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Esték.
Ha mikor egy-egy nap
Rosszat cselekedtem,
Valami gyarlóság
Lett úrrá felettem; . .
A kiket_szeretek,
Akaratlan szóval
Talán megbántottam:
Akkor este nekem
Szomorú sorsom van !

,

Nem ízlik az étel,
Nem Ízlik az álom;
Hasztalan vídítgat
Vidám kis családom.
Akkor este nekem
Láthatatlan kezek
Tövisre ágyaznak,
S kegyetlen, kietlen
Rossz álmaim vannak l
S ha mikor egy-egy nap
Szépet, jót tehettem,
Valami szenvedő
Terhén könnyíthettem:
Akkor este mintha
Melegebbé válnék
A szívem verése,
S a kis gyermekeim
Csókja, ölelése!
Akkor este mintha
A világ szebb lenne,

S a mi kis házunk egy
Tündérsziget benne.
Akkor este mintha
Lágy rózsasziromból
Vetnék a párnámat . . .
S álmomba angyali
Dallal ringatnának!
S za b o /c sk a M ih á ly.

A Magyar Luther II. kötete.
Reformáció ünnepi ajándékul Luther-Társaságunk az idén is a nagy reformátor műveit adja
a magyar közönségnek.
Igazán szerencsés gondolat volt a keresztyén
hit újjászületésének ünnepét szentelni meg óvrőlévre a Magyar Luther egy-egy kötetével. A mint
a reformátort tovább kísérjük pályáján, vele tusakodunk, aggódunk, kétségbeesünk s megtisztulunk,
— nagy lelkének érintésétől mintha minden esz
tendőben egy hatalmas reformációt élnénk át. Hiszen
igaz, hogy egy esztendő alatt megint elhatalmaz
lelkűnkön a vétek és törvény igája, úgy hogy mint
a láncon őrzött fogoly, epekedünk a szabadság
után. Ki hozná meg ezt a várvavárt szabadulást
más, mint a ki Krisztust a maga végtelen megváltó
szeretetével a messze távolból, elérhetetlen magas
ból újra közénk hozta, gyarló emberek közé. A mi
áldott jó Luther Mártonunk. Hogy senki el ne
veszszen, a ki ebben a Krisztusban hisz.
Nekünk ugyan könnyű most Krisztusra, az ő
ösvényére, az ő vezető kezére az életben rátalálni,
tőle többé el nem szakadni. Már szülőházunkban
halljuk szent nevét édes anyánk ajkáról; velünk
együtt ül szegényes asztalunknál s hallhatjuk cso
dálatos történetét, nagy szeretetét, bölcs tanításait,
dicső halálát. Már gyermekkorunkban ő a mi leg
hívebb barátunk. Mintegy belefogózva jutunk el a
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szülői fedél alól az iskolába, a hol megint az ő
lelke vesz körül, az ő keze véd, az ő bölcsességé
nek eledelével táplálnak bennünket. És ha az iskola
padjaiból is kinőttünk, megemberkedtiink, — a
templom folytatja nevelésünket. A szent hajlékban,
énekben, imádságban, prédikációban ugyanannak
a Megváltó Krisztusnak szerelme, igéje szól hozzánk.
És a ki távol lakik az Úr házához, mely után úgy
kívánkozik, mint a szarvas a hús folyóvizekre
— az sem marad árván. Ahhoz elmegy a nyom
tatott betű, eljut a biblia, eljut a sok szebbnélszebb vallásos könyv, eljut, hogy messze ne böngészszünk példa után, — a mi kis Családi Lapunk
is — mindegyik a Krisztust viszi az éhező, szomjúhozó léleknek. Szóval mindenütt találkozunk vele.
Ha mi nem keressük, ő jön utánunk. Mint a jó
pásztor az ő juhocskái után.
Könnyű nekünk. Egyes-egyedül tőlünk magunk
tól függ, hogy Megváltónkkal találkozzunk, vele
együtt legyünk. De máskép volt ám Luther korá
ban. El se tudjuk képzelni, hogy csak a legnagyobb
könyvtárakban, a legrejtettebb zugban lehetett ta
lálni, többnyire hét lakat alatt egy-egy Bibliát.
Nem forgott ám közkézen, mint mai napság. Csak
nagyon megbízható tudós embereknek mutatták
meg, azok se igen olvasgattak belőle. Oly balga
tagság hálózta be a sziveket, hogy romlás és bűn
forrásának tartották az Élet könyvét. Rejtegették,
hogy a nép valahogyan hozzá ne férjen. Mintha
gyilkos méreg volna csodás tanításában : „Legyetek
tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok". „Szeres
sétek ellenségeiteket, áldjátok, a kik titeket üldöz
nek!" „Jöjjetek én hozzám, vegyétek fel az én
igámat". Micsoda élet lehetett ott, a hol a Bibliát
zár alatt tartották! A családok épen nem ismerték
a Megváltót. Haszonleső pápás papok olyannak
rajzolták alakját, hogy senkinek a szivében nem
támadt tűz láttára. Hasznot húztak belőle, áruba
bocsátották szent sebeit. Az ő tanítása, örök szép
élettörténete helyett ezer meg ezer régi és új szent
nevével tömték a szegény gyermek agya velejét.
Imádkozni sem tudtak igazán. Nem tudták, kihez;
nem magyarázta senki hogyan. Az olvasót pörgették,
miatyánkot mormolva, mialatt lelkűk ungon-berken
túl járt. A szentekhez fohászkodtak bajukban. Nem
tehettek róla szegények, se az iskolában, se templom
ban egyebet nem hallottak a szentek s főkép Mária
viselt dolgainál, a pápa világra szóló nagy hatal
mánál. Épületes prédikáció helyett latin nyelvű
misével tartották az üdvösségre sóvárgó híveket.
Annyira elhanyatlott az egyház, hogy még maguk
a tanítók sem ismerték a hit titkait. Számukra írta
Luther a nagy kátét, hogy legalább tudják a népet
mire oktatni. A népről sem feledkezett el. Neki a
kis kátét szánta, mely mai napig a legelterjedtebb,
legszebb, legtökéletesebb vallási kézikönyv, úgy
hogy mindenféle tudomány századok óta utolér
hetetlen mintául használja.
Ez a kis cikk el nem mondhatja, mi mindent
köszönünk mi Luthernek. A most kiadott kötet a
nagy ember legfőbb reformátori műveit tartalmazza.
Itt van példái A német nemzet keresztyén nemessé
géhez című műve, a melyet az egyház megjavítá
sáról írt s a világiaknak ajánlott. Mivel a papi
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rendben csalódott, a világiakra akart támaszkodni.
„Az Úr, a ki tudja, hogy én szegény bűnös vagyok,
ügyét diadalra viszi, ha nem általam, hát más
valaki által". így írt e művéről Spalatin barátjának.
Az egyház babyloni fogságában a 7 szentség tanát
ostromolta nagy hévvel és sikerrel, mert ebben a
tanban látta a pápaság hatalmának gyökerét. Itt ta
lálod nyájas olvasó, X. Leó pápához írt levelét,
A keresztyén ember szabadságáról szóló remekművét,
mely a lutheri iratok közt is valóságos drága
gyöngy. Itt van a pápai átokbulla ellen írt felelete,
a wormsi tárgyalások iratai. Az 1520—21. évek
minden kiválóbb terméke. Valamennyit dr. Masznyik
Endre fordította a tőle megszokott zamatos magyar
sággal. A bevezetésül s tájékozásul közölt levelek
pedig Márton Jenő pozsonyi lyc. tanár fordításában
kerültek sajtó alá.
A könyv tehát itt van. Társaságunk óriási ál
dozatot hozott, hogy megjelenhessék, ámde a meg
rendelők száma 400-on is alul van még mindig,
holott mintegy 600 —700-ra volna szükség. Minden
esetre óhajtandó, hogy közönségünk végre felka
rolja e nagy vállalatot, mely magyar evang. egy
házunknak becsületügye.
(***)

A munkások lelki műveléséről. 1
Kedves atyámfiai! Munkástestrérek!
Engedjétek meg, - mi is megengedjük hogy így szólítsuk egymást: munkástestvérek. Hi
szen mi is munkások vagyunk, a szellemi élet mun
kásai s mint ilyenek tértünk be a ti hajléktokba.
S örvendő lélekkel teszünk bizonyságot arról,
hogy minket itt mindjárt beléptiinkkor igaz és
őszinte testvérszeretet fogadott s azt hiszem mind
nyájunk érzelmének adok kifejezést, ha ezen fogad
tatásért első sorban Braunsteiner Gusztáv kir. taná
csos úr ő nagyságának, e gyár érdemes igazgató
jának mondok hálás köszönetét.
De másfelől legyenek meggyőződve, hogy min
ket is a szeretet hozott ide. Az a szeretet, melyre
minket ép egy munkás, a takácsmesterember taní
tott, a ki azonban nemcsak a kezével dolgozott,
hanem nagy eszével és még nagyobb szivével is.
Ha ráborult az éjjel, oda ült szövőszéke mellé és
szőtt, hogy megkeresse mindennapi kenyerét és
igyen biztosítsa szabadságát és függetlenségét az
emberekkel szemben. Ha meg megvirradott, nya
kába vette a várost (egyiket a másik után) és
oktatta, tanította a népet a legfelségesebb, az örök,
az isteni igazságokra. Ez a munkás, ez a takács
ember mondta (hiszen nevét egyszer-másszor már
hallottátok is : Pál apostolnak hívták), ő mondotta:
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvökön szólanék is, szeretet pedig nincsen én bennem, olylyá
lettem, mint a zengő érc és a pengő cimbalom.
És ha minden bölcseséget tudnék is és minden
vagyonomat a szegényekre költeném, ha szeretet
nincsen én bennem, semmi vagyok".
Igen, a munkásember és a munkaszeretet, ez
1 E beszéd elmondatott a pozsonyi Toldy-kör által
rendezett munkás-felolvasások megnyitó ünnepén.
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indított minket arra, hogy ide betérjünk, ez indí Az életlen fűrész előbb-utóbb teljesen felmondja
totta a Toldy-körnek, e demokratikus szellemű köz- a szolgálatot. Nos, — így vagyunk a lélekkel is.
művelődési, irodalmi és társadalmi egyesületnek s A lélek a mi fűrészünk. Ha időnként meg nem
különösen is irodalmi bizottságának tagjait arra, élesítjük, bizony egészen eltompul, elborul az s a
hogy ezt a hajlékot, melyet a nemes, a becsületes tompa eszű, a buta ember még közönséges nap
és hűséges munka valóságos szentélylyé, sőt többet számosnak se jó. Dolgát még úgy sem végzi el,
mondok, igazi templommá avat, hogy azt mi időn mint egy jól bedresszírozott állat.
A másik sarkalatos tételem, tehát, hogy a miként
ként egy-egy órára a lélek műhelyévé avassuk. Mert
mi — a kik bizony bizony nem azt keressük, a mi a testnek, ép úgy a léleknek is táplálékra van
a tiétek, hanem titeket magatokat — úgy érezzük, szüksége.
Nincs a világon olyan élő lény, olyan orga
hogy a munkásosztálylyal szemben egy nagy tar
tozásunk vagyon s hogy ezt a tartozásunkat el nikus test, a mely önmagából meg tudna élni. Bi
zony táplálkoznia kell.
végre valahára már le is kell rónunk.
Nézzetek szét a nagy természetben. A kis
Hiszen ti, munkástestvérek, nehéz, fárasztó s
sokszor vajmi keserves munkátokkal nemcsak maga virág nemcsak a földtől, hanem a levegőből is
szívja táplálékát. A föld
tokért, nemcsak hozzátok
ből gyökerei, a levegő
tartozó háznópetekért, ha
ből levelei segítségével. A
nem mindnyájunkért, az
fecske-madár meg — ol
egész társadalomért fára
vastam s láttam is — na
doztok.
ponta, Istenem, de hány
Ti nemzet- és államfenmértföldre valót repül s
tartó napszámosok vagy
azt hiszitek, hogy talán
tok ; az a millió kéz, mely
csak úgy passzióból ? Oh
a legközönségesebb, de
dehogy! Éles szeme lesveépen azért legnélkülözhetlesi a levegőben szállingó
lenebb munkát végzi el.
rovarokat és úgy kapdossa
Ezt mi készségesen elis
el azokat röptében s röpmerjük. Elismerjük, hogy
tökben.
mi a ti dolgos kezetek,
S ugyanez áll az em
munkátok nélkül el sem
beri testről is. A mi tes
is lehetnénk.
tünk sem élhet meg táp
De most azt kérdem
lálók nélkül. Sőt ez igazság
tőletek: elismeritek-e vi
túlzásában annyira mennek
szont ti is, hogy a mi
bizonyos tudósok, az úgy
munkánk eredményei: a
nevezett materialisták, va
lelki kincsek és javak
gyis azok, a kik szerint
nélkül ti sem lehettek el?
semmi más nem létezik,
Másként így állítanám fel
csak a puszta anyag, azt
a kérdést: elismeritek-e,
mondják: hogy az ember
hogy a munkás embernek
voltakép az,a mit megeszik.
is szüksége van arra, hogy
No hát ez megint a
a lelkét míveljók?
másik oktalan beszéd.
Engedjétek meg, hogy
Hiszen, ha ez áll, úgy
Luther Márton arcképe 1520-ból.
ezen kérdésre én adjam
azok, a kik a földi javak
meg a feleletet.
Ha ti csupán csak állatok avagy gépek vol ban dúskodnak s a legtáplálóbb és legfinomabb
nátok, akkor a felvetett kérdésre határozottan nem ételeket válogathatják ki, tehát a gazdag emberek
mel felelnék. De mert első tételem, a melyre volnának a legszellemesebb, legnemesebb és leg
sokat, sőt mindent építek, hogy a munkás, igen, becsületesebb emberek. Pedig a tapasztalat egészen
még a legutolsó szegény munkás is ember és nem mást tanít. Tanítja, hogy az emberiség igazi nagy
állat avagy gép, joggal megkövetelheti, hogy az jainak bölcsője bizony legtöbb esetben nem a
emberi művelődés legnagyobb áldását, a lelki kin fényes paloták termeiben, hanem az alacsony viskók
cseket és javakat tőle se vonják meg. Mert azok szűkes szobáiban ringott s hogy — más példát ne
is említsek — az emberiség legnagyobb jóltevője:
nélkül az ember nem ember.
Valahol olvastam egy favágóról, a ki folyton a Megváltó istállóban született és jászolban pólyálfolyva fűrészelt, fűrészelt, a nélkül, hogy a fűrészét tatott be és — szülei is nem nagy urak, hanem
csak egyetlen egyszer is megélesítette volna. Egy egyszerű és szegény emberek, ácsmesterek voltak.
S mi áll a testről, ugyanaz áll a lélekről is.
szer aztán valamely jóakarója figyelmeztette őt,
A lélek sem lehet el táplálék nélkül. Csak az
mondván: Atyafi 1 miért nem élesíted meg a fűré
szedet, hiszen már nem is vág? Erre a favágó a kérdés, hogy mivel tápláljuk. Mert valamint a
imigyen válaszolt: Hja édes uram ! megcseleked testi, úgy a lelki táplálék dolgában is igen nagy
ném én azt, de hát mikor nem érek rá, — annyi a különféleség is, a bőség is. Különösen áll ez a
mi korunkról, a melyet egész joggal a papiros kor
a fűrészelni valóm!
Hát ugye bizony, hogy ez oktalan beszéd volt. szakának neveznek. Soha annyi könyvet, újságot
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és főképen regényt, nem nyomattak és olvastak,
mint ma. De —■ mint ezt egy jeles író megje
gyezte — minden egyes nyomtató gép mellett
nemcsak a világosságnak mosolygó angyala, hanem
ott áll meghúzódva a sötétség fejedelme, a Sátán
is és az is a markába nevet. Nevet azon, hogy a
betű hány óvatlan és ártatlan lelket ejt a hatalmába.
Igen, — a papirosba nemcsak mézet, hanem
mérget is lehet takarni. Jaj annak a léleknek, a
melyet méreggel táplálnak !
Mi, kedves atyámfiai, munkástestvérek, — nem
mérget, hanem színtiszta mézet akarunk nektek
nyújtani. Olyan lelki táplálékot, a milyenre minden
embernek, nektek is a legnagyobb szükségetek
vagyon.
Előadásainkban tájékozni fogunk titeket erről
a nagy világról, annak különböző dolgairól, rend
jéről, intézményeiről és történetéről, mert hiszen
mondhatni, hogy a tapasztalatlan emberre nézve
ez a világ valóságos labyrinthus, a melyben kiiga
zodni útmutató kalauz nélkül szinte lehetetlen.
De van ebben a nagy világban nekünk egy
kis világunk is, az a föld, a melyen lakunk s a
melynek neve magyar föld, magyar haza. Tudjá
tok, mit jelent ez a szó — haza ? A haza
összfoglalatja minden földi jóknak, oltár, atyáink
által Istennek építve, vérük hullásával megöntözve,
megszentelve; föld, mely dicsó őseink áldott emlé
két őrzi, elhunyt kedveseink áldott porait takarja;
föld, a hol mindazok lakoznak, kik minket sze
rettek s kiket mi szerettünk: bölcsőnk, sírunk, örö
münk, reményünk.
A magyar haza földével, történetével, alkot
mányával, jogaival s intézményeivel is meg fogunk
ismertetni titeket, hogy annál inkább tudjátok be
csülni s szeretni. S megismertetünk e haza jelesei
vel, nagy íróival és költőivel is s odaülünk veletek
együtt az ő lábaikhoz, hogy tanuljunk tőlük lelke
sedni, hinni, bízni és remélni szebb jövendőnkben.
Ezekre és sok más egyébre, a mi szép, jó,
hasznos és üdvös terjeszkedünk ki előadásaink
során. S a mit nyújtunk, azt mind tiszta szívből,
irántatok való igaz és őszinte szeretésből nyújtjuk.
És titeket csakis arra kérünk, hogy mindazt ti is
szívesen és szeretettel fogadjátok. S akkor, ha ezt
a mi szövetségünket kölcsönös szeretet jegyében
kötjük meg, lehetetlen, hogy munkánkon Isten
áldása ne légyen.
A reményben fel tehát munkára!
Dr. Masznyik Endre.

Miképen lett a buzgó r.-kath. szász választófejedelem, Bölcs Frigyes, Luther pártfogó jává ?
Tudjuk, hogy Bölcs Frigyes rendszerint Altenburgban tartózkodott, ha a birodalom körüli gondjai
megengedték is neki „várába szállani pihenni".
Azt is tudjuk, hogy Luther talán összesen egyszer
beszélt személyesen a választófejedelemmel, bár
látni gyakrabban láthatta és érintkezni elég sűrűn
érintkezett is a választófejedelmi udvarral Spalatin
útján.
A két nagy férfiú tehát hatalmas egyéniségé
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vel nem igen gyakorolhatott személyes befolyást
egymásra, kivévén 1521-ben Wormsban, a mikor
Luther hősies fellépése kitörölhetetlen benyomást
gyakorolt urára, a választófejedelemre, de már akkor
Luther személyének és ügyének kérdése a választófejedelem lelkében el volt döntve.
Mikor Luther a maga 95 tételét a wittenbergi
vártemplom ajtajára 1517 okt. 31-dikén kiszegezte,
akkor a választófejedelem már 54 éves volt. Bölcs
Frigyes a római katholicismust annyira megszokta,
hogy rosszul érezte volna magát, ha az akkori
keresztyén főerényeiben részt nem vett volna. A
szent földre zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyer
jen és fáradságot és költséget nem kiméivé gyűj
tötte az ereklyéket, s azokat a wittenbergi vár
templom alapításának emlékünnepén, minden év
november 1-én kitétette, hogy alattvalóinak is legyen
módja azok ájtatos imádásával érdemet szerző cse
lekedetre.
Testvérének, a magdeburgi püspöknek, indítá
sára Wittenbergben egyetemet állított. Staupitz és
egy társa segítettek neki ebben.
1502 október 18-án meg is nyílt az új egye
tem. Hat óv múlva, 1508-ban, Staupitz, kire Bölcs
Frigyes az egyetem ügyeit bízta, a megismert és
becsült Luthert a választófejedelem által kinevez
tette a bölcsészet egyik tanszékére. Luther nem
sokára reá elérte, a mire vágyott, a theologia taní
tójává lett. Majd annak doktorává. Esküje, melyet
doktori felavatásakor tett, az igazság kutatására és
bátor hirdetésére kötelezte őt. Kutatta is szorgal
masan s mindinkább felfedezte, de a nagy világ
elé csak 1517 október 31-én lépett vele, mint olyan,
a ki Rómát színről-színre is látta.
Épen akkor, mikor Bölcs Frigyes az arany
rózsát — a pápától jövő s a világi fejedelemre
nézve legnagyobb kitüntetést, az egyház körül szer
zett érdemei elismeréséül — nagyon várta.
Miltitz 1518 november havában hozta azt el
Bölcs Frigyesnek egy üdvözlő pápai levél (breve)
kíséretében, melyben a pápa azon óhajtásának is
kifejezést adott, hogy küldje el neki Bölcs Frigyes
— Luthert, a „Sátán e gyermekét és a romlás
e fiát".
Szokott vallásos gyakorlatában, megcsontoso
dott nézeteiben érezte magát Bölcs Frigyes meg
sértve s hozzá a pápához való viszonyában feszé
lyezve Luther 95 tétele által. Mit fog gondolni,
mondani a pápa, hogy ő ilyen tanárt tart? És
mégis — gondolá — várnia kell, mi lesz ezen
futó tűznek a vége ? A Luther tételei oly gyorsan
terjedtek s oly mozgalmat idéztek elő, hogy kiván
csivá kellett lennie: hogy fog ez végződni? Hiszen
négy hét elmúltával már Magyarországon, Bártfán,
is elterjedtek azok. Azután pedig Bölcs Frigyest is
nagyon vallásos kedélye mélyén sértette azon mód,
melylyel a pápai udvar a bűnbocsátó cédulákat
áruitatta. Hiszen ő a pápa szemtelen alkuszait, a
népet kiszipolyozó orcátlan albérlőit, a maga tarto
mányába sem bocsátotta.
Felsziszszent ugyan Bölcs Frigyes, midőn
Luther a bűnbocsánat tanát, még inkább, mikor a
szentek imádását megtámadta, mert hiszen ezzel
régi vallási meggyőződését rázkódtatta emg, de

16. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

• még sem fordult el tőle, sőt ellenkezőleg védel
mébe fogadta.
S itt állott be azután a fordulat. Eleinte csak
külső o/colcból: mivel az egyetem büszkesége volt;
mivel, mint valódi vallás-erkölcsi jellemet mindenki
nagyrabecsiilte s mivel a nagy tudós hírében álló
Luther a gyakorlati egyházi életben a legjobb, leg
inkábbjavító befolyást gyakorolta a népre, a választófejedelem minden alattvalójára — becsülte őt Bölcs
Frigyes; most ezen külső okokhoz egy belső ok is
járult, t. i. az, hogy a választófejedelem saját eszé
vel, saját szivével győződhetett meg arról, hogy
Luthernek igaza van.
Küzdött ugyan még szivében a régi kedves,
megszokott érzelem, az új meggyőződéssel, de már
kénytelen volt, ha nem is mindenben, Luthernek
igazat adni.
Erezte Bölcs Frigyes, hogy a pápával ellen
tétbe kerül, ha kívánságát nem teljesíti, de Luthert
még sem adta ki. Sőt, midőn a mainzi érsek meg
bízta Tetzelt, hogy vezesse be, kezdje meg Luther
ellen az inquisitiót, az eretnekek ellen szokásos
vizsgálatot, Tetzel pedig felhívta a választófejedel
met, hogy ebben neki segítsen, határozottan azt
felelte, hogy nem teszi. Tetzel erre fenyegetőzni
kezdett és tudtára adta, hogy ezen magatartásával
kiközösítésre (Excommunicatio) méltóvá teszi magát
és hogyha egy év alatt bűnbánatot nem mutat, a
jogban (Canonjogban) előirt büntetés alá esik. —
Nem hajtott szavára.
Nehezebb helyzetbe került Bölcs Frigyes 1518ban az ágostai birodalmi gyűlés alkalmával, midőn
a pápa Luthert elhallgattatni akarta és az eljárás
sal Cajetan bíborost bízta meg. Luther megidéz
tetvén, barátai tanácsa folytán csak akkor jelent
meg a bíboros színe előtt, midőn a császári kísé
rettel biztosították őt véletlen támadások ellen.
1518 október 12-étől október 14-éig tárgyalt Cajetánnal, de csak október 20-án hagyta oda Ágosta
városát, mert folyton várta, hogy hátha újra szólí
tani fogják. De Cajetan többé látni sem kívánta
őt. Nagy eretnekséget hirdetett már ekkor Luther!
Ugyan is azt tanitá, hogy a sacramentom hatása,
áldása egyedül a vele élő hitétől függ s nem függ
a pap erkölcsi minéműségétől és hogy a pápa
rendeletéi hit dolgában nem állanak a szent írás
felett!
Ez felette veszedelmes eretnekség volt a pápa
szemében s azért meg akarta vallóját semmisíteni.
Már egyszer kérte Luther kiszolgáltatását a válasz
tófejedelemtől, — most azt követelte tőle : adja át
Cajetánnak. Az a római udvarnak szolgáltatja ki
a javíthatatlan gonosz eretneket, a ki csak azért
olyan bátor, mert bízik urában, a választófejede
lemben. Cajetán azt mondotta B. Frigyesnek, hogy
Rómában nem fogják tűrni, hogy ez az ügy tovább
is húzódjék — és ha nem engedelmeskedik, ám
lássa mi vár reá, — ő mossa kezeit.
A választófejedelem nagy zavarban volt. Tudta,
hogyjmi vár az eretnekek pártfogóira. Töprengé
sében kiszalasztotta a száján : bár csak ne laknék
Luther az ő területén. És íme alig mondta ki, már
vágya teljesülni kezdett; Luther hurcolkodni kez
dett. Ekkor azonban visszahívta Luthert és azt fe
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lelte Rómának, hogy Lutherre az eretnekség vádja
még nincs rábizonyítva. Talán inkább azért felelt
így, mert kétely támadt szivében : szabad-e a pápá
nak is a szentírás ellen cselekednie, — már pedig
hit dolgában az az egyetlen zsinórmérték ? Luthert
mérsékletre intette — s a kibékülést igyekezett
közvetíteni Luther és a Curia között. De jött a
lipcsei szóvita! És Luther belesodortatván, Eckkel
szemben még az egyetemes zsinatokról is azt mon
dotta, hogy nem lehet feltétlen tekintélyük, mert
azok is gyakran csalatkoznak! De már ez állításá
tól Luther régi hívei közül is igen sokan megijedtek.
A választófejedelem elképedt! Tehát csakis az írás,
a szentirás ? Hiszen erre hivatkoztak eddigelé az
eretnekek — mind. így tehát, ha nincs tekintély az
egyházban, — mi lesz? Kételyek, másrészt pedig
a veszély érzése gyötörték. Félt a pápától, a kinek
még akkor meg nem tört hatalma képessé tette
azt, hogy megvalósítsa Cajetán által kifejezett fejte
getéseit. 0 maga is átok alá eshetik, elvesztheti
méltóságait, birtokát, becsületét, állását. És mégis
volt bátorsága még békeközvetítőül szerepelni, mert
Luther mindig több és több tanának igazságáról
győződvén meg, — mindinkább nagyrabecsülte.
Ekkor egy szomorú, de Luther ügyére nézve
mégis szerencsés fordulat állott be. 1519 jan. 12-én
meghalt a derék I. Miksa császár. A pápa, X. Leó,
a ki Olaszországban uralmát, tekintélyét a vetél
kedő európai nagyhatalmak ellen biztosítani igye
kezett s Rómát a művészetek és tudományok kö
zéppontjává is akarta tenni, a mellett, hogy vallási
központ volt, (ekkor éltek a legkiválóbb művészek
Rómában),hogy a világi fejedelmek fölé emelkedjék,
politikai okokból, a császártalan időre birodalmi
kormányzóul választott Bölcs Frigyes jelöltségét
pártolta a császárválasztásnál. Mert hát kiába, sem
az Amerika felfedezése által gazdag és hatalmas
spanyol király, — Miksa unokája Károly, — sem
pedig az Olaszországban gazdálkodni kívánó I.
Ferenc francia király sem volt ínyére. Midőn B.
Frigyes visszautasította a császári koronát, akkor
pedig azért nem léphetett fel ellene, mert jóformán
attól függött, ki lesz a császár ? Csak mikor a
császárkérdés V. Károlynak császárrá való meg
választása eldőlt, csak akkor gondolt a pápa ismét
arra, hogy a Luther ügyét diiíőre viszi. És ime,
Eck sürgetésére 1520. júl. 15-én megjelent Luther
ellen az átok-bulla, a melyben minden fejedelem
és más hatóság az Excommunicatio büntetésének
terhe alatt arra köteleztetett, hogy Luthert és híveit
fogják el és a pápának szolgáltassák ki. De midőn
Eck ezen bullával megjelent, gúnynak, megtáma
dásnak volt kitéve, sőt életét kellett féltenie. Luther
pedig egy nagyszerű iratával, a német nemességhez
1520 augusztusában megnyerte a német sziveket
és a nemzet hősévé lett! A mily nagyszerű volt az
irat, olyan nagyszerű volt a hatása is. A Luther
ügyét most már a német nemzet ügyének tekintették!
És Luther az ő urának, a választófejedelemnek
szemében óriásit n őtt! Majd megjelent a Luther
két más reformátori irata is. („Az egyház babyloni
fogságáról" és „A keresztyén ember szabadságá
ról".) Miltitz még egyszer lelkére beszélt Luther
nek és az — még egyszer, kénytelen, kelletlen
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békére hajlott volt, de most már ennek vége lett
s nyiltan felszólalt: „Az antikrisztus bullája ellen"
november hó végén és mivel látta, hogy vele tart
a nemzet, 1520 dec. 10-én egy bátor tettre hatá
rozta el magát, — ünnepélyesen és nyilvánosan
elégette a pápa átok-bulláját! Vakmerő tett volt.
melynek következményei akkor voltak feltünendők,
mikor az új császár állást fog foglalni a kérdésben.
A császár a székfoglaló, -— bemutatkozó biro
dalmi-gyűlést 1521 jan.6 dikárahivtaösszeWormsba.
Tekintve, hogy megválasztását B. Frigyesnek kö
szönhette, s figyelembe véve azt is, hogy annak
Németországban végtelen nagy tekintélye, befolyása
és nagy hatalma is volt, hajlott a szavára és az
ő kedvéért megidézte Luthert a birodalmi gyűlés elé.
1521 ápr. 17-én jelent meg Luther először a
birodalmi gyűlés előtt. Másnap, április hó 18-dikán,
csütörtökön délután 4 órakor újra megjelent s
ekkor játszódott le azon történelmi nevezetességű
jelenet, mely annyi tisztelőt, annyi jó barátot szerzett
Luthernek. Midőn Luther hatalmas beszédét e sza
vakkal: „Itt állok, máskép nem tehetek! Isten
engem ügy segéljen! Ámen! “ befejezte — a választófejedelem szivét már teljesen meghódította, bár az
nem titkolta, hogy „túl merésznek" tartja Luthert.
V. Károly nem értette meg a német nemzetet.
0 Németországban, mint büszke spanyol, csak egy
tartományt látott. Országaiban egységet akart. Po
litikailag ő akart feltétlen úr lenni s ehhez szük
sége volt a pápára s azért egyházilag az egyház
képviselőjét a pápát támogatta. Az által akarta az
egységet fentartani vallási téren.
Luther április 20-án távozott Wormsból. A
császár nem csinált titkot belőle, hogy Lutherre
birodalmi átkot akar kimondani. Bölcs Frigyes
védencét megmentendő, — Luthert útközben el
fogatja és Wartburg várába viteti, úgy, hogy midőn
több fejedelem és rendi tag eltávoztáva! V. Károly
1520. máj. 26-dikán Luther és követői ellen a
birodalmi átkot kimondotta, — Luther már ekkor
biztonságban volt; — „György lovag" volt m ára
Wartburgban.
Luthert fejedelmi barátai, a választófejedelem
is, ráakarták bírni, hogy egyetemes zsinatra bízza
ügyének eldöntését, de Luther erre nem volt rá
vehető, mert a szentíráson és lelkiismereten kivid
hit dolgában más bírót elfogadni nem ak art; a
fejedelmek pedig egy ilyen zsinattól a pápa hatal
mának erős korlátozását várták s azért részben
elhidegültek, részben megzavarodtak róla való gon
dolkodásukban. Legrosszabb helyzetbe került azon
ban ez által B. Frigyes. Eddig a birodalmi tör
vényekkel sohasem került összeütközésbe. Most, ha
Luthert pártolja, a birodalmi gyűlés határozatával
kerülhet szembe! Elveszítheti — mindenét: or
szágát, — méltóságát, becsületét — esetleg eletét
is! És mégsem ejtette el Luthert, Luther ügyét!
Luther igazsága annyira megnyerte már őt. Wart
burg jó volt Lutherre, — hogy ne csak romboljon,
hanem építsen is ; Luther ügyére, hogy ne váljék
forradalmivá; B. Frigyesre nézve pedig, hogy időt
és módot találjon — Luther biztosítására.
De Luther korán otthagyta Wartburgot! A
birodalmi választmányban, mely a kormányt vitte,
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György szász herceg, a brandenburgi választófeje
delem, Joachim és az osztrák főherceg, Ferdinánd,
az 1551 őszén eltávozott V. Károly császár öcscse,
— hajlandóságot mutattak B. Frigyest kérdőre
vonni, — mit ugyan nem tettek, mert ő volt a vá
lasztmány legtekintélyesebb tagja, de a veszély
napról-napra nagyobb lett, mert Luther szendélyes,
— támadó — vitairatait, egyiket a másika után
sűrűn tette közzé. Elcsitítani Luthert nem lehetett.
Hogy újra afféle wartburgi rejtőzésre hajlandó
legyen, arra rábírni nem voltak képesek Luthert!
Megjött a nürnbergi birodalmi gyűlés és a pápa
követe a wormsi edictum végrehajtását a legerélye
sebben követelte. A pápa hívei és a püspökök
követelték azt B. Frigyestől is, — sőt fenyegették
őt, hogy elveszik választófejedelmi méltóságát, ha
Luthert továbbra is pártfogolni fogja. De B. Frigyes
állhatatos maradt és a pápa követeléseivel szemben
a birodalmi gyűlésen a német nemzet 101 sérelmé
nek orvoslását követelte s a rendek a pápa meg
bízhatatlanságán megbotránkozva, 1524. ápr. 18.
felfüggesztették a wormsi edictum végrehajtását.
Most már nem kellett félteni az evangélium ügyét!
A heves küzdelemeknek, B. Frigyes kitartásának
tehát ez lett az eredménye! És a reformáció terjedett. Mindig több és több birodalmi rend lett
hívévé ! A Luther személyének, ügyének, a refor
mációnak mentora tehát B. Frigyes, a ki élete
végén azzal igazolta, hogy szívvel-lélekkel csatla
kozott hozzá, hogy halálos ágyán két szín alatt
vette az űr vacsoráját. Meghalt 1525. máj. 5. Luther I.
Thess. 4. v. 13—18. alapján gyönyörű beszédet
mondott felette „védelmét és támogatását" hálás
szívvel megköszönve, bölcsességét — dicsőítve.
Hörk József.

A pesti egyházak ünnepe.
Kettős ünnep- és örömnapja volt a múlt hónap
elején a budapesti közös és magyar egyháznak; októ
ber hó 7-én helyezte el fasori új gymnasiumnak
zárókövét, 8-án pedig a gymnasiummal kapcsolat
ban épült új templomát avatta fel s ugyancsak ez
alkalommal vezette be hivatalába új lelkészét,
Kaczián Jánost is. Mindegyik ünnepély magában
véve is fontos esemény egy gyülekezet életében,
mennyivel inkább a kettő, illetve három együttvéve,
mely mértföldjelző gyanánt a fejlődés útja egy
szakának hátorolója, s egyúttal kiinduló pontja
egy, a szép jövőt Ígérő hatalmas fejlődésnek, át
alakulásnak.
A gymnasium zárókövének elhelyezése.
Október hó 7-én délelőtt 10 órakor helyezték
el a gymnasium dísztermében a zárókövet díszes
közönség jelenlétében. Az iskola ugyan 1 év óta hasz
nálatban van, de mivel egészében teljesen csak
most készült el s mivel evvel is jelezni akarták a
templommal való összetartozandóságát, felavatása
is a temploméval egy időre maradt. A megjelentek
sorában ott láttuk Bachát Dániel püspököt, Prónay
Dezső egyetemes felügyelőt, Zsilinszky Mihály kerü
leti felügyelőt; a református egyház küldöttei gya
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nánt Szilassy Aladárt és Szabó Aladár lelkészt, az Petz Samu építész intésére két kőmiveslegény a
unitárius egyház részéről Marai Lajost. Megjelentek jelenlevők lelkes éljenzése közben a falba elhe
majdnem teljes számmal az egyház tisztviselői: lyezett.
Ennek megtörténtével Mágócsy újból ily sza
Zsigmondy Jenő közös egyházi felügyelő, dr. Wagner
Géza a magyar egyház felügyelője, Scholcz Gyula vakkal fordult dr. Zsigmondy Jenőhöz, mint a test
másodfelügyelő, Daur György német egyházi fel véregyházak közös felügyelőjéhez: „Ezzel az épít
ügyelő, Horváth Sándor, Schranz János, Kaczián kezés utolsó ténye is véget ért és most a mi fel
János lelkészek, Magócsy-Dietz Sándor és dr. Habe- adatunk tisztelettel arra kérni a testvéregyházak
rern Pál iskolafelügyelők, dr. Liedemann Frigyes közös felügyelőjét, móltóztassék az épületet az
jegyző, az esperesség részéről Fabinyi Gyula fel építő-bizottság kezéből átvenni. Kérjük az egyhá
ügyelő és Scholtz Gusztáv helyettes esperes, mint zat, fogadja anyai szeretetébe, ápolja és gondozza,
a közoktatásügyi minisztérium képviselője, Boncz hogy erős vára legyen mindig a protestantismusminiszteri tanácsos, Erődi Béla főigazgató; a budai nak, az igaz hazafiságnak és valódi tudománynak
egyház részéről Kaufmann Kamillo gondnok, nagy és érdemelje ki itt is azt az elismerést, a melyet
számmal a presbyterek, köztük Münnich Aurél, dr. mint épület a szakemberek részéről már kiérdemelni
Bókay Árpád és János, közönség azonban — sajnos szerencsés volt“. Dr. Zsigmondy Jenő közös fel
ügyelő az iskolát a következő beszéddel vette át
— aránylag csekély számmal.
Az ünnepély kezdetét az „E rősvára mi Iste az egyház nevében:
A nagy mű Isten segedelmével be van fe
nünk" eléneklőse képezte, melynek elhangzása után
Mágócsy-Dietz Sándor, iskolai felügyelő, mint az jezve, tanúságaként annak, hogy céltudatos mun
építést vezető bizottságnak elnöke számolt be ennek kával aránylag korlátolt eszközökkel is nagy sikert
lehet elérni. Helyén valónak találom, hogy a testvér
működéséről.
A pesti egyház — úgymond — mindig áldozat egyházak dicsőségére szolgáló gymnasium előz
kész volt: ennek tanúsága e díszes csarnok is. ményeiről néhány szót szóljak. Rég beláttuk, hogy
A testvéregyház 1872 óta tart fenn főgymnasiumot, a régi iskola nem felel meg a kor követelményei
mely a Deák-téren a templom szomszédságában nek s fel is merültek különféle tervek, de ezek kivolt elhelyezve. Az épület a maga idejében a vihetetlenek voltak. S a mai nemzedék bebizonyí
szerényebb igényeknek és csekély tanulószámnak totta, hogy tud lelkesedni minden szép és nemes
megfelelt, ám a tanulószám növekedett, az oktatás eszméért. Százezer koronánál nagyobb adomány
igényei is emelkedtek, úgy, hogy a régi épület csakhamar összegyűlt ; a gyűjtésben olyanok is
szűknek, hiányosnak bizonyult. De a pesti egyház, vettek részt, kik nem tartoznak a mi felekezetűnk
dacára a szűkös viszonyoknak, megfelelt e tekintet höz s több ezer koronát gyűjtöttek. Hála nékik
ben is kötelességének s különösen mikor a tanítás s hála a kormánynak is, ki az engedélyt meg
sikerének nagyobb biztosítása és fejlesztése érde adta, hála mindazoknak, a kik gyűjtöttek. Hálás
kében az államsegélyt vette igénybe, vált ez tel kegyelettel kell megemlékezni ama nemesszivű
jesen lehetővé, s hogy necsak a jelen követelmé nőről, ki a múlt században tett alapítványával tette
nyeinek, hanem a jövőnek is megfeleljen, elhatá lehetővé az új gymnasium építését: Glosius-Artner
rozták az új gymnasium építését. Az építést kezdve Karolináról. Csak az ő nagy alapítványának kö
a telek megszerzésétől annak minden phasisán szönhető, hogy az iskola ily rövid idő alatt léte
keresztül az ő elnöklete alatt az építési bizottság síthető volt.
Most pedig átveszem az iskolát a testvéregy
vezette s miután sikerült megnyerni a tervek s a
költségvetés elkészítésére Petz Samu egyetemi ház nevében a tudomány, a vallás, az erkölcs és
tanár-építészt, ki anyagi áldozatok révén is mindig a hazaszeretet ápolására, az ifjúság nevelésére;
azon volt, hogy a mű mennél jobban és tökélete gondozni fogjuk, hogy mindig a kor színvonalán
sebben sikerüljön, 1903. szeptember havában az maradjon, a versenyt mindenkor és minden irányban
építkezést megkezdették s egy esztendő leforgása méltóan megállja. Egyházi választmányunk hatá
után, 1904. szeptember hó 26-án az épület hasz rozatához képest az iskola felügyelete a gymnasium
nálhatóvá lett. Ma készen áll itt, a szabad természet igazgatójára bízatván, átadom az igazgatónak, Góbi
közelében, kőtömegektől le nem nyűgözve s az épí Imrének, vegye gondozása alá, óvja megkárosodástést vezető bizottságnak megbízatása ezzel lejárt. tól, őrködjék a fegyelem, rend és tisztaság felett,
Már csak két megbízatásnak kell eleget tennie; hogy mindig minta legyen, de necsak külsőleg,
az egyik, hogy az egyház tagjainak és az ünneplő nemcsak a berendezésre nézve, hanem hassa át az
közönség jelenlétében az épület befejezését je oktatást és nevelést igaz protestáns szellem, hogy
lezve, a fáradságos munkának koronájaként az ifjúságunk erősödjék tiszta erkölcsben, hazaszeretet
épület zárókövét elhelyezze. Ép azért felkéri az ben, édes hazánk ősi alkotmánya és királya iránti
illető urakat, hogy a zárókőbe helyezendő okmányt hűségben. Adja Isten, hogy úgy legyen /“
E felhívásnak eleget téve, Góbi Imre igazgató
írják alá.
E felszólításnak engedve a bizottság tagjai az az iskolát gondozásába vette a következő sza
egyházi elnökségek, az egyetemes felügyelő, a vakkal :
„Mint a gymnasiumnak ez idő szerint igaz
püspök és a kerületi felügyelő, a ref. és unitárius
egyházak képviselői, a kormány kiküldöttjei, az gatója, készségesen és örömest engedek a mélyen
épület tervezője és megalkotója s a presbyterium tisztelt egyházi felügyelő úr felhívásának s átve
tagjai az okmányt aláírták, melyet aztán a díszes szem a gymnasiumnak teljesen elkészült épületét
emelvényre helyezett zárókő belsejébe helyezve, azzal a komoly ígérettel, hogy azt híven, lelki-
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ismeretesen fogom gondozni. Az iskola
gondozásánál kész programmom nekem az,
a mit az igen tisztelt felügyelő úr beszéde
végén nyilvánított: gondom legyen, hogy
e falak között necsak rend, tisztaság és
fegyelem uralkodjék, hanem, hogy a vallás,
a jó erkölcs, az igaz tudomány és hazafiság
szelleme lakozzék benne.“
Erre ifj. Zsigmondy Jenő elszavalta
dr. Serédi Lajos tanárnak ez alkalomra irt
ódáját, majdBachát püspök imádkozott:
„Mindenható Isten! Világosságnak örök
Atyja! Te hozod fel minden reggel a
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Ezen a szegletkövön legyen fel
építve a mi lelkünk üdve is, hogy ne
essünk erre a kőre, sem az ne essék
ránk :
Mert a lei erre a köre ráesik, össze
lesz zúzva; a kire meg az esik rá, szét
morzsolja azt, hogy ne legyünk olyanok,
a kik habként hányatnak és a tanítás
minden szele által ide s tova hajtat
nak, sőt inkább igazságot vallva a sze
retetnél fogva, nöjjünk belé minden te
kintetben abba, a ki a fej, a Krisztus.
Efez. IV. 14. 15.
Tanodáinknak és tem
plomainknak 0 legyen a
szegletköve, mert senkiben
másban nincsen üdvösség;
mert nincs is semmi más
név az ég alatt, a mely által
kellene nékünk megtartat
nunk, övé a hatalom, övé a
dicsőség; ő benne és ő általa
miénk az örök iidv.
Ámen.“
Ezt követte a hvrnnus
eléneklóse, a mivel az ünne
pély véget ért.
Az ünnepély befejezésé
vel az igazgató a jelenlevő
vendégeknek bemutatta az
egész iskolát, annak termeit,
A wittenbergi vártemplom.
felszerelését stb. s e köz
ben meggyőződtünk, hogy
ez az iskola nemcsak a fővárosnak, de az egész
országnak legszebb iskolája.

ragyogó napot, hogy az éjszaka ijesztő sötétségét
eloszlassa; fénye és melege által a megdermedt
földre életet varázsoljon. Ijesztőbb és kínosabb a
testinél a lelki sötétség, mely az elmékre és szi
vekre borul s a babona és tudatlanság békóiba
veri az emberek lelkeit s szerencsétlenekké és
nyomorultakká teszi azokat.
Hálát adunk Neked, jó Istenünk, hogy min
ket a világosság fiaivá tettél, — a hit és tudo
mány fénysugaraival világosítod és melengeted el
méinket, sziveinket; világosságot, lelki világossá
got terjeszteni, a lelkekre fényt deríteni van
hivatva ezen tanintézet is, a múzsák oly célszerűen
és gyönyörűen berendezett hajléka.
Nyugodjék legjobb áldásod ezen iskolát fentartó buzgó testületen, gyülekezeten, biztosítsd őt
arról, hogy szentebb, magasztosabb célra alig áldoz
hatná filléreit, az ifjúság nevelési és oktatási céljánál.
Mindenható Isten 1 mennyei édes Atyánk 1 Add
hogy ezen tanoda záró kövének letételénél jusson
mindnyájunk eszébe az evangyeliom eme szava:
A mely követ az építők megvetettek, az lett a
szegletnek fejévé. Máté XXI. 42.

Templomszentelés.
A következő nap, f. hó 8-án ugyancsak dél
előtt 10 órakor volt az új gymnasiummal kapcso
latban épült új templomnak felavatása, az új lel
késznek bevezetése.
A díszes közönség már jóval az istentisztelet
előtt teljesen megtöltötte a szép templomot. A meg
határozott időben a harangok zúgása mellett vonult
be Bachát püspökkel az élén a hivatalos személyek
nek és a vendégeknek díszes menete. Ott láttuk
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőt, Zsilinszky
Mihály kerületi felügyelőt, a református egyház kül
döttjeit, Szilassy Aladár, Petri és Hajpál lelkésze
ket ; megjelentek a pesti egyházak elnökségei, a
lelkészek és a felügyelők, a vallástanárok és a
presbyterek nagy számban s az esperesség részé
ről Scholtz Gusztáv h. esperes és Fabinyi Gyula
felügyelő, kik az oltár körül és az első padso
rokban foglaltak helyet.
A bevezető ének nehány versének eléneklóse
után a püspök Horváth és Schrantz lelkészek kísé
retében az oltárhoz lépett és gyönyörű beszéddel
adta át a templomot rendeltetésének.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánk
tól és az Úr Jézus Krisztustól, Ámen.
Istennek szent lelke szentelj meg bennünket, hogy az
egy szükséges dolog hassa át keblünket. Ámen.
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Urunk, Üdvözítőnk, különféle helyeken taní
tott, különféle helyeken oktatta a körülötte töme
gesen összesercglett népet. Szavai, a melyek lélek
és élet valának és az ő mennyei Atyjának aka
ratát hirdették, hol a zsinagógában, hol az iskolá
ban, hol a hajón, hol a hegyen, hol a pusztában
hangzottak fel. Követői és hívei, az első keresztyé
nek, majd magánházaknál, majd rejtett helyeken,
a pogányok és zsidók által üldöztetve, szoktak volt
gyülekezni. Rejtett helyeken tartották istentisztele
tüket s élvezték a szeretet lakomáját.
Csakhamar érezte a keresztyénség, hogy annak
az Istennek, a ki lélek, a kit lélekben és igazság
ban kell imádni — méltó házakat kell emelni s azok
ban őt dicsőíteni.
A keresztyénség harmadik századában Diocletian római császár idejében voltak már tem
plomok. Azon idő óta az egyházi művészet kiválót
alkotott a templomok építése körül.
És ha mi szemlélve ezen új templomunk épí
tészeti művészetét s dicsérjük annak mesteri ter
vezőjét és megalkotóját; ha nagy elismeréssel va
gyunk azon nemeskeblű bőkezű egyházi elöljárók,
hívek és tanulóinak áldozatkészsége iránt, a mely
lehetővé tette, hogy az Úrnak e háza oly célsze
rűen berendeztetett s oly gyönyörűen felékesíttetett:
annál inkább dicsérjük az Urat, a kegyelem jósá
gos Istenét, kinek dicsőségére emeltetett, — hogy
segítségére volt ezen buzgó testvéregyháznak, a
mely száz évvel ez előtt szinte csak magánházak
nál gyülekezett volt az istentiszteletre; — még ötven
évvel ezelőtt is hármas . gyülekezetkép egy tem
plomban szorongott, hogy ma már két templommal
rendelkezik s ezen új hajlék a fővárosi ágostaiaknak negyedik temploma.
Templomfelavatási beszédem alapjául szolgál
Mózes Il-ik könyve 111-ik részének 5-ik verse: „Az
Űr monda Mózeshez: Ne jöjj ide közel, oldd le a
te saruidat; mert a hely, a melyen te állasz, szent
föld.a
E szavak az égő csipkebokor esodaszerű
képét varázsolják lclkeink elé, az égő csipkebokor
képét, a mely égett, de meg nem égett, mert
az Isten maga volt benne.
Oldd le a te saruidat, parancsoló az Úr Mózes
nek, a ki közeledni akart az égő csipkebokorhoz.
Minden tisztátalant, mindazt, a mi az Úr szent
helyét megfertőztethetné, le kell oldanunk, le kell
vetnünk — bogy az Úr színe előtt méltó módon
megjelenhessünk.
Ha a világi költő azt vallja, hogy az a hely,
a melyen egy jó ember valaha megállóit, meg van
szentelve örök időkre, hogyne volna szent előttünk
az Úrnak háza, a hol az ő dicsősége lakozik, a
hol az ő igéje hirdettetik és a hol a Jézus Krisz
tus által rendelt szentségek kiszolgáltatnak.
Szent az Úrnak háza, azért is látogatásánál
oldjuk le saruinkat, vessük el magunktól mindazt,
a mi e szent helyet megszentségtelenítené; ne hoz
zuk azt ide, a mi áhitatos és épületes foglalkozá
sunkat zavarná. Oldjuk le saruinkat!
Látogassuk a templomot:
1. minden világi gondtól,
2. minden emberi gőgtől és
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3. minden földi bánattól menten.
A beszéd rendkívüli hatást tett az áhitatos
hallgatóságra.
Miközben a püspök kísérőivel az oltár mellől
távozott, fólzendült, Bruckner Frigyes kántor veze
tése mellett a templomi vegyeskarnak művészi éneke,
melynek végeztével Seholtz Gusztáv h. esperes az
oltár mellől mondotta a beiktató beszédet.
Az Istennek tetsző mű, az Úrnak imádságra
szentelt hajléka kész ; megépítette a hívőknek tett
erős áldozatkészsége feldíszítette az Úr népének
kegyes buzgósága felszentelte, szent szolgálatnak
által adta apostolszerű szép szavaival egyházunk
törvényes őre, a püspök és kész vagyok én is,
mélyen tisztelt egyházközség, meghívásod folytán,
a budapesti evang. egyházmegye parancsából ezen
kedves, fontos és nagy horderejű szövetséget,
melyet Te, Úrnak népe, ezen előtted álló, törvé
nyesen megválasztott lelkipásztoroddal kötöttél,
egyházi törvényeink értelmében megerősíteni, ve
led együtt, nemes egyház, új lelkészedre Isten
áldását kérni.
Nem szándékszom még csak halvány voná

A wittenbergi vártemplom kapuja, melyre Luther Márton
a 95 tételt kiszögezte.
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sokban sem ecsetelni azon magas kötelességeket,
szeretett testvér az Úrban, melyeket magadra
vállaltál, midőn e szent hivatalba lépsz.
Az apostol szavaiban én megtalálom, azt,
hogy mit vársz te nemes egyházlcözség a te új lel
készedtől, és megtalálom a feleleletet a másik kér
désre : mit várhat ö te tőled.
Azt mondja mindenekelőtt Pál apostol, k. t.
„én tudom, hogy a midőn, ti hozzátok megyek,
az Evangyeliom teljes áldásával megyek.“ És ezt
tudod Te is, és ezt mondod Te is, mert mást mon
danod evang. pap létedre nem lehet és nem sza
bad. És ez az, a mit a te egyházközséged tőled
elvár, hogy elhozod és elárasztod közöttük az
evangeliomnak teljes áldását.
Legyen áldott K. t. a te bejöveteled, a te itt
maradásod és a te itt működésed; és szivem
mélyéből kivánom, hogy egykoron, a számadás
nagy napján emelt fővel elvedd a te kimeneteled
nek áldását is, abban a tudatban, mely egykor
isteni mesterünk, főpásztorunk nemes szivét töl
tötte be, hogy t. i. vele együtt te is elmondhas
sad, hirdetve akkor is az Úr evangéliumának áldá
sát : „íme Atyám, míg velők voltam e világon,
megtartottam őket a te nevedben. A kiket nekem
adtál, én megőriztem, és egy is azok közül el
nem veszett“. Ámen.
A szokásos formák betartása mellett most a
helyettes esperes az új lelkészt hivatalába beik
tatta, ki Pál apostolnak a Zsidókhoz írott levele
13. részének, 8. verse fölött tartotta meg bekö
szöntő beszédjét. ígéretet tesz benne, hogy ő is
mindenkor azon az egy fundamentumon fog állani,
melyen kívül más nem vettetett; Krisztust és az
ő evangéliumát fogja hirdetni mindenkor, egyházá
nak hű, odaadó szolgája lesz, fáradhatatlan mun
kása az Isten országának. Karének fejezte be a
szép istentiszteletet.
Mi a magunk részéről ma is, miként megvá
lasztatásakor, őszinte szívvel üdvözöljük Kacziánt
új tisztében s kívánjuk neki, hogy működését e
téren is Istennek kiapadhatatlan áldása kisérje.
Húsz éves szolgája már egyházának, hívei biza
lommal fordultak feléje, mint az ismert felé s
húsz éves vallástanári működésének elismeréskép,
a jövő sikerteljes munkásságának reményében
állították e díszes helyre ; fórfikora delén, bő tapasz
talatokkal, tudással felfegyverkezve, lelkesedéssel,
hitbuzgósággal eltelve kezdi meg az új működését;
adja az ég, hogy sokáig működhessen e téren!

Napsugár kisasszony.
Ő volt a ház napsugara. Ő általa áradt szét
vidámság és tavaszi hangulat az ódon csarnokban,
csengő kacagása viszhangot keltett a rideg folyo
sókon, s a nagyteremben a páncélos ősök mintha
kevésbbé mogorván néztek volna, ha Napsugárka
előttük végigcikázott.
Pedig nem az ő ősei voltak.
Az úri kastély fönn állt a hegytetőn évszáza
dos park közepeit, a kis falu pedig, hol Napsugár
legelőször megcsillant, lent volt a völgyben, hol a
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réti virágok nyíltak tarka barkán, Isten jóvoltából.
A fehérre meszelt lelkészlaknak csak két szobácskája volt, s az alacsony ablakokat csak silány
moll-függöny diszíté, de azért a legtökéletesebb
boldogság lakott benne, mióta a gyermek meg
jelent. Fölösleges fényűzésre bizony nem tellett a
kis lelkészi javadalmazásból, de hát kell-e annak
gyémántos nyaklánc, kinek ily édes, puha gyermek
karok fonódnak nyaka köré, s a vidám gerlekaca
gás, nem űzi-e távol mind a gondokat? ! Kis Nap
sugár a fiatal házaspár egyetlen gyermeke volt,
féltett kincsük, minden örömük.
De hirtelen vihar tám adt; sötét szárnyán halált
és pusztítást hordozott, s mire kitombolta magát,
Napsugár két új sírhalmon tévelyeghetett. Apuska,
anyácska aludtak alatta.
Fönt pedig, a kastély pompás faltáblázatu ter
mében, magányosan unatkozott az özvegy báróné
és nagy ürességet érzett szivében, mióta a fiát a
városi iskolába küldte tanulni. Sokáig késedelmeskedett ez elhatározással, s előbb egymásután több
házitanítóval kísérletezett a kis Lulu báró tudo
mányos kiképeztetése érdekében, ámde mindegyiknak azt az utasítást adta, hogy a kis ember fejébe
csak szelíden, lehetőleg játszva csempészszék be
az alapismereteket. A fiatal nevelők megigórték ezt,
s becsülettel szavuknak is álltak; szelídségben
tehát nem volt hiány, de annál inkább ismeretekben
a kis báró részéről, mert ilyenformán a tanítás a
kastélyban évről-évre nem járt szembeötlőbb ered
ménynyel, mint hogy a fiatal tanító urak a nyu
galmas életmód mellett majd kicsattantak az egész
ségtől s kabátjaikon, mellényeiken a gombokat
mindegyre küljebb varratták. Végtére is az esperes
úr, kit a vizsgákra mindig meghívtak, nem tűrhette
szótlanul a dolgok ilyetén állapotát s kereken ki
jelentette, hogy bizony Lulu báró tizenkét éve
ellenére is alig tud többet, mint akármelyik hét
esztendős kis kamasz a falusi iskolában.
Két hónappal később Lulu báró egy állami
tanintézet iskolapadján üldögélt, a mamája pedig
egyedül búsult a nagy üres kastélyban.
Ekkortájban történt, hogy a lelkész járványos
betegségnek esett áldozatul s felesége, ki hűsége
sen ápolta, csakhamar követte őt a halálba.
A báróné nemes gondolkozású úriasszony volt;
tudta miféle kötelességekkel jár az előnyös vagyoni
helyzet és miben áll az igazi előkelőség. A falucska
különben is az ő uradalmához tartozott. Behivatta
az öreg házvezetőnőt.
/
— Nem tudod, Márta, van-e valaki pártfogója
a lelkészek kis árvájának?
— De vájjon ki lenne, méltóságos asszonyom!
— Nincsenek rokonai?
— Ha vannak is, nagyon szegény emberek
lehetnek. A lelkész maga napszámos szülőktől szár
mazott, az asszonytól pedig magától hallottam, hogy
semmi rokona sincs életben.
•— Fogassál hát be és hozd el a kis leányt!
Egy óra múlva a kis Lenke szép fehér paripák
által vont hintóbán robogott be új otthonába.
A báróné titkolni akarta, hogyan belopta ma
gát szivébe Napsugár, de csipkébe, selyembe öltöz
tette, mint egy kis hercegnőt, s társalgónőt vett a
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házhoz, kinek feladata inkább a kis Lenke neve
lése lett. És mintha kitártak volna egyszerre ajtót,
ablakot, világosság áradt szét a rideg termekben,
behallatszott a rigók fütyülése, s pajkos szellők
himbálták a bársony drapériákat. Az özvegy báróné
arcán megenyhült a nagy szomorúság, a cselédek
újra mosolyogni mertek, s a kertész ismét virággal
rakta meg az erkélyeket.
Minden nyáron, nem különben minden kará
csonykor, hazajött Lulu báró is. Meghozta mindig
friss jókedvét és piros orcáit, következetesen rossz
bizonyítványokkal egyetemben. Épen abban az év
ben, mikor Lenke konfirmálva lett és az első hosszú
ruhában büszkélkedett, Lulu báró is letette az
érettségi vizsgát, nagyon is közepes eredménynyel.
Ámde tudósnak és életrevalónak lenni, az —
bizony — két különböző dolog 1 Lulu báró, lám !
Ha nem sokat tanult is, Napsugarat fogni mégis
tudott.
Kis Napsugár hiába igyekezett e nyílt tekintetű
kék szemek varázshatalmából menekülni; az ő sorsa
az volt, hogy ez életvidám aiwSa, oüaaöxi* o ‘fürtös
barna hajat aranyozza be. Végre is, mit szabadkozhatik egy kis Napsugár, hisz az ő rendeltetése,
hogy rózsákat fakaszszon!
Lenke testvérei, a többi napsugarak, pajkosan
csillogtak a hullámokon, mikor a kis vitorlás csó
nakon szép júniusi reggeleken hajókázni indult a
fiatal pár. Lassan himbálódzva, mint egy fehér
sirály, úszott a kis csónak a kék tavon, rajta egy
hetyke diáksapka és egy piros napernyő — körü
löttük nagy csend és békeség, és nagy-nagy bol
dogság a szivükben, mert egymás mosolygó sze
mébe nézhettek.
Ha az este kezdte szétteregetni hús árnyékait
és a lankadt füvek új életre keltek, a munkájuk
ból hazatérő napszámosok gyakran néztek kedv
telve a két fiatal lovas után, a mint a kastély felé
vezető úton mellettük elvágtattak. Egyenletes ütem
ben csattogott a kövecseken kényes kis lovaik
patkója, s egyenlő lelkesedéssel vert a szivük is,
tele ártatlan, tavaszi gyönyörűséggel.
Ámde eljött a nap, a melytől kezdve az édes
álom messze elkerülte a kis Lenke szűzi nyugvó
helyét, Lulu báró elutazásának napja volt ez. A
válás öntudatra keltette szivének eddig névtelen
érzelmeit, s a zavartalan boldogság helyett titkolt
bánat és könyek ideje következett.
Ködös őszi napok jöttek azután; az ősök a
nagyteremben mogorván néztek alá sötét kereteik
ből, s a kis Lenkének úgy rémlett, mintha meg
szólítanák : „Kis Napsugár, mit is akarsz te voltaképen ? Te itt játszadozhatsz körültünk, fényt lop
hatsz reánk, de páncélos sziveinkhez közeledni ne
merészelj!“
Az özvegy báróné pedig, mint előrelátó anya,
elkezdte lassankint fia kelengyéjét készitgetni, mire
majd új asszony jön a házhoz, hogy minden készen
legyen. Lenke segítségére volt, s a hosszú téli
estéken csodaszép dolgokat összetűztek, varrtak.
Legpompásabb volt mégis egy hímzett zongoratakaró, a melynek azonban pusztán hagyták az
egyik sarkát:
— Látod, kicsikém, ide jön majd a másik

címer, de azt még most persze nem tudjuk, hogy
milyen lesz!
Mert milyen képtelen föltevés lett volna, hogy
Lulu báró olyas valakit vezethessen az oltárhoz, a
kinek nincsen címere!
Ah, ez a „másik címer“, a melyről még senki
sem tudott, mint egy mázsás teher, úgy nehezedett
szegény kis Lenke szivére I
És a báróné aggódva tapasztalta, mint hervad
el a mosoly kedvence ajkán, s mint válnak naprólnapra átlátszóbbá az ügyes ujjacskák, a mint für
gén öltögetnek a drága holmikon.
— Mi bajod van, virágom ? Nehogy megbete
gedjél ! Az én kis dalos madaram, nehogy elné
muljon !
(Vége következik.)

Képeinkhez.
Mai számunk ünnepi szám, ünnepivé teszi a
reformációnak emléknapja, melyet az egész protesvilág ünnepelt meg október hó 31-én. 388-ik
évfordulója ez a nap
.a, n friLuther Már
ton kiszögezte híres 95 tételét a wittenbergi var
templom ajtajára.
Híres, nevezetes templom volt e z ; híressé tette
szépsége, de még inkább az a körülmény, hogy
19 oltára alatt kerek számban 5005 darab ereklye
volt elhelyezve, melyeket Bölcs Frigyes választó
fejedelem, Luthernek későbbi pártfogója s a refor
máció ügyének támogatója, hozott el személyesen
a szent földről s melyeknek állítólagos csodatevő
ereje időről-időre egész Németországnak hit-, vagy
inkább vakbuzgó népét vonzotta oda s Wittenberg
kicsi városát a birodalom legkeresettebb bucsújáró
helyévé avatta. Hogy is ne! Hiszen 5005 ereklyé
nek 500,000 napra szóló bűnbocsátó ereje volt.
A templom 60 esztendőn át, 1439-től 1499-ig
épült szép gót stílusban s 1503-ban október 31-én
szentelték fel „Istennek s a boldogságos szűznek
tiszteletére s minden szentek emlékezetére“, a hét
éves háború alatt azonban ellenséges kéz felgyúj
totta. De felépítették s 1770-ben felavatták újra
„A fenséges Istennek — egyedüli. Ám e korból,
a rideg józanság korából hiányzott az érzék a
formabeli szépség iránt; a fenséges gót stílust
keverték nehézkes barokk-formákkal s ezzel a
templom szépségét tönkre tették s csak az újabb
korban alakították át ismét arra a formára, a mint
Luther idejében fennállott. 1892 október 31-én
avatták fel harmadszor ez ríj alakjában fényes
ünnepségek között, II. Vilmos német császár sze
mélyes jelenlétében, a ki akkor az ünnepséget
követő lakomán, kezében azzal a kehelylyel, me
lyet Wittenberg városa ajándékozott Luthernek
1525-ben lakodalma alkalmával, mondotta híres, a
reformációt dicsőítő felköszöntőjét.
Képünk a templomot mai restaurált alakjában
mutatja be. Az a tölgykapu, melyre Luther 1517
október 31-én 95 tételét szögezte, a hétéves háború
idejében elhamvadt, azt a kaput, melyet mai má
sodik képünk ábrázol, I. Vilmos német császár
1858-ban öntette ércből, hogy elpusztulhatlan tanú-

168

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

16. sz.

törvényhatóság s a kultuszminiszter nevében jelent
meg a tanfelügyelővel együtt s felszólalása befeje
zéséül átadta dr. Lukács György miniszter üdvözlő
levelét. Fadgyas és Cserhalmi meleg köszönő sza
vai rekesztették be az ünnepet, a melynek jegyző
könyvéből 1—1 példány jut a két ünnepeknek.
Horvát Samu téthi lelkész, győri esperes levélben
üdvözölte őket. A két derék hasznos pályatársat
lapunk is szívből üdvözli.
Vallásos esték. Budapesten a Dávid Ferencegylet okt. 22-én kezdte meg idei felolvasó estéinek
sorozatát. A csendben működő egyesület áldott
munkát végez a felekezetközi béke ápolásával s
a vallásos szellem, a vallás iránti érdeklődés ter
jesztésével. Okt. 22-én Kovács Sándor, theol. akad.
tanár, az Orálló szerkesztője olvasta fel Fajok és
korszakok című tanulmányát, a melyben a népfajok
és keresztyénség viszonyát vizsgálja. (Nemsokára
nyomtatásban is megjelenik). Szabolcska Mihály
költőnk pedig gazdag lelkének legújabb terméséből
V EG Y ES.
olvasott fel több szép költeményt nagy tetszés
mellett. Ai első o3tcro nagy közönség,gyűlt egybe
Esperesválasztás. A Bachát Dániel thíspRM'-* s figyelemmel hallgatta az előadásokat.
választása kövfitk^7^^5.......o^ureseclett esperesi állást
Modori leányiskolánk okt. 31-én reformáció
a oudapest-városi esperesség egyházai egyhangú biza
ünnepet
rendezett. Az ünnep rendje: 1. „Szállj
lommal Scholtz Gusztáv budai lelkészszel töltötték
szivünkbe
szent igazság” Schuberttól, énekelték az
be. A választás minden tekintetben érdemes férfiúra
esett. Kiváló szónok, ki irodalmi téren is szép intézet III. és IV. oszt. növendékei. 2. „Megnyitó”
sikerrel munkálkodott s ki a kerületnek 1896 óta mondta Hollerung Károly főesperes ev. lelkész. 3.
egyházi főjegyzője, számos bizottságának munkás „Hegyi beszéd” Szabolcska Mihálytól, szavalta:
tagja. Érdemes voltát bizonyítja az a tény is, hogy Raffay Margó I. oszt. benlakó növ. 4. „Reformáció
a tavaszszal a püspökválasztás alkalmával komoly Luther szellemében” felolvasás; tartotta: Hörk Jó
jelöltként szerepelt. A budai egyháznak 32 év óta zsef theol. akad. tanár. 5 Ária „A teremtés” c.
buzgón működő lelkésze, kit híveinek szeretete oratóriumból Harmóniumon és zongorán előadták:
mellett más vallásit polgártársainak tisztelete is Brand Vilma igazgató és Benedicty Szerén zene
környez. 1842-ben született Eperjesen, összes tanul tanítónő. 6. „A hit” dr. Béri Gyulától, szavalta:
mányait is ott végezte, azonkívül egy évet töltött Schmidt Mitzi IV. oszt. benlakó növ. 7. „Luther
Jenában is. 1868-ban szentelte lelkészszé Máday éneke” (a 46-ik Zsoltár) Hármas szólamban előad
szuperint. s előbb Gölnicbányán, 1873 óta pedig ták az intézet növendékei.
A besztercebányai evang. egyesület nov. 5-én
Budán működik áldásosán. Istennek áldása kisérje
este
szentelt ünnepet a reformáció emlékének. Az
őt tovább is.
egyesület
ez alkalomra meghívta előadónak Kovács
Győri egyházunk szép ünnepet ült október
Sándor
theol.
akad. tanárt, a ki a magyar prot.
22-én. Díszközgyűlés keretében ünepelte iskolai
egyháztörténetből
Radvánszky György két mátkája
távozó igazgatóját, Fadgyas Pált és köszöntötte címen érdekes részletet
fog előadni.
utódját Cserhalmi Istvánt. Fadgyas Pál theologus
volt s ezelőtt 45 évvel hívták tanárul abba az
iskolába, a hol Áts Mihály, Fábry Gergely, Kis
Kalauz a biblia olvasásához.
János professzorkodott egykor s a melyet 1884„Tudakozzátok
az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
ben szüntettek be. Számos tanítványa emelkedett
magas állásokba s nagy jelentőségre. A dunán hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
túli kerület sok derék papja, a győri társadalom
Nov.
Reggel.
Este.
sok kiválósága az ő nevelő kezének köszönheti
1. Zsolt. 51, 1—21.
Luk. 18, 15—17.
2. Luk. 7, 3 6 -5 0 .
Róm. 13, 11—14.
acél jellemét. Hű evangélikus és jó hazafi volt egész
3. Ján. I. 1, 5 -1 0 .
Kor. II. 5, 1 7 -2 1 .
pályáján. 45 éves munka után a fáradt munkást el
4. Ján. I. 2, 1—6.
Kol. 3, 2—15.
bocsátotta egyházközsége a nyugalom fedele alá.
5. Máté 22, 1—14.
Ef. fi, 15—21.
Vele majdnem egyidős tanító Cserhalmi István, a
6. Máté 7, 7 - 14.
Jób. 28, 1—28.
7. Fii. 2, 12—16.
Péld. 2, 1—22.
ki az igazgatóságban utódja lett s 40 évet töltött
8. Péter I. 2, 1—10.
Péld. 4, 1—27.
folytonos kötelességtudással nehéz, rögös pályáján.
9. Péter II. 1, 1—11.
Péld. 23, 9—26.
A díszközgyűlésen Fischer Sándor egyházfelügyelő
10. Jel. 3, 14—22.
Péld. 23, 29—35.
megnyitója után I’só Vince lelkész szép beszéd
11. Jel. 7, 9—17.
Róm. 16, 19—27.
12. Ján. 4, 47—54.
Ef. 6, 10—17.
del méltatta a két hű egyházi szolga érdemes mun
13. Móz. I. 32, 1 -3 1 .
Sám. I. 17. 39—50.
kásságát. Németh Elek ügyvéd az egykori tanít
14. Móz. II. 17, 8 - 1 6 .
Zsolt. 18, 28—40.
ványok, Gróf Endre a tanító pályatársak s két
15. Ézs. 38, 1 -2 0 .
Luk. 22, 1—6.
kis gyermek a tanulósereg nevében mondott meg
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
ható beszédet. Gróf Laszberg Rezső főispán a tartják.” Lukács 11, 28.
kép hirdesse a rajta ércbetűkbe öntött 95 tétellel
a lelkiismereti szabadság diadalát.
Híres, nevezetes ez a templom ma is ; híressé,
nevezetessé azonban ma nem az ereklyék tömege
s azoknak képzelt csodatevő ereje teszi, hanem
azok az emlékek, melyek hozzá fűződnek. Szín
helye volt a nagy reformátor első reformátori tényé
nek, annak az egyszerű, szerény, de az igazság
erejétől áthatott s annak szolgálatától soha el nem
tántorodó, igénytelen barátnak, a milyennek har
madik képünk mutatja be Lutherünket. Egyszerű,
igénytelen barát, de Istennek eszköze az igazság
győzelmére. Ott nyugszik hű fegyvertársával, Melanchthonnal a vártemplom oltára előtt, körülvéve a
reformációt védő szász választófejedelmektől, mely
körülmény a templomot a reformáció pantheonjává
avatja.

