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yél'cinek tekintett e <.l madarakat és a \'adállatokat, ame
lyek a legendák szerint hallgatták az ö beszédeit és neki 
engeclelmeskecHek. Dc a sok küzdés, szenvedés és nélkü
lözés a végén is mcgtöl'te gyöng'e testét s abból nemes, 
vid,ím és derült lelke el költözött Jézushoz, akinek oly hü
séges tanítványa igyekezett lenni életében. Meghalt 1226-
ban. Rahib után a katholikus egyház a szentek közé 
iktatta. . 

Assisi F erencnek még életében sok követőj e volt. 
Ezek az ő hal,íla után szerzet rendbe alakultak s a mester 
irán t való tiszteletből Ferenc-rene/ü szemeteseknek ne
vezték magukat. Céljuk az vo lt, hogy a Ferenc példáját 
küvessék mindenben. Ezér t ők is abba a túlságba estek, 
hogy il szegénységet tartották a l egfőbb jónak. Semmi 
\"ilgyont nem volt szabad gyüjteniők, nebogy a vagyon
hajbászás öket is mng,ívnl ragadja . Koldu lásból tartot
tál, fenn maguka t s ezért kohlllló sze"zelesclmek vagy 
kolduló barátoknak nevezték öket. A tudományok műve
lése, az ifjúság nevelése áltnl sok jót tettek az emberi
ségnek. Sokan közülök elmentek lncl iiiba, hogy ott életük 
koekiizlatásával is terjesszék a keresztény vallá st. Az 
i lyeneket hitt érílők11ek (tn isszoná ri us) nevezzö k, akik 
apostoli buzgóságot fejtettek ki, hogy II keresztény va l
"ísl a világ minden népe között elterjesszék. K egyes és 
l'1'kölcsös életük áltn l l:)izalmat adtak a keresztényeknek 
v;\ lIásuk iránt s mege rős ítették a púpa i hatalmat is. 

12. Vald Péter. 

A pápai hata.10111 és fényíízés csaknem ugyanazokat i:1 

gondolatokat é bres.z tette Francia országbnn a V ald Péter, 
mint Olaszol'szág'ban A ss is i Ferenc lelIcé ljen . 

Val d P éter Lyon vc1 roscí ban súilctcLt. Atyja gnzrlng 

,I , , 
J 
i 

p 

I 
I 
• 
• 

• 

" /.. 

I( 

• '( 



, 
r 

'. , .. , 

Ium 
, r· 

• , 

'" • 
II' 

• 

" . ,. 

II,'" ' 

I . 
'i • 

- 33 -

kereskedő ,'olt, akitöl tekintélyes vagyont örökölt. Azon
ban elötte is I'eltii nt az a nagy ellentét, ami a pápák és 
Jéz us eg'Y :-: zcI'Ü tnnítványainak az élete között \'olt. Sokat 
,.lll1éJkcdelt afülült, hogy miképpen lehetne a kereszté
nyeket ismét az evangélium szerint való életre terelni . 
Egyszer éppen ilyen gondolatokkal eltelve ment a temp
lomba, ahol a pap a ~{áté XIX. 21. versét magyarázta, 
a mely így szól: "Ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, adcl 
(ll minden "ug'yonodnt és árát osztogasd a szegényeknek 
é ~: kin csed lesz a mennyországban és jer és kövess engc
nwl." Ezck a szavak arulyira megbatották a fogékony 
lelk ii ifjút , hogy elmenve, azok szerint cselekedett. Min
(:" n vagyonát eladta és árát a szegényeknek adta. Hogy 
:llinclcnki annál inkábh J11f'gétthcsse az cvangé liumot 1 

l"fo rc1ítta tta francia nyelvre. Ő nem akart szerzetes-ren
det alap ít ani, dc azért azokból, akik vele egy fclfogásban 
voltak, l'gy társulatot alakítoi.!, akiket "lyoni szegények
nek" ne" cztck, mert minden vagyonról lemondottak. 
Ezck, miként Jézus meghagyta tanítványainak (Luk. 
X. l'. J. 4. v.) kettcllk-int, útitáska és saru néJklil clindul
tak faluról-falura, \'árosl'ól-yárosra. ;\[indel1litt predikál
ták uz ('Hlngelillrn igLlz::;i:lgalt s Illcgtél'ésre és bünbi:lnatra 
hívták a népet. Sokan csatlakoztak hozzájuk. Az egyházi 
fel sőhhség "cszélycsnek látta ez! II mozgalmat, mert ez 
nem n pápa é~ az egyhá:6 hata]Dlát jgyckezett támogatni, 
hanem HZt !üzte l, i célul, bogy az egyes emberck térje
nck meg s éljenek az evangéliumhoz mé.ltó élelel. Vagy is 
nem;) pápák vi lági ul'almát kívánta szolg"áln i, hanem 
istenországát akarta c földön megvalósítanj. Az egyházi 
felsőhbség mcgtiltotta, hogy predikáljanak, dc ök elTe 
ismét a biblia tanításával válaszoltak, amely azt mondja: 
.,Tstennek kell inkáhb engedni, mint az embereknek." 
(Csel. V. 29. v.). Ezért az engcdetlcnségért a pápa kiát
kozta őkc! az egyházból. 

Azonban II pápai átok nem tudta ezeket a lelkes és 
"".Ii A .: IstenorAz6 KCI munk/ stli' 3 
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{; Il l'el ::í ldozl> (, l1lb ~ l' (>kc t, élén a Thiestel'ükkclJ eltéríteni cél. 
jniJitól, han em még nagyobb j.;: ítartásrn. és erősebh ti) mii . 
riil rs re indít otta. ~fiutál1 il yen form án a ka th. cgylulzl6\ 
el kell ett szakadniok, gondoskodtak aITól, hogy elveik
nek és céljaikn8 k mcg' [el e lően , kiil ün is tenti szte letitk é:-. 
külön élet sza bál yaik legyenek .. De ők nem aka rtak más
féle szalnílynak engedni, mint ami a bibliában van. 
E nnek meg fe l e l ően rendezték he istenti szteleteiket s élc.
tiik cselekedeteit. Különösen a hegy i beszéd (Y[áté V. Vi. 
VIr. I'.) gyilll YÖ l'íí igazsi:lgal l'a helyeztek fös (J! y l s azokat 
akart ,ík megvalósítani cselekedete ik által is. Minél töhbet 
tannlmányozták a bibliát, annál inkább rájöttek HITa , 

hogy n róm. kath. eg'yhá znak sok olya n szokása és ::';ZCI'

tartf:lsa van , amelyeknek semmi alapja njncsl'l1 II SZl'nl 
írásban. Il yenek a szentek, a képek és erekl yék ti sztelete, 
a búcsnjárás és a tisztító tűzről (pul 'ga.to rium ) szóló tan, 
amely szerint a halottal, lelkei el őbb ebben a tiízben meg
tisztnInak minden földi salaktól s csa k azu tán mennek 
be a mennyországba. MiJldezekct elvetették s helyeltiik 
" biblia taní tásainak a szigorú megtartásá t kív,í nták . 

Mivel . zámuk egyre szaporodott S ezt " róm. kath. , 
egyház magál 'u nézve veszélyesnek tartotta , azért keresz-
tes háború t indított ellenük, vagyis blínbocs:Ína tot és iid
vösségct igé rt mindazoknak, akik az ell eniik indítanclIÍ 
háborúban részt vesznek. Min t, minden Mború , (,gy ez is 
nagy romlást és pnsztnlást okozott. Sok emher esett áldo
zatul s Délfranciaország pusztasággá lett a hOSHZ Ú ]uí
ború alatt. De a valdenseket, amiként Vald Pé ter köve
tőit nevezték, még sem tudták teljesen kipusztítani az or
szágból. A megmaradtak ellen hit?1Y0'lnoz6 törvényszéket 
(inkvizició) létesítettek. Ez eg y nag yon sz igo rú hírósúg' 
yolt, amely mindenkit, aki ell en a legki sebh gya nu 111l'

riilt fel, maga elébe idéztetett. Kiil önféle k ínzó eszklizii k
kel vall a Ita a sze rencsétlen á ldozatoka t s ha kideriil t, 
hogy Valel P éter követője, akkor erclneknek nevezték s 
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mág-lyu-lwlá lL'a ítélték. Ok békével tiíl'ték még a lcgna
"l'obb s7.em·edéseket is, mert eszükbe jutott J ézus mon-o . 
dása: "Boldogok lesztek, mikor titeket szidalmaznak, 
báborgatnak és minden gonosz hazugsf:í.g'ot mondanak 
ellenetek énérettem." (Máté V. 12. v.). 

A sok üld özés és háború mégis a számukat nagyon 
megapasztotta . Sokan inkább elhagyták hazájukat, hogy 
hitük és megg-yőződésük szerint élhessenek. A legtöbben 
lnentck Olaszol'szág'ba, ahol ""'még ma is vnnnak virágzó 
gyiilekezetek, amelyek a Yald Péter tanitásai sze rint él
nek. Maga Ya lel Csehországba menekiilt s ott halt meg 
1217 -bell . 

13. WikJif J IÍnos. 

A Yald Péter halála után minteg-y 150 esztendővel 
Ang-olország-ban állott elő eg-y kiváló hittudós, ki az 
oxfordi eg-yetemen volt tanár. A neve Wiklif János. Ö is 
azt tanította, hog-y az eg-yetlen biztos alap, amelyen n ke
resztények megállhatnak, a Szentírás. Minden olyan szo
kás, szertartás és intézmény, amelyet idő folyhín létesí
tett a katholikus eg-yház, amely ellenkezik a bibliával , 
.eltörlendő s egészen az evangelium útmutatása szer int 
kell élniök a keresztényeknek. Hogy fi hibliM mindenki 
olvashnssfI s allnak taníb'isait annál inkább k(j"cthcsse, 
lefordította ang-ol nyelvre. S míg- a k~holikus eg-yház 
azt tanította, hog-y a bibliát csak a papoknak szabad ol
vasni, ő ezzel szemben azt mindenkinek a kezébe adta, 
hog-y igy személyesen g-yőződjék meg annak tanitása iról. 
Azt is kívánta, hogy aki meg-i smer az evangéliumb61 
va lamely igazságot, azt ne rejtse a véka a lá, hHI1Cm mcl 
sokat is tanítson meg reá . 

Nemcsak másoktól kívánta az evangelimni igaz
ságok tel'jc~ztését, hanem ö maga jó példávn l j{il't elő l. 
összehasonlitást telt az egy házi tanítások és a biblia ta
nításai köziitl s ahol valami ellentétet látott a kettő 
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között, ott nyiltan állást foglalt a biblia mellett. Igy 
mindjárt kifogása volt a. pápaság cllen. Nem tetszett neki 
HZ, hogy öl pápák hatalmukat az egész v ilágra ki akarják 
terjeszteni. ~fel't szel'jn te nincs is az emberiségnek egy 
közös földi Atyára szüksége, mert csak egy közös 
Atyánk van: az Isten. A pápa nem helytartója, hanem 
ellensége a I{l'i sztusnak, vagyis az igazi Antikrisztus. 
Aki igaz keresztény, az nem is hallgat reá s nem követi 
az ő törvényeit, hanem egyedül csak a Szentírásra hall · 
gat. Az angolok nagy lelkesedéssel fogadták ezeket a 
prófétai hangokat. Annál inkább örvendettek, mert ebben 
az időben fl pápák egészen a francia malkodók fennható' 
sága alntt voltal,- Nem is Rómáhan, hanem Délfrancia
ország egy városában: Avignonban (olv. Avinyon) lak
tak. A franciák pedig ellenséges viszonyban voltak az 
angolokkal. Igy, amidőn Wiklif a pápák ellen küzdött, 
akkor a francia uralkodók ha talmát és befolyást is gyön
gítette, mi nagyon tetszett népének. Sokan lettek tanítvá
nya i, akik az országban szét jártak, mint Jézus tanítvá
nyai s a köznépet fölvilágosították és az evangélum köve
tésére buzdították. 

EZ .a szép siker még jobban lelkesítette Wiklif Já
nost s tov,\bb ment azon az úton, amelyen megindult. 
Még sok olyan szokást látott a katholikus egybázban, 
amelynek a bibliában nem találta meg az alapját. Ezért 
kikel t ezek ellen is. Ilyenek voltak a szentele és e"eklyék 
tisztelete, amelyek homlokegyenest ellenkeznek Istennek 
lélekben és igazságban való imádásával. Ennél még na
gyobb tévelygésnek tartotta a miseáldozatot. Ugyanis a 
katholikus egyház azt állította, bOl,7 az a kenyér és boI', 
amit az úl'vacsol'ánál szoktak használni, a papok. lllCg

;zentelése következtében átváltozik Jézus va lóságos ies· 
tévé és vérévé. Ezért nem kell az úrvacsorában kenye
ret és bort adni a híveknek, mert ha a kenyér átválto
zik Jézlls valóságos testévé, akkor abban benne vaJl a 
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"ére ii:) . Eppcn ezért ól katholikus egyház csak egy szín 
a/al!, \"agyis kenyér belyett ostyában adja az úrvacsorát. 
Ezt a megszentelt ostyát ne\"ezik Oltáriszentségnek. 
amelyben Jézus saját magát adja áldozatul a bűnös em· 

• 

berekért. Ez a miseáldozat.- Ezzel szemben Wiklif vissza· 
tért a biblia ta nításáboz s azt hírdette, hogy amiképpen 
Jézus kenyeret és bort adott taníh'ányainak az utol só 
nlcsOl'án: úgy az Í1l'Yucsol'ábrul is kenyér és bor szo~gál
tatandó ki. Ez a kenyér és bor csak emlékeztetőjel Jé· 
Zllsrn és az ő ártatlan balálára, de nincsen benne semmi 
titokzatos. büvös erő. F elszólalt továbbá a gyónás ellen 
is, ami abból állott, hogy a hívők kötelesek voltak minden 
biínüket a papok előtt eg-yenkint elősorolni, hogy híin· 
bocsánatot nyerjenek. ,Yiklif azt talúlotta, hogy ellIlek a 
szokásna k sincsen semmi alapja a bihliában, de külön
ben lehetetlen minden bíínnek a felsorolása, mert az 
ember akárhányszor tudatlanul is vétkezik. . -

\Iiklif, hogy tanai igazságáról megg:'őzze s a biblia 
tanításaihoz "isszavezesse népét, nagyon sok könyvet írt. 
Tanításainak nagy hatása volt a nép között. Azonban a 
gazdag főpapok ellenségei lettek a szegénység apostolá
nak. A királyt rhették arra, hogy tiltsa el őtet a tanítás
téL ~legfosztották egyetemi tanári állásától s egy kis fa
luba helyezték át plébánosnak. Öt magát nem bántot ták 
falusi c'endcs magányában, de bh'cit és követőit üldöz
ték. ~leghalt 1384-ben. Halála után pornit nem enged
ték nyugodni. Holt tetemét kiásathík, elégették és ham
yait egy folyóba hintették. 

14. Husz János. 

Anglia és Csehország között a XI'". században 
élénk összeköttetés volt. A cseh ifjak az angolOl'szági 
egyetemekre jártak tanulni. A két orsz>íg királyi csahld
Jai kiizött is rokoni összeköttetés yolt. Ezen körülményck 
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folytán II Wiklif János hátrahagyott könyvei eljutottak 
Cs~hországba . A jobb érzésű papok kapva-k,aptak eze,ken 
. kön v \'pken mert azokból azokat n kereszteny 19azsago
~at ol;'asták iú, melyeket az ő lelkük is szomjuhozott. Igy 
mindinkább erősödött a lelkekben az a vágy, hogy az 
egyházat meg kell jadtani vagy reformáJni azoktól a 
\' i sszaéléseldől, amelyek idö folytán abba becsúsztak s 
vissza kell térni n. Szentírás tanít<ísa ihoz, mint egyetlen 
igazi alaphoz. Ennek a közös yágyakozásnak volt lelkes 
szószólója H 1/SZ János. . 

Husz János Husz inecz ÍlevÍÍ ki s faluhan sziil etet! 
szegénysorsú szülöktöL Atyja korán elhalt , de öZI'egy 
édes anyja I)agy á ldozatok mellett is !ctv,íló nel'elésben 
rész<!sítette, Az árvas,ígra jutott fiú pedig al)nál nagyobb 
szol'galomma I igyekezett, hogy megMlálbassa édes anyja 
jóságút. Yasszol'galmának meg lett a kivánt eredménye, 

• 
mert tanulmányai végeztével II híres pJ'ágai egyetem tn-
míra lett. Tanári mííködése mellett egyházi beszédeket 
tartott anya nyelvén, Beszédeit a nép annál inkább 
hallgatta, mert más templomokban a. lat in volt az isten 
tisztelet nyelve, amit a köznép nelll ér tett Ill eg. Még a 
királyné is szivesen hallgatta beszédeit. 

Husz J,ínos szorgalmasan olvasta a biblüít és \\Tik
Iif könyveit. Ezek alapján ö is kikelt az egybázi vissza
élések ellen. Az ö korában nagy hareok dt,] tak a pápai 
hatalom k(irlil. Ugya ni s azok a bibornokok, akik a pá pM. 
vcl1asztották, nem tudtak meg'eg-yezni egymással s czér!" 
két pál'lt'a szakadtak . A két pál'! két pápfÍt v,íJasztott, 
akik egymást kölcsönösen átkozhík ki az egyh<ízbóL Ezen 
úg'y Bkal't segíteni az egyház, ~ hogy egy zsinaton le
tette a két pápát és egy harmadika t választott. De a letolt 
pápák nr lll akartak engedelmeskedn i a. zsina t hn Uíl'ozn 
ta inak s így egyszerre három pclplija lett az egyhelzIlak. 
A pápáknak ezen viszálykodása nagyon elkescríteHe a 
Jobb gondolkozású keresztényeket. Husz János ped ig 
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egyencBen azt hirdette, hogy az egyháznak nincsen szük
sége látható főre, mert Jézus azt tanította, hogy aki elsö 
akar lenni közt,' tek, az legyen II ti szolgátok. (Máté XX. 
27.) A papok mind egyenlők s egyik sem uralkodhatik "
lIlasik fiilött. 

De még egy másik botárnyos. eset is történt a Husz 
János korában. Az egyik pápa (XXIIJ. János) keresztes 
hadjáratot indított a nápolyi király ellen, aki őtet nem 
akarta elismerni pápának. Mindenkinek bün bocsánatot 
igé rt, aki ezen hadjára t költségeihez hozzájáruL Ez a 
pénzért való bünbocsánat ellenkezett a biblia tanításai
val s ezért Husz annak ellene mondott s kijelentette, 
hogy II pápa biínbocsánata nem ér semmit, ha az Isten 
nem bocsátja meg az' emberek hííneit. Ezen lépésével 
a nnyira megllal'agitotta a pápá t, hogy őtet kiátkozta az 
egyhá zból s Prága YiÍ.J'osában meg,tiHotta az istentisztele
tek és "allásos szerta rtások yégzését, amit latin szóval 
in1enlichll11nak neveznek. Azonban (IZ még növelte Husz 
,5 ános népszcl'ií ségét s ötet hazájában nemzeti hösnek tar-
tották. . ' 

Ehben <lZ icliiben a pápát több oldalról kénpzel'ítet
ték, hogy a sokféle egyházi bajok orvoslása céljáhól hh'
jon Össze zs inatol. A sÜrgetők között volt Zsigmond né
met császár éR mngynr király is. 1-\ zs inato1 a pi:lpa Né
IIlc/fll'"zágban II Búclen-tó mell ett 10Vő KonstaJlez-ha 
hívta össze. ] IURZ J"ánost is megidézl'ék c zsinatTa, mert 
111-{y In1ták , hogy nz egyhá z békéjét ö veszélyezteti n lrg-
johban . Ö el is illeni, miután Zsigmond cs,l szártól, ki a 
zsin at f(j"édnökc ,"olt, oltalom -levele! kapott, amelyben il 

király és c f"ászá l' hiz to~ í tottil , hogy semmi l)<lntód~a nem 
losz s ügyét a zsinaton szabadon védelmezheti. Azonban 
ali ghobry megél'kezptt, a púpa azon nal ('lfogatta, börtönbe 
záratta. A hi)rf iinböl idönk int clilhoza,tták, vall athl k, dc 
(' !juk gúnyt (í7.1ck állít.:l Si1 iból. Végül 141:J-hen fi fényrs 
", inat eléhe ,illit ották, ahol f'elol vasf>ik "Wtto az ell one 
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Pllwli VcídpOlllokat, "melyek kiizö~t olYi:~no\.:kal i~ vádol 
tú" amiket sohasem tanított. Amikor vedelmezIll akarta 
ma~'át akkor elhallgattatták. Arra akarták kényszerí
teni h'oO'y vonja vissza tanításait, de ö kij e lentette, hogy 
ink~bb kész meghalni, ele mcgg'yözőclését meg nem ta
gadja s Jézust, akit a Szentírásból megiemert:, e~ ncm 
árulja. Ene a zsinat, mint eretneket, papl l'ungJ::üol luC'g
fosztotta s Madta példá s megbün tetés cé ljából II világi 
hatóságnak. Ht hiában hivatkozott a császári oltalom
levélre, mert azt figyelembe Iwm vették. ~[aga az um 1-
kocl " ;s megfeledkezett 'IZ adott szó és igéret szentségéről. 
Kimondották a rettenetes ítéletet, bogy mágly,tn égettes
sék meg .. Mialatt mezitláb folytonos gúnyolódások között 
,·itték il "esztöhelyrc, li, a Jézus pé'ld'ljára, ellenségeiért 
imlÍcl kozolt. ~{ikor alatta a mágl yá t meggyújtották, még 
akkor is 7.soltárokat énekelt, nmíg a füst és láng meg 
nem fojtot ta. Porait a Rajna folyóba szórták. 

K iivctöit h1/szitá/.-ualo nevezték, 'lk ik, midőn megtu (l
ták, hogy mesterük vértan ui balált szenvedett, még- joh
ban megharag'udtnk a páp::l l'D s allnak egyhlizára. Ök is 
abba cl tévedésbe estek, hog-y Jézus pamncsolata elle
nére fegyyer rel és háborúva l akartak <"lTényt szerezni 
igazságniknak. üldözték II papokat és szerzeteseket. Dr 
fl végén eg-ymás között is meghasonlotta le Azt követel 
ték ugyanlR, bog'y az úrvacsonl vételnél :1 közönséges bio 
vek is iha Rsnnak bot t a kehelyhől , ne csak a papok, 
vag'yis két szín alatt végezhessék az áldozást. A husziták 
cgy I'észe, m időn e kíváJ1Ság'át teljesítette az egyh;:1z, e7. 
zel megnyugOtIott és letelte a fegyvert. A többi pedig to
váhh flllytnttn. a kiméletlen harcot, ami által erkölcs ileg 
is Jil eg'l'omlottnk s elnyomta öket' H pápai és császári 
hatalom. 
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I-l UR7. J ánoshoz hasonlóan az ('u'vhiiz i \'iS8zaél.5sf'k "'. 
ell en való kiizclclme mintt vé"hllnJi hal;ílt ",en"('(Jctf neki 
('gyik hHl'átin , Prágai Jpro1J/ os, akit ugyannzon n helyen 
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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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