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Thököly, Rákóczi itthon.
Mire Családi Lapunk az olvasó kezéhez eljut, a nagy bujdosó fejedelmek ham

vai már hazai földben pihennek. Egy háladatos nemzet kegyeletes érzése hozta őket 
vissza s helyezte él a hálványozótt édes anya, hazájuk kebelén. 7 .

EM^ar^Magillt t ^ k ö köly Imre, a ki 200 éven át nyugodott hazájától távolijdegen

ból. A miért harcolt, füst módjára foszlott szét:minden ábrándja, magyar hazájának 
és evangéliumi hitének szabadsága. Most szabad haza, szabad egyház fogadja..

Haza jött az utolsó fejedelem, II. Rákóczi Ferenc, a kit a népköltészet szám
talan szép terméke tett halhatatlanná. Az isteni Gondviselés csudálatosképén vezette 
őt kora gyermekségétől fogva örvények, félelmek, szakadékok felett s végre nemzeti 
hőssé nevelte. Börtön, hóhérbárd, keserű kegyelemkenyér, neje, gyermekei fogsága, 
idegen koronák fénye nem bírta őt lelke eszményétől elszakítani. Harcolt, szenvedett, 
koldussá lett, a régi tűz nem szunnyadt el lelkében. A hű Mikes leírta utolsó éveit. 
Mint bölcs. Isten akaratán megnyúgvó hű keresztyén halt meg Rodostóban.

Haza tért most ő is, anyjával, Zrínyi Ilonával, a magyar nők mintaképével, hű 
barátjával, Bercsényivel, a ki a mint diadalait megosztotta, részt követelt szenvedé
séből is.

Egyházunk nagy képviselettel vett részt a nemzeti ünnepségeken. A haza 
határán Scboltz Gusztáv püspökünk fogadta a hamvakat s megáldotta Orsovánál 
Thököly Imre tetemeit. Fényes diadalmanetben hordoztuk meg a bujdosókat a főváros 
utcáin s méltó volt azon istentisztelet, a mely a koporsó körül a deáktéri templom
ban lefolyt. Befejezésül Késmárk fogadta egykori földesurát igazi hazafias érzéssel és 
kegyelettel. Thökölyről egyetemes felügyelőnk, báró Prónay Dezső és Thaly Kálmán 
mondott emlékbeszédet.

Üdvözlet a hamvaknak itthon! Isten adjon nékik áldott pihenést és Thököly, 
Rákóczi hűsége legyen lelkesítő példája sok-sok nemzedéknek!
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mlékbeszéd Bocskay Istvánról.’
Három hónappal ezelőtt háromszáz esztendeje 

múlt annak, hogy 1606. június hó 23-ikán meg
kötötték azt a nevezetes „bécsi békét”, mely a mi 
házai evangeliomí egyházunk szabadságának és á 
magyar nemzet alkotmányának egyik alapkövét 
jcépezi. Ennek emlékére riiár hónapok előtt elhang
zottak a hálazsolozsmák mind a két hazai protes
táns i egyház templomaiban és iskoláiban; itt-ött 
talán egyes oly családok házi szeátélyeiben is, 
melyek még kellően tudják méltányolni apáinknak 
óriási nagy küzdelmét.
j ; Úgy érzem, hogy a mi szerény irodalmi társa
ságunk, mely az evangélium világosságának, fáklyá-; 
ját van hivatva lobogtatni, rút hálátlanságot követne 
el, ha történelmünk ezen nevezetes emlékévét méltó 
ünneplés nélkül nyomtalanul hagyná elrepülni. Nem 
volna méltó, nevére, ha nem ápolná szívében azok
nak áldott emlékét, kiknek önfeláldozó küzdelmei 
nélkül ma talán nem volna protestáns hgyh’áz e 
hazában!

A Luther-Társaság kötelességet teljesít akkor,. 
midőn az egyetemes gyámiíitézettei karöltve, néhány 
kegyeletes percet szentel Bocskay István emlékének.

Csattogtassuk tehát össze emlékezetünk szár
nyait és e nemes város ősi falai között idézzük fel 
lelkűnkben a háromszáz év előtti politikai és egy
házi állapotokat és azokat a hősöket, kik vallási 
szabadságunknak védői és biztosítói valának. Meg
vallom, hogy az én lelki szemeim előtt e pilláiban 

•itt lebegnek-vallásos és hazafias, .elődeintaiefc.ele? 
ven képei. Pozsony régi utcáinak kövein vélem 
látni lábaiknak nyomait, kezeiknek alkotásait; látom 
a templomokat, melyeket ők építettek, melyekben 
buzgó imákat bocsátották az egek hatalmas Urához. 
Látom a hatalmas államférfiak alakjait, a díszruhás 
főpapokat és főurakat, a kik ellenezték — és a 
nemességnek azon követeit, a kik védelmezték a 
vallás szabad gyakorlatának jogát. Megdermedve 
látom azokat a szerencsétleneket is, kiket a türel
metlenség fanatismuta, később a pozsonyi delegált 
törvényszék elé hurcolt, hogy a börtön é^ gálya
rabság szenvedései alatt vallásoktól eltérítse. Látom 
lelkivilágosságuknak fényét és érzelmeiknek viharait; 
érzem aggodalmaiknak és szenvedéseiknek fájdal
mát és kegyeletes tisztelettel bámulom vallásos 
meggyőződésünknek szilárdságát.

Ez a visio; az együttérzésnek ez a szent 
kapcsolata és szellemi közössége kötelez engem 
arra, hogy néhány igénytelen szóval megemlékezzem 
őseinknek vallásos és hazafias küzdelmeiről és reánk 
szállott szent örökségeikről.

A történelem bizonyítja, hogy minél szentebb 
valamely eszme, annál könnyebb vele visszaélni; 
hogy a vallás szent eszméjével is, mely egyszerre 
született meg az eszmélni kezdő emberrel, minden 
időben épen azok éltek vissza, a kiknek hivalása lett 
volna azt a maga tisztaságában fentartani és hirdetni.

Ennek bizonyságául nem kell visszamennünk 
a természeti tárgyak és tünemények tudatlan imá
dóihoz ; sem az ókori mythologia sok istenségének

* A Luther-Társaság f. évi szept. hó 22-én tartott köz
gyűlésén elmondotta Zsilinszky Mihály elnök.

történetéhez; sem a buddhismus és mosaismus fő
papjaihoz. Elég egy futólagos pillantás a keresz- 
tyénségnek majdnem kétezredéves töténelmére. •

Mivé lett a Krisztus egyszerű evangéliuma már 
az első évezred alatt! ?

- Gyarló emberi észszel összetákolt sivár tan
tételeknek halmaza, mely tantételek felett ítélni 
j, eretnekség “ bűne nélkül nem lehetett.

Mi lett a szegény apostolok és a szerény egy
házi atyák utódaiból, kik magokat Krisztusnak földi 
helytartóinak nevezték? — .

Fényben és földi dicsőségben kéjelgő gazdag 
fejedelmek, a kik megfeledkezve a bethlehemi jászol
ról, nem a szegény Jeruzsálemet, hanem a Caesa
rok hajdani fényes károsát választották székhelyü
kül, s gyakran éppen ellenkezőjét tették annak, 
a m it-az alázatosságot és lelki kincseket ajánló 
Krisztus hirdetett k. . 1 . '  :. r .

Mikor első dicső királyunk ezelőtt 900 évvel 
á keresztyén vallást hazánkban elterjesztette, már 
akkor a kátholiküs egyház hierarchiája teljes virág
jában volt. A keresztyén vallás örök igazságai ki 
voltak forgatva eredeti, egyszerűségükből és isteni 
tisztaságukból. Az első törvénykönyvünk decretumait 
szerkesztő udvari pap, már „eretnekségről beszél.“ 
A leendő második királyt kitanítja a papi rend 
elsőbbségéről. Tanácsokat ad neki a kormányzásra 
nézve és-azt mondja, hogy a papi rend a királyi 
fényt ékesíti. Ha a királyfi a püspökök jóindulatát 
megnyeri, akkor semmiféle ellenségtől nem kell 
félnie..' „Mert — úgymond — az Isten ezeket tette 

^a&^pmberU, nem .őreivé^ ..a lelkek vizsgálójává, 
a kik nélkül királyságok és fejedelemségek fel nem 
állhatnak.” A püspököket már Isten Krisztusainak 
nevezi, a kiket Isten a közönséges emberektől el
választott, a maga nevének és szentségének része
sévé tett és megtiltotta, hogy emberektől dorgál- 
tassanak! A papi rend fentartásával a király dicső 
koronája lesz felmagasztalva!

Látni való ezekből, hogy már akkor nagyobb 
súlyt helyeztek a papi tekintély fentartására, mint 
a vallásos érzelem tisztaságára. A vallás tantételeit 
századokon át ellentétbe helyezték a józan észszel, 
a hitet a tudománynyaf a külső cselekedeteket a 
szivbeli erkölcsiséggel. A kizárólagos üdvösség 
hamis tana és a pápai csalhatatlanság eszméje 
hallatlan visszaélésekre és kegyetlen üldözésekre 
adott alkalmat.

A szaporodó visszaélések megszüntetését köve
telő és reformokat sürgető nemesebb lelkek áldo
zataivá lettek jószándékú kísérleteiknek. Végre 
börtönök odúi és máglyák pusztító lángjai dacára 
a reformtörekvések mégis sikerre vezettek!

De mikor? Csak akkor, mikor a tudományos 
kutatás szabadságának és ennek alapján a köz- 
művelődés fejlődésének segedelmével a XVI. század 
nagy reformációja bekövetkezett!

Kell-e itt e helyen fejtegetnem a nagy refor
mátorok elévülhetlen érdemeit? Kell-e magasztalnom 
azon jeleseink igazi vallásosságát és rendületlen 
hazafiságát, a kik a XVI. század dúlt viszonyai 
között, a megtisztított keresztény vallásszabadságáért 
készek voltak vagyonukat, sőt életüket is feláldozni!

Azt hiszem, elég csak néhány száraz tényt fel
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említeni, melyből világossá válik, hogy a hallatlan 
erőszakoskodás miatt az önvédelmi harc kikerülhe- 
tetlenné vált. Képzeljük el — ha lehet — azt a 
nemzeti vallás- és erkölcsi felfordulást, mely ezt a 
szerencsétlen országot — a mely hosszú időn át 
védő pajzsa volt a, nyugoti népeknek — közvet
lenül a mohácsi vész előtt és után a leggyalázato
sabb pártoskodás színhelyévé tette. Az ország poli
tikailag darabokra tört; vallásilag egymás ellen 
törő felekezetekre szakadt; társadalmilag pedig

által vezéreltették magokat I A császár Bécsből, a 
pápa Rómából adta ki utasításait. Mind a kettő 
rendelkezett saját zsoldos hadsereggel, melyet tet
szése és szeszélye szerint felhasználhatott. Amaz 
féktelen német és olasz kalandorokkal, emez vak
buzgó jezsuitákkal és más szerzetesekkel árasztotta el 
az országot. Amaz a római szent birodalom egysé
gére, emez a róm. kath. vallási egységre akarta 
kényszeríteni a nemzetet. Amaz a nemzet függet
lensége ellen, emez a protestánsok vallási szabad-

Dr. Luther Márton.

teljesen elzüllött. Képzeljük el azt a közjogi hely
zetet, mely századokon át egész a legújabb korig 
annyi félreértésre, annyi szerencsétlenségre, annyi 
gyűlölködésre és ártatlan vérontásra adott alkalmat, 
mely átokként nehezedett e nemzetre, megakadá
lyozták azt békés fejlődésében, szellemi és anyagi 
haladásában 1

Mindenki előtt ismeretes az a körülmény, hogy 
királyaink egyúttal német császárok is lévén, több
nyire az országon kívül laktak és idegen tanácso
sok befolyása alatt állottak; azt is tudjuk, hogy a 
katholikus főpapok, a kik többnyire állami főtiszt
viselők is voltak, úgy nemzeti, mint vallási tekin
tetben, a hazán kívül lakó idegen hatalom érdekei

sága ellen folytatott irtó háborút. A hatalmi érdekek 
egysége ösztönszerűleg arra hajtotta a két nagy 
hatalmat, hogy hű szövetségesei legyenek egymásnak!

Ezekben a körülményekben áll Magyarország
nak és a magyar protestanlismusnak történelmi 
nagy tragédiája! Egyes jelenetei, drámai hatásra 
nézve túlszárnyalják Shakespearenek szivet-lelket 
megrázó darabjait is- Fájdalom, e jelenetek nagyon 
is sokszor ismétlődtek hazánk és nemzetünk törté
nelmében. Ezek a jelenetek gyakoriságából követ
kezett, hogy Bocskay István korától kezdve egészen 
le napjainkig a magyar haza alkotmányának és a 
magyar protestáns evangeliomi egyház szabadságá
nak érdeke és célja közös céllá és közös érdekké lönt
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A többnyire Prágában tartózkodó és főpapi be
folyás alatt álló, kedélybeteg Rudolf császár nevé
hez van kötve az első tragédia, mely az érintett 
nagy eszmék érdekében hazánk téréin lejátszódott. 
Ennek a magyar királynak és német császárnak 
vallási rajongása, vakbuzgósága és konoksága le
írhatatlan nyomorba döntötte hazánkat, s ezzel 
együtt természetesen evangeliomi protestáns . egy
házunkat is. Idegen zsoldosai egész falvakat, sőt 
vidékeket raboltak ki a nélkül, hogy valaki kérdőre 
vonta volna őket. Főpapjai pedig azzal kedvesked
tek neki, hogy megindítván az ellenreformációt, 
durva katonai karhatalommal szedegették el a 
protestánsok temptomait és iskoláit. Az ez ellen 
felszólaló hazafiak és protestánsok ellen hűtlenségi 
porokét indítottak azért, hogy azoknak lefoglalt 
vagyonából új zsoldos csapatokat szerezhessenek.

Csoda-e, hagy ez ellen az erőszakos eljárás 
ellen az illetők felszólaltak? Csoda-e, hogy az e 
város falai közé 1604-ben összehívott országgyűlésen 
az ország rendei a leghatározottabban követelték, 
hogy az országban napirenden levő rablás és nép
pusztítás megszüntettessék és az elkövetett vallási 
sérelmek orvosoltassanak ?

És mi lett e panaszoknak és tiltakozásoknak 
az eredménye ? Önök tudják, hogy a király a nemzet 
méltó kérelmét ridegen visszautasította és hogy a 
füleit sértő vallási sérelmek emlegetésétől egyszer- 
smindenkorra megszabaduljon, Forgách püspök 
javaslatára egy oly cikket csúztatott be önkényesen 
a törvénykönyvbe, melyben végtelen egyűgyűséggel 
és vak fanatismussal kiroóúdja, hogy országot 
minden eretnekségtől meg fogja tisztítani s úgy 
királyi hatalmának teljességéből, mint saját ösz
tönéből, megerősíti elődeinek a római katholikus hit 
érdekében bármikor hozott törvényeit és határozatait; 
épen úgy, mintha azok ezen articulusban betűröl- 
betüre le lennének írva! És nehogy ezután az 
ország gyűléseiben és más közfontosságú tárgya
lásokban bármikor, bárkinek szabad legyen a köz
ügyek tárgyalását a vallásügyek felhozásával kés
leltetni : szigorúan megparancsolta, hogy az ilyen 
nyugtalan és zavargó emberekre szigorúan alkalmaz
tassak a régibb decretumokban és articulusokban 
megszabott büntetés!

Tehát ezzel még az 1523. és 1525-ben hozott, 
a „lutheránusokat égetni" parancsoló, gyalázatos tör
vénycikkek hatályát is fölélesztette!

Ez már több volt, mint a mit egy önjogát 
ismerő, önérzetes és alkotmányos érzelmű nemzet 
eltűrhetett.

Nemcsak a szóban forgó törvénycikknek ki- 
kivó és vakmerő tartalma, hanem még inkább 
annak alkotmányellenes becsúsztatási és megerősítési 
módja felkavarta az ország igaz fiainak vérét. 
Törésre került a dolog.

A felzaklatot nemzet kardjára ütött s vezér 
után nézett.

Csakhamar megtalálta azt is Bocskay István 
személyében, a ki egyéni kiváló jeles tulajdon
ságaival, családi összeköttetéseivel és gazdagságával 
magasan kivált kortársai között. Egyéniségének 
történelmi jelentősége abban áll, hogy felismerte a 
nemzet ellen elkövetett nagy bűnnek horderejét.

Felismerte a magyar nemzetnek európai nagy hiva
tását; azt a nagy eszményt, mely a magyarság és 
a protestantismus történelmében századokon át a 
jelenkorig vezércsillag gyanánt ragyog; mely szerint 
e nemzet, midőn elfogadja és megbecsüli az európai 
keresztyén mívelődés áldásait, ugyanakkor feltét
lenül ragaszkodik saját nemzeti és vallási szabad
ságához és haladásának ősi jogaihoz. Bocskay 
azért lett nagy emberré és egyúttal szabadság
hősünkké, mert a magyar nemzet sorába előre tudott 
tekinteni, s önzés nélkül életének és vagyonának 
kockáztatásával vezette népét biztos léptekkel a 
szabadság Kánaánja felé. Nem feltűnési vágy, nem 
a hatalom kecsegtető fénye bírta őt fegyverfogásra, 
— mint azt ellenfelei hirdették — hanem az önkény 
túlkapása, mely elbizakodottságában tüzhalállal 
merte megfenyegetni a lelkiismeret szabadságához 
ragaszkodó protestánsokat. Nem sértett hiúságból 
eredő boszú, hanem — a mint ő maga panaszolja — 
„ 0 felségének ágyúi és éles kardjai erővel kergették 
őt el Ő felsége hűsége mellől." Nagy lelki tusájába 
került a vezérség elfogadása. De mikor az ország 
legjelesebb férfiainak sürgetésére hazájának és val
lásának ezt az áldozatot meghozta, kitartóan és 
elszántan küzdött ellenségeivel. Az ország színe- 
java vele tartott. Zászlóin ott ragyogott a jelszó: 
„ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?!" A közlel
kesedés még a csavargó, lézengő hajdúkból is 
nemzeti hősöket teremtett. A vezért nem hiába 
nevezték el a magyarok Mózesének. 0 „friss forrást, 
a legnemesebb érzelmek tiszta forrásvizét fakasz
totta fel ajkőkemény bajdú szívében", a ki „Erős 
várunk . . . "  zengése mellett rohant a csatába és 
verte szét a császárnak zsoldos seregét . . .

Bocskay győzelme teljes volt. A prágai Hrad- 
zsinban, gyóntató papjai és megrémült tanácsosai 
között, kétségbeesett császár — a némi népszerű
séggel bíró testvére útján volt kénytelen békéért 
könyörögni a protestáns főúrnál, a kit időközben 
Erdély is fejedelmévé választott.

A béketárgyalások folyama alatt szemben állott 
az erőszak a joggal; az absolut hatalom az alkot
mányossággal ; a királyi udvar a nemzet akaratával; 
szemben állott a főpapi gőg a keresztyén alázatos
sággal; a vakhit a józan észszel; a türelmetlenség 
a felebaráti szeretettel, szóval: a változhatlannak 
hirdetett dogmák szelleme az újkor felvilágosodá
sának és haladásának szellemével.

Természetes, hogy a béke ily körülmények 
között nehezen jött létre; és mikor szinleg létre is 
jött, a hatalom nem mondott le veszedelmes irány
zatáról. De azok a pontok, melyek a bécsi béke
kötés címe alatt ismeretesek, alapvető jogforrásaivá 
lettek a magyar nemzet alkotmányos szabadságának 
és a katholikus papság által kétségbe vont szabad- 
lelkiismeret jogának is.

Bocskay békekötésének érdeme épen abban 
áll, hogy ő a jövő fejlődésnek útját egyengette; 
hogy a jövőre gondolt, az utódok számára dol
gozott és azoknak jólétéért szenvedni is tudott.

Ezért az ő emléke nem szűnt meg élni testi 
halálával; sőt az idők folyamán fénye még elevenebbé 
vált. Az ő sorsa felemelő tanúságát adja azon 
történelmi igazságnak, hogy az Ég csak azoknak
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homlokára fűzi a dicsőség babérkoszorúját, a kiknek 
homlokát életükben véresre sebezte a üldöztetésnek, 
a gúnynak és a rágalomnak töviskoszorúja. Ez 
történt Bocskayval és baj társaival.

Ezért sietünk mi is kegyeletünk őszinte adó
jának lerovásával. Nem síppal és dobbal, nem 
zászlós körmenetekkel, hanem az őszinte tisztelet 
és szeretet igaz érzelmeivel. Örvendetes jelenségnek 
találjuk, hogy Bocskayék dicső nevének említésénél 
ma is millió protestáns szív dobog fel, mint a 
romlatlan gyermeké, midőn atyjának sírjára teszi 
le igaz kegyeletének virágkoszorúját.

Testvéreim, kedves hitrokonaim, kik ez ünne
pélyes órában kegyeletes szívvel egybegyűltetek, —

tegyétek le Ti is, a „Luther" irodalmi társasággal 
együtt, az igaz kegyeletnek hervadhatatlan érdem
koszorúját Bocskay István és bajnok társainak 
emlékénél.

Ez az érdemkoszorú a dicsőség napsugaraiból, 
a nehéz harcok babéraiból, a lelki-testi szenve
dések töviseiből, a becsületes munka kalászaiból és 
a jobb jövő reményeink virágaiból van összefonva, 
— mint méltó jelképe háromszázados vallási és 
nemzeti küzdelmeinknek.

Ám a dicsőség napsugarai, a harcok babérai 
és a szenvedések tövisei hadd jelezzék csak a 
múltat: a becsületes munka kalászai és a jobb jövő 
reményeinek virágai azonban jelezzék a jövőnek 
feladatait! Ó, mert becsületes munka és áldozat- 
készség nélkül hiába várnók a jobb jövőt. Az ég 
a maga áldásának kincseit nem osztogatja csupán 
csak őseinknek dicsőségére büszke, de különben

tétlen és léha nemzedékeknek. Az igazi hazafiság 
és vallásosság erényeit nem lehet valakire sem 
külsőleg rákenni, sem hangzatos, üres szóllamokkal 
megszerezni. Ezek az erények a szív mélységeinek 
láthatatlan, tiszta forrásából fakadnak és csak nemes 
tettekben nyilvánulnak. De némaságukban ékesebben 
beszélnek minden ünnepi orációnál. Ezeket az eré
nyeket, melyek egyházunk múltjában oly csodásán 
együtt fejlődtek, ma is csak önfeláldozó szeretettel 
lehet megszerezni.

Nagy és megbecsülhetetlen örökségeink ezek, 
melyeket nekünk, hálás utódoknak, meg kell őriz
nünk, sőt tehetségünk szerint gyarapítanunk. Köte
lességünk ez azért is, mert apáink amaz erényeiben

Melanchton Fülöp.

az emberi létnek kincsei és a nemzeti kultúrának 
oly értékei vannak, melyekben az emberiség hala
dásának legnemesebb ideáljai épülnek fel.

Ezen ideálok történelmi tanulságából fakadnak 
a jobb jövő iránti reményeinknek és bizodalmunknak 
virágai, melyeknek gyümölcseit a lelki világosság 
napja lassanként, észrevétlenül, de biztosan érleli 
meg számunkra.

Lám, a felvilágosodás szelleme segítségünkre 
siet. A sokáig tartó üldözés sötét felhőit eloszlatja 
az igazság, a testvériség, a jogegyenlőség és 
viszonosság elvének fénye. Az általános gondolko
dásmód javunkra változik; nem szabad kétségbe 
esnünk. Sok jel arra mutat, hogy virradni kezd!

ím e! Szt. István koronájának fenkölt lelkű 
viselője, szeretett koronás királyunk — katholikus 
vallásának és lelkiismeretének sérelme nélkül — 
szobrot emelt Bocskay Istvánnak és Bethlen Gábor

Zwingli Ulrik.'
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nak; azoknak a történelmi protestáns nagyságoknak, 
kiket az ő félrevezetett, túlbuzgó ősei veszedelmes 
„eretnekek" gyanánt üldöztek! Ki hitte volna, hogy 
a kiknek vallási és politikai érdemeit századok előtt 
máglyával, börtönnel, méreggel és száműzetéssel 
jutalmazták: azoknak a felvilágosodás barátai a 
XX. század hajnalán emlékoszlopokat fognak 
emelni! ?

Ki hitte volna csak félszázad előtt is, hogy 
szabadsághőseinknek idegen országokban elszórt és 
rég elhamvadt csontjait mi szent ereklyék gyanánt 
fogjuk összeszedheti és örök nyugalomra a haza 
megszentelt hantjai alá helyeztetni!? Bizonyára 
senki!

Es íme, mi, a jelenkor fiai, kik az örök igazság 
napjának felvirradását mindenkor örömmel üdvö
zöljük, rövid idő alatt tanúi leszünk oly ritka temet
kezésnek, melyhez hasonlót hazánknak ezer éves 
fennállása óta egy .nemzedék sem láthatott!

Századok előtt üldözött hőseink csontjai itt 
lesznek nemsokára; de azoknak örök nyugalomra 
való elhelyezése nem leszen gyásztemetés, hanem 
a protestáns egyháznak és az egész nemzetnek 
hála- és örömünnepe. Sőt ennél is több : az igazság 
győzelmének és a testvéri szeretet vallásának meg
áldó és engesztelő szent napja lesz az, mely szá
zadok bűnét és keserűségét fogja remélhetőleg 
örökre eltemetni; — azokkal a lelki vakságból 
eredő szégyenteljes törvénycikkelyekkel együtt, 
melyek az evangélium őszinte követőit máglyára 
kárhoztatták s melyeknek hatályon kívül való helye
zését Bocskay István még' hiába követelte 1

Ez ünnepnapon érezzük, élénkebben mint valaha 
— a költő vigasztaló szavának igazságát, hogy 
„van biró a felhők felett!® . . .  Ez ünnepnapon 
érezzük, hogy vannak láthatatlan szellemek, melyek 
ott fenn a csillagok között őrködnek a mi szegény, 
ingadozó, folyvást küzdő — s már-már csüggedező 
evangélikus egyházunk fölött.

Ezek emlékének áldoz ma itt e vendégszerető, 
sok vihar között megedzett pozsonyi evangélikus 
egyház kebelében — a mi Luther-társaságunk, mely
nek egyik legszebb hivatását képezi, hogy ápolja 
és hirdesse igazi nagyjainknak áldott emlékét és azt a 
történelmi tanulságot, hogy a jobb jövőt jogosan 
csak ott lehet várni, a hol erős vallási meggyőződés, 
nemes önbizalom és önzetlen áldozatkészség erényei 
dobogtatják a hívek kebelét!

0, testvérek! Emelkedjék fel tehát szivünk 
ezen erények magaslatára: hassunk, alkossunk és 
gyarapítsunk — s higyjétek nekem: a mi evan
gélikus egyházunk fényre derül!

A reformáció emlékünnepén.
Közel négyszáz esztendő múlt el azóta, hogy 

augustinus-barát — am i Lutherünk — kiszögezte 
95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára s íme 
az a 95 tétel cáfolatra most is ott vár. Az idők 
méhe sokszor viharokat, új eszmeáramlatokat >rejt 
magában, melyek az idők teljességében egy-egy 
hatalmas égyéniség hívó szavára hatni kezdenek 
az emberiség történetében. Nem tudja senki, hogyan

támadt ily hirtelen, de érzi minden gondolkozó 
ember lelkében a hatást s örömmel üdvözli az új 
korszaknak felismert jeleit s odaáll ő is az új, a 
megtisztult szellem harcosai közé, kiknek jelszavuk 
„legyen világosság!® Két ellentétes irány meg
alkuvást nem ismer, az egyiknek bukni, a másik
nak győzni kell, a győzelem pedig azé, a melyik
ben több az igazság. Az igazság győzelme pedig 
sohase rombolás, de újjáépítés, a réginek, a maradi- 
ságnak, a cifra köntösbe öltöztetett hamisságnak 
szétdult romjain. Ki mondja azt az ipítő mestert, a 
ki egy rozoga, homokon épült házat lebont, hogy 
helyébe erős fundamentumon újat építsen, haszon
talan rombolónak ? Senki. így vagyunk a szellemi, 
vallási téren is . . .

Az igazi egyház számára „senki más funda
mentumot nem vethet azon kívül, mely egyszer 
vettetett, mely a Jézus Krisztus" (I. Kor. 3, 11.) 
és ime mégis az idők folyamán a tudatlanság, az 
önzés, a szolgaság lassanként elfeledte az isteni 
igét s megtette az egyház alapjául Krisztus helyett 
— a pápát. Az így emberi alapra, homokfövenyre 
épített egyház külső életmegnyilvánulásaiban is 
ingadozni, boml adózni kezdett, az erkölcs hanyat
lott, a tudatlanság a hívek között nőttön-nőtt, a 
papok az Isten örök igéjének hirdetői helyett a 
pápa parancsának teljesítői lettek, a bibliát lelán
colva a hívők lelkét üres, írás és észellenes cere
móniák, fényes szemkápráztató szertartások által 
elkábítva békóba verték. Ha akadt egy-egy bátor 
evangéliumi szellemtől áthatott férfiú, ki nyíltan 
mutatott 'r á  'á  Aiagy'visszaélésekre 'S' követelte az 
egyház szellemének a szentírás szerint való átala
kítását, az a börtön hideg kövén vagy a lobogó 
máglya lángjaiban fejezte be é le té t... De már 
mutatkoztak a tisztító viharnak előjelei. . .  Az igaz
ságot sem tűzzel, sem fegyverrel örökre elnyomni 
nem lehet. Egy ideig talán az emberi csalárdság 
diadalmaskodik, ámde az elnyomatás kora csak 
arra való, hogy a jobb lelkek még jobban meg
utálják a rosszat, hogy még jobban megérlelje az 
igazság szeretetét s megerősítse az új kor, új szel
lem után óhajtozók erejét a döntő küzdelemre.

Midőn a pápa a bűnbánatot — egyedül az 
Istennek jogát — nyomorult pénzért vásárra vitte, 
elérkezett az időnek teljessége s az egész egy
házra borult egyptomi sötétségben íme Krisztus
nak egy igénytelen szolgája, Luther Márton ott 
Wittenbergben meggyujtotta az Isten igéjének fák
lyáját s betelt Ezsájás próféta szózata (9, 2.): „A 
nép, mely sötétségben jár, lát nagy világosságot". 
Sötétségben járt eddig a nép, a tudatlanság, a 
vakhit homályában irány nélkül, vakok által vezetve 
botorkált, de onnan Wittenbergből szerteszórta su
garait a kigyuladt őrtűz s most ismerte meg igazán 
azt, a ki után ott lelke mélyén úgy vágyott: Jézus 
Krisztust s az ő tiszta evangéliumát.

Valóban Isten keze nyúlt bele a világ folyá
sába, az Isten igéje dicsőült meg az emberi szel
lemben. 0 adott erőt egy emberbe, hogy az az ő 
segítségével az egész világ vallásos nézetét helyes 
mederbe terelje. Az ő segítsége nélkül a protestan
tizmus nem futhatta volna meg azt a nemes pályát, 
a melyet megfutott, nem arathatta volna azt a sok
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diadalt, melyet aratott. Mi sem bizonyítja a pro
testantizmus szent igazságát jobban, mint az elmúlt 
négyszáz esztendő tenger sok tanulsága. Mennyi 
ellenséggel kellett megküzdenie, mennyi véres csa
tát megvívnia, mennyi nyomorúságot, megaláztatást 
eltűrnie és mégis íme él és élni fog, mert vele van 
az Úr mind a világnak végezetéig. E rendíthetlen 
hit kell hogy eltöltse sziveinket, mert az ősi ellen
ség még most is háborog, most is küzd makacsul 
a sötétség fegyvereivel. Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk? Vegyük fel hát a harcot mi is az egyet
len fegyverrel: a szentírással kezünkben, ne rémít
sen meg bennünket, elleneink nagy tábora, ne saját 
gyöngeségünk, az Úr az ő erejét az erőtlenekben 
mutatja meg. De hiszen a szellemi harcban nem 
a szám, nem a vagyon dönt, hanem az igazság, 
abban pedig mi erősek, gazdagok vagyunk.

Most a reformáció ünnepén, midőn kegyelettel 
emlékezünk meg halhatatlan reformátorunkról, 
Lutherről s áldjuk a Gondviselést, hogy adta őt az 
egész emberiségnek zászlóvivőül s evangéliumi egy
házunk tiszta tanait mindezideig fentartotta, ne feled
kezzünk meg a mi kötelességeinkről. A világ minden 
felvilágosodott fia csodálattal és elismeréssel adózik 
a reformáció óriási vívmányai iránt, miket a szel
lemi szabadság, az erkölcs, a nemzeti irodalom, 
tudományos felvilágosodottság s a polgáriasodás 
terén ért el. Ne maradjunk az elődök mögött, de 
folytassuk a megkezdett munkát reformátoraink, 
őseink hitbuzgalmával, hiszen reformációra minden 
téren mindenha szükség volt és szükség van ma is.

- S-hogy a mi munkánk- sikeres, gyümölcsöző legyen, 
készítsük elő magunkat a harcra: maradjunk meg 
az Úr beszédében, legyünk állhatatosak a hitben, ha 
valami fogyatkozás vagyon még bennünk, újjuljunk 
meg a mi elménknek megújulása szerint, vizsgálód
junk a tudományban, igy ismerjük meg az igazságot, 
tudakozzuk szorgalmasan az írásokat, mert azokban 
van nekünk a mi örök életünk.

, A kötelesség, a munka a miénk, de az áldás 
az Úrtól jön. Ő hozzá szálljon a mi buzgó fohászunk 
a reformáció emlékünnepén áldásért nagy refor
mátorainkra, erőért, kitartásért a jövőre, helyezzük 
minden bizalmunkat 0 belé s az ő nevében vessük 
meg a mi hálónkat, ekkor bizonyosak lehetünk, 
hogy eljő egykor az idő, mikor a népek

„Vakhit uralmának sorra vetnek véget,
S az evangyéljomot szivükbe fogadják,
Oh ez lesz, óh éz lesz harcunk dicső vége:
Népek üdvössége, Isten dicsősége. “

Legyen világosság!
Szólt az Ür először: Legyen világosság!
És lön világosság a zűr-zavar felett.
A vizet, szárazai kezei eloszták,
S alkotá a földet s a földön életet.
És a nagy világrend első napjain túl 
A világtörténet folyama megindul.

Nagy tanító-mester a világtörténet —
Mit lát a búvár, ki titkait elleste ? &i 
Títání harcát a küzdők életének...
S mi előbbre viszi: az ige, az eszme.

De hogyan vívja ki a milliók javát?
Meg kellett Istennek mutatnia magát.

Az ige testté lett. Itt közöttünk jára.
Szeretet volt lénye; az örök ideál 
Benne, mint vértanú jut a Golgothára,
S szebb jövő záloga a megváltó halál.
Szent képe századok homályán átragyog,
S boldogan zeng a h it : én is híve vagyok.

De a szeretetnek szent közösségébe 
Orvul belopódzik a régi hatalom,
S lesz a nagy eszméből vakhit bálványképe, 
Ott veri mellét a szolgai siralom.
Torzképpé ferdül el az örök ideál,
S vakhomályba vész el a megváltó halál.

S szólt az Úr másodszor: Legyen világosság! 
És lön világosság a zűr-zavar felett,
Sugárí a véres álmot elriasztják,
S feltetszik a hajnal havas, ormok megett. 
Gondviselő jobbját ím az Ür kinyújtja . . . 
Egy szívet érint meg az ístenkéz ujja.

Egy szegény szerzetes érzi Isten ujját . . .
A bályványkép ellen merészen kíálta.
Mintha az ítélet harsonáját fújnák,
Üj világ alakul kiáltó szavára.
Wittenbergi templomán kilencvenöt tétel — 
Benne a szabadság hajnala kél fel.

Október utolsó napja volt a szent nap,
Mikor a sötétség korszaka véget ért.
JertekI — Oh keljen fel, ki hívő, ki nem rab, 
Hozsánnát zengeni a szabad lelkekért.
Ki érted a múltak véres küzködését,
Jer, köszöntsd hittel az újkor születését!

CSENGEY GUSZTÁV.

Hitért, hazáért.
Irta: Gagyhy Dénes.

(Folytatás,)
VIII.

Erős várunk az Isten.

Nem telt bele két hét, hogy Geréb Zsigmond 
meglátogatta kolozsvári magányában Bocskayt,' 
egyik napon vacsora után, mikor épen pihenőre 
akart térni, kedves komornyikja nyitott be hozzá. 
Titkos arccal, halkan jelentette, mintha attól félne, 
hogy leskelődnek utána, vagy a falnak is füle van, 
hogy a Magyar-utca alsó végén megállította ma 
délben nemes Geréb Zsigmond uram s nagy titokban 
azt súgta, adná hírül, hogy a városban van és igen 
fontos ügyben, még az éjjel, beszélni szeretne urával.

Bocskay sejtette, miről van szó. Újabb külde
tése van hozzá az ősz lovagnak, a miből talán 
végkép meg fogja tudni, mihez tartsa magát. Kiadta 
hát cselédének a rendeletet, hogy vigyázzon a 
kapunál s bármikor jön a vendég, bocsássa be és 
vezesse hozzá.

Éjfélig kellett várni, míg a zaj elült és elnép
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telenedtek az utcák, meg a palota környéke. Ekkor 
jelent meg az erdélyi hazafiak követe s a mint 
kopogott a nehéz tölgyfakapun, be is bocsátották 
haladék nélkül. Bocskay elébe jött a folyosóra és 
karonfogva vezette be magához. Az ajtóba istrázsá- 
nak állította a komornyikot, nehogy meglepjék 
váratlanul. Mert a császár embereinek nagyszerű 
kémeik voltak, nemcsak az alsóbb néprétegekben, 
hanem azon körökben is, melyekben a nemzet 
sorsát jobb irányba akarták terelni. A pénz, a rang 
épen olyan nagy ördög volt akkor is, mint ma és 
valaha ! Féltek hát a felfedezéstől. Nem magukért, 
hanem a szent ügy miatt — az ő haláluk a szabadság 
kimúlását jelentette volna.

A házigazda székkel kínálta meg vendégét. 
Az öreg le is ült fogadkozás nélkül. Fáradt volt, 
mert már nyolc óra óta ácsorgóit az utcasarkokon, 
nem messze a palotától, ha valamikép észrevétlen 
bejuthatna. Sok víz lefolyt azóta a Nyárádon, mióta 
az eszét tudja. Az öreg csont, ha még annyi is 
benne a velő és olyan kemény is, még sem bírja 
úgy, mint a fiatal. De a hazájáért mit nem tenne 
meg az ember!

Amint kényelmesen elhelyezkedett Geréb, meg
szólalt:

— Itt vagyok megint. Szívesen látsz-e?
— Hozott Isten, Zsiga.
— Az ő nevével járok, csak el ne hagyna.
— Bízzunk benne, bátya!
— Nincs is kiben bíznunk másban. Az oláh? 

Az ugyan meg nem segít. Inkább elbújik előlünk 
a havasok közé, úgy hogy az ember rá nem talál, 
ha veszedelem van. De ha osztozni kell, ott van 
mindjárt s nem is a markát, de a sapkáját tartja, 
hogy többet kapjon a koncból. A szász? Uram, 
ments meg tőlük. Mihely meghallották Szeben és 
Brassó környékén, hogy német világ lesz megint, 
se Endre, se Zsigmond, még szegény Székely 
Mózes sem kapott egyetlen fegyverest se közülök. 
Fajtája az istenadta s hozzá húz, nem azokhoz, 
a kik hazát, kenyeret és tisztességet adtak nekik. 
Magunk vagyunk csak, de nem baj. Csak az Isten 
is velünk legyen, a kit magáénak nevez a magyar. . .  !

— Jóra telik minden, ha kétségbe nem esünk 
és el nem veszítjük bátorságunkat.

— Magamról és azokról, a kik ideküldöttek, 
jót állok. De jót mindenkiről, a ki magyar e hazában 
és nem gyáva.

— De beszélj már, öreg! Mi hírt hoztál?
A kérdésre nem adott választ a vendég, hanem 

tartózkodás nélkül levetette a dolmányát. Férfiak 
közt nincs mért szégyenkezni ilyesmiért. Aztán 
felbontotta a bélését és kivett belőle egy levél
formára összehajtott pergamentet. Le volt pecsételve, 
a Bethlenek címere a viaszon.

— Nesze, itt a hir — szólt és átnyújtotta. — 
Belőle megtudsz mindent, a mit akarsz és egyelőre 
szükséges.

Bocskay letörte a levélről a pecsétet és olvasá
sához fogott. Mikor végigolvasta, összehajtotta 
megint szépen és odanyújtotta Gerébnek. De az 
agg nemes megütközve kérdezte:

— Vissza akarod adni?
— Nem, de olvasd el te is.

— Minek olvasnám ?
— Minek ? Hát annak, hogy ismerd meg te is 

a tartalmát.
— Előttem írta Bethlen Gábor.
— Előtted?
— Igen, igen, előttem. Tán nem hiszed ?
— Hogyne hinném. Ha te mondod, hiszem. 

Egyedül csak te voltál ott, a mikor írta?
— Huszonötén is voltunk.
— Kicsodák?
— Kik? A legnagyobb ellenségeid, a kik ezelőtt 

öt esztendővel valamennyien vállalkoztak volna 
arra, hogy tégedet, Báthori Zsigmonddal együtt, 
sajátkezűleg felakasztanak, ha valamikép el tudtak 
volna pusztítani. Pedig egyik családjában sem volt 
hóhér soha! No, de az akkor volt. Akkor a haza 
úgy kívánta, most meg igy kívánja, hogy fel
magasztaljanak. Ne félj, nem cselvetés e z : igaz 
meggyőződésből és hitből tettük valamennyien, hogy 
magunk fölé uralkodónak, Erdély ország fejedelmévé 
akarunk emelni. Most rajtad áll: akarsz-e lenni, 
akarsz-e ezáltal szolgálatot tenni a hazádnak? A 
múltkor ugyan azt mondtad, hogy a miénk vagy, 
a nemzeté, de azóta hátha megváltoztál. Soha sem 
lehet tudni senkinél, vájjon azt érzi-e, a mit mond!

— Öreg, ezt nem érdemiem tőled . , .
— Akkor bocsáss meg. Lásd, az ember nagyon 

képzelődő, a mikor nyomorúságban*;van és sokkal 
hajlandóbb felebarátairól a rosszat hinni, mint a 
jót. De ne pörlekedjünk, hanem gondolkozz és 
határozz!

Már1 határoztam. ^
— Elfogadod ?
— El, ha Erdély nemesi rendei megválasztanak.
— Akkor, nagyságos fejedelem, meghajtom 

előtted a térdemet, leveszem a kucsmámat és 
jobbágyi alázatossággal meghódolok neked, hűséges 
alattvalód és engedelmes szolgád vagyok e perctől 
kezdve s az is maradok, míg karod és kardod 
Erdélyország ügyét támogatja és előmozdítja. Mert 
hogy te leszel a fejedelem törvényes formák szerint 
— valójában az vagy e pillanattól — az Isten is 
úgy tudja azt. Geréb Zsigmond hamis szót nem 
ejtett még soha!

Bocskay az aggastyán ünnepélyes kijelentésén 
elérzékenyedett, közel lépett hozzá egészen, meg
ölelte és megcsókolta. Nem az arcát, vagy a 
homlokát, hanem az ajkát. A férfiak ritkán csókolóz- 
nak egymással, de ha megteszik — abban a csókban 
szent fogadalom és eskü foglaltatik. A férfi, ha 
csókot ád a másiknak, nem mosolyog, de s ír ; nem 
a szíve röpkéd örömében, de elméje telik meg mély 
áhítattal, fenséges gondolattal, hősi elhatározással; 
ehhez a csókhoz nem leszen csalfasággal soha, 
állandó és hűséges marad iránta mindhalálig. A szív 
könnyen feledekenynyé válik, benne csupán érzelem 
és szenvedély támad; de az ész az öntudat fészke, 
benne az emlékezés örökös, amely el nem mulasztja 
szakadatlanul sarkalni az embert Ígéretének meg
tartására.

Néma csend lett egy időre, aztán folytatta 
Geréb a beszédet.

—- Nyolcvan esztendőt töltök ma-holnap jó- 
és balsors között. Értem sok rosszat, de értem sok
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jót is. Ilyen napom azonban még nem volt, életem
nek ez a legdicsőségesebb perce. Boldog vagyok, 
hogy hazám sorsát biztos kezekben tudom, a mely 
diadalra vezérli. Ez volt küzdelmeimnek egyedüli 
célja, most akár holnap is eltemethetnek. Vén 
Geréb Zsigmond, pályádat megfutottad, harcodat

a jövendő. Ej, öreg bátya, ünnepeljük meg a m át! 
Te azt mondod, ez volt életednek legszebb napja, 
— nos, mit gondolsz, hát nekem ? Hé, Tordai 
Márton, bort ide és billikomot! — kiáltott ki az 
ajtó előtt vigyázó komornyikra.

Emez belépett és Bocskay megismételte paran-

Kálvin János,

megharcoltad, immár a te Uradnak Örömébe meg
térhetsz !

— Ne beszéljünk a halálról, bátyámuram.
— Aki fiatal, annak nem is szabad. De én? 

Mit keressek e földön megrogygyant tagokkál, fele
erővel? Használni sem tudok már én senkinek.

— Ha mindenki annyit tudna használni, mint te!
— Hidd el, kedvem volna sokat tenni, fel

áldozni magamat, vagyonomat a közért.
— Hagyjuk a szomorú beszédet, szaggassuk 

a reménység virágait. Vigadjunk, hátha megérdemli

csát. Rövid vártatva,az asztalon öblös ezüst kancsó- 
ban gyöngyöző bor habzott, mellette két cifrán 
metszett pohár, velencei üvegből. A szentgerlicei 
hegyen termett, ó volt és tüzes, férfi kellett hozzá, 
a ki bírja.

— Tölts, Márton! — rendelte a háziúr.
A cseléd engedelmeskedett és mindkét poharat 

színültig töltötte.
— Koccintsunk, Zsiga!
— Koccintsunk, nagyságos fejedelem !
— Erdélyország dicsőségére és győzelmére !
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— Erdély boldogságára és diadalára!
A két serleg összekoccant s mind a kettő 

kihajtotta a borát. Nem maradt az edényben egy 
csepp sem. A hazájuk üdvéért megitták volna, ha 
méreg lett volna is benne . . .

A komornyik újra töltött.
— Ezt a te egészségedre, fejedelmem! — 

emelte a kupát Geréb.
— Köszönöm.
A poharak megint összecsengtek.
— Ezt a tiédre, Zsiga b á ! — viszonozta 

Bocskay.
Ittak harmadszor is. Arcuk színe pirosba csapott 

át, szemük lángolni kezdett, nyelvük megoldódott 
és gyorsabban pergett. A félszből eddig lekötött 
gondolatok szárnyra keltek, mélyen elásott érzések 
felszabadultak s a két lovag bizalma megnyúlt 
egymással szemben. Régi dolgok elevenedtek fel, 
de már nem járt nyomukban gyűlölség és boszú, 
csak egy-egy sóhajtás és teljes bocsánat; meg- 
hányták-vetették a múltat, tanulságot merítettek 
belőle; terveket kovácsoltak a jövőre, mely szerint 
majd igazodnak, ha tenni kell; nem volt titka 
egyiknek sem, a mi szivükön feküdt, elmondották 
mind a ketten, a rejtettebb gondolatokról leolvasz
totta a zárt a bor lángja. Mámorban úszott a lelkűk 
s minden, a mi édes érzelem benne volt, előtört 
belőle.

— Tudod-e, ki boldogságáért nem ittunk még?
— kérdezte a vendég.

— Sokéért ittunk már, nem is sejtem, kire
gondolsz. *-• —- ....................

— Nem? Pedig azt hittem . . .
— Ki lát be a vesédbe ? Földi, gyarló ember 

vagyok én is, mint más.
— Éljen a volt fejedelemné, Báthori Zsigmond 

hajdani neje! — kiáltott Geréb és magasra emelte 
a pohárt.

— Éljen! — ismételte a.gazda, mialatt képén 
a pirosságot hirtelen, csak egy szemvillanásra, 
halavány fehérség szűrte át.

A két serleg egymásnak ütődött és ittak. 
Bocskay eddig mérsékletes volt, csak az első poharat 
hajtotta ki fenékig, de ezt, az utolsót, ismét üresen 
dobta vissza az asztalra. Akiért ezt tette, majdnem 
olyan drága volt szivének, mint az első. Csakhogy 
erről hallgat, azt megtudnia senkinek sem szabad, 
ha mindjárt az ég és a föld reá szakad is.

— Ennek az asszonynak a kedvéért sokat 
megbocsátok a németnek — folytatta a látogató.
— Mintha nem is közülök való lett volna!

— 0 adott kegyelmet neked is bujdosásodban.
— Tudom, láttam az írását. Nem is halok meg 

addig, míg valahogyan meg nem szolgálom.
— Messze van már ő, nem jutsz el hozzá. 

Talán senki sem férkőzhetik a közelébe többé — 
sóhajtott Bocskay.

— Sóhajtottál nagyúr?
— Szegény hazám sorsa jutott eszembe.
— Olyan nagyon sajnálod te is?
— Áldott, jó teremtés volt . . .  De nézd, 

pitymallik. Ránk virrad mindjárt. Nem hittem, hogy 
ennyi soká beszélgettünk. Tán jó lenne, ha lepihennél, 
öreg. El vagy fáradva, nem is aludtál, megárthat.

— Most nem lehet, nagyságos fejedelem, mert 
nem végeztem el mindent. Élőbb a válaszodat kell 
megvinnem, aztán nyughatom. Különben a koporsó
ban úgy is eleget alszik az ember. Az Ég legyen 
veled, tartson meg s áldjon meg!

— Maradj, bátya! Féltelek.
— Nem olyan fából vagyok én faragva, hogy 

könnyen belém essék a szú.
— Ha nem bírlak visszatartani, nem erőltetlek 

tovább. Isten vezéreljen útadón. — Szólt és jobbját 
búcsúzóra nyújtotta.

A két férfi melegen megszorította egymás 
kezét s az idősebbik, ép olyan csendben, mint 
a hogyan idejött, minden zaj nélkül, eltávozott a 
palotából.

A nagy magyar országi hazafiak dolga még két
ségesebb volt, mint az erdélyieké. Hozzájuk közelebb 
esett Bécs, velük tehát, hacsak nem tudnak magukon 
segíteni, könnyen elbánhatik a császár. Úgyis 
annyira meggyengült a nemzet, hogy alig hinné 
az ember. Ha Nagy Lajos, vagy Mátyás feltámadna 
s meglátná ezeket a borzasztó viszonyokat, ezt a 
hihetetlen sűlyedést, erkölcsben és hatalomban, 
bizonyára nem volna kedve itt maradni ebben a 
pártos és viszálykodó honban, a hol utolsó lett a 
magyar, ma a töröknek, holnap a németnek szol
gája. Visszamenne az örök semmiségbe, kriptája 
rideg falai közé!

A mióta a szerencsétlen Lajos király a Csele- 
patakba fulladt s a mohácsi mezőn a legmegrázóbb 
nemzeti tragédia lejátszódott, nincs a magyarok 
között egyetértés, összetartás. Irigység, dúl, félté
kenység uralkodik, a nagyravágyás kórja lepte 
meg a legtehetősebb férfiakat. Király akart lenni 
mindenik Lajos után ; mivel pedig valamennyi nem 
lehetett, gáncsot vetettek Zápolya Jánosnak, a 
habsburgi grófokhoz futottak és a nemesség egy 
része, boszútól, álnokságtól, kishitűségtől űzetve. 
Ferdinandust emelte a királyi székbe, aki hosszas 
hadakozás és temérdek vérontás, árán, örökségévé 
tette családjának az országot. így jutott Rudolf 
kezébe is. Alatta a régi, látszólagos törvényes rend 
végkép felbomlott s azt a politikát, a mit eddig 
csak burkoltan, a rendek szemébe port hintve, foly
tattak s munkájukban mindig megőrizték az alkot
mányosságnak legalább a színét: most ledérül, 
minden szemérmet félretéve, a nemzet életére törtek. 
Életére, mert neki a szabadsága képezte élete fáját.

A pozsonyi XXII-ik artikulus hírüladása után 
megmozdultak a magyarországi nemesek. Azt át
látták, hogy Magyarország egymaga nem lesz képes 
az önkényt feltartóztatni, legalább hosszú időre, 
végzetes cselekvésében, ezért az Erdélylyel kötendő 
koníederációt tartották legalkalmasabbnak céljuk 
elérésére. A Királyhágón túl sincsen épen rózsás 
dolga a magyarnak, azt is nyomják a zsoldos 
katonák és marják a nyakukra helyezett császári 
hivatalnokok — tehát bizonnyal kapni fognak az 
alkalmon, ha megszabadulhatnak a kellemetlen 
vendégektől. Maga erején Erdély sem tudna semmire 
menni, de az anyaország sem, azonban ha össze
fognak s valamelyes támogatást kieszközölhetnek 
a portától: akkor lehet remény és megváltozhatik 
minden. Titokban (mert nyíltan, fejének kockázta
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tása nélkül semmit sem tehetett emberfia) érint
kezésbe léptek a két nemzet megbízott küldöttei 
s a szövetségre nézve, hogy a német rabigát lerázzák, 
megállapodtak. Egyelőre csak elvben, a gyakorlati 
kivitel későbbre halasztásával. És abban is egyet
értettek valamennyien,. hogy a mozgalom vezetője 
senki sem lehet más, mint Bocskay István,

Addig is, míg erejüket összeszedve, akcióba 
téphetnek, az északkeleti megyék nemessége-, 
Homonnai Bálint főkapitány szorgalmazására, szep
tember 8-án országgyűlést tartott Gálszécsen, a hol 
kijelentették, hogy mindaddig, míg a XXII-ik 
cikkely ben elkövetett alkotmánysértés orvoslást nem 
nyer s a protestánsok szabad vallásgyakorlatát 
törvénynyel nem biztosítják — adót nem fizetnek.

Ez volt az első. bomba, a mely hirtelenül fel 
is robbant. . .

Még nem mentek szét a rendek a gálszécsi 
országgyűlésről/ mikor a felsőmagyarországi had- 
parancsnok, Belgijoso császári tábornok, ak i ekkor 
Rakamazon tanyázott,. szigorú és dölyfös rendeletet 
küldött a nemességnek, hogy a háború folytatásá
hoz rendkívüli pénzsegélyt adjanak, de ne késedel- 
mezve, hanem meggondolás nélkül, haladéktalanul. 
Egyben megrótta a gyűlést: miként merészkedett 
császár ő felsége intézkedése fölött ítéletet mondani, 
holott ő felsége ezen legmagasabb és legkegyel
mesebb parancsával nem akart egyebet, mint a nép 
javát és boldogságát előmozditani, miként azt neki 
szerető atyai szive sugallta.

Az összegyűlt rendek azonban megtagadták a 
generális követelését s tiltakoztak újjólag a kényári 
rendeletek ellen. Követség vitte e határozatot 
Belgijosohoz Rakamazra, a ki azt válaszolta: őt 
ő felsége azon parancscsal küldötte Magyarországba, 
hogy a rendek minden szabadságának vessen véget, 
ha az egész ország elpusztul is bele.

A gőgös feleletet megdöbbenve hallotta a 
nemzet.

Itt már nem volt más mód, mint szikraszállani 
és — élet, halál — fegyverrel védelmezni meg 
hitüket és hazájukat.

Bocskay a gálszécsi gyűlés idején Sólyomkő 
várában tartózkodott. Kihez fordulhattak volna a 
megszorult és kétségbeesett magyarok, ha nem 
•hozzá? Maga Homonnai Bálint kereste fel egy 
másik követtársával, hogy kikérje tanácsát és a 
teendőket véglegesen megállapítsák.

(Folytatjuk.)

JÓ KÖNYVEK.
Örömmel ajánljuk a n. é. prot. közönségnek külö

nös figyelmébe, november hó folyamán a „Londoni trak
tátus társaság “ kiadásában, újonnan átdolgozva, nyolc 
színes és nyolcz acélnyomású illusztrációval megjelenő, 
Bunyán János „Zarándok Útja” című világhírű munká
ját, ízléses vászonkötésben. Karácsonyi és más alkalomra 
a legalkalmasabb és becsesebb ajándék. Egy példány 
ára 3 korona bérmentve küldve. Öt példány megrende
lésénél 2 5 °/0 engedménynyel postaköltség nélkül. Elő- 
leges megrendelések elfogadtatnak.

VEGYES.

Százados templomszentelési ünnep. Október 
21-ke emlékezetes napja lesz Svábócnak, a tátra- 
aljai egyházmegye egyik anyaközségének. Akkor 
szenteltetett fel az új harangja a harangházzal 
együtt és akkor tartatott a templom százéves szeri- 
telési ünnepe. Az idegen vendégek Poprádon Payer 
szállójában a vasúti állomás mellett összegyűltek. 
Ott fogadta őket dr. Payer Géza svábóci egyház
felügyelő és vezette 15 díszes fogaton az ünnep 
helyére. A kocsisor előtt díszes bandérium lova
golt, nemzeti zászlót vivén. Az ünnepi menet meg
érkezését a községben) mozsárdurranások jelezték;. 
Á község minden háza nemzeti zászlóval volt dir 
szitve. A tanító és a gondnok üdvözölték az érkező 
vendégeket, különösen a fátraaljai egyházmegye 
felügyelőjét, dr. Lersch Kornélt és a főesperest, 
Székely Gyulát, mire a felügyelő felelt. A papiak 
előtt Meleky András lelkész üdvözölte szép latin 
nyelven az. érkezőket; a feleletet a főesperes adta.

Az egyházi ünnep a harangszenteléssel szá- 
bad téren a diszített harangház előtt kezdődött, hol 
Bartal A. batiszfalvi lelkész nagy hatással és mély 
benyomással szónokolt és megáldotta a harangot, 
mely arra először megszólalt társával együtt a 
hívek épülésére.

Azután bevonult a nagy közönség a feldí
szített templomba, hol az oltár előtt Kallath Károly 
tótfalvi és Faix Mihály nagyszallóki lelkészek a litur
giát végezték és Bartal tartotta a felszentelési be
szédet, visszaemlékezvén az áldásra, mely e szent 
helyről kisugárzott a községre 100 óv alatt. A meg
felelő ének után a helybeli lelkész, Meleky András 
lépett a szószékre és lelkesedéssel tartotta az 
ünnepi szent beszédet, melyben a község és a 
templom történetéből érdekes adatokat közölt. A 
beszéd végén megnevezte a kegyes adományokat, 
melyek a kettős ünnepély alkalmából befolytak. 
A hívek adakozások útján fedezték az új harang 
és a templomi felszerelések összes kiadásait. Első 
helyen áll itt dr. Payer Géza felügyelő feleségével, 
kik 200 koronát áldoztak a szent célra; az Ameriká
ban időző községbeliek közel 300 koronát gyűj
töttek és a hitbuzgóság legszebb példáját adták. 
Élő példával láttuk, mit_ tehet egy község, ha lel
kesedni tud szellemi kincsekért. Az isteni tisztelet 
Székely főesperes áldásával ért véget.

A díszebéden az iskolateremben Meleky Andrást 
a helybeli lelkészt és különösen dr. Payer Gézát, 
a felügyelőt lelkesen ünnepelték, mert buzgóságá- 
nak, áldozatkészségének és fáradhatatlanságának 
köszönhető, hogy a ritka ünnep oly szépen sike
rült. A ritka ünnepély emlékét egy érem fogja 
megörökíteni.

A szászok egyházi ülése. Nagyszebenben e 
hó 30-án tartják az erdélyrészi szászok országos 
egyházi ülésüket, a melyen Müller dr. 78 éves püs
pök lemondása következtében megürült püspöki szé
ket betöltik. Az erre vonatkozó előkészületeket már 
befejezték. Húsznál több lelkipásztort jelöltek, mind
azonáltal komoly számba csak két jelölt jöhet. Ezek 
a nagyszebeni püspöki vikárius és városi lelkész,
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Teutsch Frigyes dr., továbbá Herfurth Ferenc dr. 
a brassói egyházmegye esperese.

A Bachát Dániel-alapra, melynek évi kamatai 
egy bányakerületi szegény egyháznak fognak kiosz
tatni, a budapesti egyházmegye gyülekezetei és 
a budapesti főgymnasium gyámintézete a követ
kező összegket gyűjtötték: Buda és Óbuda: 63 
K, 18 fill., pesti magyar 45 K, pesti német 402 K, 
posti kerepesi-úti 61 K, váczi egyház 7 K 40 fill. 
és a budapesti főgymnasium gyámintézete összesen 
tehát 608 K 68 fill.

Értesítés. A „Hiszek-egy“ c. munka iránt 
érdeklődőket tisztelettel értesítem, hogy az a cse
kély érdeklődés folytán meg nem jelenhetett. A 
800 példányban szétküldött felhívásra — melyet az 
„Evang. Őrálló“ is szives volt közzétenni — csu
pán 26 megrendelő jelentkézett (23 ev. lelkész, 
1 ref. lelkész és 2 ev. tanító), az egyházak közül 
pedig csak kettő tett nagyobb megrendelést) Oros
háza és Szarvas). Igen kérem azokat, kik a mun
kát megrendelni óhajtják e hó végéig értesíteni 
szíveskedjenek s különösen kérem a nt. lelkész 
urakat, kegyeskedjenek értesíteni, vájjon egyházaik 
konfirmációi vagy vizsgái ajándékkönyvként, annak 
idején körülbelül hány példányt rendelnek? A 
munka, a nyomdai költséget fedező elegendő jelent
kezés esetén, legkésőbb f. évi december hó 1-ére 
megjelen. JRédei Károly ev. lelkész;

Iskolaavatás. A királyfalu-kormossói ág. h. ev  
anyaegyházhoz (zólyomi esp.) tartozó Szitnyalehotka 
leányegyház szeptember 30-án örömünnepet ült. 
Akkor avatta fel Kliment Lajos korponai körlelkész, 
főesperesi megbízott a helyi lelkész, Zsolticky Samu 
segédkezése mellett, az egyház érdemes felügyelő
jének, Darmek Samunak jelenlétében s a vidék 
buzgó ev. népének seregében a példás áldozat- 
készséggel emelt új iskolát, mely egyszersmind ima
teremül is fog szolgálni. A szép és lélekemelő 
egyházi ünnepély a hymnus eléneklésével ért véget.

Halálozások. F. hó 13-án helyezték örök nyuga
lomra Ókéren e hó 11-én Budapesten hirtelen el
hunyt Gross Béláné, szül. Bierbrunner Gizella úrnőt, 
Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkésznek leányát. 
Az ideális családi életet élő 71 éves lelkész és 
neje immár negyedik felnőtt gyermekét kisérte a 
sírba; a súlyosan látogatott papi családdal ott 
zokogott a koporsónál az egyházközség apraja- 
nagyja s a legkeményebb férfiak szeméből is ki
csordult a könyek árja annyi fájdalom láttára. Részt 
vett a temetésen egy róm. kath., egy gör. kel., két 
ev. ref. és egy ev. lelkész. Bierbrunner Gusztáv 
papi karunk egyik legmunkásabb és legtiszteltebb 
tagja. Gyászában lapunk minden olvasója őszinte 
szívvel részt vesz. — Chriastély Gyuláné, született 
Pepich Ella ratkósebesi lelkésztestvérünk felesége 
okt. 12-én 33 éves korában, boldog házassága 
10-ik évében hosszú súlyos szenvedés után jobb
létre szenderíilt. 14-én temették nagy részvét mellett. 
Férje s három árva gyermek gyászolja. Az életnek 
Istene adjon balzsamot a gyászolók sebére.

Luther-Társaság.
.4 Luther-Társaság pénztárába 1906 szeptember 1-től 

30-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőke fizetése: Dr. Tauscher Béla Pozsony 

200 K, Munker Sándor Pozsony 200 K.
2. Adományok: Gyurátz Ferencz püspök valláserkölcsi 

népies elbeszélésre 40 K, Borbély Lajosné Budapest 50 K, 
pozsonyi Lutherünnepély offertoriumia 380 K, Haba Józsefné 
Miskolc 4 E.

3. Alapítótagok kamatfizetése 1906-ra: Budai egyház 
10 korona.

4. Rendes tagsági dijak évi 8 koronával 1906-ra: Al- 
göver Erzsébet, dr. Belohorszky János dr. Szelényi Ödön, 
Kapi Gyula, Szontagh Géza, Buják Emil, Győré Lajos, 
Mesterházy Sándor, Külsösomogyi leik.-egylet, Magyari Ist
ván, Jahn Jakab, Matheidesz György, Sztrelkó Lajos, Benka 
Gyula, Hammel Ilona, dr. Ricska E., Holuby Vilmos, Stein- 
hausz Béla, Réthy Viktor, Borbély Lajosné, Quotidtein György, 
br. Nyáry Béláné, dr. Králik Lajos, br. Nemendorf Henrikné, 
Kiss Árpád, Prőhle Károly, 1905-re: Dómján Elek, 1907-re: 
Nagy Sándor, 1904 és 1905-re: Rudnay József, 1900—05-re: 
Fadgyas János.

5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1906-ra: 
Farkas János, 1906 és 1907-re: Holko Mihály, 1905 és 
1906-ra : Balázs Ádám.

6. Luther műveinek Ill-ik  kötetére előfizetett: Algöver 
Andor Budapest 6 K.

Összesen befolyt 1183 kor.
Budapest, 1906. október 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

A  L U T H E R -T Á R S A S Á G
KIADÁSÁBAN MEGJELENT

UJABB KIADVÁNYOK

HÁRFAHANGOK.
Vallásos költemények gyűjteménye egy
házi és iskolai használatra. Szerkesztette 
Payr Sándor. Ára fűzve 4 korona.

Kötve 5 korona.

AZ EVANOÉLIOM A JELEN KORNAK 
HIRDETVE. írta: Klaveness T.H. V.

Ára fűzve 1 kor. 20 fillér.

A REVERZÁL1S.
írta: Raffay Sándor. Ára 50 fillér.

KERESZTELÉSI EMLÉKLAP. Ára 50 fillér.
ESKETÉSI EMLÉKLAP. Ára 50 fillér. 

(Mindkettő tót szöveggel is kapható.)

Megszerezhetők a társaság főbizomá
nyosánál, HORNYÁNSZKY VIKTOR- 
nál, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz. 
Az összeg előleges beküldése ellenében, 
j t j t j k j ,  vagy postai utánvéttel.

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VT., Aradi-utca 14. 36.348.


