket is, melyeket reá nézve hasznosaknak tartók, 
ajánlottam neki, s 6 azokat vianakodás nálkül megvet te . . . Miután én 
Dömölfcről Soproniba, ő Samjénből Somogyba költöztünk:, versei gyűj
teményét 1808-ban azzal a nyilatkozással ikiildé hozzám, hogy mivel én 
buzditgattaim őtet példámmal is, sziavaimmal is a versírásra, azért reám 
bízza múzsája műveit, tegyek vélek, mit termi akarok; nem bánja, ha 
azok kinyomatnak is, ha tűzbe vettetnek is. Kazinczy nem so;kára ezután 
Bécsből Sopron felé jővén, látta nálam a gyűjteményt, s én azt nemcsak, 
mint kérte, olvasásra, hanem a végre s azzal a megbízással is átadtam 
neki, hegy találjda módot a kinyomtatásra. Az előszöri nyomtatás, minit 
tudva van, Hetaneczy Mihály felügyelése alatt történt." 

C) Berzsenyi Dániel {1776—1836) evangélükus családból származott, 
tanulója volt a soproni evangálikius liceumniak. Istenhitét zengő szóval 
fejezte ki „Fohászkodás" című veinsében. 

Istent kit a bölcs lángesze fel nem Te hoztad e nagy Minden ezer 
[ér, [nemét 

Csak titkon érző lelke óhajtva sejt: A semmiségből; a te szemöldököd 
Léted világít mint az égő Ronthat s teremthet száz világot, 
Nap, de szemünk bele nem tekint- S a nagy idők foiyarrdt kiméri. 

[het. 
Téged dicsőit a Zenith és Nadir. 

A legmagasb menny s aether A szélvészek bús harca, az éai 
[Uránjai, [láng 

Melyek körülted rendre keringenek, Villáma, harmatcsepv, virágszál, 
A láthatatlan férgek, a te Hirdeti nagy kezed alkotásit. 
Bölcs kezeid remekelt csudái. 
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Buzgón leomlom színed előtt, A jobb s nemesb lelkeknek utján, 
[dicső! Merre erőm s inairrj vihetnek. 

Majdan ha lelkem záraiból kikél, 
S hozzád közelb járulhat, akkor Bizton tekintem mély sirom 
Ami után eped, ott eléri. [éjjelét! 

Zordon, de ó, nem, nem lehet az 
Addig letörlöm könnyeimet, s [gonosz, 

[megyek Mert a te munkád: ott is elszórt 
Rendeltetésem pályafutásain. Csontjaimat kezeid takarják. 

(Aether = ejitsd éter — Uránjai ^= a világűr Uránuszaí, vagyis 
bolygói. Zenith és Nadír = az égbolt felső És alsó sarkpontjai.) 

d) Bod Péter erdélyi református leükész (1712—1769) hataJmas iro
dalmi tevékenységet fejtett fci. Nagyon sok művel gyarapít!:itta az egy
házi irodalmat, ezen belül külá.Tíösea is az egyhástörténelnMt. Nevét 
álilalánosan ismeiüité iroQalomtörtéTieiti mxműiássága tette. Magyar Athénás 
című műve az első magyar nyelvű írói lexikon; több mint ötszáz írómk-
ról számol be ebben. Bod Péter anmak példája, hogy a református egy-
hóznak is megvoltaik a maga tudós papjai — a művelt niíipért. 

Bod Péter M^agyar AJthéináséból: „Károlyi Gáspár. Tanult az eikkori 
Bz,clcás szerint Németországban, Hölvéoiában (:= Svájoba.i), Argentiné
ban (= Straszburgban), Wititebergábain is, 1556. esztendőben lett szép 
hírű tudós emberré. Akkioir népes Aráros volt Gönc és nevezetes az ott 
való reformáta eklézsia, melyben papsáigot viselt és a körülvaló eiklé-
zsiáknaik is volt esiperestjeik. Göncön Mfctában magyarra fordította az 
egész Bibliát az eredeíii nyelvekből és a togjobb fordítások szesrint, úgy 
az apokriíus könyveket is, és néhol világí«ító jegyzéseket is tett alája. 
Az Isten őneki arra jó segítő patrómisokat rendelt volt, Ráikóczi Zsig
mondot, híres egri kapitáns^t, aiki azután erdélyi fejedelem is lett volt, 
Báthori Istvánt, cirszág bíráját, Homonnai Istvánt, Mágócsi Gáspárt s 
másokat lis. Kinyomtattatta Vizsolyban 1589. és 1590. esztendőben két 
tóliántban (= fóliáinsban, naigyalakú könyvben). Könyvinyomtatót ide
hozatott volt Báthori István, akié volt azon falucska is Göasczihöz nem 
messze, hogy inkább vigyázihatna a nyomitatásra. Csuda, mint meg&zen-
telte és megáldotta az Isten ezt a Károlyi fordítását! Attól az időtől 
fogva, ooiha egynéhány rendibéU fordítások találtatnánaik, mégis ez oly 
közönségessé lett, hogy ezzél a fordítással ékiek mindenféle vallású 
magyarok a római totoliikiusokon' kívül, aikiik nagyobbára a Káldy fordí
tásában tartják magokat köteleseknek. Sokszor is nyomtattatott ez ki 
az időtől fogva mcndeniféle formában. Vagyon is ez éiiteknes szép ma
gyarsággal, amelyet annakutána is paUérlozgattak a tudás emberek, 
mikor újólíag kányoantatták. Maga pedig ennök kijövetele után két esz
tendőkkel megholt 1592. esztendőben." 

21. „EGYENLŐSÉG!" 

1. Az 1848. évi XX. törvénycikk végre kimondta az egyenlő
séget a bevett vallásfelekezetek között. Hosszú küzdelem előzte 
nieg e törvényt . 

Hazánkban a protes táns egyházalt szabadságáért folytatott 
küzdelem évszázadokon át egybefonódott a magyar nemzet füg-
getletnségéért és szabadságáért vívott harccal. Összekapcsolódtak 
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a törekvések; az eredmény is egyidőben született, 1848-ban. Az 
1848. márciios 15-i pesti forradalom és más európai forradalmak 
arra késztették á i>o2sonyi rendi országgyűlést, hogy egyszerre 
hozzon törvényt a jobbágyság felszabadításáról, a független, felelős 
kormány megalakításáról, a népképviseleti országgyűlésről és az 
egyházak egyenjogúságáról. 

2. Az 1848. évi XX. törvénycikk megállapítja a bevett vallás
felekezetek teljes egyenlőségét. Továbbá megígéri, hogy minden 
anyagi szükségletüket az állam fedezi. 

Az új törvény megszüntette a római katolikiis vallás uralkodó 
jellegét, viszont az evangélikus egyház elől eltávolította a korláto
kat. Az anyagi szükségletek fedezetére vonatkozó ígéret azt cé
lozta, hogy szűnjék meg az anyagiak tekintetében (az egyház-
fenntartás dolgában) is a római katolikus egyház kiválteágos 
hels'zete. A törvény az ígért támogatással kárpótokii akarta a többi 
történelmi egyházakat eddig szenvedett veszteségeikért és hát
rányaikért. Ezek voltak a történelmi egyházak: római katolikus, 
evangélikus, református, unitárius, keleti ortodox (görög keleti). 

3. Az 1848-as vívmányokban kiváló része volt Kossuth Lajos
nak és Petőfi Sándornak. Mind a ketten evangélikus vallásúak 
voltak. 

A szabadságharc nagy férfiai közt is ők állanak legeiül. Petőfi 
a talpraállott magyart meg nem alkuvásra buzdította, ömaga is 
a harc mezején esett el. Kossuth állhatatosan és következetesen 
védte a szabad magyar nemzet független országát; lelkesítette a 
népet, szervezte a honvédelmet. Számkivetettségében jelképe lett 
a szabadj független magyar hazának. 

4. Az 1848—49-es szabadságharcban a nemzeti összefogást egy
általában nem fékezte az ország népének vallási megosztottsága, 
mei't már megvolt a törvény a bevett vallásfelekezetek egyen
jogúságáról. De nyilvánvaló volt, hogy a szabadságharc sikerétől 
függ az elért vallási egyenlőség fennmaradása. Ha a nemzet biz
tosítani tudja az ország független, szabad életét, akkor valósággá 
válik az egyházak egyenlősége. Ellenben, ha a Habsburgok újra 
megakadályozzák az ország előhaladáisát, akkor a protestáns egy
házakra megint az elnyomás korszaka következik. 

5. A szabadságharc bukásával az elnyomás is együtt neheze
dett az ország népére és az evangélikus egyházra. Az elnyomó 
hatalom az összes 1848-as vívmányt semmisnek nyilvánította, tehát 
az egyházak egyenjogúsítását is. A megtorlás az elsők között súj
totta Rázga Pál pozsonyi evangélikus lelkészt. Az önkényuralom 
elmozdította hivatalukból az evangélikus egyház püspökeit, sőt 
hármat közülük börtönbe is vetett. 

6. A bécsi kormány 1859-ben még azt is megkísérelte, hogy 
saját maga adjon új szervezetet és alkotmányt a két protestáns 
egyháznak. Az erre irányuló rendeletet a „protestáns páíens"-nek 
nevezzük. (Pátens = nyílt rendelet.) A pátens ellenkezést váltott 
ki. Az ellene vívott harc pedig egyúttal harc volt az uralkodó 
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önkényeskedése és Ausztria ura lma ellen is. 1860-ban a7 uralkodó 
kénytelen volt visszavonni a rendeletet. A protestáns egyházak 
visszanyerték önkormányzatukat . Az önkényuralom idején elmoz
dított püspökök közül azok, akik még életben voltak, visszaléptek 
hivatalukba. így t é r t vissza a dunántúl i egyházkerület püspöki 
tisztébe a börtönviselt Haubner Máté. 

7. Az egj'házak egyenjogúsításáról 1848-ban hozott törvényt 
csak a kiegyezés (1867) u tán kezdték végrehajtani. Most m á r a be
vett vallásfelekezetek egyenlősége alapján szabályozták az áttérést 
és a gyermekek vallását. Az állam fokozatosan egyre több anyagi 
segélyt adot t az evangélikus egyháznak, hogy intézményeit, isko
láit, hatóságait, lelkészi szolgálatát fenntarthassa. 

a) Székács József pesti lelkész „Ima" című verseved üdvözölte 1848 
tavaszán a vívmányokat. Istent magasztalta éurtük. 

Isten! ki a szabadságra 
örök jó s jog alapjára 
építed országodat; 
S tűröd, hagy a jó s gonoszság, 
A jog és a jogtalanság 

Szüntelen harcoljanak: 
Hálál — hála! 
Győzött a jó, győzött a jog, az 

[igazság 
S diadalmas a szabadság! 

b) Haubner Máté dunánttíli püspök 
(1794—1880) 1848 vége felé pásztorlevelet 
küldött egyházkerülete papjaihoz. Ezért 
aztán várfogságot szenvedett, és kiszaba
dulása után sem térhetett vissza székhe
lyére, Győrbe, csak 1860-ban. 

„Részemről főpásztori tisztemnél 
fosva, kiíiönösen kötelezettnek érzem 
magamat Titeket, kedves lelkész és iskola-
taniio szolgaiarsaimat a JvrisziusDan ma, 
advent 1-ső vasárnapján, midőn Isten ke
gyelméből egy új egyházi évet megkezd
hetni szerencsések vagyunk, jelen pásztori 
levelem által igazi testvéri szeretettel egy
től egyip fölszólítani, hoey velem egyet-
éntve s összefogva megújult erővel egész 
teiietsegünKDol iparkoajurkk evangéliumi 
keresztyén szellemünket az által tüntetni 
ki, hogy híveinket Honuník minél lelke
sebb polgáraivá, s nemzeti igazságos 
ügyünk minél hatalmasabb védőivé 
tegyük. Ezt azon meggyőződésnél fogva 
kell eszíközölnünlc, miszerint jelen szeplőt
len jellemű kormányunk nemes törekvései 

által édes Magyarhazánknak és evangélivimi Anyaszentegyházunknak 
legmagasbi érdekei annyira egybe vannak olvadva, hogy mind azok, kik 
hazánk érdekeinek rosszakarói, evangéliumi Anyaszenitegj^ázunknak 
sem lehetnek barátai, — s midőn mi nemzetünk életügyeit az ilyen 
rossza'karók ellen életre^halálra védelmezzük, evangéliumi Anyaszent
egyházunk Iránt gyakoroljuk tartozó kötelességünket." 

Haubner Máté. 



Rázga Pál. 

c) Rázga Pál pozsonyi lelkészt 1849. 
június 18-án végezték ki. Vigasztalására 
kirendelt paptái^a ezt jegyezte fel együf-,-
létükről: „Nem én vigasztaltam Rázgát, 
hanem ő engem." Feljegyzéséből Rázga 
utolsó imádságát is ismerjük: „Uram, ha 
lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés po
harát, de ne legyen az én akaratom 
szerint, hanem a Tied szerint . . . Itt állok 
Előtted, Mindenható, a hajnalpír fényé
ben, és végigtekintek életemen. Elfog a 
bánat, de lelkem nyugodt. Megáldok min
dent, amit szememmel látok magara körül. 
Áldom Pozsony lakóit, áldom ártatlan, 
szegény gyermekeimet, áldom kedves fele
ségemet . . . áldom azokat is, akik engem 
elítéltek.. . Áldom az én drága hazámat, 
kívánva, hogy nemsokára szabad legyen 
és boldoggá . . . Uram Istenem, a Te ke
zedbe ajánlom lelkemet." 

Rázga Pál felvidéki születésű volt, 
1798-ban Bazinban született. A lelkészi 
szolgálatra Pozsonyban készül. Eleinte 
Ausztria több helyén, újra hazájában. Mo
dorban, majd megint külföldön, Prágában lelkészkedett; 1846-ban jött 
Pozsonj'ba. Pozsonyba jövetele előtt Prágában intézményt alapított 
özvegy papnék és papi árvák részére. Pozsonyból is küldött adományo
kat Prágába ennek a szociális intézménynek. Itthon pedig anegterem-
tője volt a Pozsony vártmegyei egyházmegye lelkészi nyűg- és gyám
intézetének. 

d) 1849-bQni a következő püspökök voltak az egyházkeirületek élén: 
a bányaiban Szieberényi János (1780—1856), a duinánimneaiiben Sztronnszky 
Ferenc Sámuel (1792—1861), a duíiámtúliton Hautaner Máté (1794—1880), 
a tiszaiban Pákh Mihály (1795—1858). Egyedül Szrtromszky kerülte el a 
börtönt. 

e) 1859 őszén a bámj^ egyházkerület ós gyűlésre' jött össze, h<^y 
a pát&ns ellen tiltakozzéic A gyűlés feloszlatásakor Székács imádságra 
emelkedett. „Kegyelemaiek Istene, szent Atyánk! Hozzád em.eljük fel 
lelkeinket, Ho2aád kiáltunk fel, erőnek és vi^sztalásaiaik mindenható 
Is tene! . . . Kérünk Téged, iközöljed velünk a Te Szentlelked ajándékait; 
ajándékát az igazssiágnak, hogy se jobbra, se balra el ne térjünk a Te 
ösvényedtől; ajándékát a békessógneík, mely írunden értaleninidk fölötte 
van, melyet nem a világ ad, hanem a Te Rad hagyott minékünk; aján
dékát az állhatatosságn^ák, hogy se halál, se élet, se fejedelemségek, se 
hatalmassáigok, se jeleovailók, se következendők, se magasság, se mély
ség el ne szakasazon mdnlfcet a Te szeretetedtől, mely a Krisztusban 
vagyon; ajándékát a közösssignelk és egyetértésnek, hogy mint a Te szent 
Fiad testének, az ainyaszentegyháznok tagjai csaik egyet akarjunik: fel
épülni a Te templomoddá és ápíteiii a Te templomodat, melyben lakozó 
legyen a Te dicsőséged... KI azt ígérted, hogy vedünlk maradsz: mutas
sad meg magadat, óh üdvözítő Krisztus! mert nagy szükséigünk van 
Tereád. Ne fordulj el tőlüak, nrivelhicigy mi elfcxrduitunk Tettőled, — sőt 
légy irgalmas bűneinknek s töröljed el azdkat saent véreddel, melyet 
kiontottál éretbünlk, s buzdíts, hogy mint Te: hívek maiadjunik mind a 
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Xeresztwek halálaiig. A sáralom völgyéből kiáltunfc Hozzád, közbenjárónk, 
IdráJyunik, fqpapunk, segítsd meg a Te népedet; öntsd ki ránüc, min!ts,a2 
első püniköst nflipján, a Te Szentielkedet, hogy nxint a Te apostolaid a Te 
nevedért szenvedni készeik tegyüruk; ébresszed fel az apák szent emlé
kezetét a fiaifcbani, hogy mint őik, a Te evangyéliomodat s anlaa'k üdvö
zítő igazságait befogadjuk, terjesszük, védelmezzük, inkább engedel-
jneskedak Néked, semihogy az emberéknek.. ." 

22. SZOKVÁNYOK. ÜJ GYÜLEKEZETEK 

1. A XIX. században a társadalom hazánkban is átalakult. 
Különösen is a század második felében mutatkoztak a kapitalista 
fejlődés jelenségei mind a mezőgazdaságban, mind az iparban. 
Kialakult a munkásosztály. Az egykori jobbágy parasztság egy 
részéből mezőgazdasági proletár lett. Mindez együttvéve hatással 
volt az evangélikus egyházi életre is. 

2. A társadalmi átalakulás 
következtében meglazultak a 
gyülekezeti kötelékek, a szórvá-
nyosodás is egyre nagyobb mére
tű lett. Egyre nagyobb lett az 
olyan evangélikusok száma, akik 
elszakadtak gyülekezetükből, és 
vagy magukban, vagy kevesed 
magukkal éltek egy helységben. 
A szétszóródott evangélikusok 
még akkor is templom, lelkész hí
jával voltak, hogyha valamely 
közeli helységben volt evangéli
kus gyülekezet. De még fájdal-
m^asabb volt a szórványsorsuk, ha 
olyan vidékre kerültek, amelyen 
nem volt evangélikus gyülekezet. 
A városokban országszerte emel
kedett az evangélikusok arány
száma, olyan városokban is, ame
lyekben azelőtt nem laktak evan
gélikusok. Ebben nagy része volt 
annak, hogy az evangélikusok kö
zül sokan végeztéik magasabb is
kolákat. 

Néhol viszont annyi evangé
likus verődött össze egy-egy vá
rosban vagy egy-egy bányász-, 
ipari községben, vasúti csomó-

A pesti Deák téri templom ponton, hogy új gyülekezet ala-
előbbi alékjában. kulhatot t belőlük. 
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3. Tanulságos példa erre a salgótarjáni egyházközség kelet
kezése. Salgótarján a XIX. század közepe óta fejlődött egy jelen
téktelen kis faluból fontos ipari várossá. E fejlődés következtében 
az evangélikiisok lélekszáma félezerre ugrott. 1872-beii önáHó 
evangélikus egyházközség alakult. Az új egyházközség a követ
kező évben lelkészt választott, egy évtized elteltével templomot 
épített. Nemrég még szórványhely, és néhány évtized alatt maga 
lett egy vidék evangélikusságának lelki központja! A XX. század 
elején a hozzátartozó helységekben lakó evangélikusokkal együtt 
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az egyházközség lélekszáma meghaladta a kétezret. Az anyaegy
házközség védő szárnyai alatt a hozzátartozó nagyobb lélekszámú 
helységekben is épült templom. 

4. Az új gyülekezetek segítségül hívták a régieket, hogy temp
lomukat felépíthessék és lelkészüket eltarthassák. A XIX. század 
folyamán egyre inkább növekedett az egyház népében a felelős
ségérzet a szórványok és a kis gyülekezetek iránt. Ennek a fele
lősségérzetnek különösképpen is hordozója volt egyházunkban a 
Gyámintézet, ez országosan szervezte a segítségre szoruló gyüle
kezetek támogatását. A Gyámintézet a XX. században felvette Gusz
táv Adolf svéd király nevét. Gusztáv Adolf, amint tudjuk, a XVII. 
század első felében példát adott az önfeláldozásra; a harmincéves 
háborúban a szorongatott német evangélikus egyház védelmében 
esett el (1632); neve vüágszerte jelképe lett az evangélikus egyházi 
összetartozásnak és felelősségnek. 

5. A Gyámintézet 1860-ban létesült. Székács József kezdemé
nyezésére. Székács József (1809—1876) 1837-ben lett pesti lelkész, 
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és m á r a következő évben híres
sé vált „áiTÁzi beszédével", azzal 
a prédikációjával, melyet az 1838. 
évi nagy pesti árvíz u tán tar tot t 
a hívek vigasztalására. 1860-ban 
Berzsenyi Dániel sírjánál, Niklán, 
ő mondta az emlékbeszédet, és 
ennek a szónoki s ikernek a ha tá 
sára az ország papjának mondot
ták. Irodalmi működéséér t nagy
rabecsül ték; irodalmi érdem.eiért 
a Kisfaludy-Társaság és a Ma
gyar Tudományos Akadémia tag
jai közé választotta. 

Már 1848 előtt sok irányban 
tevékenykedet t az egj^házi élet
ben. Még nagyobb tekintélyre 
jutot t az önkényuralom idején, 
kivált 1859-ben a protestáns pá
tens elleni küzdelemben. A kö
vetkező évben, 1860-ban, a Bá
nyai Egyházkerület püspökévé 
választotta. A XIX. századi hazai 
egyháztörténelem legnagyobb 
férfiai közé tartozik. 

a) A templamépítési buzgóság 
feraunaradt végig a XIX. században 
és sok templomot emelt országszerte. 
A templomépítéseknél találkozott 
a gyülekezet áldozatkészsége, a hí
vek kétkezi munkája és a lelkész 
lelkesítő akarata. Sok gyülekezetben 
őrzik a „templomópítő lelkész" 

emiskét, ezzel a jelzővel emlegetik a többiek sorában. Ilyen például 
a pesti egyházközségben aninaik első lelkésze, Molnár János (1757—1819). 
A pesti egyháziközség teanplomaálnak építése 1799-ben kezdődött és 1811-
ben fejeződött be. Ez a Deák téri templom.. A kolozsvári egyháziközség 
,_.tetnplcimépítő" lelkésze Liedemami Márton (1767—^1837); az új templom 
építése 1816-tól 1829-ig tartott. A templom százéves emlékünnespére Re-
wén-yifc Sándor (1890—1941), a kolozsvári gyüle-kezct presbitere, a követ-
fező verset irta: 

KÖVEK ZSOLTÁRA 
A kolozsvári evangélikus templomi 
centenáriumán hiedemann Márton 
templom-építő lelkész emlékének. 

Elhalkult és elhalt az orgona... 
De új nesz kél most a templomfalakból. 
Nem halljátok? Itt körül a falakban 
DobogriJik a beépített kövek. 
Külön dobban meg minden kicsi kő, 

A kolozsvári templom. 
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És mégis, mégis egy-ütemre vernek, 
Egy óriási temploTn-doöbwnással. 
Isién, ha akarja, a köveket 
Dobogtatja meg a szivek helyett. 
Kő-mehéz szívvel, dallam.talanul. 
Lehajtott, fáradt fejjel figyelek. 
Szeretném, ha szívem megáUana, 
S csak a százéves éemplom kövei 
Dobognának tovább ... 

Dobognak . .. dobbanásuk lassan áthat. 
Felmelegíti dermedt véremet, 
Dassan megértem, a beszédjüket: 
„Mi 1-cövek voltunk, rossz, rideg kövek. 
Kemény kövek és haszontalanok, 
Nehezek, ctrambék, formátlanok. 
Tehetetlenek, tompák, elesettek, 
Mozdíthataí lanok. 
Hevertünk hét országban szerteszéjjel. 
Utak mentén, száraz patakmederben. 
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben. 
Vad éleinkbe ütközött a nap. 
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát. 
Véresre törtük vándor lábait, 
Hevertünk külön-külön szerteszéjjel. 
Egymásról alig tudtunk valamit. 
És nem álmodtunk templomáról soha. 
De jött egy ember, törékeny, beteg, 
A lelke égett, szíve dobogott. 
Az aiz ember templomról álmadott. 
Tudta: kövek hevernek szerteszéjjel 
Tehetetlenül, haszontalanul, 
Vadul, otrombán és formátlamul, — 
Elindult a köveket megkeresni. 
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben. 
Utak mentén, száraz patakmederben 
Barangolt hetedhétországon át. 
Hol éleinkbe ütközött a nap,-
HoTZSoltuk az éjszaka bársonyát, 
S véresre töriük az ö lábait. 
Az az ember keresett, s megtalált. 
És azt manát-a nekünk: Ti templom lesztek.. 
Falakká fogtok összeállani. 
És visszaveritek az Ige hangját. 
És visszazengitek az orgorMt, — 
Az imádkozó nagy nyomxyrúságot 
S az áhítat szárnyaló énekét 
Szent nyugalommal veszitek körül. 
Hallom dobogni fogtok a falakban. 
Külön dobban meg minden kicsi kő. 
És mégis-mégis egy ütemre vertek, 
Egy óriási templom-dobbanással. 
Isten, ha akarja, a •köveket 
Dobogtatja meg a szírek helyett. 
így szólt hozzánk a templom-építő. 
így beszélnek ma hozzánk a kövek. 



b) Székács József 1826 augusatusábaii indult szülővárosából, Oros
házáról Sopronba, felsőbb iskolába. Ö maga írta meg emlékiratában, 
hog}' nehezen búcsúzott el Orosházától. „Legnehezebben édes anyámtól, 
kinek búcsúszavai addig kísértek életemen keresztül, míg végre utóbb 
versbe foglaltaim." 

ANYÁM BŰCSÜSZAVA 

Tudom azt. hogy szent nem vagyok^ 
Tiidom, hogy botlásirrj nagyok. 

De egy hitem,. 
Egy Istenem; 

Anyám,nak volt e végszava 
Éltem, egyik őrangyala; 
Ha csüggedtem, bátorított. 
Ha inogtam, szilárdított. 

Meg is dicsért, meg is intett, 
Majd vigasztalt, majd legyintett. 

Mind tengelyen. 
Mind tengeren, 

Mind jártamban, mind keltemben. 
Bánatorröan, örömömben. 
Híven kisért mind máiglan, 
Kisérend is holtomigUin. 

Óh kísérj is, míg halálom 
Elborít mint édes álom. 

S te jó anya-
Szent szózata. 

Te lengj végső harcom, között. 
Hogy lelkem, ha átköltözött. 
Szent hálával karolja át 
Az üdvözült édes anyát. 

c) Székács József „Fohász a budapesti özöirtvíz napjai után" (1838) 
című verséből: 

Maradj reményümk, ó világok Atyja, 
Légy őrünk, i'értiink. Te légy mindenünk. 
Neked szenteljük megtérő kebellel 
Siralmak hangján árva életünk. 
Tedd a csapást áldássá! a múlóbóí 
Fejts múlhatlant, fejts enyhed a kíriokból, 
S add, hogy kevés éveknek vesztesége 
Évszázadoknak légyen nyeresége. 

d) Székács József szerezte énekes'könyvünk 141., 235., 438., 473. sz. 
ölekét, Imádságirs könyve több kiadásban jelent meg. 

e) Székáccsal egyidöben szolgált Budán Bauhofer György (1806— 
1864). Ö volt a budaá egyházközség első lelkésze. Mária Dorottya evan-

Hogyha kérdezem magamtól, 
Mi óvott m.eg sok gonosztól. 

Honnan bennem 
— Hála Isten — 

A bűn iránt a borzalom, 
A jó irÓMt a vonzalom? 
Édes anyám jut eszembe 
S hálakönny gyűl a szemembe. 

Elhagyandó szülőföldem. 
Iskolákra készülődtem. 

Ép volt testems 
Ép volt lelkem, 

Példák által mívelhető. 
Példák által megejthető. 
Mindenik bennem gyúlékony. 
Jó és rossz iránt fogékony. 

Megjelent a búcsúóra. 
Készen voltam indulÓTa, 

Ekkor reám 
Borult anyám, 

S szólt oly hangom, mintha belé 
Egész lelkét lehellené: 
> Aíe feledd az imádságot. 
Kerüld a rossz társaságot!" 
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gélikus vallású nádorasszony buzgólkodására önállósuilt a budai gjrüle-
kfizet, ő szemelte ki Bauhofejnt is az új gyülekezet lelkészíáil. Bauhofer-
nak nagy része volt a pesti protestáns árvaház alarításátan (1859). 

23= AZ EGYHÁZI MUNKA KÉT ÉVSZAZAD FORDULÓJÁN 

1. A XIX. és a XX. század fordulóján hazánkban az evangé
likus egyházi élet jellemző vonása az egyházi munka sokfélesége. 
Kiépült a külön gyermekmunka, ifjúsági munka , diákmunka. 

Ez részben azért vál t szükségessé, mer t a XIX. század vége 
felé egy áUami törvény megint nagy kérdéssé tette a gyermekek 
vallását. Addig az volt az állami törvényes rend, hogy a fiú 
olyan vallású, min t az apa, a leány olyan vallású, min t az anya. 
Az új állami törvény (1894) lehetővé te t te a házasulok megegye
zését a gyermekek vallásáról. Ezt a megegyezést ezzel a szóval 
szokták emlegetni: reverzális. A .római katolikus egyház egyre 
inkább a r ra törekedett , hogy úg^; legyen, mint egykor volt, a ve
gyes házasságokban legyen minden gyermek római katolikua 
Ezért az evangélikus egyhá'/ínak is egyre több erőt kellett arra 
fordítania, hogy a házasulókat visszatartsa gyermekeinek elígé-
résétől, megerősítse őket az egyház-hűségben. 

2. A XIX. században megváltozott a gyülekezetek jellege, 
módosult az egyházi munka is. Azelőtt az egyházi munka legin
kább az istentiszteletekre, egyéb lelkészi szolgálatokra és az isko
lákra szorítkozott. Ahogyan változtak a körülmények, úgy lett 
egyre változatosabb a lelkészek tevékenysége is. 

A gyülekezetek fellazulásának, a hívek szétszóródásának ará
nyában szükségessé vált, hogy a lelkészek felkeressék a templom
tól távol lakó híveket. Istentiszteletet tar tot tak, úrvacsorát osz
tot tak nekik, keresztelték a gyermekeket. A hitoktatást is egyre 
több iskolában, egyre több helységben kellett végezni. 

A városok növekedése, a szórványhelyek szaporodása miatt 
az is szükségessé vált, hogy a lelkészek újra hívogassák a temp-
lom.tól elszokott híveket az istentiszteletre, a Biblia olvasására. 
Ez az u tánuk já rás megfelelt Jézus Krisztus missziói parancsánaK. 
De minthogy ez itthon, hazánkban történt , az egyháztól elidege
nedett keresztyének közti m u n k á t belviissziónak nevezték. így 
különböztették meg ezt a távoli országokban, nem keresztyének 
közti :missziótól; ezt meg külmissziőna'k mondták. Ez iránt is 
növekedett a felelősség. • 

3. A sokféle egyházi munka között is változatlanul nagy je
lentőségük volt az isfcoíáfcnak. Az evangélikus iskolákról általá
nosan elismerték, hogy a művelődés, a haladás szolgálatában ál
lottak. A történelmi egyházak tagjai közül az evangélikusok érték 
el a művelődésben a legkedvezőbb arányszámokat: köztük volt 3 
legkevesebb az írástudatlan, viszont köztük volt a legtöbb olyan, 
aki magasabb fokú iskolát végzett. 
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'iyőry Vilmos. 

4. A XIX, század második felében 
az i rodalomnak is élő lelkészek közül a 
legjelesebb Győry Vilmos (1838—1885) 
volt Előbb Orosházán, majd Pesten 
volt lelkész. Prédikációival és énekei-
\'el az egyházi irodalomban, műfordí
tásaival és ifjúsági regényeivel a nem
zeti irodalomban szerzett magának 
nagy nevet. Különösen is jelentősek a 
spanyol irodalom nagy alkotásairól 
készült műfordításai. 

a) Győry Vümas. „Franklin Benjámin, 
egy igaz polgár élete" című ifjúsági re
gényét a Magyar Luther-Társaság is 
kiadta, 1927-ben. — Ö szerezte énekes
könyvünk 99., 224. és 339. sz. énekét. - -

AláásaAból: 

Ha tűrni kell, tűrj békességesen; 
Ha tenni: tégy híven, készségesen; 
Bélcén-tűrés, s a gyors készségű tett 
Díszíti a keresztyén életet. 

Az Ür igaz s igazságot szeret: 
Igaz legyen hát teljes életeit 
Kerüld a külszíni, tetted és sza-vad 
tJgy lesz helyes, —• ha igazat mutat. 

« 
l^égy késedelmes mindig a haragra. 
Leront a fékevesztett indulat; 
Ha másokat megnyerni vágysz magadnak: 
Előbb tanuld legyőzni önmagad! 

* 
örülj, de jól uóíoszcí meg ör&rned. 
Igaz öröm az olyan nem lehet. 
Melyért az arc iriajd szégyentől pirul. 
Vagy mely után a bánat könnye hull. 

24. „ELŐRE LUTHEEEEL!" 
1. 1917-ben az evangélikus egyház — a református egyházzal 

karöltve — hazánkban is megünnepel te a reformáció négyszáz 
eves jubileumát. Az egyik magyar evangélikus lapban az 1917. évi 
október 31-i ünnepi számban megjelent egy cikk: „Vissza Luther-

•̂ez, aztán előre Lutherrel!" Ez a jelszó röviden megmondta, mi 
^ legközelebbi egyházi feladat. Tanul junk újra minél többet Luther -
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tői! Tanuljunk tőle, könyveiből, énekeiből; tanuljunk legalább 
annyit, mint egykor tanultak tőle a magyar reformátorok! Tanul
juk meg tőle mi is, hogy az egyházban a legfontosabb az evan-
géliom hirdetése! Tehát vissza Lutherhez! De ha tőle jól meg
tanuljuk, amire ő tanította a keresztyénséget, akkor nem mara
dunk veszteg, hanem neki lendülünk az egyházi mimkának. Ezért 
folytatta a cikk írója a jelszót így: Előre Lutherrel! 

2. Ez a jelszó tömören, velősen egy új egyházi mozgalom törek
vését fejezte ki. Ez az új egyházi mozgalom arra irányult, hogy az 
evangélikus egyházi élet minél hívebben tükrözze a Krisztus 
anyaszentegyházát. Számbavették, mi volt Luther Márton leg
nagyobb reformátori cselekedete. Sok mindent köszönhet neki az 
emberiség; nagy volt ő úgy is, mint a lelkiismeretí. szabadság hőse, 
nagy alakja a német irodalomnak (bibliafordítás), korszakalkotó 
a német irodalmi nyelv történetében; mégis az igazi nagy műve 
az volt, hogy felfedezte az evangéliumot. Ezzel a számbavétellel, 
a reformáció friss megbecsülésével, az evangéliom üde örömével 
kezdődött hazánkban még az első világháború alatt az egyházi 
élet és tanítás megújhodása. 

3. Egyre többen olvasták Luther iratait. Egyre többen tanul
mányozták a Luther által kezdett reformációt. Egyre többeri ol
vasták otthon és testvéri együttlétben a Bibliát. 

Luther iratainak a bőséges olvasását megkönmyítette az, hogy 
Luther Márton műveiből magj^ar fordításban hat kötet jelent 
meg a Magyar Luther-Társaság kiadásában. Azután még sok más 
iratát is lefordították és kiadták. Luther Nagy Kátéja szintén 
megjelent magyar fordításban. Nagy volt az érdeklődés Luther 
személye, élete és működése iránt is. 

A budapesti Deák téri templom, mai alakjában. 
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A Tatabánya felsővárosi templom A diósgyőrvasgyári templom 

4. Az egyházi megújhodás 
egyik Jelensége az volt, hogy sok 
evangélikus hordta jelvényül a 
Luther-rózsát. Ennek viselése bi
zonyságtétel is; azt tanúsítja az 
evangélikusok között, hogy a hit
nek ugyanabba a közösségébe tar
toznak. A Jelvény közepén levő 
kereszt pedig arra is emlékeztet, 
hogy Jézus Krisztus áldozati 
halála érettünk történt. 

Luther egyszer pontosan le
írta, milyen legyen gyűrűjén a 
pecsét, hogy az híven Jellemezze 
teológiáját (tanítását Istenről). 
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Egyik asztal melletti beszélgetésében pedig röviden így magya
rázta „rózsáját": 

A gyűrű 
a rózsa 
a szív 
a kereszt 

jelentése 
teljes 
öröme 
a szívnek 
a kereszt által. 

5. Az egyházi ráunka megúj
hodásának egyik megnyilvánulá
sa az volt, hogy az ige hirdetésé
nek újabb módjait keresték. Az 
evangéliom hirdetésének gyakori 
módja lett az evangelizáció. így 
nevezzük az olyan igehirdetési 
sorozatot, amely több egymás 
utáni napon történik a hit ébresz
tése és erősítése céljából. Ugyan
ezt a célt szolgálták a csendes 
napok, konferenciák. 

6. Az egyházi élet megélén
külése templomok építésében is 
mutatkozott. Kapi Béla, a dunán
túli egyházkerület püspöke, szol
gálata alatt (1916—1948) 54 temp-
lom„ot szentelt fel. Raffay Sándor, 
a bányai egyházkeióilet püspöke, 
szolgálatának első két évtizedé
ben (1918—1938) 29 templomot 
adott át hivatásának. Arányos 
számban a többi egyházkerület
ben, a dunáninneniben és a ti
szaiban, szintén építettek új 
tem.plo'mokat. 

A Luther iránti tisztelet ab
ban is megnyilvánult, hogy sok 
templomot díszítettek a Luther
rózsával. Sok templom homlok
zatára került bizonyságtételül és 
hívogatóul Luther hataknas éne-; 
kének első sora: Erős vár a TM 
istenünk. Sőt épültek olyan temp
lomok, amelyek formájukkal is 

hirdették az erős vár gondolatát. A szolnoki templom tornya a 
wittenbergi vártemplom tornyának formáját mutatja. (1932-ben 
épült.) 

7. Az egyházi élet megélénkülésének másik jele az volt, hogy 
a gyülekezetek és konferenciák nagy kedvvel és szívből tanultak 

A szolnoki templom. 
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új énekeket. Ezeknek egy része azonban voltaképpen régi ének. 
Luther énekei, a régi magyar istenes énekek, az északi evangélikus 
népek — kivál t a f innek — kegyes énekei és m é g m á s énekek is ú j , 
élénk hangot hoztak éneklésünkbe. A Keresztyén Énekeskönyv Űj 
Részének egyik gyönyörű éneke Luther Márton pünkösdi him
nusza: 

0 jöjj teremtő Szentlélek, 
Látogasd meg a te néped. 
És adj minden teremtménynek 
Vigűígfetiósí, békességet. 

Vigasztalást kérünk tőled. 
Ajándéka a Legfőbbnek; 
Gyógyítónk vagy, drága kenet, 
Élő forrás, hő szeretet. 

Te vagy a jó teljessége. 
Isten ujja, dicsősége. 
Ki az Igét mindeneknek 
Saját nyelvén megjelented. 

Világíts be értelmünkbe, , 
Szeretetet adj szívünkbe; 
Ismered a gyengeségünk. 
Te légy a mi erősségünk. 

Távol tartsd az ellenséget. 
Adj állandó békességet. 
Hogy tégedet el ne hagyjunk 
És lelkünkben kárt ne valljunk. 

Add ismernünk Istenünket, 
Krisztust, a mi vezérünket, 
S előtted is. ó jó Mester, 
Meghajolnunk tisztelettel. 

Dicsőség a rni Atyánknak 
S megdicsőült szent Fiának 
A Lélekkel egyetemben 
Ügy a földön, m<lnt a mennyben! 

a) Luther így irta le pecsétjét: „A kereszt legyen az első, feketén, 
6aí"wbe helyezve, ez pedig természetes színű. Ezzel arra akarom maga
mat emlékeztetni, hagy a Megfeszítettben való hit üdvözít bennünket. 
Ugyanis csaik aikkor igazulunk meg, ha szívből hiszüink (Sóm. 10, 10). Jól
lehet a kereszit ftíkete, mert megöl, és kell, hogy fájjon is, méigis meg
hagyja a síávet saját színóbetn, nem rontja meg a természetet, ti. nem 
öldököl, hanem élett«n tart. Az igaz em-ber ugyanis hit által él, més-
pedig a Keresztrefeszítettben való hit által. — Ez a szív fehér rózsa 
közepén legyen, annak kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalással 
és békességgel ajándékoz meg, és egyenesen egy fehér, üde rózsába 
helyez. Minthogy- pedig ez nem olyan békesség és öröm, nmint amilyent 
a világ, ad, azért legyen a rózsa fehér és ne piros. A fehér szín ugyanis 
a lelkek és az angyalok színe. — Ez a rózsia égszímlkék meaíben legyen, 
mert az ilyen lelki, és hitbeli öröm az eljövendő memiyei Örömnek kez
dete. Ez azonban a lélekben és hitben már most megvan, a reménység 
által előre izleljiik. Jóllehet most még nem érzékeljük. — A mező körül 
arany gyűrű legyen- jelezze, hogy ez a mennyei üdvösság öröikké tart, 
és nincs végestíha; emeüiett értékesebb minden örömnél és vagyonnál, 
amint az aran.v a legnemesebb és legértékesebb fém." — Luther leírá
sában nincs szó a zöld rózsalevelekről (a szirorrúeivélek mögötti, köziti 
csészelevelekről), de a Luijhor korából származó eredeti átarázol&iokon 
ezek IS megvannak. — A Luther-rózsával kapcsolatban so^tszor olvas
hatjuk e7t a kis verset; 

Rózsákon jár Krisztus híve. 
Ha keresztet hordoz szíve. 

69 



+HALAL::?IFÜ^NKOD+ 
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b) A megelevenedett egyházi 
1 élet számottevő megnyilvárailása 
I volt a diakónia (szeretetszolgálat), 
1 különösen a női diakónia. — Az 

egyházi művészet terén szintén mu-
tatlkozoitt a megúáihodás. A megúj-

1 hodó egyházi művészet jeles mun-
I kása volt Révész István lelkész 
I (1915—1944). íMegkapó alkotása egyik 
= fali szőnyegének tervezése: „Győze-
1 lem a halál lelett", ezzel a bibliai 

igével: „Halál! hol a te fullánkod? 
Pokol, hol a te diadalmad? De hála 

^ az Istennek, aki a diadalmat adja 
a m.i Urunik, a Jézus Krisztus által" 
(1. Kor. 15, 55—57). 

Révész István: 
Győzelem a halál felett 

25. EGYHÁZUNK A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN 
1. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya ezt mondja a vallás

ról és az egyházról: „A Magyar Népköztársaság biztosítja a pol
gárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának 

• jogát. A lelkiisrtíereti szabadság biztosításának érdekében a Magyar 
Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól". (54. §.) 
Az Alkotmány tehát az evangélikusoknak is biztosítja azt a jogot, 
hogy szabadon gyakorolhatják evangélikus vallásukat. Ugyanígy 
egyházunkra, a Magyarországi Evangélikus Egyházra is vonatkozik 
az Alkotmánynak az a megállapítása, hogy a Magyar Népköztár
saság az egyházat különválasztja az államtól. 

2. Ezek az elvek m á r abban az egyezményben érvényesültek, 
amely 1948-ban egyházunk és a magyar állam kormánya között 
jött létre. Az egyezmény megállapítja az egyházi élet szabad mű
ködését: szabad az egyház hitbeli tevékenysége, például istentis2-
teletek tartása, a bibliaterjesztés, a szeretetmunka végzése, az egy
ház önkormányzati tevékenysége. 

Az egyezmény anyagi tekintetben a különválasztást — az egy
ház különválasztását az államtól — ekképpen szabályozta: az állam 
a korábbi mér tékben tovább is támogatja az egyházat, addig, amíg 
az egyház anyagi tekintetben meg n e m erősödik; támogatását öt 
évenkint huszonöt százalékkal csökkenti, és 1968 végével meg-
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szünteti. Ez az anyagi támogatás egyaránt kiterjed személyekre 
és intézményekre. 

3. Ugyanilyen tartalmú egyezményt kötött a magyar állam kor
mánya a többi történelnii egyházzal is. 

A törvényesen elismert vallásfelekezetek (baptista, metodista) 
— néhány más keresztyén felekezettel együtt — a Szabad Egyházak 
Szövetségében tömörültek. 

Valamennyi egyháznak az állammal közös ügyeit az állam ré
széről a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala (előbb: 
Állami Egyházügyi Hivatal) intézi. 

a) A lelkészek államd fizetéskiegészítésének közkeletű neve: kongrua. 
A kongrua latin eredetű szó, jelentése: megEelelő. 

b) Az áillamd anyaigi támogatásnak (államsef/élymk) negyed résznyi 
csökkenése óta (1954) egyházunkinak: is más forrásokból kell pótolnia a 
kiesett összeget. Ezétt niagyoin szükséges, hogy az egyihéz minden tagja 
ismerje egyházuník gondjtaDt és ibuagsini részt vegyen egyiháziközsége és az 
egytjiáz intézanéínyed íenntartAásálban. Egyházunk a Köz^xaiti Alap meg
szervezőével akarja megoldani az anyagi fenntartás ügyét. 

26. EGYHAZUNK SZERVEZETE ÉS KORMÁNYZATA 
1. A Magyarországi Evangélikus Egyházban az alapfokú szer

vezet az egyházközség. Az egyházközség az evangélikus hívek 
helybeli közössége a gyülekezeti lelkész pásztori vezetése alatt. Az 
egyházközség rendszerint azoknak az evangélikusoknak a szerve
zete, akik a gyülekezeti istentiszteleten szent közösségben, együt
tesen élnek az igével és a szentségekkel. Mégis a legtöbb egyház
község területe túlterjed azon a kötegen vagy városon, amelyben 
a lelkészi hivatal van. Ilyen esetben az egyházkö^gen belül meg
különböztetjük az anyaegyházközséget (ott van a gyülekezeti lel
kész hivatala), leány- vagy fiókegyházközséget és a szórványhelye
ket. A leány- vagy fiókegyházközségben (filiában) a hívek külön 
belyi szervezetet aŰcotnak, de helyben nincs lelkészi hivatal. A szór-
ványheiyeken a hívek helységenkint nincsenek külön, szervezve. 

Az egyházköségek száma 323. 
2. Több egyházközség együtt alkotja az egyházmegyét. (Az 

egyházmegye régebbi neve esperesség.) Az egyházmegyék hatáirai 
nagyjából egyeznek a megyék határaival. Azonban némely egyház-
níegye két megye egyházköz.ségeit foglalja magában; viszont Buda
pesten és Békés megyében két-két egyházmegyénk van. 

Az egyházmegyék száma 16. 
3. Nyolc-nyolc egyházmegyének még magasabb szervezete az 

egyházkerület. Ez a nevük: Déli Evangélikus Egyházkerület és 
Északi Evangélikus Egyházkerület. Elválasztó határuk úgy halad 
át Budapesten, hogy a budai rész az Északi, a pesti rész a Déli 
Egyházkerülethez tartozik. Mindkettőben a püspöki székhely Buda
pest. 
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A borsodTiúdasdi templom. A nyíTSZöllősi templom. 

4. Egyházunk legmagasabb szervezete az egyházegyetem. Ez 
magában foglalja a két egyházkerületet és egyházunk országos in
tézményeit. 

5. Mindezeket a szervezeteket önkormányzati testületeknek is 
nevezzük, mert sajátmagukat kűrmányozzák. Ugyanakkor a felsőbb 
szervezetek az alsóbbak felett hatóságok, arra valók, hogy segítsék, 
irányítsák, rendezzék az alsóbb szervezetek, főképpen az egyház
községek életét. 

Mindegyik önkormányzati testületben van közgyűlés, tanács 
(presbitérium), elnökség: ezek a szervek végzik egyházunk kor
mányzását és igazgatását. Az elnökségben a nem-lelkésznek „fel
ügyelő" a címe. 

6. Hogyan történik egyházunk igazgatása? Figyeljük meg ezt 
egy egyházközségi presbitérium (egyháztanács) ülésén! A gs^üleke-
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zeti lelkész és az egyházközségi felügyelő elnököl rajta. Ök ter
jesztik elő azokat az ügyeket, amelyekben az egyháztanácsnak hatá
roznia keU. 

Minden évben feladata az e^háztanácsnak, hogy megáUapítsa 
az egyházközség évi költségelőitányzatát (költségvetését); a költ
ségvetésben azt veszik számba, hogy milyen anyagi szükségletei 
lesznek a következő évben az egyházközségnek, és mi lesz rájuk 
a fedezet, vagyis: mennyit lehet remélni az egyháztagok megaján
lásából, adományaiból vagy esetieg más forrásból. Ugyanakkor az 
egyháztanács azt is számba veszi, hogy az egyházközség mennjdvel 
köteles hozzájárulni a felsőbb egyházi közületek, intézmények fenn
tartásához. Az egyháztanács többek között megáillapítja, menn3rit 
szándékozik adni az egyházközség a szeretetszolgálatra, mennyivel 
járul hozzá a lelkészképzéshez. 

Ugyancsak évenkint tárgyalja az- egyháztanács az egyház
község zárszámadását. Ebben azt állapítják meg, mi volt az egy
házközség bevétele, mi volt a kiadása az elmúlt esztendőben. Az 
ilyen számadó tanácskozáson az egyházközség meg is bírálja ma
gát, vajon helyes volt-e az egyházközség háztartása, gazdálkodása, 
jó és hű volt-e a sáfárkodás az egyházközség jövedelmével és javai
val, például tataroztatta-e — ha szükséges volt — a templomot, a 
lelkészlakást, adott-e képessége szerint a szeretetszolgálatra, a Gyü
lekezeti Segélyre, részt vett-e külön valamelyik közeli szeretet-
intézményünk gondjaiban. 

Az egyháztanáos arról is gondoskodik, hogy a megajánlásokat 
begyűjtsék, az egész egyházközség jól ismerje az egyház összes* 
anyagi szükségletét, a hívek mind érezzék magukat felelősnek azért, 
hogy egyházunk országszerte egészen betöltse szolgálatát. 

Nagy a hatásköre az egyházközségi presbitériumnak a gyüle
kezeti lelkész alkalmiazásában. 

Az egyházközség tanácsa állapítja meg az egyházközség szava
zatát, amikor az egyházmegye esperest, az egyházkerület püspö
köt választ. Az esperesnek az a feladata, hogy az egyházmegyéhez 
tartozó egyházközségekben vigyázzon az egyházi élet jó rendjére. 
A püspök az egyházkerület összes egyházközségeiben őrködik, hogy 
az egyházban minden ékesen, jórendben történjék. Különösen is 
feladata, hogy felavassa a lelkészeket, felszentelje a templomokat, 
rendszeresen látogassa a gyülekezeteket. 

Az egyházközség presbitériumának végül még az is feladata, 
hogy elők^zítse azokat az üdéke t , amelyek az egyházközség köz
gyűlése elé kerülnek. 

Ezért olyan fontos dolog az egyházközségi presbitérium mun
kája! Ezért nagy megtiszteltetés, megbecsülés, ha valakit az egy
házközség közgyűlése presbiteiré választ! Ezért nagy tisztesség, ha 
valaki mint presbiter részt vehet az egyház ügyeinek intézésében! 
Ezért nagy a felelőssége is minden presbiternek! 
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7. Egyházunk törvényhozó és legfőbb intézkedő gyűlése a zsi
nat. A zsinat határozta el 1948-ban az egyezmény megkötését az 
állam kormányával . A zsinaton tör tént 1952-ben egyházunk terü
leti beosztásának újjárendezése. 1953-ban a zsinat három új tör-. 
vényt hozott (az egyházi hivatalról és az egyház munkásairól ; az 
egyház háztartásáról ; az egyház szeretetszolgálatáról). 

a) A Déli EvangéUkus Effyházheriíletben az egyházmegyék: Kelet-
Békési, Nyugat-Békési, Csongrád-SzoLiioká, Bács-^Kiskun, Pest megyei. 
Pesríi, Tictoa-Baranyaa, Somogy-2ialai Evanigéükus Egyházmegye. 

Az Északi Evangélikus Egyházherüleíben az egyházmegyék.: Hajdu-
Szabolcsi, Borsod-Hevesd, Nógrádi, Budai, Fejér-Kamáramá, Vesziprémii, 
Győr-Saprond, Vasd Evan^liíkus Bgyhéamegye. 

27. EGYHÁZUNK LELKÉSZKÉPZÉSE ÉS SAJTÖMUNKÁJA 

1. „Az igaz papság tük re" című drámában Sztárai Mihály el
mondatja az evangélikus pappal, miképpen lett pappá. A püspök 
öszegyűjtötte a környék tudós lelkészeit és a híveket. Megvizsgáz
tatta a lelkészjelölteket. Tudakozott életük felől is. Néhányszor 
megprédikáltatta őket a gyülekezet előtt. Ügy tet te aztán őket 
pappá; elbocsátotta őket, ahová a keresztyéneknek szükségük volt 
rájuk. 

Azóta is ekképpen történik egyházunkban a lelkészek avatása. 
A püspök azokat küldi k i az egyházba lelkészeknek, akik kellőkép
pen felkészültek és alkalmasak e szolgálatra. 

A lelkészképzés egyházunkban a Teológiai Akadémián — Bu
dapesten — történik. A Teológiai Akadémia hallgatóinak a diák
otthona a Lelkésznevelő Intézet. 

A Teológiai Akadémia hallgatóit rövidesen teológusoknak szok
ták nevezni. Ez rendjén való, mer t ez a szó: teológus annyi, mint 
a teológia művelője. A teológia görög szó, ezt jelenti : tudomány 
Istenről. 

2. Egyházunkban a teológia művelésére hivatva van minden 
lelkész, hiszen a lelkészi szolgálat szorosan összekapcsolódik a 
teológia művelésével. Egyházunkban -— többek között — azért fo
lyik teológiai munka, hogy az egyház tagjai, a gyülekezetek igazi, 
jó prédikációt halljanak az istentiszteleten. A teológiai könyvek 
is azért vannak, hogy — közvetlenül vagy közvetve — az evangé-
liom tiszta hirdetését szolgálják. 

3. A tudományos teológiai irodalom és minden más egyházi 
^'''odalom szervezését egyházunkban a Sajtóosztály végzi. 

A Sajtóosztály — pontosan: Evangélikus Sajtó
osztály — két folyóiratot ad ki. Az egyik az Evangélikus Élet című 
hetilap. A másik a Lelfcipószíor című havi folyóirat, ez az utóbbi 
=* lelkészek szakfolyóirata. A Sajtóosztály évenkint kiadja az Evan-
yélikus Naptári és a Biblia rendszeres olvasásához az Ütmutatót. 
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1953-ban új fordításban adta ki Luther Márton Kiskátéját. 1954-
ben konfirmációi ká té t adott ki. 1955-ben legjelentősebb kiadványa 
volt a Dunántúl i „Keresztyén Énekeskönyv" Üj Résszel. 1957-ben 
kiadta egyházunk hitvallási iratainak, a Konkordia Könyvnek első 
két kötetét . 

4. Egyházunk sajtómunkájában a legfontosabb az a munka, 
amely a Biblia új fordítására i rányul. Ez a munka más egyházak
kal karöltve történik. Egyházunk tudósai is részt vesznek az új 
magyar bibliafordításban. 

5. A Sajtóosztály fontos feladata még az egyházi irodalom ter
jesztése, ezen belül pedig legfontosabb hivatása a hibliaterjesztés. 

Minden egyházközségbén megvan az iratterjesztés szolgálata. 

a) A teológia az Istemröl szóló tudomámy. Mondjuk így is: az Isten 
igSjéniek a tudoirniánya. Isten ugyanis kmyilatkozitatta magát; Öt csakis 
ebből a kinyiilatíkoztaitásból ismieríhetj'üjk meg; ezzéi a kinyltetikoztatással 
íogiaikczik a töciógus. Ezérrt a teol<ágia m.űvelőiinek kiváltlképpen az a 
dolguk, hogy a Bdibliát minél jobbam megísinierjék, a feiblaáról az igaz 
ismereteket összefoglaljiák. Azon kívül arra törekszenek, hogy minél 
jobban megismerjék mindazt, amd toaipcsolaitbain van Isten igéjével. így 
tartozik bele a teológiába az egyiháztörténelefm is. Az egyiiáztörtémeleim 
ugyanis eűsősor'bain azoikart az ismereteket foglalja össze, amelyek a/. 
evamigéliom hirdetésének a történetére vanatkozaiak. Mi is most azért 
tanuljuk a hazai, égyháztörténelmet, hogy egyre több ismeretülnik legyen 
Krisztus evamgáfláománaik bataknáról (Róm, 1, 16—17). — Azt is szoktuk 
mondani a teológiáról, hogy az egyház tudománya, mert az egyház 
munkásai a teológiából kaipjiák tudományukat szolgálatukhoz. 

b) Vrbán Ernő „Krisztid keresztje" című, teológiai doktori érteke
zéséből (1941): 

„Olyan magyar nyelven és cilyan. egyszerűséggel szeaTettem volna. írnlr 
hogy minden goüidolkodó és elmélyedő ember, theológi^ és gyülekezeti 
tag egyaráinit, haszonnal forgathassa könj^vemet. Jól tudom, hogy ez a 
szándékom nem sikerült teljes mértéfcten. Túl sok eifogultság és terhef 
örökség nehezíti meg az ilyen vállalkozást mind a szerző, mind az ol
vasók részéről. Mégis azzal a jóreménysíggel bocsátom útjára könyve
mel, hogy eljut clyan híveknek is a közébe, akik nem hiivatalos szolgái 
az egyháznak. Arra kérem őket, hogy hagyják ei a számukra érdektelen 
gjomriolatsocakat, az anselmusi (ejtsd: ánzeknuszi) theológia feladatával 
és módszerével foglalkozó két fejezetet. Nem könnyű olvasmány a köny
vem: időt, kedvet és erőt megkívánó szeUemi erőfeszítés a végigolvasáea, 
de a szeilemd gyönyörűsé'gem kívül bizonyosan lelki gyarapodás, az igében 
való éoülés és hitünk elmélyülése lehet a gyümölcse. Isten S7.aibad tet
széséből. Azért fordulok a magyar keresztyénség szélesebb rétegeihez, 
mert meggyőződésem, hogy nemcsak az egyház tanítóinak és gyüleke
zeti lelkipásztorainak, hanem az egyház élő és öntudatos tagjainak is 
szükségük van arra, hogy letelepedjenek az egyetemes keresztyén anya
szentegyház nagy bizonjTságtevŐinieik és ' keresztyén gandolkodóinak lába
hoz. Az egyháai élet elevensége el sem képzelhető a ,,szentek" közötti 
beszélgetés nélkül. De nemcsak kontánsainWkial, a körülöttünlk és velünk 
élő testvérekkel keU sotokal sasorosaibb, meghitiobb társalkodó viszonyba 
lépnünk, hanem a már elihunj^ és Istdn közelében szolgáló sKentekkel 

76 • :f 



is fel kell vennünk a beszélgető kapcsolatot. A ma élőkkel kölcsönös, 
kétoldalú lehet ez a közösség, a régiekkel, eleinkkel csaik egyoldalú: hall
gatnunk kelil reájtűc. Fej. kell vetnünk előttük égető kérdéseinket, de míg 
inkább nyitott szívvel ikell hallgatózniHik mandanivalójukra," 

(Urbán Ernő a „szentek"-ről a Szentírás szóhaszmálata szerint szól. 
Vö. Róm.. 1, 7. 16, 15. 2. Kor. 1, 1. Ef. 1, 1. Kol. 3, 12.) 

b) Gáncs Aladár 1929-b6n a Brit és Külföldi Bibliatáriulat 125 éves 
jubileuma alkalmából bibliamagyarázatot tartott Zakariás 5, 1—4. alap
ján „A repülő könyv" címmel. A „Serkenj föl, aki aluszol" című kötet
ből: 

„Feltűnő ebben a látomásban, hogy a Könyvet repülőnek mutatja 
be. A könyv nem szokott repülni. Mit jelenthet nála a repülés? 

A repülés a leggyorsabb közlekedési forma. A legjobb mód, hogy 
valarrü rövid idő alatt minél többekhez eljusson. A Könyv repülése azt 
juttatja kifejezésre, hogy nincs még valami, aminek elterjedésére na
gyobb szükség volna, -mint a Biblia. Itt érkezünk el Zakariás látomásá
nak le-gcsodiálatoJabb pontj;ához. Ahhoz, hogy ő ezt a látomást akkor 
látta, amikor Gutenberg népánek ősei még valahol Ázsia mélyén szuny-
nyadtak, amikor még híre sem volt Biblia-fordításnak, p:stai szállító
leveleknek, gyarssajtóínak és kolportőröknek (= könyvterjesztőknek). S 
hogy ez a prófécia az Isten Igéje Kdnyvének elterjedéséről ol.y csodála
tosan, oly szemrnelláthatólag betelt, erről szól a mi ünneplésünk! Erről 
szállnak fel csodálikozádaink a Bibliatársulat munkájának 125 éves 
határköve mellől, ebből hálaéneke'nk és áldó imáink az Orhoz, a nagy 
Jehova-Istenhez és a Szentháromság egy igaz Istenhez. Ébresztés, biz
tatás száll ebből felénk; Nézd, Isten ügye diadalmas ügy ezen a vilá
gon! Az Irásck nemcsak vannak, haaiem betelnek. Betelnek nagyban, 
nélki;led és tőled függetlenül. Mennyivel inkább kicsiben, nálad, veled 
kapcsolatbain! 

De hogy .illetéktelenül ne üljünk a Bibliáról való látomásolí 
éts nagy beteifeiek tribünjein, engedjük, hog>' teljes útját hozzánk is 
megtehesse ez a Kan>"v! Mert a végső kérdés ráan nézve és rád nézve, 
ki itt ülsz és részt veszel a aagj' jubileuan:ban, nem az, hogy mekkora 
utat tett mi.eg a repülő Könyv a világon, hanem hogy megrtette-e útját 
hozzám és hozzád! 

Találkoztál-e már a repülő Könj'^'vel?" 

28. EGYHAZUNK SZERETETSZOLGÁLATA 

1. A Magyarországi Evangélikus Egyházban az intézményes 
szeretetszolgálat három nagy munkaterüle ten folyik. Szeretetszol
gálat történik egyesek felé, gyülekezetek felé, nyugdíjas egyházi 
niunkások felé. A szeretetmunka a keresztyén hit gyümölcse. Fele
baráti szeretetre inti és hívja az egyházat és tagjait Jézus Krisztus 
parancsa és példája egyaránt . 

Jézus ezt mondta taní tványainak: „Üj parancsolatot adok nek
tek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, ti is 
úgĵ ^ szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." (János evangélioma 
13,34—35. Vö. Máté 22,34—40. Ján. ev. 13,15; 15,10—14.) 
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2. Egyházunk a szereteímunkát a rászoruló felebarátok felé 
többféleképpen végzi. A hit gyümölcse az is, ha egy keresztyén 
hálából Isten iránt és szeretetből embertársa iránt segít egy rá
szoruló emberen. A szeretetszolgálát általános formája az egyes 
gj'ülekezetek szeretetmunkája, rászoruló tagjaik segélyezése. Van
nak azután egyházunknak külön szeretetintézményei is. A szeretet
intézményekben végzett munkát diakóniának nevezzük. Ilyen munka 
öregotthonokban, árvaházakban, egészségügyi gyermekotthonokban 
történik. 

Az egyes szeretetintézmények fenntartói azok, az egyházközsé
gek, amelyeknek a területén vannak. De valamennyi egyházközség 
részt vállal egy vagy több szeretetintézmény támogatásából. A gyü
lekezetek. áldozatkészsége teszi tehát lehetővé a szeretetmunkát. A 
gyülekezetek adománya pedig a gyülekezeti tagok adományaiból 
tevődik össze, főképpen a szorgalmas templom járó hívek adako
zásából. Sokan vannak a szórványban élő hívek között, akik pos
tán rendszeresen küldik adománjmkat a diakónia céljaira. 

Egyházunk a szeretetmunkában sokra, teljességre törekszik, de 
kicsinysége miatt mindent nem tud megvalósítani, amit szíve és 
szándéka szerint akarna. 

3. A gyülekezetek egymást segítő, kölcsönös szeretetmunkáját 
a Gyülekezeti Segély végzi, Ez az intézmény folytatja a Gyáminté
zet (Gusztáv Adolf Gyámintézet) közel száz éves múltú munkáját 
íjvről évre gyűjtés történik az egyházközségekben a Gyülekezeti 
Segély céljára. Ez a cél pedig az, hogy az építkező, szervezkedő 
vagy nagy szórványú gyülekezetek segítségben részesüljenek a 
többi gyülekezetektől. 

4. Az egyház alkalmazottai felé a szeretetmunka elsősorban 
arra irányul, hogy a lelkészek Öregségükben nyugdíjat kapjanak. 
Van egy szeretetotthon is nyugdíjas papok részére, ez Gyenesdiáson 
van (Keszthely közelében). Az Özvegy Papnék Otthona (Kistar-
csán, Cinkota közelében) 1957-ben már 25 év távolából emlékezett 
alapítóiról. 

5. Egyházunk szeretetszolgálatának egy további fontos terü
lete a hékemunka. Igehirdetésünkkel és az emberek egyetemes sze
retetével részt veszünk a világ békéjének munkálásában és védel
mében. 

Egyházunk szervezett módon is, az evangélikus egyházi bizott
ság útján, részt vesz az Országos Béketanács működésében, ezen 
a réven belekapcsolódik a béke védelmének világmozgalmába is. 
Egyházunk' békebizottsága azon munkálkodik,' hogy hazánk népe 
mindenestől, osztatlanul akarja a világ népeinek békés, munkás, 
boldog életét. Egyházunk azzal az intéssel és tanítással is munkálja 
a béke védelmét, hogy a Teremtő Isten a természet erőit az embe
riség életének javára, nem embergyilkolásra szánta. 

Hallgatunk az igére: „Ha azt mondja valaki: Szeretem az Is
tent, és gj'űlöli az atyjafiát, hazug ember, mert aki nem szereti 
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az atyjafiát, akit látott, nem szeretheti az Istent, akit nem látott. 
Ezt a parancsolatot is vettük tőle, hogy aki szereti az Istent, sze
resse a maga atyjafiát is." (I. János 4,20—21.) 

29. EGYHAZUNK KAPCSOLATAI AZ EGYHAZAKKAL 

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház kapcsolatai az egyhá
zakkal igen sok irányúak. Vegyük szemügyre a kapcsolatokat külö
nösen is három irányban. 

2. Egyházunk részt vesz az Evangélikus Világszövetség munká
jában. Az Evangélikus Világszövetség 1947-ben alakult meg Lund-
ban (Svédország), de már a XIX század második felében egyre 
égőbb volt a vágy a világ evangélikus egyházaiban, hogy tartsanak 
egymással bensőséges kapcsolatot. Ez a törekvés mind határozot
tabb formát öltött. A második világhábom után a segítésre kész 
evangélikus egyházak szeretettel a segítésre szoruló evangélikus 
egyházak támogatására jöttek, felújították a korábbi kapcsolatokat. 
így azután szervezetileg is megvalósult az Evangélikus Világszövet
ség. A világ evangélikusságának a többsége fogott benne össze. 
Segítik egymást gondjaik hordozásában, a teológiai munkában, a 
misszióban. Az Evangélikus Világszövetség öt évenkint tartja világ
gyűléseit. 

Az evangélikusság lélekszáma a világon meghaladja a hetven 
milliót. A protestáns egyházak között az evangélikus egyháznak a 
lélekszáma a legmagasabb. Az evangélikusságból három tömb emel
kedik ki: a német, a skandináv és az északamerikai evangélikus-
áág. 

Egyházunk külön is keresi és ápolja kapcsolatát a szomszédos 
országok evangélikus egyházaival. 

3. Egyházunk kapcsolatainak második fő iránya ökuvienikus 
jellegű. 

Hazánkban egyházunk a református egyházzal van a legszoro
sabb kapcsolatban. Kapcsolatuk alapja a reformáció. Évszázadokon 
át közös volt a sorsuk és a harcuk. A nápolyi gályapadokon egy
más mellett ültek evangélikus és református prédikátorok. 1848-ban 
együtt örült a két egyház a bevett vallásfelekezetek egyenjogúsá
gának. Mai együttműködésük szép példája a közös bibliafordító 
munka. 

Egyházunk, a református egyház, a baptista egyház és a meto
dista egyház küldöttei együttesen alkotják a Magyarországi Egy
házak Ökumenikus Tanácsát. 

Az ökumenikus szó görög eredetű. Az ökumené eredetileg az 
emberektől lakott világ egészét jelentette. Az ökumenikus szót 
sokáig azokra a zsinatokra alkalmazták, amelyekre a püspökök 
Keletről — Nyugatról mind összegyűltek. Ugyanígy ez a szó ma 
is a keresztyén egyházak együvétartozására utal. 
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Ezt az együvétartozást jut
tatja kifejezésre hazai viszonylat
ban a Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsa. Világvi
szonylatban pedig az Egyházak 
Világtanácsa hordozza az ökume-
né gondolatát. 

Egyházunk kezdettől fogva 
részt vett az ökumenikus mozgal
makban. Az Egyházak Világtaná
csának megalakítását 1948-ban 
Amsterdamban (ámszterdám) ha
tározták el. Világg5rűléseit hat 
évenkint tartja. Folyamatos mun
kája pedig arra irányul, hogy az 
egyházak ismerjék meg egymást 
és működjenek együtt. Egyhá
zunk éppen úgy tagja az Egyhá
zak Világtanácsának, amint az 
Evangélikus Világszövetségnek. 

4. A XX. század egyháztörté
netében már is nevezetességre ju
tottak az ifjú egyházak. Jó és he
lyes, hogyha figyelünk rájuk. 
Példát is vehetünk tőlük. 

Ifjú egyházaknak azokat az 
egyházakat nevezzük, amelyek a 
missziói munkaterületen nemrég 
önállósultak. A misszionáriusok 
munkája nyomán keletkezett gyü
lekezetek korábban rendszerint 
annak az egyháznak a vezet&e 
alatt éltek, amely egyház a misz-
szionáriusokat oda küldte. Külö

nösen a második világháború késztette a missziói munkaterületen 
keletkezett gjnilekezeteket, hogy rendezkedjenek be önnállóságra 
Hitvallásaik szerint, vidékenkint magasabb fokú egyházi szerve
zetekbe tömörültek. 

Az ifjú egyházaknak hármas az önállósági törekvése. Arra 
törekszenek, hogy vezetőiket maguk válasszák a maguk köréből, 
vezetőik ne legyenek többé idegen országbeliek, hanem a bennszü
lött egyházi munkások közül valók. Bennszülött került — pél
dául — a közelmúltban a délindiai Tamul Evangélikus Egyház 
élére, a trankebári püspöki tiszteégbe. Az ifjú egyházak másodszor 
önfenntartásra törekszenek; nem akarnak többé rászorulni annak 
az egyháznak a támogatására, amely azelőtt a missziónál iusokat 
odaküldte és el is tartotta. Harmadik törekvésük, hogy maguk is 
végezzenek missziói munkát, térítő bizonyságtételt, mégpedig első

ül somsálvbányatelepi templom, 
az &vMngélikiLs és a reform&his 

gyülekezet használatára 
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sorban népük nem keresztyén tagjai között, de a szomszédos népek
nél is, sőt távolabbi missziói munkaterületeken is. Nemrég még 
közéjük jöttek a misszionáriusok, most már tőlük mennek más 
népek közé az ő misszionáriusaik. 

Ezek az ifjú egyházak ott találhatók mind az Egyházak Világ
tanácsában, mind az Evangélikus Világszövetségben. Képviselőik
kel egyházunk népe is találkozott 1956-ban, amikor az Egyházak 
Világtanácsának Központi Bizottsága hazánkban tartotta ülését. 

5. Énekeskönyvünk új énekei közt különösen is kifejezi az 
összetartozás gondolatát a következő (a 754. sz.) ének: 

Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat, 
ts nincsen Észak, Dél, 
Csak egy szeretetközösség. 
Hol földön ember él. 
Benne eggyé lesz minden szív, 
És testvérre talál. 
Mert összeköt szolgálata. 
Mint szent aranyfonál. 
Jer, fogjunk kezet egy hitben. 
Bár más színünk., fajunk. 
Egy Atyánk van mindnyájunknak: 
Hát testvérek vcugyunk. 
Egymásra lel Kelet, Nyugat 
Krisztusban, Észak, Dél 
£s mÁnden keresztyén lélek. 
Ki itt a földön él. 

30. „VELETEK VAGYOK A VILÁG VÉGEZETÉIG" 

1. Jézus Krisztus a missziói parancsot hatalmas Ígérettel foly
tatta: „És íme én veletek vagyok minden napon a világ végeze
téig". (Máté evangélioma 28,20.) Magkor meg ezt ígérte: „Ahol 
ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük". (Máté evangélioma 18,20.) 

Jézus Krisztus ígéretei alapján egyházunk bizonyos abban, 
hogy az istentiszteleten jelen van Jézus Krisztus, jelen van igéjé
ben. Leginkább az istentiszteleten válik láthatóvá Jézus Krisztus 
o-nyaszentegyházánák a története. Minden evangélikus istentiszte
let arra van hivatva, hogy megvalósuljon benne Jézus Krisztus 
ígérete és parancsa. Minden evangélikus istentisztelet összekötő 
kapocs az egyház múltja és az egyház jövője között. 

2. Egyházunkban 1936 adventje óta használatos az istentiszte
letnek az a rendié, amellyel gyülekezeteinkben ma is élünk. Ami
kor bevezették, sok szó esett arról, hogy milyen mozzanatokból 
tevődik össze egyházunk istentisztelete. Hasznos, ha újra meg újra 
tudatosítjuk, mi is történik az istentiszteletben. 
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A -gyülekezet éneke után a lelkész az oltárnál az Atya, Fiú, 
Szentlélek Szentháromság egy igaz Isten nevében megkezdi a szent 
szolgálatot. Bevezető igét mond az egyházi esztendő rendje sze
rint. A lelkész és a gyülekezet bűnbánó imádságban meggyónja 
bűnösségét az Istennek, és kéri Isten bocsánatát. A lelkész hirdeti 
Isten kegyelmét. A lelkész és a gyülekezet az Apostoli Hitvallással 
megvallja hitét az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Az eddigi 
mozzanatokat a gyülekezet egy-egj' énekverssel köti össze. A lel
kész és a gyülekezet imádkozik. A lelkész felolvassa az oltár előtti 
felolvasásra rendelt szentírási szakaszt. — A gyülekezet újabb 
éneke után a lelkész a szószékről felolvassa az alapigét és hirdeti 
Jézus Krisztus evangéliomát, más szóval prédikál. Prédikációjában 
megszólal az evangéliom hirdetésétől elválaszthatatlanul Isten tör
vénye. A prédikáció végeztével a lelkész és a gyülekezet imádko
zik. A gyülekezet egy énekversben Istentől azt kéri, hogy tegye gyü
mölcsözővé a hallott igét. Ez után közli a lelkész a gyülekezettel 
az egyházi élettel kapcsolatos tudnivalókat. A lelkész szószéki és 
újabb oltári szolgálata között a gyülekezet vagy énekkar énekel. 
Igen sok gyülekezetben ez alatt az ének alatt történik a perselybe 
adakozás. (Offertórium.) — A lelkész az oltárnál állva, a gyüleke
zettel együtt elmondja az Űrtől tanult imádságot; a szent szolgálat 
befejezéséül az ároni áldással (4. Móz. 6,24—26.) megáldja Isten 
népét. A befejező ének után sok gyülekezetben vasárnapról vasár
napra van úrvacsora, a többiekben a gyülekezet szokása szerint élnek 
a hívek az úrvacsorával. — A keresztelést lehetőleg beillesztik a 
vasárnap délelőtti istentiszteletbe, mégpedig a befejező oltári szol
gálat elé. 

3. Az istentiszteleten az evangélium hirdetése által a Szent
lélek bűneink bocsánatát adja, megújít, és megszentel minket az 
örök életre. 

Luther Márton ezt írta a reformáció kezdetén az 1517. október 
31-én kitűzött tételei élén: „Amikor a mi Urunk és Mesterünk ezt 
mondta: tartsatok bűnbánatot.. . , azt akarta, hogy a hívők egész 
élete legyen bűnbánat." Minden istentisztelet felszóUtás, hogy tér
jünk meg, bánjuk meg bűneinket; minden istentisztelet Krisztus 
kegyelmének közlése: kapjuk bűneink bocsánatát. Ugyanezt viszi 
bennünk véghez a Szentlélek, amikor alázatosan és bizodalommal 
élünk Isten igéjével. 

Az istentiszteleten egj'szersmind hívogat is a Szentlélek. Gyűjti 
Krisztus seregét. Toborozza a tanítványok táborát. 

4. Ezért tanultuk a hazai egyháztörténelemhen is különös gond
dal, hogy mikor miképpen tarthattak az evangélikus gyülekezetek 
istentiszteletet, mikor milyen fordításban hallgatták és olvashatták 
eleink a Szentírást, mikor milyen szabadságuk volt templomuk épí
tésére és birtoklására. 

Az egyház története tanít bennünket hálaadásra az evangéliom 
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hirdetéséért, a Bibliáért, prédikációért, istentiszteletért, templomért , 
gyülekezetért. 

5. Reményik Sándor így köszönte meg egyik versében lelki
pásztorának, mi t kapot t tőle prédikációiban: 

. . . Jöttek óriás prédikátorok. 
És ostoroztak, és égbe ragadtak, — 
Csak ezt a szócskát: „én bűnös vagyok". 
Nem bírták velem úgy értetni meg. 
Ahogy Te tetted, én „kicsi papom". 
Általad lett a templom menedékem, 
És vigasztalásom, és otthonom. 
És Te tetted, hogy megértetteti én, 
Hogy mégis több az Evangélium, 
Több, mint a leggyönyörűbb költemény. 
És Te tetted, hogy fordulok magamba, 
S a szent vacsora után legalább 
Jobban vigyázok tettem>re, szavamra. 
Te tetted, hogy türelmesebb vagyok, 
Tudván: nagy dolog a kicsi dolog. 
Ledobhatatlan keresztem alatt 
— Ezt tó Te tetted — már meghajolok. 
Te tetted ezt, — a bús nevelő-évek, 
Szakadások, törések, temetések 
Csupán a segítségedre siettek. 
És látod, látod: ezt ismét Te tetted, 
Hogy bennem lassan életté remegnek 
A szók: „Kegyelem és békesség nektek". 

A kolozsvári templom oltára és szószéke. 
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a) Offertórium, latki szó = felajámiliás; az evaitigéMkus Istentisztelet
tel kaipcsolaitJban „adakozás" jekmt^ben szoktuk használni. Az oíffer-
tórium rendszeránit a gyülekezet szükségLet^ijneik a fedezetére szolgál, 
vanna'k azoiíbain országos affantóiiumdk is: ugyainiazon a vasárnapon 
vagy üarmepeai az ország valameiroyi gyüleikezetében' gyűjtenek ugyan
arra a célra, pl. a diakón'iára, a Gyütókeaeti Segélyre. 

h) ReTnényik Sándortól az idézet „Az én lelkipásztorom" című ver
séből való. Szeretett lelkipásztora Jírosi Andor kolozsvári lelkész, teo
lógiai tanár, esperes volt. Élt 1897-4Ő1 1944-ig. Öímaga is tudósa volt az 
istentisztelet tudományáinisk, a üturgikániak. Teológiiai tanári értekezé
sének befejezéséül idézte Luther mondását tongaud teraplomszenitélési 
beszédéből: „Az új temiplomban ne történjék más, irdm't az, hogy maga 
a mi szeretett Uruinik beszéljen velünk szent igéje által, és mi viszant 
Vele beszéljünk imádságban és dicsérő éneklésben." 

c) Luther wiomiásai az istentiszteletről, a Keresztyén Énekeskönyv 
Űj Részéből: 

„Aki meg akarja taiékui Krisztust, ammak először az egyházat kell 
megtalálnia. Az egyház pedig nem fa és kő, hanem a KrisztusiiLVŐk gyü
lekezete. Hozzájuk kell csatlakozni és megnézm, hogyan hisznek, élnek 
és tanítainak. KriszAus kétségkívül ott van náluk." 

„Az a legíöbb istenitiaztelet és az üminiepek ümieipe, hoigy gyakorlód 
magadat a kegyességben, megbeszéled és haUgíitod Isten igéjét." 

„Mivel tehát Isten igéje ennyire jelentős, hogy nélíüle nem lehet 
ünnepnapot me^zentelni, tudnunk keli, hogy Isten a hanmadik paran
csolatot meg akarja tartani, és megbüatet mindenkit, aki igéjét meg
veti, s nem akarja sem hallgatni, sem tanulni, különösen abban az idő
ben, amely arra rendeltetett." 

d) Luther szava Isten igéjéről a Nagy Kátéban <Konkordia Könyv, 
2. kötet, 111. lap): 

„Isten Í r j ének mindig szivedben, ajikadon és füledben kell haiag-
zania. Ha komolyan figyeljük, hallgatjuk és magyarázzuík az igét, áktajir 
van ereje arra, hogy sohasem marad meddő, hanem mindenkor új örö
met és áhítatot ébreszt, megtisztítja szivünket és, gondolatainkat. Mert 
Isten igéje iiem tétlen vagy holt, hanem élő és ható beszéd." 

e) Luther éneke, a Keresztyén Énekeskönyvben a 746. sz ének: 

Légyen velünk az 'Úristen 
Kegyelme és áldása, 
Szent arcával fényt derítsen 
örök éltünk útjára; 
Ismert legyen áldott műve, 
Mindenki őt kövesse, 
S Jézus Krisztus dicső neve 
A pogányt rrjegnyerhesse 
És Istenhez vezesse. 

Isten, szavunk hozzád kiált 
Háládatos lélekkel, 
S dicsőit az egész világ 
Magasztaló énekkel. 

Bíránk is vagy, a Valcmerő 
Gonoszságnak vesztére; 
Szent igéd a jó legelő 
Minden népnek üdvére. 
Ez visz igaz ösvényre. 

Isten, a föld minden népe 
Jóteitekkel dicsérjen; 
Gazdag lett a föld termése 
Szépen kikelt igédben. 
Ezután is áldj meg minket. 
Atya, Fiú, Szentlélek: 
Te vagy, aki megsegíted 
Mind, akik tőled félnek 
S téped szívből dicsérnek. 
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IDŐRENDI T A B L A 

30 körül Jézus Krisztus missziói parancsa. 
49—51 Pál apcstol első útja Európába. 
VI. sz. eléje (528 —) Térítő kísérlet eleink között Keres közelében, Bizánc 

felől, Ogiurda „iiun" „király" megkeresztelkedése. 
615—679 Ujabb misszió eleink közt. 
VIII. sz. Missziós, térítő püspökök az „onogurok" és a „hunok" kö

zött. 
948 táján Bulcsú vezér megkeresztelkedése Bizáncban. 
X. sz. közepén Gyula vezér megkeresztelkedése Bizáncbam. Hierotheosz 

„Magyarország püspöke". 
Sí* Géza fejedelem és fia, Vajk (István) megkeresztelkedése. 
1000 I. (Szent) István királlyá koronázása. 
"1154 Gellért püspök vértanúsága. 
1176—1217 Vald Péter működése. 
1200 körül A Halotti Beszédet tartalmazó bencés misekönyv (Pray-

kódex) keletkezése. 
1217—1218 II. András az egyik keresztes hadjárat vezére. 
1344—1384 Wiclif működése. 
1415 Húsz János máglyahalála Konstancban. 
1437 Erdélyi paraszttelkelés. 
XV. sz. Kelyhes (huszita) bibliafordítási részietek. 
1514 Keresztes hadjárat hirdetése a török ellen, parasztfarradalom 

Dózsa György vezérsége alatt. 
1517. okt. 31. Luther Márton 95 tétele a búcsúról. 
1518 Luther tételeit már hazánkban is olvassák. 
1521 Werbőczy Jistván a lutheri reformáció ellen. Az esztergomi 

érsek kihirdetteti a Luther ellen kiadott, pápai bullát. 
1522 Eretneknyomozás Sopronban. — Az első ma^gyarországi diá

kok Wittenbergben. 
1523 A ibudai országgyűlés törvénye a lutheránusok ellen. 
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1524 Újabb, erösebb eretneknyoinozás Soproniban. — Egy ember 
megégetése lutheri könyvek behozatala miatt, Budán vagy 
a határon. 

1525 A rákosi országgyűlés törvénye a lutheránusok megégeté-
séről. 

1526 A mohácsi -csata. — Luther „Négy vigasztaló zsoltára" II. 
Lajos özvegyéhez, Mária királyaiéhoz. 

1529 Dévai Mátyás első wittenbergi tartózkodása. 
1530 Az evangélikusok vallástétele az augsburgi (ágostai) német 

birodalmi gyűlésen. (Ágostai Hitvallás.) 
1530-tói Batizi András reformátori működése. 
1531 Dévai Mátyás megkezdi reformátori működését. 
1533 Komjáti Benedek: Szent Pál levelei magyarul. 
1533—1549 Honterus János működése Brassóban. 
1535 Ozorai Imre feíormátori irata Krisztusról és Anti-KrisztuS' 

ról. 
1536 Pesti Gábor: Az evangéliomok magyanul. 

Gálszécsi István énekeskönyve, ebben Luther énekei először 
magyarul. 

1538 Gálszécsi István kátéja. 
1539—1560 Stöckel Lénárd pedagógusi működése ÍBártfán. 
1541 Sylvester János újtestamentom-fordításának nyomtatása Üj-

szigeten, Nádasdy Tamás birtokán. 
1542—1549 Szkhárosi Horvát András lelkész Tállyáín. 
1543—1531 Wagner Bálint működése Brassóban. 
1544—1553 Sztárai Mihály lelkészkedése Laskón. 
1544—1514 Heltai Gáspár működése Kolozsvárt. 
1545 Erdődi zsinat és vallástétel. — Hír Dévai Mátyás haláláról. 
1545—1563 A római katolikus egyház zsinata Trentóban (Tridentumban). 
1549 Ötvárosi Hitvallás. 

Dévai Mátyás: Orthographia Ungarica. ( = magyar helyes
írás) (Olvasókönyvecske.) (2. kiadás.) 

1550 Batizi András kátéja. 
Luther Kiskátéjának első ismert magyar fordítása (Kolozs
vár). 

1551—1565 Bibliafordítási részletek Heltai kolozsvári nyomdájából. 
1553 Bornemisza Péter kassai fogsága. 
1557 Az erdélyi országgyűlés (Tordán) elismeri az evangélikus 

egyházat. 
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Három evangélikus egyház (püspökség) „Egyetértése" a 
szesntségelcröl a kolozsvári zsinaton. 

1558 Bornemisza Péter: Elektra (Bécs). — Huszár Gál: Prédiká
ciók (Magyaróvár). 

1558—1572 Méliusz Juhász Péter működése Debrecenben. 
1559 Bányád vagy Hétvárosi Hitvallás. 

Sztárai Mihály: Az igaz papságnak tiköre. (Magyaróvár, 
Huszár Gál nyomdájából.) 

1564 Az erdélyi országgyűlés elismeri a református egyházat. 
Bornemisza Péter prédikátor Zólyomiban. 

1567 A debreceni református zsinat elfogadja a Második Helvét 
Hitvallást. 

1568 Az erdélyi <tordai) országgyűlés törvénye a Wtbeli szabadság
ról. 

1569 Szepesi Hitvallás. 
1512—1578 Borneanisza Péter semptei működése. 
1513—1578 Bornemisza Péter a Csallóköz—Mátyusíölde vidékének 

püspöke. 
1573—1584 Bornemisza Péter posztillás kötetei. 
1574 Sztárai Mihály Pápán lelkész. 
1575 Huszár Gál halála. 
1579 BoEnemisza Péter: ördögi kísértetek, külön iknadáaban. 
1582 Bornemisza Péter: Énekek három rendben. 
1584 Bornemisza Péter halála. 
1586 Fétegylházl Tamás újtestamentom-íordítása. 
1590 Károlyi Gáspár bibliafordítása (Vizsoly). 
1591 Vitatkozás Cseipregben az Egyezségi Irat 'hívei és ellenzői 

'közi. A református lelkészek kiválása az evangélikus egyház
ból Dunántúl. 

1G02 Magyart István: Az országokban való sok romlásoknak 
okairól. 

1604 A kassai dóm. elvétele az evangélikus gyülácezettöl. A 22. 
törvénycikk {a király önkényéből) megtiltja a vallási ügyek 
tárgyalását az onszággyűlésen. 

1605—1806 Bocskai István szabadságharca. 
16§ft--i634 Alvinczi Péter lelkész Kassán. 
1606 Béosi 'béke, Bocskai és a király köaött. 
1608 A pozsonyi országgyűlés törvénye a v.^lé&gyafcorlat szabad

ságáról, az evangélikus és a református egyház önállóságáról. 
1608—1609 Az evang. vaUású Illésházy István a nádor. 
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1609— 1̂616 Az evaing. vallású Thurzó György a nádor. 
1610 21sol!nai zsinat. 
1613—1629 Bethlen Gábor erdélyi fejedelemsége. 
1614 Szepesváraljai zsinat. 
1616— 1̂631 Pázmány Péter esztergomi érsek. 
1618—1648 A harmincéves háború. 
1618-tól Küzdelem, hogy a „templomokkal együtt" legyen szabad a 

vall'ásgyakorlat. 
1619—1626 Bethlen Gábor hadjái'atai. 
1622 (jan. 6.) Nikolsburgi béke, Bethlen és 11. Ferdinánd között. 
1630—1648 I. Rákóczi György erdélyi fejedelemsége. 
1632 Gusztáv Adolf svéd király halála a lützeni csatában. 
1636 A Tranoszciiisz első kiadása (Lőcse). 
1645 Linzi béke, I. Rákóczi György és III. Ferdinánd között. 
1647 A pozsonyi országgyűlés vallásügyi törvénye. 
1650—1654 Comenius Ámos János taníári működése a sárosi>ataki refor

mátus iskolában. 
1667 Az eperjesi evangélikus iskolát főiskolává fejlesztik. 
1671 Pozsonyi rendkívüli törvényszék. 
1673—1674 Az evang. és a ref. lelkészek Pozsoftyba idézése. 
1675 Lelkészeket gályarabságra küldenek. 
1676 A igályarab lelkészek kiszabadulása. 
1678 Thököly Imre, a kurucok élére áll. 
1681 A soixroni országgyűlés vallásügyi törvénye. 
1686 Buda felszabadul a török uralom alól. 
1687 Eperjesi vértörvényszék. 

1691 I. Lipót törvénymagyarázó vallásügyi rendelete. 

1696 A Zengedező Mennyei Kar 1. kiadása. 

XVIII. sz, A telepítéssel kapcsolatban új gyülekezetek keletkeznek az 
Alföldön és Dumántúl, külonöisen Pest, Békés, Tobia megyé
ben. 

1703—1711 II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. 

1705 A szécsényi országgyűlés vallásügyi végzése. 

1707 Rózsahegyi zsinat. 

1708 Petrőczy.Kata Szidónia halála. 



n09 Torkos Ahdrás: Engesztelő áldozat. — Ifjabb Ács Mihály: 
Magyar theologia. 

1714—1749 Bél Mátyás pedagógusi, majd lelkészi működése Pozsony
ban. 

1715 Az országgyűlés a király hatáskörébe utalja a vallásügyet. 
1729—1740 Krmain Dániel püsipök fogsága. 
1731 III. Károly rendelete a vallás ügyében. 
1733 Sok evangélikus gyülekezet romlása, különösen a Kemenes

alján. 
1734 III. Károly második rendelete a vallás ügyében. 
1736 Torkos András újtestamentom-fordítása. 
1743 Az Üj Zengedező Mennyei Kar első kiadása. 
1749 A győri evangélikus gyülekezet romlása. 
1751 A vadosfai eset. 
1754 Bárány György és társai újtestamentom-fordítása. 
1766 Bod Péter naagyarigeni református lelkész: Magyar Athénás. 
1767—1820 Tessedik Sámuel lelkész Szarvason. 
1774 Az evangélikus egyházlcemletek első egyetemes gyűlése. 
l 'Sl II. Józseí türelmi rendelete. 
1785 Walliaszky Pál evang. lellkész latin myelvű, úttörő magyar iro

dalomtörténeti munkája. 
1791 Az országgyűlés vallásügyi törvénye megszünteti a nyilvános 

és magán vallásgyalíorlat szabadsága közti különbséget. 
1791 Pesti zsinat. Ugyanakkor a reformátusok budai zsinata. 
1811 Elkészül a pesti (Deák téri) templom. 
1812—1846 Kis János a dunántúli egyházkerület püspöke. 
1818—1848 Wimmer Gottlieb Ágost lelkészi működése Felsőlövőn. 
1837—1876 Székács József lelkész Pesten. 
1843—1844 Vallásügyi törvény a vegyes iházasságról, áttérésről. 
1843—1846 Vajda Péter tanár Szarvason. 
1844—1864 Bauhofer György lelkész Budán. 

1848 A pozsonyi országgyűlés a XX. törvényciikikben kimondja az 
egyenlőséget és viszonosságot a 'bevett vallásfelekezetek kö
zött. 

1849 Rázga Pál pozsonyi lelkész kivégzése. 

1850 Az egyházkerületek önkormányzatát elveszi az önkény
uralom. 
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1859 A protestáns pátens. 
Protestáns" árvatoáz alapítása Pesten. 

1860 Az egyházkerületek önkormányzata helyreáll. A Gyámintézet 
aűaipítása. 

1860—ISIZ Székács József a bányai egyházkerület püspöke. 
1868 Törvény a törvényesen bevett vallásfelekezetek viszonossá

gáról (áttérésről). 
1876—1885 Győry Vilmos lelkész Pesten. 
1884 A Magyar Luther-Társaság megalakulása. 
1891—1894 Zsinat Budapesten. 
1894 Vallásügyi törvények <a polgári házasságról, a gyermekek 

vallásáról, az állaihi anyakönyvekről). 
1895 Vallásügyi törvények (az izraelita vallás bevett vallássá lesz; 

a vallás szabad gyakorlatáról). 
1900 Az evangélikusok száma az országban 1 millió 259 ezer. 
1911 A ditnántúli Keresztyén Énekeskönyv első kiadása. 
1914—1918 Az első világháború. 
1917 A reformáció négy évszázados lordutóját egyházunk is meg-

ünnepli. 
1924—1931 Czeglédy Sándor ref. lelkész, Maszmyik Endre evang. teoló

giai tanár, Raífay Sándor püspök, Kecskeméthy István ref. 
teológiai tanár újtestamentom-íordításai. 

1934—1937 Zsinat Budapesten. 
1936 A mai istentiszteleti rend bevezetése. 
1937 Finn-ugor leLkészkoíngre^z\is Budapesten. '•'" 
1939—1945 A második vádághábonú. 
1947 Az Evaingélikus Világszövetség megalakulása Lundban. 
1948 Az Egyházak Világtanácsa megalakul Amsterdamban. 

Egyezmény a magyai éUfun kormánya és egyházunk között 
a zsinat határozata alapján. 

1952 Zlsinati törvény egyház-unk területi beosztásának újjárende
zéséről. 

1953 A zsinat három törvényt alkot. 
1956 Egyházunk lélefcszáma 410 ezer. 
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