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rg-l'l1pk Ill eg" ahol t'i I('t-f a láng'ok mnr{nlékn. fl'oníhhfl 
SarOU(ffo!fI J fro ll /Os OIH~ZOl'$zágbnn, nk it előhh ' .... ,1 -
akasztoftnk f;; nzut tÍn holttestét Ilwgég'citék . 

IV. Az egyházjavítás bajnokai. 

15, Luther ~r.i..ton. 

r\ Z .igni hitj;wítás Luther ~l.iirtononl .kezdődik . Xé
!lwtOi:-:z.lg l~ i ~ Il'I)(,1l Il('\'ii viil'osáball szü letett 1-:l83-bnn. 
AJ." jn Pg'YSZ0ríí h(íllyii~zelllbel' \'olt, aki földalatti Illóly 
ség'l'\dJPIl lH'h é~ és f:í rn ::;z t-ó munkával k0l'ű :-:;te meg' min
dl'lln n"i, sov/Ín)' kenyerét. Lakóhelyét többször kellett 
",iltozt"llli". hog'y c~" IH dj" megélhetését biztosítsn. Ép
pen l'zr rt il kis Luflll'l' nem qU:lllli nagy kényelC'lIlbl'll 
n{)\'t'kl'dt.'t t. Sziilüi 8Z:g'ol'úan bántnk vele s ncycléséhen 
nagy sz('\,('pet j;ít~z()tt n Yl'SSZŐ. ~P-i zC'nnégy éves koráhan 
elkf' 1 ült tl súil üi IUl zbFI 1111\'('1 atyja eg':' latin i ~ kolálJ<l 
nd tn he . L'.:ttül kl'zdn .. :-:u ját 'l):lga gondoskodott fenntar
tásúról, n1l.,\\'1 sziilöi $z(í küs jün:,d01rniikbű! nem igrn sp
gíth~tté k. A hl)" n az időben szok,í s ,"olt, hogy" kis di,í 
kak il \'''1;' ,-01l08nl)h polg;írok h/Íz" i elött éllekeltek s "zok 
ndomúllyáh(í l tartották frnll magukat. Luther is így ke
reste mindC'llnapi ken~· ('rét . Dc emel lett sZOI'g'nlUlnsall 
tanult s tehet sége és tudósa 5ltal kivált tanuló hirsai 
ki)zül. A r('n dC'~ tárgyak tanu lása lllellett nag-yon ked
\'pUe n ZI..\IH~ t ~ ~z:l1 )f1d idejébpll ey-vel fog'lalkozoH, amely 
hajland0ság':l. l\g'é :;;z életé n végig kísérle. 

rPizennyolc é\' C'~ korában l'gyctemrl' mellt, ho l atyj.l 
kí \'ún~:íU'il szC'r int J' oo'{ uclom:1JUlya I foo'ln I kozo! { bo!!'y '-' o , o ,...,. 
ügy\'éd I cllP~srn. DC' ('7. il pálya semmiképpen ~('m tet 
~zett Il oki. Lplke IWLH találta llWg az óhaj tolt nyuga lm;!t 
a jOghHl0I1l[1I1yok rideg \'il;í.g·úhan . YnlalllL mekp;ebb és 
dertiltehb \' ihíg felé vonzódott, dl' egye!öre maga sem 
tudta, hogy hol talnl ;jn meg azt. Szigoní atyjának pC'dig' 
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l1('tn mert szó lani .l elke vágyódásáróJ. Egy al'kulommal az 
egyetemi könyvtárban egy bibliát ta lált, amelyl)ől. mohó 
vággyal olvasgatott s annyIra meghatotta klllonosen a 
Sámuel története, hogy elragadtatásában így kiál tott fel: 
"Bárcsak-egyszer nekem is adna a jó I sten egy ily drága 
könyvet!" Ettől kezdve mindinkJbb foglalkozott avval a 
kérdéssel, hogy miképpen élhetne I stennek tetsző életet 
és miképpen biztQsíthatná lel'ke üdvösségét1 Egy alka
lommal Ho szülöi háztól gyalogszerrel egyed ül ment visz
sza az egyetemre, Útközben nagy égihábo rú Jepte meg s 
a villámok mindegyre mellette csaptak Ic. Rémületében 
it hún y-áözok védöszentjéhez, szent Annához így imádko
zoll: "Szent Anna, segíts meg s én hálából szerzetes le
szek! " Szerencsésen megmenekült s fogadását megtar
totta . Belépett az Agoston-rendü Inu'átok közé. Ez ct rend 
a kolduló szerzetes-rendek közé tartozott. Luther barát 
ruhában, zsákbl a Mtán házról -ház ra járva, gyű j tötte 

az élelmi szl? L' t a rend számára . Eg'ycbckbcn is sz igOl'ÚUll 

alávetette magá t a szerzetes-rend szabályainak . Böjtölt, 
vezekelt, i'nádkozott s testét sanyargatta, mert azt hitte, 
hogy lelkét. így mentheti meg. Emellett nagyon sokat ol
vasott és tanult 11 Szentírásból és AllgusztilJusz ira taiból. 
'l'udom ~í nya ál ta l kivált tár sai közli!. 

Dc 101ke a~ óhajtott nyugal ma t il kolosto l' csöndjében 
RC m taláHa meg. Sokat foglalkozott önmagávaL Bántotta 
n" a gondolat, hogy atyját m0gsértette avval, hogy szer
wtes lett, amely hivatást a kemény munká",,] foglalkozó 
bányász csak naplopásnak tartotta. Dc emellett Uils,ígos 
érzékeny, lelkiismeretét állandóan 1<Ínozta valami, mintha 
hűnt követett volna el. A testi és lelki gyötl'ődések kö
zött is állandóan fejlesztette tudomán yM úgYIlllnyira, 
hogy am iko!' ""ittenbeJ'g városá ban új 0gyctrmet létesí
tettek, oda az Ag'oston-rend .főnökének :J javas lcltárn, 
Luthel'! tanámak alkalmazták. Régi vágya beteljesiilt. 
I~ppen cl bihlia magyarázáslit bízták reá s ig-y behatóan 
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foglall<ozhatott <.Ivva l a kőnyvye l , amclyröl egykor olyan 
elnlgadla tássaI szólott. Bál' tanár korában is megmaradt 
",ég szerzetesnek, de azért a biblia folytonos tanulmá
nyoziÍsa folytún llHír kezdette belátni, hogy nem a test ' 
;nnyargalása, il bőjtölés, vezeklés és más kiilső cselekede
"tek biztosítj,ík il lélek üdvösségét, hanem ct hit. Ilyen ér
telemben magyarázht a bibliát nemcsak az egyetemen, 
hanem a templomban is, ahol gyakrun pl'édikált. A ta
nuló ifjúság lelkesiilt érette s mind nagyohb számban 
keresték fel az ő jó hírneve után ez egyetemet. J'llint 
eg-yetemi tanúd, cg'y nlknlomnlnl az Ag'oston-rcncl kép
viselet ében Rónlnba küldötték. Erős vágyakozással s ct 

lcgszcbb rcmények közö tt ment a pápa székhelyérc, ahol 
il legszebb és legti sztább keresztényi életct vé lte fel Üt

lá lni az egy ház fejének a környezetébcn. Azonban na-
• 

gyol CHn lódott, mcrl azt kellett tapas'ztalnia, hogya fény-
üzés, a restség', u mulntozc:ls, a hatalomvágy és lllelS em
beri gyarlóságok uralkodnak olt is. Ez a tapasztalat na
gyon meg'ingatta a púpa inínt addig él'zc1t nagy tisztc
letét és ragaszkodását. 

~ell1 sokb I ezntán a pápa, hogy fényíízési ked\'él 
kiclég'íthessc, a pénzsZC' l'zésnek egy különös eszközéhez 
fordult. Úgy ncvezett bű"bocsát6 levcleket kczdctt ,írul
tatni. Az t hirdették, hogy aki veszcn ezekbő l a levc lekhöl, 
annak fl hfínc D1Cg' lesz bocsi-Í1 VD S ezáltal még ct bajottak 
Icikét is ki lehct sz"badítnni il plll'gatoriumból. Ez a 
lélckv>Ís>Í rlá s Né llleto rszágba is eljutott:, ahol egy Telzel 
J ános Jle v(í barát járta végig <1 városokat. :MindcJliitt 
nagy iinnepélycsséggcl fogadták él díszbe öltözött és p>Í
pnj je l vé n nyel R nwghntalmuzássul utazó harátot. A nép 
.tolongott kiirü liitte s' kész szív vel fizetle " bíínbocsánntért 
a kí"ánt iisRzegct. Amint Luther errő l é rtcsi ilt, azonnal 
prcrlikációban emelte fel tiltó szavát ez e ljá l'cí s ellen . l\lcl 
sok is ::;o kal1 mcgbotnínkoztnk ug'yan rajta~ ele 11 0m mcré
szelt(·k h' lm i (·ll ene' semmit. Luther e!öszöl' a pi.ispiiknek, 

• 

• 
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maid [lZ érseknck írt . hogy tiltsák el ezt a léleknlsárlást. 
de 'amikor ennek nem yolt foganatja, nkkol' merész lé
pésre határozta el magát. 1517. október 31-én a witten

"berg'l yárÍl.:'\mplom knpuj<lrn kifiiggesztett egy Írást. 
~ 

aaleh-ben 95 pontban magyarázta. bog~ mi az a bűnbánat 
és bí~lhocsánat. Kifejti azt is benne, hogya bűnbocsána 
tot csak Istentől kaphat juk s azt pénzen megnlsárolIli 
nem lebet. 

Luther lllaga ~elll gondolta . hogy eme lépésének 
minő kii \"t:tkezDléuy ei lesznpk. ?\ emsokál'a az egész 01' -

• 
szág yjsszhallgzott Ínlsától. ... -\z utcclkon és mezőkön. az 
irodákban és iparos műhelyekben mindenütt róla besz~l
Lek. ,"oltak. akik elítélti'k merész fellépéseért. de m,,!!" 
többen ,·oltak. akik igazat adtak neki. A pápa kezdethen 
nem tiH'ődiltt az egész mozgalommal. De amikor látta. 
hogy mind nagyohh hullámobt yer. akkor egy kemény 
sza"ú hihomokot kiildött Lutherbez. hog:- az hallgat 
tassa el. LutllPr magya rázni kezdette igaz,o,ágait. de n 
büszke hibornok rá sem hallgatott. hanem erőszakkal 
abda elhallgatlatni . De Luther nem az az ember . yolt. 
akiyel ilyen úton bohlogulhattak ,"olna. Akkor a pápa 
egy szelíd szayú bibornok útj"n k[\"ánta hallga tásra 
hími. Ez szép szóyal kérte. hogy lll' döntse yeszedelembt> 
az e!rész egyházat. A ~zel id szóra hallgatott s le,-elet írt 
a páp,ínak. amelyhen kifejti. hogy ő nem a pápána k p~ 
egyh{iznak ellensége, hnne:n cs,lk fl bíínbocscító leyelek 
ántlása ellen szólalt fel. Azonhan kész elhallgatni. ha 
ellenfelei is elhallgatnak. 

Azonbnn a mozgaom már jobban el "olt terjedn' . 
minthogy azt maga Luther is megállí thattn yolna útjá 
ban. Egy vitatkozni szeretö tnnár kihívta vitatko
zásra s: azt igyekezett rábizonyítani . hogy ö azoka t il 

tanokat yallja, amelyeket Husz János y"lIott s melyeket 
II kon,tanczi zsinat eretnek tanoknak bélyegzett. Luth!'!' 
('yn?'1 szC'mben kijelentette, hogy az il z~iJln1 ol~-nn fnno-
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]<ar is elítélt, amelyek a biblián alapszanak s ezért a zsi
Ila t sem csalbatntlml. Lut.bernek e vit.atkozás alatt mu
ta tott nagy tudománya és a bibliában való jártassága sok 
hívot szerzett. Tudós papok, tekintélyes lovagok és nemes 
eUlberek csatlakoztak m1l11éje, mert benne nemcsak a val
lásnak, hanem az ország szabadságának is egy báto l' 
harcosát láthík. Ez a körülmény még jobban felbátorítja 
az egyszeríí szerzetest. A német lovagok és nemesek vé
delme alatt egymás után adja ]ü legjelesebb könyveit, 
amelyekben részletesen fejti ki vallásos nézeteit á Szent
írás a lapján. 

Ez a váratlan nagy siker a pápát arra inditotta, 
bogy Luthert átkozza ki az egyházból s ezáltal szolgál
tassa ki ellenfeleinek. Azonban Luther a pápai átokra 
avval fel elt, hogy il pápa levelét, melyet b1111á'l1ak nevez
tek, nyilvánosan elégette. Erre a pápa még egy súl»o
sabb átkot mondott reá s tartózkodási helyét pedig intel'
dictummal sújtotta . Mivel a pápa ezen fellépésé.nek nelll 
"olt meg CL kh'ánt eredménye, azért a német császárhoz 
fordult, aki akkor r . Kál'oly volt. A császár Tr onIIs 
ne"ü "áro sba birodalmi gyülést hívott, hogy azon 
Luthert hallgassák ki. ~[eg is idézték. Jóakarói és ba 
rátai arra intették, bog'y cl ne nlcnjen, Jllert könnye.n az 
a SOrsa lehet, min t Rusz Jánosnak. De Lutber a jó 
szándékú lebeszélésekre így yálaszolt: "Ra akkora ttizet 
raknának Worms és Wittenbel'g között, hogy lángjai 
az eget érnék, még akkor is neki Yelgnék, hogy bizonysá
got tegyek az én L ramról és Krisztusomról." És el is 
ment. A fényes birodalmi gyülésen, ahol gazdag urak, 
elökeJö papi fejedelmek voltak jelen, Luther egyszeríi 
lla l'iÍt ruhájában jelent meg. Felszólították, hogy vonja 
vissza tanításait. A felszóHtásra beltor és el szánt hangon 
így válaszolt: "Ha csak fi Szcntínlsból vagy más világos 
okokból meg ncm győznek, az .utaiam idézett bibliai he
lyckhez ta rtom ma gamat. Yi ssz<:lvonni semmit scm tudok 

, 
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és nf'1ll akarok. mert nem tanácsos, ~öt \'eszedelmes Ll 
1~lkii~lll~ret ellen cselekedni. ltt állok. má~kép nem tehe
tek. I stf'll C'ngem (Igy segéljen! Amen:' Az egyszC'rli szer
ze!esnek ez a meré~z fellépése bálJllllntba ejtetie a jelen
h~,·ökC't. A gyíílúsröl elbocsMothlk ugyan. de birodalmi 
átkot mondtak ki re"l . aminek nz yolt n kö"etkezésf'. 
hogy h.í rk i el foghn t jn s lllegöllH:t i. 

Dl\ Luth('t.rn(·k nz i:.::teni gonth'iselés egy I1pnws lelkti 
pi:lrtfogót n'I\ch:·lt. nki eddig is nagy figyelpmmel kis:érte 
mindl'n lép{>sét. Ez a pártfogója ,"olt B ölcs F rigJJes "á
Jasztúf('j('(~pl('m. Ö gondoskodott róln. hogy II német nem
zet eIHe biiszkp8~gén('k sC'Ulmi hántódiisn He legyen . 
Luthf'I,t bn zaté-l'ő lltjc'ibün álarcos lO\"llgok által elfogatta 
és n ~njilt nll'ábn yitette. boI teljes b iztonstlgbnn lehete l 

"lIens;'geilül. Ebhen a magányban nem ült tétlenül. Itt 
kezdNtl' meg a hihli:ínak német ny"ln-c ,aló lefordítá
sót. Azonhan eg-yszer rOS8Z hireket hallott az általa meg-

~ - ~ 

indított reforu"ícióró\. Azt hallotta. ho!!"y :'\émetorszá!!" _. -
egy(>:;. Yilrosnibnn túlzúsbil yis:zik :lZ egyh~lzjn\·ítást. Erü
~zakkal f"ldúlják a templomokat s kidobálják hel öle " 
szelltk~ppk(\t. ami. ha így tart. fejetlenséget s:ziil 5 Yl.'

szélybe dtinth1'1 i nz e-gész mozgalmat. Ezekre a rosSz !1i
reIu-e. clfeleth'e az ölet fenyegetö Yeszétyt. ott hagyta a 
ytlrnt. nmelyht'n teljes biztOIlSÍlgba11 élhetett yolnt! ':: 
I~tenben bína. mag;l ,íllott il reformáció élére. 

Ettül kezlh'e ö yolt az egyházja\"íhí~ \"ezére. A túl
z6kknl nH.'!!~l'h),ttl\. hogy méo- nz io-az;;:;no'ot ~Plll szabad '-- '-' . ,::, e '" o-
erös;zakknl tel'jf':3-zteni. ~[e~Q]agyanlzta . ho!!y II le2'Sz(·n· .... .... . ... ~ ...-

tebh célok eléré~élll'Z sem ~zahad ros", eszközöket hasz
nálni. ~ cnkit sem lehet korh,íccsal a mennyországba jnt
tatni. Ö magn ellil j,írt jó péld,ha\. Fokozatosan hajlotta 
Y~grl' nz pgyh~lz megjayításiit. A plipc-ítól 1'18Z~lktu.lt '_lg) _ 

házat a néuwt ff'jc-(1ebnl'k gondjaira híz.ta . Az úrnlC31\nlt 
k~ ~zill ulatt osz!ottn ki. A nlisét 8 n 2"Y6ná8f pltörőhl' 

~ -
F~hnzta .1 n~nl{\t n\'fIoh'~i prerlikú('iót. Sok 8Z~p én(\kllt 
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::-zct'zel L K.i)L.:iiik !cg'hí)'esebh: "Erős várunk nekünk itÍ'. 

Isten .- ' 19 ." az ü bölcs \"{ ·7.étése mellett eg'ymás után al;! 
ktdnak iít U kathoiikus egyhüzközségek evangelium i gyü
lekezetekké. Eltörli a papok nötlenségét s ő maga is csa
ládot alapít. Családi élete tiszta, nemes és egyszerű. 

_.\Ibnrlóan ír és dolgozik. Különösen hÍJ;es nagy és k' , 
kátéja, i1lllelyekben va llásos gondolatait fejti ki. Igy lett 
ő népének "ezére, költője és prófétája s így alapította 
meg a róla elnevezett lntheránus egyházat, amelyet más
képpen "ágostai hitvallású evangelikus" egyháznak 
hívnak. -

. Azonban a sok munka és gond meggyöngítette szel'
vezetét s aláásta egé,zségét Egy alkalommal éppen szii
lövál'osába h 'vták, hogy ott va lami peres ügyben igazsá
got szolgáltasson. Az útban meghiilt s nemsokára meg
halt 1546-ban szülővárosában. Holttestét Wittell.bergbe 
vitték s ott helyezték örök nyugalomra. 

16. Zwingli Ulrik. 

Ugyanabban az időben , amikor Luther Xémetor
szágban megin dítottn az-egyházjavítás munkáját, Svájc 
ban Zwingli Ulrik lépett fe1. Wildhaus nevű faluban 
sziiletett, ahol atyja községi bíró volt. A vagyonosabh 
polgárcmberek közé tartozott s állattenyésztéssel foglal 
kozott. A ki s Z\Yingl i, mint hajdan Dávid király. birká
kat legeltetett Svájc magas hegyein és virágos völgyei
hen . JJe korán eltávoz ik hazulról, hogya nyáj legeltetése 
helyett a magasabh tudományokra késziiIjön. Miwl ro
konai között több pap volt, ö is erre a pályára 8zánln ma
gát. Bázelben tanul s "zorgalma és vitatkozó tehetsége 
által korán kiválik tanuló társai közü!. Majd a berni és 
bécsi egyetemekre kerül, boI megtanul zsidóul és gÖl'ii
gü l, hogy a bibliát eredeti nyelven olvashassa. A tudo
mányokat nagyon kpdvbli . ~fidön tanulmányozta a zsol -
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láro1<Ht és Ll, bibliai töl'téneteket, ugyalIakkor szürgalm a
~un olvasta az ó-kol' híres bölcseinek a könyve it s a többi 
görög é::; !atül Íróknak a müvcit. Azt tartotta, hogy l sten 
nelll csupán " prófél>ík és aposto lok által szól hozzánk , 
hanem igen a tudósok á ltal is . Kagy hiba vo lna azért, 
ha I ston SZil vát mind<lO lit! meg nem ha llanák. 

l skoüíi végeztével pap lett. Aki régen nyájakat őri 

zet!, most em hereket legeltet. De nem elégedett meg 
avvil l, hogya törvényben előírt sze rtartásokat végezze, 
hanem ezenkívül a lelkiismerete tijbbre ösztönözte. Be
látta azt, hogy fi va ll ás annál szebIJ és tisztább lesz, min01 
tijhb tudománnyal párosul. Ezért el ső dolga, bogy kijz
iiégéiJen iskolát ·Iétesítsen s abban népe tudását és isme
rcteit gyarapítsa. Mint jó pásztor, lmís tér911 is használni 
akart népének. Hívei, mivel Svájc sziklás hegyei lliizt 
nem \,a láltak kellö megélbetést, pénzért katonának állot
tak be idegen uralkodók hadseregébe. Igy történt gyak
ran, bogy egymás ellen harcoltak s egymás vérét ontot
ták. Emellett ez a ·barcias élet eldurvította erkölcseiket 
és elfásította szíveiket. E rossz szokás ellen kil<elt s a 
népet szelídebb erkölcsökre igyekezett nevelni. Más al
kalommal pedig azt látta, hogy a nép milyen yakhuzgó
sággal keres fel egy búcsujáró helyet. Ott volt t. i. egy 
~1.ária-kép, amelyről azt hitték, hogy csodákat teszen: il 

betegeket meggyógyítja s a bűnös lelkeket mcglisztítja. 
Ez.él"t sokan zarándokoltak hozzá, lnég a szomszéd orszá
gokból is. Zwingli kereste kezdetben a kép csodatevő 
erejét. Dc azt meg nem találta. Ezt a csalódását barátai 
\"ul közölte. Voltak, akik igazt adtak neki, de ouísok ki
gúnyoltálc Azon ban lelkében felébredt a kételkedés. 
Ettől indí ttat va tovább tanulmányozta és magyanizta a 
Szpntírást. Amit e l őre csak titokban ba,·Mainak mondott 
meg, most már nyiltan és plszántan kezdette hirdetni a 
,zószékről. Xyiltan kimondotta, hogy I sten egy il< helyen 
SP Ill ballgn1.jil meg inkáhb az imáclsáO'ot, mint ól másikon ~ 
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~táriához. ,"agy más szentekhez nem szabad imádkozni, 
mert az egyenlő a bálványimádássaL A búnt csak egyedül 
[sten boc'3áthatja meg. Predikációit lélekből mondotta < 

azért . .lZok meg is ragad ták a lelkeket. Híre az egész 
orsúgban elterjedt. Ez időben kezdett egy barát Svájc
ban is bűnbocsátó leveleket árulni. Zwiugli élesen kikel 
e ,-isszaélés ellen, amely homlokeg) enest .ellenkezett az ő 
tnnításaival. A pápát egyelőre nem támadta s a pápa em
berei szépen kérték, hogy hallgasson el, mert a bűn!Jo
c.Mó le ,-elek árát szent célra aka.rják forclitani . Rómában 
il szent Péter gylinyiirű templomát kívánják belőle fel
építeni, De Zwingli en'el szemhen bátran hirdeti, hogy 
Isten nem azt nézi, hogy milyen templomban imádko
zunk hanem azt. hogy milyen lélekből száll fel imádsá
gunk hozzá. Isten cnindenütt jelen való s a buzgó imádsá
got mindenütt meghallgntja. 

Syájc népe szerette a szabadságot s ezért nag) öröm
md fogadták~ midiin Zw-ingli a nl11ásban is szahadságot 
hildetl1tt. Jó bírne\"t? ::- fáradhatatlan szorgalma elösegí
tették a pályáján. A legnagyobb városok igyekeztek 
papjuknak megnyerni. Ö Zürich város meghinlsát fo
gadta el mert jól tudta, hogy itt a legnagyobb szolgálatot 
eheti istenországának .Amikor ezt a tekintélyes állást 1'1-

foalalta . csak akkor kezdett igazán az egyházjadtás mun
kájához. Egyetlen vezére a biblia volt. 1fint lelkipásztor, 
ré'Z! vett híveinek iiriimében é, bánatában. " em vonult 
féln' cl világtól, mint a barátok tették. hanem egyiitt élt 
a hh'ekkeL "em kh'ánta 3Z élet ;irömeiről ""lő lemon
dást. mert az iiriimöket is Isten aelja s azokat háláyal és 
alázatossaggal kell fogadni. Ajtója nyit"" "olt mindenki 
számára s barátait asztalánál szívesen látta . égy élt, 
mint igazi kerp5ztény emberhez illik. Ezáltal nag~ nép
~zeniségre tett :"zert. úgy. hogy szÍ\"esen hallgattak sza
vára s kö\"ették jó tanácsait. Azonban jó barátai mellett 
volta.k ellenségei is. Azok a katb. papok és püspökök. 
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Hkik ;lZ Ö ~znhLld sze Uemíi tanításaitól féltik az egyház 
tekintélyét . hibóztntjúk hll1ításaiérL ~zekkel bátoL' \'itat
kozá so k'ba hocscltkozik, őket, kezében H bibliával, legyőzi 
s Ziidch vHl'osn \"{:,!(' f?g"ydérh"e, kimondja nz .egybázjn
x'jtás szükséges \·oltát. 

~\likol' nztán hítta, hogy hín:-i "('le C'g'ylitt tartanak, 
nkkor hozzá fogot t a \'isszaéléRek 1llegsziintctéséhC'z. 
Sv,íjcban is ('gy barát éppen úgy '~L'lllta a bíínbocsátó le
"eteket, mint Nétne1ol'szi:lgban. Z",ingli (,z ellen olyan 
E'l'öY('l pl'('dikc:llt, bogy hívei be Rcm engl.'dték Ll vá rosba fl 

h"r;ÍloL 'I'nl1ítol1 n bőjt és a papi nőtlenség ellen , Meg
",íl1ozln lia a régi istentisztelet rendjét. A zonban sehol 
sem intézk0c1C'tt {lnkényüleg, hnncl1l minden Ilagyohb kér
dést nyildlJlos yitatkozás tál'gyá Y e:1 tett, hogy íg;y h'ínjék 
ki nz ig:lz~ilg s így jusson dÜlc1all'a .1 töhhség akarata. 
~Tem IlPlyesl'l1e azok I? ljánlsát. nkil.:: e rősza kkal igyekez
tek ja\'íÜlnl, brlllem nagy bölcses éggel, fokozatosan _ 
nkartn eéljál e1él'l1i. Azt tartotta. hog-y 11 \,11l1Ílsban senk it 
nem ~zn bnd megbotránkoztntni, de az értéktelen sze rtar
tásokat még sem kell lnegtartani. Ezért eltörölte a misét 
s beh'ette nz ún'acsonlt két szín alatt osztotta ki, :,[e~'-

• • 

szüntette n gyónást, mert n bíínöket csak cgyl'diil I sten 
hocs,íthatjn meg. BezfÍratta n zárdáknt s a barátokat 
olyan púlyákra ten'ltl', n110l több jót telll'lnek, mint n 
folytonos ábíI<Jlosság' óHa!. A z iire~l'n maradt z,í rd,íknt 
iskohíkk:í nlakította , hogy terjedjen n tu(lolmíny. .-\ 
Il'mplomokból az olt,\r1. a szent képl'kel ~ mind('n fiilösl('
gC's díszt ('lt:~"olított , ho~:v n híY0k ~l11nHI nnoTobb fio-yp-

~ J ö J e. 
lC'1lltl101 hnllga:;:silk az Tsten igéjénC'k lllngya l':lz.ls(-l t. Xl\m-
('sak Ziirield1011 . hanem az orszclg' többi l'p$zéherl iB RZl\'P

~P ll rog;l(lj~ k ;l Z Pg·y~7.l'rÜ és tiszhl tal1ítá~ok;1t ::: Zwingli 
hí"C'i m(~g-Rznpol·oc1nnk. 

nl' mC'g'sznpol'odnnk elll'nfpl l'i i$. Luthl'ITl'l ::;ok rltl

InghHn pgyptprtett. azonhan :'lZ lír\";H:8oníhnn IlNU tudtilk 
l'gypt{lrtplli . Iliáhnn ki Rére!tl;k IllPg' n ktSt t'érfiílf (ur,' fl\l -

~ ~. 

• 

l 
• , 

" 



, 
• 

, 

, 

r 
r 
J 
> 

- 51 -

fogás l'H. bírni. Nem sikerült s . így a lutjavítás két ágra 
sza kaclt. De még' nagyobb ellenségei voltak Zw'.inglinek 
a katholikusok. Bár békét kötött és békességben akart 

• 
velük élni a Jézus evangéliumának ez a derék apostola, 
de ők m~gis titokban fegyverkeztek ellene. Sikerült ne
kiek eg y hadsereget összegyüjteni, amellyel váratlanul 
rátörtek a semmit scm sejtő züricbickre. Ezek azért gyá
ván el nem menekültek. Zwingli hamarjában szintén egy 
kis csapatot toborzott össze hívei bőL Az elszánt kis sereg
nek maga lett a fővezére. Azonban biába való volt a val
lásszabadságért folytatott hősies küzdelmük. Az ellenség 
t,"nyomó ereje mégis legyőzte öket. Maga Zwingli is 
halálos sebet kapott. Utol só szavai ezek volt: "A testet 
megöJhetitek, de a lelket nem." 1531-ben halt meg isten
ol'szágának ez a bátor lelkü és örökre feledhetetlen apos
tola. A megkezdett szép munkát nem tudta befejezni , 
mert a h'alál fiatalon érte utól. Zürich városában egy 
Rzép "zobor őrzi emlékezetét. 

, 

17. Kálvin János. - • 

• 

Zwinglit korán bekövetkezett halála megakadályozta 
abban,hogy. vallásos felfogását teljesen kifejtse s azt hí
vei lelkében megszilárditsa. Az általa megkezdett munk<ít 
Svájcba n tovább fol ytatta Kálvin János. 

Kál vin Franciaol'szágbnn született 1309-ben. Atyja 
egy katholikus püspöknek volt a jószágigazgatója. Szü
l e itől buzgó vall ásosságot tanult:' Amikor akkorára nőtt 
egy sze rzetesi iskolába adták be, ahol fl komoly vallásos
ság mellett szigorú rend és fegyelem uralkodott, ame
lyek nngy hatással voltnk a gyermek lelkére. Már fjatal 
korában piispiike jóvoltábó1 szép jövedelemhez jutott s 
így tanulói pályáján anyagi gondjai nem voltak. Tanul 
mán yait Pári sban folytatta. r:rcstjleg gyöng'c és uetegeH 
gyerm ek volt. rpal1ulótárf:aitól félrevonult s nem yctt 
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I'észt azoknak léha mulatozá snjban és gondtalan játékai
bHn. A szerzetesi iskolában rnegianuIt- lemondani az élet 
iirömcil'öJ. Annál többet olva s és gondolkozik . lGilönösen 
nagy előszeretettel foglalkozik a vallással. 

Atyja kívánság,il'a mégis a jogi pályára. ment. Az 
egyetemen éppen olyan visszahúzódva, szerényen és 
mértékletesen él, mint az alsóbb iskolában. Nem ve.zen 
részt az ifjúság mozg'aJmaiban, hanem könyvei között él 
s folyton tanu l. Eközben a Luther tana.i kezdenek elter
jedni Franciaországban. Kálvin hamal" rnegismerkeclik 
velük. Azonban n eveltetése s egész eddigi élete erősen a 
katholikus egyházhoz láncolják Erős lelki harc indul 
meg keblében. A végén mégis győz az ig'azság után való 
szomjúsága. Azokhoz csatlakozik, akik az egyházjavítá st 
,;zükségesnek lát jál;. Ez az elbatározás nagy változást 
idézett elő eddigi magatartásában. 'l'öbbé nem idegenke
dik az embereklől. lsmerkedni kezd kora legkivá lóbb em
be!:eivel. Kü!ünösen a reformáció biveit keresi fe! gya k
ran s viszont ezek öt. 'ritokban egymást bátorítják és lel
kesítik . K,ílvin ész revéOenüla z egyh<ízjavítási mozgalom 
élére kül·Ü! s öt önkény t vezérüknek ismerik el az · új 
inínyzat hívei. De hosszasa n n em maradhatott titokban 
munkásságuk. Ez idö tájt még h evesen üldözik s J<im é
letlenü l máglyára hurcolták azokat, akik a reformáció
boz csatlakoztak. Kál vin cHen is kiadhík az elfogahísi 
parancsot. Csak L!gy menekült meg a rendőrö/{ kezéből , 
hogy barMai az ab"'''on egy kosárban engedték Je J:doí 
sá ból. 

. Ettől kezdve egy ideig álnéven és álruhában búj
dos!k hnz,í jában. A végén megunta ezt az életet s el
hagyta Fmncinországot. Svájcban Basel nev ű városban 
te,l epedett le. Ez a város már elfogadta volt a Zwing!i 
n;zctClt s gondol la, hogy itt nyugodtan élhet s megvalo
H';hnt.la. régi tervét, hogy egy kijnyvhen fejtse ki VIIJl,í sos 
I1('Zl'tCJ1. Azonnal hozzá is fogot-1 n munkához s íg'y J<C' lct-

• 

• 
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kezett az a nagyhírű könyve, amelyet azóta hívei a biblia 
után a legjobb műnek tartanak. Ebben a könyvben Kál
vin megcáfolni igyekszik azokat il hamis vádakat, ame-;
Iyeket a reformáció Ij"íveÍ!'ől terjesztettek, hogy ők rcnd
zavarók és országfelforgatók volnának. Kifejti, hogy az 
ember, amikor szliletik, már romlott és bűnös teremt
Illény s czért elkárhozásra érdemes. Azonban az Isten az 
ő végtelen kegyelméből kifolyólag a rOSSz emberek közül 
kiúlasztjn azoiwt, akiket akar az üdvösségre. Ezenkívül 
szép rendszerbe foglalja azokat a tanításokat, amelyeket 
a reformátorok már ~lötte hirdettek. Ezen munkája által 
nagy híl 'név re (ct( szert egész Svájcban, Német- és Fl'an
ciaol'szághan. 

Tov,íbbi bolyong,ísai közben egyszer véletlenül Genf 
városábn kel'ült, Ez a város már akkor elpártolt a katho
l ikus va llástól s l<imondotta a reformáció szükségessé
gét. Azonban lakói még nem voltak megerősödve az új 
hitben , A papoknak nagy küzdelmet kellett folytatniok" 
néppel, ak ;k között voltak franciák, olaszok és németek, 
Ebben a nehéz helyzetben az egyil{ lelkész meghallotta, 
hogy CI városban van Kálvin , akit hírből már jól ismert. 
Felkereste bát őt s az J sten 'nevére kérte, hogy maradjon 
ott s· segít sen lwldk cl reformáció megszilál'dításábnn . 
Kálvin c lől 'p vonakodott, de a végin az isteni gondviselés 
figyelmeztető jeIéi látla benne s engedett a kérésnek. Ott 
maradt. Nagy ('rőve l kezdett hOZZ1-1 II munkához. hrIagya
rázta a Szpnt í l'ást. Amikor aztán le] késznek mcgváJa sz
toiták, minden tehetség'ét arra fordította, bogy tanait II 

városhan cltcrj C'!:iSZC ~ cizokat C'l'őszakkal is kercF-ztül \' i
gye, Zwingl i től sokféle kérdésben eltért. Nem engedett 
akkora szabads<:lg'ot a híveknek a vallásbnl1. El ső dolga 
[lZ \'olt, hogy kátét írt, amelyből mindenki fanulbas:::H 
meg az igHZ hitnek és az ig'az életnek a szabályait. Szi
gorú t{)]'vényekct készíttet s azoknak a végl'ehajtás;-ít 
muga ellcnör izte. Ell cnmond;::ls.t 8cmmibcn srlll Hírt Akik 
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nem akartak az (lj l'cndJl cz alkalmazkodni, azokat szám
űzte a városból. Szigorú intézkedései nagy elégedetlensé
get szültek. A nép zúgolódni kezdett ellene. Egy húsvét 
ünnepén pedig erős, dorgáló beszédet intéz a néphez R 

Illegtagadja az úrvacsora kiosztását, mert a hívek mól
tatlanokká lettek reá. Ezáltal végleg elkeserítette a gyüle
kezelet. NépgyííJést tartottak s Kálvint számfízték a 
városból. 

Kálvin egy ideig egy más városban telepedett le, 
ahol szintén lelkészi munkát végzett, de emellett élénk 
figyelemmel ki sérte a genfi esemé",yeket. Ott ugyan i" 
nagy felfordulást idézett elö a Kálvin eltávozása. A 
katholikusok azt hitték, hogy most már visszatér íthetik 
a város lakóit az ők egyházába. Ezért egy szép levelei 
írtaK oda, amelyben a pásztor nélkül mara(l! nyájat akur
ták visszaédesgetni. Erre egyesek hangoztatni kezdették, 
hogy kál' volt Kálvint elliJdözni, melt ime az ö eltávo
zása miatt az egész reformáciió ügye veszélyben forog. 
Mind többen kezdették követelni az ő visszahívását. Mi
kor aztán hivei többségre jutotta k, ki is mOll(lták azt, 
hogy visszahívják. K,ílvin engedett a kérésnek s ismét 
eloglalta a genfi lelkészi állást. Most már egészen a 
helyzet ura lett s még nagyobb erővel fogot.t hozzá' el vei 
megvalósításához. Az istentiszteletet a biblia szerint egy
szeríí síti s kimondja, hogy az énekl ésből , imádságból és 
egyházi beszédből álljon. Az istenti sz teletre köteles min
denki eljárni éppen úgy, mint az ifjúság is a vallásokta
tásra. A gyillekezet választja az egyházi tisztviselőket, 
akik kötelesek a jó rendre felügyelni s u keresztényi val
lásosságot szóval és cselekedettel el őmozdítani. De gondja 
volt arra, hogy az egyházon kívül is megjuvuljon az élet. 
Ezért lelkészekböl és világi emberekből egy tanácsot 
(konzisztorium) szervezett, amelynek az volt a feladala, 
hogy az cgész város crkölcs i életé re felügyeljen. Ez sok
RZOI ' túlzá sha. ment, mert olyan dolgokba avatkozott,. 
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amelyek "Ital sé rtette a polgárok szabadságát. Igy eltil
latia" zenét, a hínco!. Megparancsolta, .bogy ki mikép
pen rulHízkod;jék " hogyan táplálkozzék. Akik nem enge · 
d"rmcRkedtel, a pal'Ullcsokllak, azo.kal vagy száműzték, 
I'agy kivégezték. Ennek a .tanácsnak Kálvin az irányi
lója. Minden az ö akarata sze \'int történik. Éppen ezen 
I" Izo!t szigorúság miatt ismét ellene támaclt a nép. ötet 
g úny tárgyává teszi. Ellene összeesküvéseket szőnek 6s 
'Ilin tkn képP011 I)wg'nkarják akadá lyozni ter vei megva ló
~í liisHban. 

[~ r lehet gondolni, hogy ez II sok küzdelem és meg
PI\~l h~l1iufá&: nagyon Ill cgviseltc a különben gyenge testi 
~ z ... '\'\·('z('1 ét. III ig ,-l.) én:.s kon1 ban meghalt. Av vn I il tu 
,:,lItal barhatolt meg, hogy Genfe!. ő tette a reformáció 
IlIiu=1i k ki iz5ppontj,ivcJ . Ö alapította meg a reformátu s eg'y
hHza t, a :nl'l l' Emópa legtöbb országában elterjedt s 
alllclylJl'1l mindenütt nagy tiszeletben tadják a kiváló 
,da pit ú ('mlékczctót. 

V. Az unitárius vallás apostolai. 

18. Szcrvét Mihály. 

Az ('Iibll'oll ,'e!'ormiítorok nr·"a törekccltel<, hogy az 
l'gyhiizhn bC(':-; IÍ ::izo tt kiil ső y isszaé lésckct, kü lönöscll pC
dig, hogya keresztények életét javítsák meg a biblia 
"lapján . Azonban ezáltal mcgnyitothík az utat cl. további 
kjlőrlés l'l'. E ze n a" (,(011 haladott to",íbb Szervét Mihál.lJ , 
ilkivel egy (lj rC'fO\'lllc1Ció kczdődik, Hmclyct ullitáriu ~ 
l p I'Ol'lnl-lcil)l1n k l1Pyc'l.hrtiink. 

SZC'J'\'éi :.\1 iluíl y SpnnyolOl'szcígbHl1, C'lőkelő l1emef:'i 
c:~nládból sziilC't,eU, 1(ol'flnak szoká sa szerint kinlló \'8 11.í
::-:Oi 11('\'C' léslwn l'é- ~zcsi.ilt , <I 'llind\: ~IZ volt il It'gfübb céJja , 
hogy n kal-holil;lI :-; egyluír. által eliHrt :->zC' l'hut;lsokat pon
iOf.:;<l 1l l' lvégezze és bC'.tnrt sa. A vallií s mell ett sokat foglal -

• 
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