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.. Kérünk to vábbá titeket atyámfiai. 
ltogy becsüljétek azokat. akik f<iradoz
Hflk közöttetek és elöljúrciitok az Or
ban és ititettek titeket; és az Ó 'il'Unká
jukért viseltessetek irántok megkülön
böztetett szeretettel. Egymást békesség
ben elffirjétek. (1. Thess. V. r. 12 13. v.) 

• 

Október 31-én a reformátorok emJékét idéz-
zük. Nem azért tesszük ezt, hogy az ő dicsős('" 
gük fényében sütkérezzünk. Létjogomltságát 
veszti az a nemzedék, mely az ösök erényéböl 
:l kar magának érdemet kovácsolni és a mult di
csőségéből aka r megélni. A reformátorok emlé
két ma az6rt idézzük, hogy az ö szellemi hagya
tékuk értékét ismételten lemérjük és azt a köz· 
tudat előtt újnl. felmutassuk 8 továbbá, hogy 
a velük szemben fennálló kötelességeinkkel 
számot vessünk és magunkat irántuk való hii
ségre újból elkötelezzük. Szükség van az ilyen 

• • 
kegyeletes cselekedetre, mert van ma egy lrany-
zat, mely át akarja íl'ni az egész történelmet 
és alább akarja szálJítanj a reformátorok érdc-
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, .. \il t; lIzl/ín Hzél't is, Illett szomonían Ille f 
"J'a.tkozott 11 mi lIo-u,'nk." n ' g 0-l:' • u;. az ónt udatos és 
bútor' hitVll llók sz{tmu . 

Sok~:-o.r. hallottuk a megjegy?k::tt: kilr "olt 
a reforrnaclO. !uert megbontotta II kcn'sztény 
anyaszcntcgyhnz egységét Gs igy mcggyöngí_ 
t('tlc annak erejét fl régi lis az új pogánysággal 
".1.emlx>ll. Mennyivel ideáJisabb ,"obm - mond
ják - !IZ egyhitű csulád, IIZ egyhíhi nemzet, az 
o:'~'llltü emberiség, milyen üdvös dolog volna 
például, hu Mugylli'0I'S1.lÍ.g vallásilag egységes 
ország lehetne, mcnllyiv('] könllyebbE:>D tudna 
így védekc7..eni ellenségeivel 8zcmbc:ll, kiknek 
$zúma rengeteg és mennyivel ercdménYC6cb
Lcn tudna küzdeni nagy nemzeti úlmaiért, régi 
hatál'ainnk, "égi d icsőségének vis3i'./Hll ítí\.Sáért. 
1Ili ndez igaz, - de csnk félművelt emberek ese
tében igni':, F~melkcdell lelkülcW, igazán mű
vdt és okos emberek túrsaságábal} ugyanis a 
vallás sohn so volt és soha se lesz akadálya nn
nak, hogy egymást megértsék, megbecsüljék tis 
hazájuk érdekében cgyi.itt dolgozz1.l.1ak. A csu
ládban ill hasonló az eset. Tudun k nagyon bol
dogtalml egyhitű családokról és tudunk nagyon 
boldog vegyesház,,'lsságokról. X illCS rá cset, 
hogy !lZ Uhitáriu~ apa kl'vésbb6 szerelllé kata
likns leányál, mint unitariU8 fiál. 

, , 
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A IIniv megjegyzéssel szemben, hogy kár 
volt a reform:ició, HZ igal'.f>ág az, hogy a refor
múciu történeti IOziikségként jelcntkezC'lt_ A 
folyton fejlö<lö és tökéletcsooö emberi léleknek 
Jslellllcl közvetlen kal>cso]atot kercsö ösztönös, 
Ezenl vngY!lkozása szülte, Cs..'lk azok lámentál
hatnak felette, Hkik II lelki Het tÖl'vényét nem 
i8-lllcri\.., A I'erormnció tÖl1énelmi jelentkezé..,e 
époly természetes volt, mint az, hogy a ki bomló 
virág kelyhével 1\ Ilnp sugara felé fordul, A 
I'e formátorok egy bclsö lelki kényszer indíti't
sára léptek ti történelem színpadára, S miko!' 
el'öszakkn l aknl'túk őket megfHemlíteni, Luther 
is Wormsban, Dávid l<'ercnc is Gyulnfehél'vá· 
1'011 II hali'tllal is sl.Cmbenézvc azt mondottu, 
amit Péter upostol és társai is mondoltak a 
jm'uzsiilcmi nugy tnnÍlCS elöl.t: "Istennek kell 
inkiihb cngl'dni, hogynem IlZ embereknek", 
IGlr a1,tún nz egyhÍlil egy~iigénck mcgbontásá
él't is ökel tenni felelőssé, Se Luthel', sc Dávid 
Ferenc és II többi refol'llIiilol'ok sem ukadák 
az egységet me~,'1örni ('8 új egyház:1\. ;lIapítllni. 
Errc eSllk akkor kerüli a sor, - és ukkor i/l 
aknl'lltunk ellenél'c - mnikor öket és követői
ket hitükért lU nnynszentegyházból Itizártak 
é .. {,tokknl flitj tották. 

fo; 111,1{1II, mint nz esücscppek a nap sugn!'nt, 
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n refonn:íció fl keres7.tény vnlJílSt "úncinl 1>011-
IOUl! lel. A Gondviselés ténye voll ez, mert (!z
~Iltal vájt nyilv{mvillóvá II kert:szlény vallós 
igazi szél)sége, színgazdagslíga ("8 mIIIden igaz
w'ga. ~lindellik egyház cgy-(!b'1' drúga iguí'.!illg 
letlitl'ménY<>;;í", egy nagy közös fc ladat részese, 
mindeniknek célja ugyanaz: szeretet, igul!ság, 
jobb, tűkéletesebb, boldogahb ember'j élet, cgy
.. zó\'ul: 'Islen orsZlíga. Nem elv i, csa k mOO J;7Ál"
beli kiil iinbs(ig lehet köztük. S ez II kiilünbség 
ne fájjon senkinek, mert Isten adta jOgu/ll'. CIll

bern('k, hogy 117. iidvösségrc azt az tlwt válasz
z'':W, amelyik néki ép II Icgjobb..'lJl megr.:~ l cl. 

S IIZI1I II, amiképen II szivárván y piros szí
ne nem mondlllltja ti többinek, hogy csak Cll 
kép\'i :<í'lcllI II Ilupsugú r nlindcn színgazdagoá
gát, úgy egyik egyház se mondhntju II többi
hek, hOh"Y én vngyok az igazság egycdii li bir
lllkosn. nz egyedül üdvözítő ogyház é .. így 
mindl'nki, nki az nklon kíviil áll erelllok ~a el
kúrhozik. Akkor, de csnkis nkkor Im majd 
elég mliveltek lef!.:r.ünk ennek bclát~írtl, II rcla
k:zcwk kűzött megszlinik majd minden szét
Im:dlS és ellenségeskedés, egymÚlI meggyöződli
slit ti s:r.telotben tartva tcstv~riescbb iltlngon f o· 
gunk egymásról beszélni. Meg kellelle múr 
v~ ~rt.enünlr., hogy II fclekezetek kűzölt esuk 
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{'gy verseny .·öl lehel SZÓ, mit nz Isten is 
megú ld, arról, hogy mdyik egyhaz milye.n be
csületes p olgárokat tud II haza. s .. .ám{u·a ne\'ehJi 
és mely ik egyház mivel ~s milyen nranyban 
tudja az emberiség kultúrúlis közkincsét gya
r:lpíl ~iIli. 

" Kérlek továbblí titeket atyánkfiai, be
esüljétek mey azolwt, akik fáradozIlak közöt
letek és elöl;áróitok az Orban és úl /eflek tite
l,·e t. It s az Ó 1nutlkáiukért vi$eltesselek irántuk 
" Iegkiilöflböztetett szeret eltel. Egymást békes
ségben eltiir;étek". 

Október 31-én két. kérdésre kell választ ad
nunk: ]. Mit köszönhetünk 1\ rerormlÍ.cióaak, 
:!. mivel ta rtozunk a rerormátoroknakl 

A rcform!Ícilo új hitet, új erkölcsöt, új kul
túrát hozott és új korszukot nyilott 1\7. emberi
t;ég sr.ellemtöl·télletébcn. Az újítást nem új csz
mékkcl, IWllelll /lZ ősi evangelium sr.ellmnén~k 
érvénYCllítésével bojtottn végre. A reformáció 
tlllnjdonkéJlpen ncm í.jítás, hLUlem vis8zohc
lyer.kedés II régi evangé.liumi nlllJlru. A .-efo,.
míi.CiÓ nyom{lII keletkezett egyhíizlIkban - s 
rőkép a mi egyhúzunkban, - n hit igazsá
gut ncm :IZ egyház tekintélye, hunem n hívek 
személyes meggyő:r.ödéso garuntítlja. Egyhá
r. unkhoz is személyes mcggyö .. ,ödésünk köt. 
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~"m azért VHf,;yok unitíl ri us, mert annak !;Zii
lettem, 111Inelll azért, mert meg vagyok b"Yő
ZÖdVé 1UTóJ, hogy mindaz, limit ez lIZ egyhaz 
ll<tenfÜl, Jézusról és !lZ iidvösségröJ tanít, szeul 
{." iglU:. A közé!)korbun II hívö ember ezt mon
dotta : " ll bzem, hogy \'1111 lsten, mert az egy
húz hWitjll" , A lIlodern embe.' mu. tlzt mondja: 
"his7.em, IlOgy vnn lsten, mert magam is meg
gyóződtem llZ ej irgll lmÍlról és lIugy !>zeloc le l';

ról". Augustinus ezt mondotta: "még n Szent
írá/mak se I.innék, hu IleIIl ke-.teskoollc mellelte 
az Cb'1'ház tekintélye". A modern ember ma 
ott tMI, hogy 11 Szentírásnuk is csu k uzé.,t hisz, 
mert lllll g ll is meggyőződött ti ITÓl, llogy amit az 
tnnít, wllóbnll ignz.f'1l I'cfonniició rt hívek ke
zébe adta a Biblilrr: mondván: " iH az ínís .J!
vnl;sntok 8 gyözödjetek Ill<>g li HlUglltok uz 
igflzslÍgl"Ó l, m<>l't az elllbért csuk Ut ti h it boldo
gítja, anlf>!Yllrk iguzsngílról magn is llleggyö
ződött" , A reformáció a. tekintély-hit helyeit It 
sZf>mélyes hit 8ziikségét hirdette, 

Amíg a kÖ71ipkorblHl 11 hívek (L bűnboosíÍ
lot II :-akrmncntulllokbml ké~1.en fC!:ljúlIlvlI 
kapták, eSl.lk bizonyos !-.zcr!llrtúlioka : I:dlf'tt 
<,h'{-g<,zniök, hogy llnn!l k rés zesei lell<,ssellek, 
addig 1\ refonnáció f:;7.emély<'s bÜllblÍnutot éli 
pcnit(>nciát köv<,tcH, lilit mindenkin<,k nmgá-

A reformatorok l'mleke "3 

nnk kellett <,Ivégezn ie, b;z a követelmény II re
fonnáció öl'ökősét arra ösztönzi, hogy onmagá
ua nézzc.n, erkölcsi élelc felctt szigorú viu;gá
latot turtson és foko1.ottan v igyáu,on arra, 
ho~')' j ell<'lllén <.'Sorba ne essék. A re(ormúció 
legfiata labb örököse, az amerikai u nitárius 
l'gyluíz !lzl Inu ítja, hogy az cmber számára iid
vösségct C&lk u becsület ti a tiszta jellem biz.
tosíthat. Istcn nz emberek erkölcsi értékét nézi 
és teszi rá flz ég i mérlegre, mikor lelkük iid
vőssége vagy káruozatu (elő l dőnl. 

A reformúció őntudutos hitet, szigorÍl I'! r
kölcsi élctfl'l fogást és ezekkel magasabb szel
INni kultúriit hozott, Távol legyen tóliink 
még II láts1.atn is unnak, mintha ezzel a meg
á llap ítással anlla k II Ilutulmus kultúrmunk/ik
nak tlz érlékét nkm'nók allÍbb s ... ..álHtani, amit 
II rómJli egyilAz II mu ltbnn századokon át HZ 

egész embel'Í sóg javúra végzett és végez ma is 
'lU, IIhol a személye!) hi t teltételei hiányoznak 
és IIZ emb<'rekel a régi tckintélyhil viszi köze
lebb 18t('nhez, Még csak rokozati összehasonlí
tást sc kí\'lÍJlunk tcn ni 1IZ <,&"yházak mWlkájá
uak él1éke között. Csuplin csak lIrm akarunk 
riimulatni, hogy II I'cformációt kullurál is e red
mén ye igmmlja: új szín<>kkel, új értékekkel 
gU7A:lilgítottn lIZ emberiség $zeUemi életét. 
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A reformátol'ok, nkilmek ma emlékél idéz
zük és R protestant izmus későbbi hitvaUói szá
zadok, nemzetek és világrészek lelkét terméke
nyítették meg csodálatos módon. Igen érdekes 
tnnuhnány leone például annak ismertetése, 
hogy az egyes nemzeteknek, milyen nagy és 
csodás alkotásokhoz adott inspirációt a refor
máció szelleme. A Bocskaiuk, Belblenek, Rá
kócziak, KossutIlok és még sokan II balhatntla
nok közül, kik l\ magyar nemzet dicsőségét gya
rapították, Tompa Mihály, Arany János, Pc
tófi Sándor, J ókai, Mikszúth, Gyuhu és még 
sokan. akik II magyor iroonlmat felvirúgOl'r 
hltták, a reformáció nyomán túmadt egyházak 
lelki emelöjén tápltÍ,lkoztuk. 'l'ermészetes, hOb,)' 
a magynr nemzet szab..'l.dsúgharcaihoz ft legna
gyobb erőt mindig fi Iclkiismerei.i sz..'lbadsiig 
egyházai szolgáltaUák. A legnehezebb sz.ázu
dok id(!jén a protestáns (!rdélyi fejedelemség 
volt a n(!mzeti ér7,óS és fiiggetlenség végvára. 
A valhisszabndságnak erről a klasszikus föld
jéröl indultak (!l azok a hadjáratok, m(!lyeknek 
célja az volt, hogy Magyarország magyar I1lll

radhasson. Kérdem, vujjon mit t(!SZ ma hálá
ból Mogyarország, hogy Erdély ismét - a 
lelkiismereti sznbadsiig földje lehessen' 
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"Az ó 7/ulIIkájllkért vi8elte8selek iránt/Ik 
,,,egkiilönbiizleletl szeretettel. Egymást békt!s
ségben eltürjétek:' Mivel tartozunk a reformá
torok emlékének1 Sürgősebbnek látszik azon
hlln talán előbb arra a kérdésre felelni, hogy 
mivel nem tartozunk fi reformátorok emlék~ 
Ill'k. Nem tartozunk azzal, hogya mai napon 11 

más felekezdü atyafiakat ócslÍroljuk IÍs magun
kul magasztaljuk, amint az a reformáció iin
/lepén igen sokszor történni szokott. Elvégre 
minden C.Dlber vallásos meggyőződése szent. 
"a.llásos meggyőződésem tiszteletben tartlliiát 
azonb.1n én másoktól csak akkor várhatom, ha 
l'zl a tiszteletet másoknak én is megadom, A 
reformátorok meggyőződésük s7.e.ntségére való 
hivatkozással léptek a lörténe\(~m színpadára: 
.,1It állok, másként nem tehett'!k", - mondotta 
Luthe.' Wormsban. Az ö emléküket bánlanók 
meg azzlII, ha II músok l.itét kezdenők el ma 
I;ritiziilni. 
ha , 
kővel dob meg téged, vissza kenyérrel." 
"Egymást békeSségben eltürjétek:' A békcs· 
:<égben való élés első feltétele az, hogy egymás 




