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BO CSK AY EMLÉKEZETE.
Tísza-Duna síkja, a völgyek, a bércek
Tele vannak jajjal, elfojtott sóhajjal...
Ej sötét évadján bús hajdúvítézek
Gyülekeznek... s tűnnek, ha pirkad a hajnal...
Fegyveres poroszlók szerteszéjjel járva
Koldústarisznyára is porciói vetnek
S bilincset vernek a hitre, szabadságra...
— Ez siralmas sorsa a magyar nemzetnek!
S a bihari rónán hívó szózat tám ad :
— Nézd,békóban lelkünk, szégyenpírban orcánk...
Hagyd a tétlen magányt, a kereki várat,
Jó Bocskay István s gyere immár hozzánk!
Törd le bilincsünket, töröld le kényünket,
Emeld fel zászlónkat, légy a mi kőszálunk,
Os szabadságunkat s új tiszta hitünket
Hogy óvjuk, hogy védjük - jövel immár - várunk!
S a bihari rónán, a kereki várba'
Bocskay Istvánnak megdobban a szíve;
Ezt a hívó hangot érti, rég is várta,
O, a hit s szabadság rendületlen híve.
Hogy eddig is nem jött: nehéz harcot vívott
Forró honszerelme s nagy kírályhűsége —
A trónra tekintett, a törvényben bízott...v
Látja most már ő is — mindhiába, vége!
'"

••

•V

— H át Isten nevébe' — karddal a kezébe’
Tűrő nyugalomból száll a csatatérre!
Gyűl köré a síkok, völgyek, bércek népe.

..

,

--TrirtfcZ, ^ c .u á a .a g e r rT f e - o f f iö ü ,b 'v e fé 7 ^ - ^ ^
Rázúg a zsoldos h ad ... de melytől e tábor
* Megrettenjen : földön. oly hatalom nincsen!
Hisz’ a vezére Bocskay s Bethlen Gábor,
S szent büszke jelszava: „Erős várunk Isten!...“
S szállva győzelemről fényes diadalra
A hős, a bölcs vezért már csábítón várja
Királyi korona és jogar hatalma!
— De Bocskay néz csak vezércsíllagára...
Hiú fény, önérdek nem vesz erőt rajta,
El nem szédíti a hatalom nagyságá —
A mért ő harcba szállt — vallja szíve s ajka — :
Az hite s hazája drága szabadsága!
Ki éltét szentelé csak a köz javának,
Kit csak egy magasztos szent eszme vezérel:
Hátmögí alkut az nem köt önmagának
Sem a jóbaráttal, sem az ellenséggel!
Itt nincs egyéb alku, itt nincs más szövetség
— Szól az írással s a karddal a kezében — :
A ki megsebzé a nemzet leikét-testét,
Gyógyítsa is meg — az Igazság nevében !
S tisztán, fenségesen zendült, szállt a szózat,
Mint a tárogató s az orgona hangja . . .
Bécs süket falai szinte megrázkódtak,
S fölröppent k.özőlük a béke galambja.
A mit hozott, nemcsak béke olajága :
Hősi babér is volt Bocskay fejére.
Ezt sem hordta soká . . . Testámentumába'
Ránk hagyta örökbe . . . s ő pihenni téré.

Pihen a teste . . . de erős magyar lelke
Itt él közöttünk, hogy intsen, bátorítson:
Zsarnok önkénynyel hogy bátran szálljunk szembe,
Földi hiúság ám el ne tántorítson!
Mert hit s szabadság nagy mennyei javával
Fölérő kincs egyéb itt e földön nincsen!
— Áldjuk nagy emlékét és szent jelszavával
Mi is győzünk mindig — „Erős várunk Isten" !
LAMPÉRTH GÉZA.

Az utolsó kérdés.
Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?

Ján. 21, 17.

Mig a tűznél állva melegedett, háromszor tagadta
meg Urát, ott. a főpap palotája udvarában. Meg
tagadta két ízben a szolganép vádoló szavára, hogy
tanítványa volna s megtagadta harmadízben s utol
jára borzasztó esküvel s átokkal, hogy egyáltalán
ismerné azt az embert, kit ép akkor megkötözve
kivittek a tanácsgyülésből.
A szenvedő Jézus hallotta jól Péter megtagadó
szavát, de nem szólott semmit. Csak feléje for
dulva reá nézett mélységes fájdalommal és szána
kozással. Oh de az a tekintet, az ő tekintete job
ban égette a Péter lelkét, mint a pokolnak minden
kínai. Kiment és sírt keservesen.
így adják elő ezt a szomorú és szégyenletes
esetet Máté, Márk és Lukács evangélisták.
János evangélista azonban az esetnek csakis
első feléről órtesifc Megemlékezik Péternek három-^
szoros tagádasárólf — ámde mélységesén Hallgaf"
bűnének megbánásáról. Igen, nincs evangélistába
ki oly mostohán bánnék el Péterrel, mint ő. És
mégis — mely okból? azt hosszas dolog volna e
helyt feszegetni, ép az ő evangélioma végén talá
lunk egy fejezetet, a mely úgyszólván egészében
Péter emlékének, mondjuk rehabilitálásának van
szentelve, sőt a mely őt egyenesen a többi apos
tolok fölé emelve, Krisztus nyája főpásztorává
avatja.
Eltekintve a fejezet minden egyéb vitatkozó
jellemétől és célzatától, kétségkívül gyönyörű rész
let az. Közvetlenül az utolsó halászat eseményéhez
fűződik.
A vacsorának vége. A tanítványok lelkét, szi
vét végtelen boldogság érzete dagasztja. Hiszen
újra velük van az Úr, hallják isteni beszédét, az
örökéletnek igéit. Egyszerre azonban mély, néma
csend áll be és e csendben váratlan és szokatlan
módon odafordul Jézus Simon Péter felé és —
mintha csak a főpapi udvarban lefolyt jelenet borús
emlékének árnya vetődnék arcára — azt kérdezi
tőle: „Simon, Jóna fia! jobban szeretsz-e engemet,
mint ezek.
A kérdésben ott a hallgatag vád, illetőleg
szemrehányás. Nem nevezi őt most Péternek, hiszen
Péter csak volt s ím már nincsen többé. Az a kő
szikla, melyre egykor az Úr anyaszentegyházát
akarta volt felépíteni, Péter erős hite a zivataros
nagy napokban meginogott. Maga mondta, hogy ő
Jézusnak nem tanítványa, sőt hogy nem is ismeri
ő t ! Mely hűség és mely szeretet, a mely még az
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ily hitehagyottal is újból szóba á ll! És szóba á ll! azt a véghetetlen szeretetet, melyet te irántad érez.
Talán ép ama könyf miatt, a mely a tagadó szó Mintha csak mondaná: ne kérdj tovább, én nem
után nyomban az Úr puszta tekintetére lepergett tudok felelni, én nem is akarok felelni; én a saját
szeméből! Hiszen, a bűnbánatnak egyetlen könye szavamban, tudásomban nem bízom, te ítélj meg és
is elég, hogy az Úrnak szeretete örökre el ne for te mond ki,, hogy szeretlek-e?
duljon mi tőlünk!
S az Űr kimondotta Hiszen csak, a ki igazán
Péter érzi a vád s szemrehányás egész súlyát. szereti, annak hagyhatta meg végső parancsképeii:
Hiszen, ha valakinek,, neki az első hívőnek és hit Legeltesd az én juhaim at! Mert az ő juhait bizony
vallónak, a kit az Úr kősziklának nevezett volt, nem legeltetheti más, csak a ki őt magát is sze
neki mindeneknél jobban kellett volna az Urat reti. Mert az Úr juhait nem is bizhatja másra, csak
szeretnie s ím mégis ő, csakis ő volt az, a ki nyíl a ki mint ő, ha kell, életét is odaadja a juhokért,
tan megtagadta volt őt. Azért szemét nem is merve csak arra, a ki jó pásztor s nem béres. S jó pász
Mesterére vetni, csak úgy halkan (s talán szintén torrá senkit nem avat más, hanem ha egyes-egyebűnbánó könyére gondolva)mondja: „Igenis, Uram! dül az Úrnak és az ő juhainak igaz szeretete. Sőt,
te tudod, hogy szeretlek téged 1“ Csak egyet nem a kire első sorban akarja rábírni a juhok legelte
mer most mondani, azt, hogy „jobban, mint ezek, tését, annak az Urat és az ő juhait mindeneknél
jobban, mint a többi tanítványok11. Mert jól tudja, jobban kell szeretnie. Annak érette és a juhokért
mire céloz az Úr. Hiszen ő volt az, a ki a leg a vértanúhalálra is készen kell lennie. Péter immár
hívebbnek tartotta volt magát. Ő volt az, a ki mikor kész volt, mert szerette az Urat. S ez az, mire
ott az Olajfák hegyén eleve jelezte volt az Úr, végül az Úr eleve rámutat: „Bizony mondom neked,
hogy a tanítványok is mindnyájan megbotránkoznak mikor ifjabb valál, magad övezéd magadat és men
ő benne, szint’ elbizakodva kimondá a nagy s merész tél, a hová akartál; mikor pedig megöregszel, ki
szót: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, nyújtod a te kezedet és más övez téged s oda
de én nem!“ És mégis, ő volt, a ki Urát meg visz, a hová nem akarod11.
tagadta. Megtagadta nyilvánosan. Azért most meg
S úgy lön. Az Úr juhait legeltetve, a juhokért
törik. Nyoma sincs már nála az elbizakodottságnak. életét is odaadta. Vértanúhalállal dicsőítette az
Alázattal meghajtja fejét s a „jobban* szócska Istent!
keserű, de méltó vádját s kínját megadással elszen
Mely, régi történet ez is és mégis mintha egé
vedve, csak egyről,-csak magáról s magáért felel: szen új volna.
nem mondja, hogy a többieknél jobban, csak azt
Én legalább úgy érzem, mintha az Úr most
mondja: „Te tudod, hogy szeretlek téged!* Elég, is itt volna közöttünk és mintha mi, a. kik körül-hogy—*a—Úr -• is ».reá m o n d ja r^ LegelteM az - 'éji ' v eszsi^ , mlB^miáff PétéE^fóinánk; AiŰ
juhaimat!“ _ •")
-:
ki ugyan fogadkozott, hogy ha mindnyájan meg-'
De az Úr nem éri be az egyszeri igen-felelet botránkoznak is benne, ő . még nem botránkozik *
tel. A „jobban* vádjától s kínjától immár felmenti, soha és ki mégis megtagadta volt őt nem egyszer,
hiszen isteni szivének legforróbb óhaja, hogy ők mind hanem egy a más után háromszor.
.
mind egyformán szeressék, azért hozzá fordulva
S úgy érzem, mintha az Úr hozzánk, hűtlen s
immár csak annyit kérd tőle: „Simon, Jóna fia, hitehagyott pásztorokhoz is, szintén azzal a kér
szeretszre engem ?“ S Péter lelke e kérdésre mintha déssel fordulna s nem egyszer, hanem egy a más
megkönnyülne, mintha érezné, hogy ajkán csak a után háromszor is : szerettek-e engem.
kérdés rövidült meg, de szivében nőttön-nő az
De vajh’ elmondhatjuk-e mi is, a mit Péter
iránta való szeretet. Azért szinte újra éled és ő is mondott: Uram, te tudod, hogy szeretlek tégedet!
■gyulladoz s biró bátorsággal erősíti: „Úgy van
Te tudod! Mert hiszen nekem sincsen semmi
Uram, te tudod, hogy szeretlek tégedet*. Mire bizonyságom. Ellenem szól minden. De te belátsz
Jézus megint csak annyit mond: „Legeltesd az én a szivekbe. Te ismered nagy gyarlóságomat, de
juhaimat!“ De azért a kálváriát végigjáratja a hűt tudod az én nagy bánatomat is. Te láttad estemet,
len tanítványnyal.
de láttad (mert akartad) felkelésemet is. Te tudod,
Neki háromszor keUett egy a más után halla hogy megtagadtalak, de te tudod, hogy hűtlensé
nia ott a főpapi palotában, a mint Péter, a kő gem csak múló gyengeség vala s örök a szeretet,
szikla meginogva megtagadta volt őt, hát hadd járja melylyel hozzád ragaszkodom.
át éles tőrként az ő szivét is háromszor kérdése.
Oh, vajha Péterben mindnyájan magunkra
Azért kis vártatva, harmadszor is felhangzik ismernénk! Vajha Péter, a te gyarlóságod a mi
ajkán ugyanaz a kérdés, de most még szelidebb gyarlóságunk, a te bukásod a mi bukásunk, a te
és melegebb hangon: „Simon, Jóna fia! szeretsz-e tagadásod a tagadásunk és hűtlenségünk lenne!
engemet?* És elérte célját. „Péter megszomoro- Oh vajha bánatod, felkelésed és szereteted is a
dék, hogy harmadszor is azt kérdezte az Úr tőle : miénk lenne! Akkor mi is meghallanék az Úr
Szeretsz-e engem!" A lélek szomorúsága a bűn parancsszavát: „Legeltesd az én juhaim at!“
bánat teljessége. Most már kitárul a meggyötrött
S legeltetnők a juhokat az Úrat szeretve, ha
szív és átadja magát annak, a ki ajtaján kopog kell mind halálig.
tat, hogy belé költözzék a maga békességével,
Dr. Masznyik Endre.
vigasztaló s üdvözítő erejével. — „Uram! — mondja
Péter — te mindeneket tudsz, te tudod, hogy sze
retlek tégedet*. Mintha csak mondaná: ne kérdj
tovább, de jer és lásd meg szivemet s szivemben
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Hitért, hazáért.
Irta : G agyhy D énes.
(Folytatás.)

— Éíhiszem, Iffiu János uram, hogy kegyel
metek is látnak, csak egy baj van: nem a való
ságot látják. Nem bírják felfogni, hogy a mióta a
török szultán palástjába kapaszkodik Erdély, azóta,
egyik napról a másikra, visszafelé megy, mint a
rák, melyiket a folyóból kidobnak a parti kavicsra.
Szegényedünk, koldusodunk! A rengeteg adó, mit
a portának kell fizetni, a teméntelen vám, tized, a
sok véráldozat odajuttatott bennünket, hogy a me
lyik gazdaságban Zápolya királyunk, vagy János
Zsigmond őnagysága idejében hat ökörrel szántot
tak s csűrkertjében négy-öt asztagot raktak, ott
ma két sovány tehén, vagy két görhes gebe húzza
az ekét s jó szerencse,.ha a termésből annyi marad,
mennyi a család eltartására elégséges. Ha jó esz
tendő jár s a gabona kipótolná az eddigi veszte
ségeket és valahogyan helyreállhatna az ember,
tüstént megszagolja a török, hogy van mit zsarolni
megint, ott terem és elveszen minden fölösleget,
sokszor még annyit sem hagy, miből az esztendei
kenyér kiteljék. Még örvendenie kell a gazdának,
ha szűz hajadon leányát vagy fiatal, szép feleségét
nem rabolja7el az az istentelen aga, vagy csausz,
a kit nyakára küldenek, vagy a nyakára megy ma
gától, anélkül, hogy küldenék. Kendy Sándor uramat,
meg Iffiu János uramat, meg Geréb Zsigmond uramat
nem bántják, mert annyi eszük nekik is van, hogy
a, ki piájukat fogja, azt. megkíméljék és kedvez
zenek nekik, de kérdeznék meg Darkó Áron ura
mat, kinek fényes nappal tizenkét lovát és nyolc
ökrét hajtották el az istállójából s mikor tiltakozni
akart ellene, még a bégnek állott fennebb, lefogatta
és olyan harminc nádbotütést méretett a meztelen
két talpára,, hogy egy hónapig kenegették vajjal
és mindenféle jó írral, mig lábra tudott állani.
Bánffy Pál uram derekasabban csinálta, mert mikor
rátörtek a hitetlen zsiványok és ki akarták fosztani,
felfegyverezte jobbágyait és kiverte jászágáról a
török csapatot, nehányat meg is öltek, közöttük a
vezért is. Nosza, lett ribillió a dologból, a mint ki
tudódott. A porta, az Erdélylyel kötött szerződésre
hivatkozva, fejét követelte a fejedelemtől Bánffy
Pálnak s még szerencse, hogy megelégedett vagyo
nának élkobzásával és azzal, hogy Fogaras várá
ban tömlöcre vettette. Hogy hová jutunk, ha to
vább is igy tart, ha sem életünk, sem semmiféle
kincsünk nincs biztonságban, elképzelhetik nemes
uraim. De meg mi értelme is van tulajdonképen a
török szövetségnek ? Nemzetsége-e az, a mi a mienk?
Ugyebár nem. Hát a nyelve ? Bizony az sem, esz
tendők kellenek hozzá, míg megtanulja valaki,
hogy török diáknak lehessen használni. És a hite ?
No, arra még Báthori Boldizsár uram sem mond
hatja, hogy olyan, mint a mi keresztyén vallásunk,
akár a kálvinistát, akár a lutheránust, akár a pá
pistát értsük!
— Nem is mondottam soha, — vetette oda
Boldizsár úr.
— Sőt csúfolja és üldözi hitünket, gyauroknak,
elkárhozottaknak nevez és tart miatta. Nem eszik
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abból a tálból, a melyikből mi, nem iszik abból a
serlegből, a melyből mi. Úgy ránk nehezedik min
denfélekép, hogy mozdulni is' alig tudunk. Nem
haladunk a tudományban, nem a művelődésben,
pedig más nemzetek kötetszámra írják a bölcs
könyveket, nálunk meg ki mutat egy-kettőnél többet
s az sem állhat meg a külföldiek mellett; idegen
országban a népet tanítják, nevelik — ugyan nézze
meg nálunk valaki, hol talál ezer jobbágyból tízet,
a ki olvasni tud, arról nem is szólok, hogy írni
tudna. Félek, nemes uraim, hogy végkép ránk
fekszik és agyonnyom, hogy fel nem támadunk
halottainkból soha. Ezt kell megakadályozni, tekin
tetes rendek, ennek kell útjába állani honfitársaim!
Mert a reánk ruházott hivatalnál fogva szent kö
telességünk éberen őrködni hazánk sorsa fölött,
tőlünk kérik számon, minket vonnak felelősségre
fiaink és unokáink, ha nekik nem szabadságot és
gazdag földet, hanem szolgaságot és rabláncot ha
gyunk örökségül!
Halk mozgás támadt a teremben az aggodal
mas szavakra, még Geréb Zsigmond is rántott egyet
a mentéjén és hunyorított a szemével, annak je 
léül, hogy megszívlelte az igazságot.
Bocskay folytatta:
— Ennekokáért javasolnám, hogy Erdélyország
bontsa fel a szultánnal kötött egyezséget és szövet
kezzék a római császárral-----------— Inkább az ördöggel, mint a némettel! —süvöltött Kendy Sándor.
— A ki velünk egy hiten v a n ------------— .Nem igaz, nincs velünk egy. hiten, tagadóm^.:
minden ija-fia pápista, — mordult fel az öreg Geréb.
— De keresztyén!
— A neve az, de a lelke nem. Kegyetlenül
üldözi a protestánsokat.
— Minket nem fog üldözni, beleveszszük a
szerződésbe.
— Megszegi százszor is. Annyiszor, a hányszor
neki tetszik.
Bocskayt nem hozták zavarba a különböző kifakadások, ő tovább fűzte szavait:
— Azt hiszem, Geréb Zsigmond uram túlzásba
ment megjegyzéseivel és be sem várta, hogy té
vedéséről felvilágosíthassam. Javaslatom tehát az
volna, hogy lépjünk frigyre a német-római császár
őfelségével, a ki egyszersmind Magyarországnak is
koronás királya és egyesült erővel törjük meg ha
zánkban a török hatalmát, űzzük vissza a Balkánra,
hogy ne ronthasson tovább is bennünket. Ha majd
ez a tervünk sikerülend, akkor újra beszélhetünk
az ország jövőjéről, de addig én más utat a me
nekvésre, Erdélynek az iga alól való felszabadítá
sára nem tudok.
Általános helyeslés hangzott minden oldalról,
csupán Báthori Boldizsárék táborában tiltakoztak
élénken. Miután röviden tanácskoztak, pár pillanat
múlva Kendy Sándor kért szót:
— Nagyságos fejedelem, nemes erdélyi rendek!
Yáradi kapitány, Bocskay István uram szép, de
rosszat célozó beszédére felelnem kell, úgy érzem.
Hogy itt, e teremben mindnyájan magyarok vagyunk
és egyformán kívánjuk és keressük a nemzet bol
dogulását, emelkedését és hatalmassá tételét, eze»
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nem kételkedem, nem is kételkedhetik senki. Mert ránk is kiterjesztheti hatalmát, azt hiszik, nemes
hogyne akarnék az ország javát, mikor ezzel a erdélyi rendek, hogy mi különben járunk ? Épen
saját magunkét segítjük elő! Hogyne igyekeznénk úgy, mint a magyarországiak, vagy tán náluk is
nagygyá tenni, mikor ezzel magunknak és gyerme rosszabbul! Nem tudom, mit mondana a váradi
keinknek használnánk csak ! Hiszen minden darab kapitány uram, a ki a császár szövetségét előttünk
rög, minden fűszál a mienk ebben a hazában s olyan fényesen feldicsérte, ha arra ébredne egy
melyik ember mondana le a magáéról önként és reggel, hogy zárva találná annak a templomnak
ne védelmezné ereje fogytáig? Csakhogy az út ajtaját, a melyben imádkozni szokott, a hol lelkének
különféle, a melyen járunk. Bocskay uram kemé terhén az Ur vacsorájának felvételével szokott
nyen megostorozta jelenlegi szövetséges társunkat, könnyíteni, vagy. kámzsás barátok mondanának
azt állítván, hogy teméntelen szenvedést kell az benne létániát, a tiszteletes prédikátornak még a
országnak miatta elviselni. Én elismerem, hogy sok küszöböt sem volna szabad átlépnie ? Mert Magyarigaza van, magam is szeretném, ha lerázhatnék országon ilyen dolgok esnek. Hát mit tenne akkor,
valahára ezt a nehéz jármot, a mely valóságos ha látná, hogy a megyékben, vagy a székekben
Istencsapása rajtunk ; de hogy helyette mást vegyünk az ispánok hivatalába császári megbízottak ülnének,
a nyakunkba, nem tartom sem bölcsnek, sem az azt sem kérdezvén a nemzettől, szabad-e, vagy
ország érdekében valónak. Mert mi hasznunk lenne nem? Mert ez is megtörtént, sőt most is megtör
abból, ha megválnánk Sztambultól és JBécsnek ténik Magyarországon. Ha pedig a híres szövetsé
nyújtanánk kezet ? Semmi, de kárunk annál több! ges azt is megpróbálná, hogy a fehérvári, vásár
Immár tapasztalatból tudjuk, hogy a török nem helyi, vagy kolozsvári iskolákból kiűzné a tiszteletes
bántja sem alkotmányunkat, sem nyelvünket, sem professzorokat s katedrájukba holmi jött-ment ide
vallásunkat. Tőle, ha a kivetett sarcot megfizettük, gen iskolamestereket helyezne, mitévő lenne akkor
úgy élhetünk, a mint jól esik. Nem törődik azzal, Bocskay uram ? Nem szaporítom a szót, én kérdez
hogyan imádjuk az Istent, hogyan kormányozzuk tem. Kérdeztem híveink, az országgyűlés, sőt az
népünket, mit írunk, mit beszélünk; igaz, hogy egész nemzet nevében, most várjuk és elvárjuk
néha kegyetlenkedik rajtunk, meg-megzsarol, de Bocskay Istvántól, hogy feleljen szive.és lelkiisme
ez még mindig kisebb rossz és könnyebb szívvel rete szerint a hozzá intézett kérdésre.
tűrjük, minha nemzeti létünket támadná meg, vagy
Bocskay nem váratott soká, rögtön felpattant
hitünktől akarna megfosztani. Pedig a német, ha helyéről, a mint Kendy leült. Arcán halaványság
egyszer körmeibe jutunk, nem lesz ilyen kíméletes. honolt,' szemében büszke tűz égett, bizonyságául
Lassan, ravasz beszéddel és incselkedéssel odáig annak, Hogy a mit mond, meggyőződésből mondja,
fog'vinaiJbenntrnket, vagy ha^óz nem vözet célhoz, és' hislí is azt. Hangja remegett kezdeíÖén, dó'
arra kényszerít, hogy magunkra vállaljuk a nyelvét, később szilárdságot nyert és ünnepélyesen, megható
valljuk a hitét és elfogadjuk törvényeit. Nem kell . komolysággal csengett:
messze menni és sokat okoskodni, hogy ezt meg
—• Kendy Sándor kérdezett és én felelek.
jósolhassuk, csak körül kell tekinteni. Nincs is még Felelek legjobb lelkiismeretem szerint, úgy, miként
megállapodás arra, vájjon szövetségre lépjünk-e a Isten azt nekem tudnom adta. A töröktől való elcsászárral, csak barátságos viszony keletkezett a ,szakadást Erdélyország földi üdvösségének tartom
bécsi és erdélyi udvar között, már is visszatértek és.erről vagyok meggyőződve; a német császárral
a jézsoviták, kiknek nagy része idegen, főkép való szövetséget, mint a körülmények között leg
német fajzat s arra törekszik valamennyi, hogy a jobbat, elfogadandónak és megkötendőnek vélem.
tudatlan népet mindenféle babonával kitérítse re Úgy azonban, hogy alkotmányunk tisztasága és
formált hitéből, idegen idiómával töltse be a temp ereje, törvényeinknek épsége, reformált vallásunk
lomokat, a helyett, hogy nemzeti nyelven hirdetné nak szabad gyakorlása, minden eshetőségre szá
az Üdvözítő igéit. Befurakodnak a legelőkelőbb mítva, írásban és szóbeli fogadalommal biztosíttastársaságokba, különösen a nők hajlandóságait sze sék. Ha pedig ennek ellenére megtörténnék, hogy
retik megnyerni, kiket arra használnak, hogy segít a császár a velünk tett kötést meg nem tartaná,
ségükkel a legjobb magyar férfiakat egymás ellen hódítási vágyból, vagy hatalmát fitogtatandó, el
ingerelhessék, fondorkodásukkal, titkos besugásuk- követné mindazokat, miket Kendy Sándor meg
kal az uralkodó kegyelmét maguk részére fordít említett, vagy ha elkövetni nem is tudná, de meg
hassák, haragját pedig felkelthessék azok ellen, a próbálná, én attól a perctől, melyben ilyen irányú
kik önző számadásaikban keresztvonást tehetnek. törekvésének csak csiráit is észrevenném, először
Ha vallási téren betöltötték hivatásukat, majd jön szóval, ha ez semmitérő volna, fegyverrel támadok
a többi. De az Úristen csak nem nyújtja olyan mindazok ellen, a kik hazámnak és vallásomnak
hosszúra az életemet, hogy ezt is megadja érnem! szabadsága ellen törnek! A nagykegyelmű és örökké
Hogy a császárban mennyit bizhatunk, ott van Ma élő Isten úgy segéljen engem, a mily igazán
gyarország példája: örökös harcban van királyával beszéltem!
a nemzet, törvényes jogai, szábadsága és alkot
Nehány pillanatnyi szünet következett e hatal
mánya védelméért. A magyarok is sok mindent ki mas férfiú kijelentésére és lelkének egyenes, őszinte
kötöttek, mikor Habsburgi Ferdinandust királyuk megnyilatkozására. Azután zúgó vivátozás és éljen
nak ismerték, írásba is foglalták, pecsétet is ütöt zés támadt, a mi mind Bocskayt illette. Még Kendy
tek rája, sőt meg is eskették ünnepélyesen a Sándor is elnémult, nem talált kifejezést, melylyel
szerződés megtartására. Mi történt mégis ? Láthatja nagy ellenfelét gáncsolhatta volna.
mindenki, nem kell azt nekem magyarázni. Ha
Tíz napig vitatkozott az országgyűlés, míg
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augusztus 27-én befejeződött a tárgyalás. Ennek
végeztével a fejedelem maga is pártfogásába vette
Bocskay javaslatát és a rendek elé terjesztette,
vájjon elfogadják-e ? Az indítványt ellenző párt
nagyon leolvadt a gyűlés idején, majdnem magukra
maradtak a vezérek, alig támogatta egy-két jóbarát.
Része volt ebben a gyors Pálfordulásban annak is,
hogy Bocskay dandára a városban táborozott a
fejedelmi darabont-sereg pedig fegyveresen cirkált
az utcákon, Kendyéknek, a kardjukon kívül, semmi
féle hadiszerszámuk nem volt, katonáikat meg ki
szorították a városból. Minden erejüktől megfosztva,
az országgyűlés hozzájárult Bocskay előterjeszté
séhez és szavával szentesítette azon határozatot,
melynek értelmében Rudolf német-római császárral
szövetséget kössön a nemzet, a pogány kiűzésére.
De teljes volt-e Báthory Zsigmond diadala.
Teljes-e abban az értelemben, hogy most véglege
sen szorosra fűzheti maga és a bécsi udvar között
a kapcsot és eleget tehet azon kivánalmaknak,
melyet a császár iránta tanúsított kedvezései fejé
ben óhajtott, sőt újabban követelni kezdett? 0, a
maga gyermekes gondolkozásával azt vélte: igen;
párthívei is ilyetenkép nyilatkoztak.
Visszatért palotájába s kipihenendő az országgyűlési viták izgalmait, nyugvó-házában megvonulva,
százszinű keleti szőnyeggel takart díványán heve-,
részeit és 'elméjét a közelmúlt eseményeken jártatta. Ekkor csöndes zajjal megnyílt egyik oldal
ajtó, melyen át, halkan lépegetve, mint a szellem
árnyék, úgy suhant be egy sötétbarna talárba
öltözött-egyházi férfiú; kopasz fejét alázatosan
jnellére csüggesztette, kezeit összekulcsolta, mintha
szent zsolozsmát mormogva most is a bűnnel fer
tőzött emberiségért —- így közeledett Erdély feje
delméhez.
,
*
Carillo Alfonz volt, a hírhedt jezsuita páter,
Báthory gyóntató papja.
— Mi jót hoz, szentatyám ? — szólította meg
a fejedelem, a mint észrevette.
— Fenség, azért voltam bátor betolakodni és
nyugalmát egy pillanatra megzavarni, hogy egész
sége, testi- és lelkiállapota felől tudakozódhassam.
— Kissé belefáradtam ugyan ebbe a zűrzavarba,
de már nem érzem annyira a súlyát. Egyébként
érdemes volt tűrni, mert a tervem — a tervünk —
várakozáson felül, teljes mértékben sikerült.
— Nem egészen, fenséges úr, csak részben.
— Hogyan, tisztelendőm ?
— Báthori Boldizsár és Kendy Sándor fel
fogják lázítani Erdélyt és akkor vége mindennek.
Annál, hogy a császár őfelségével nem köthetünk
alkut, még nagyobb veszedelem is történhetik.
— Mire gondol, atyám ?
— Nem akarom megrémíteni fenségedet.
— Csak nem véli, hogy Boldizsár, vagy Kendy
a koronámra állít.
— Nagyra vágyó és hatalmas mind a kettő,
fenség.
—- De mit tegyünk?
— Erőszakkal is meg kell akadályozni cselek
véseikben.
— Úgy lesz, atyám, köszönöm a tanácsát.
A szent férfiú ép oly jámbor meghunyászko-

dással távozott, a mint jött, csak szemeiből villant
ki valami különös sunyi fény. Mintha azt jelezte
volna, hogy a munkájával meg van elégedve.
Másnap Kendy Sándort és társai közül tizen
kettőt, az erdélyi nemesség legelőkelőbbjeit, elfog
ták a fejedelem parancsából és börtönre vettették.
Néhány nap múlva tizet ki is végeztek közülök.
Most már nyugodtan alhatott Báthori Zsigmond,
mert a trónját nem fenyegette senki. De a történ
teken mégis csak Carillo Alfonz örült legjobban,
mert ő jutott legközelebb a célhoz!

Bocskay fejedelem utolsó órái.*
Egy szemtanút szólaltatok meg a Családi
Lap olvasói előtt, a ki ott volt Bocskay fejedelem
ágya mellett, a midőn a nemes szív végsőt dobbant
s szeme örökre becsukódott. A név egyszerű név,
de tisztelt neve a magyar protestáns történelemnek.
Rimay János, egyik kiváló egyházi költőnk, a kinek
szép zsoltárait elődeink országszerte énekelték. Most
három század múlva is meg-megzendűl egy-egy
ének a hívek ajkán :
Mi Urunk s édes Atyánk,
Add nékünk szent Lelked!

Rimay nem volt vagyonos nemes, azért szol
gálatot is vállalt nagy birtokú s előkelő uraknál,
ország zászlósai mellett. Bocskay fejedelemnél olyan
levelezőféle állása volt s hűségét jókora darab föld
del jutalmazták. Akkori időben nem annyira pénzzel
fizettek, mint földdel,Lázzal, mert még olyan Bocskayfajta nagy úrnak is előbb akadt ajándékozni való
földje, háza, mint pénze. Később Illésházy s azután
özvegy Thurzóné udvarába került, a hol a család
legbizalmasabb embere volt s napról-napra a kegyel
mes asszony asztalánál evett. Ó volt Thurzó Imre
lakodalmának rendezője. Élete utolsó tizedét a
nagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor oldala mellett
élte le. Elkísérte háborúiba, a melyeket a magyar
és protestáns szabadságáért vívott. Képében eljárt
Konstantinápolyba, a török szultánhoz követségbe.
Annyit tudunk felőle, hogy túlélte urát s 1631-ben
halt meg.
Bocskay Istvánról, a kinek utolsó óráit Rimay
leírja, a magyar protestáns olvasónak nem kell
sokat beszélnem. Be van az ő neve írva törölhetetlen betűkkel szívünkbe. Hálátlanság rút vétke
nélkül el nem feledhetjük azt, a ki számunkra a
bécsi békét kivívta, - vallásunk szabadságát hősi
fegyverével biztosította. A becsületes és derék
magyarok sorsa utolérte őt is. Másképen nem bírtak
vele, hát ellenségei mérget kevertek vérébe. Attól
pusztult el a nemes fejedelem 49 éves korában.
Udvari testőrei, a kik rajongással csüggtek rajta,
kancellárját, Kátay Mihályt gyanúsították az orozva
gyilkolással s haragjukban Kassa városának piacán
ízekre vagdalták. De ezzel Bocskayt nem támasz
tották fel s a nemzet szeme most Illésházy Istvánt
kereste, a kit Rimay Jósuenek nevezett el. Ő rá
* Bocskayról részletesen tájékoztat a Luther-Társaság
kiadásában megjelent ünnepi füzet, Kovács Sándortól. Ára
20 fillér.
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várt a feladat, hogy a magyarság s protestánsság
vezérletét a nyugodni tért Mózes, Bocskay után
átvegye s a bujdosókat az ígéret óhajtott földjére
vezesse. Az uravesztett Rimay is hozzá folyamodik,
szolgálatát ajálja s pártfogását kéri. A levélből
megismerjük a haldokló fejedelem környezetét. Ott
van Péter uram, Alviuczy Péter, Kassa jeles nagy
hírű prédikátora, a ki a hatalmas Pázmánynyal is
kiállott hite védelmére. Egyszerű prédikátor volt s
korának minden kiválóbb protestáns magyar ura
barátkozott vele. Ott állt Homonnay (Drugeth)
Bálint, a fejedelem legkedvesebb embere, fogadott
íia, a kit utódjául szeretett volna látni. Nyáry Pál
tekintélyes tiszamenti főnemes, a kit a bujdosók
eleinte vezérüknek akartak választani. És azután
a felvidéknek minden derék hazafiasán érző ura,
mert a szegény szenvedő fejedelmet a nemzet atyjaképen tisztelték. Bocskay betegeskedése tovább
tartott fél esztendőnél s Rimay, a hű kamarás
levele az utolsó órákat rajzolja megkapó eleven
séggel.
Rimay János levele így szól:
Tekintetes és Nagyságos és nékem jóakaró kegyel
mes Uram! Szolgálatomnak és magamnak alázatos
ajánlása után. A felséges Úristentől ez új eszten
dőben sok szép áldásokkal bévelkedő szerencséket,
azokban hosszú időkiglen való egészséges életet
kívánok adatnia Nagyságodnak. Megérti Nagyságod
egyebek Írásából az mi itt való gyászállapotunkat,
kiben az Nagyságod jó tanácsa és elméje segédsége
fölötte szükséges minekünk, jelesben azért, hogy
a minemő. .dolognak jó fondamentomot vetett, és
épített, fáradságával Nagyságod, 'azt ne hagyja
nagy apadásunkra s romlásukra fél üszögében ál
lam, siessen segítségére annak jó akarattal Nagy
ságod , a kit Jósuenek rendelt köztünk az'Úristen.*
Igen viszáltató és egyenetlen elmével bírnak ide az
emberek, kik egyebet házomlásnál, és a házomlás
ból romlásnál nem kezdnek kihozni, ha az Nagy
ságod tekintélye és gondviselése meg nem gátolja
szándékjokot. Szeretettel megyek vala én magam
fel Nagyságodhoz, de állapotunkhoz képest nem
lehete módom az oda való menésbe. Bánom penig,
hogy pennával nem írhatok mindazokról, a mikről
szükségképen beszélhetnék három vagy négy óráiglan Nagyságoddal, mert azokhoz képest Nagyságod
is inkább tudná az közöttünk való közönséges
jónak takargatásához magát szabni, mely közön
séges jót, a mit látom, Homonnay uram csak
Nyáry urammal foldoz. Ezeknek kell azért az Nagy
ságod jó tanácsa, hogy a miben akadoznak, az
Nagyságod tanácsával mehessenek által azon, kik
ugyan bíznak is Nagyságodhoz és élni akarnak
Nagyságod hasznos tanácsával. Urunk ő felsége
eleget győzkődék az halállal, de ugyan meggyőze
tették tőle. Egy néhány nappal halála előtt az
doctorok megjelentették nyavalyásnak az rá követ
kező történetet kérvén, hogy az közönséges jónak
orvoslásáról gondot viseljen, de ugyan nem hihette
szegény, hogy ebbe meghaljon. Szent-István napján
válék osztán derakasan az tusakodásra, a mely
naptól fogván az szivének verése csak bágyasztón
bágyasztotta. Nagy hévségbe fekütt, és szavában
lassan-lassan fogyatkozván az két karácson között
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való pénteken múlt ki hajnalban öt órán ez világ
ból. — Az dagadás felette kiment vala mind lábá
ból, derekából, sőt ugyan száradni is téré vala
már, annira megemésztette vala magát, de hogy
az méregnek nagy hévsége objectumot, semmi
humort nem találhata magának, az erekre térvén,
azokat pusztítá előbb, azután az szívére és májára
térvén, azokat emészté meg. Hogy peniglen mérget
adtak neki, már bizonyos jelét látjuk. Mert oldalul
a hasán s vékonyán jobb kéz felől kolbász sza
bású hójagocskákba kiütötte magát.
Az elszáradott és fonnyagott testet penig úgy
eldagasztotta, hogy meg kell kételen ez écaka is
hasadni. Ilyen az emberi állapotnak sorsa, senki
se tud eléggé vigyázni, mit kerüljön. Péter uram
prédikátor kilenced nappal halála előtt olyan
álmot látott, kit minekünk az idő alatt sokszor is
beszéllett hogy hozzája menvén urunk, kérdette
azt tőle, mit vélsz, mond, felőlem s az életem felől.
Ebbe ne kételkedjél, hogy pinteken hajnalba halok
meg én, úgymond. S úgy lőtt szintén az dolognak
beteljesedése, a mint az Péter uram látása. Fekete
Istók is, az ő felesége inasa ugyan az időtájba,
az beteg fejedelmet ölébe hordozta álmába. Egy
vén ember mindazt mondotta nekie, hogy le ne
tegye öléből, mert mindjárást meghal. Más vén
ember penig azt mondotta, hogy vagy teszed le,
úgymond, vagy nem teszed, de mihelt az az hold
elfogy s újságra tér, azonnal meghal, úgymond,
s úgy lőtt, mert az nap lőtt meg délután az újság.
Ezekhez az látásokhoz és az maga bágyadt álla-,
, potjához képest is Péter uram mindaddig szorgalmaztatta szegént, hogy az úrvacsoráját elvétette
vele és gyakorta is imádkoztatta szép vallástételi
között mindaddiglan, míg beszéde meg nem fogyat
kozott. Az értelem sokáig volt nála halála előtt is,
melyben szemeit az égre felemelvén sokat fohász
kodott. Nagyságod aranyozhatta és vehette eszébe
jól az jó és haszonra való tanács mely igen nehe
zen vert fészket fejébe, s mely rest követője is
vala az közönséges haszonra szolgáló dolgoknak.
Mert ha serénb engedelmet visel vala maga előtt jó
tanács követésére ottan csak azokban az dologban
is, a mikről utólszor én általam üzent vala Nagy
ságod nekie, nagy részéről ez mostani fennálló
háborúnak és sok zűrzavarnak megmenekedhetünk
vala, de az hosszú haladékkal s gondatlansággal
életének mód nélkül való reménlése mellett, az
gonoszságnak kedvezéséből reménségünk ellen való
gondba márta és ejte bennünket. Nagyságodot
kérem mint uramot, legyen gondviselése reám
Nagyságodnak, maradhassak meg földemben s lak
hassam is az én természetem szerint való csendes
s isten félelmében nevelt emberekkel együtt. Ha
módom lehet abban az jószágban való megmaradá
somban, melyet ő felsége énnekem inscribált, avagy
ha az sommát leteszik is, melyben nekem inscribálta, megmaradok itt honnyomban az Nagyságod
dal való közlekedésemért s eltávoztatom úgy az
erdéli lakást, kérvén Nagyságodat, hogy Nagyságod
segélje előre ebben az én dolgomat. Mert Nagy
ságoddal bizoníthatok, hogy én az keresztyénségnek itt laktomban nem voltam gonosz és haszon
talan szolgája, cselekedett általam is nem keveset
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akarnak velem az ő javokra s hasznokra, s meg
maradásokra is az török nemzet előtt szolgáltatni,
s mi jóval is akar ő felségek az magyar nemzet
nek és nekem is lenni. Mert e bizony dolog, a mint
ez mostani fő követétől is nekem üzente az vezér,
hogy ha én akarom és ha közönségesen az magyar
nemzetnek vagy az magyar urak tanácsának is úgy
tetszik hasznosbnak, avagy hogy ha abban függ
az magyar nemzetnek megmaradása s előmenetele,
kész leszen az német nemzetséggel való békességre.
De hogyha én nem akarom s nem akarja velem
egyetemben az magyar tanács is, hát ő nem békéllik.
Sőt hogy kegyelmetek értse, ugyan tanácsol is
engemet az vezér, hogy ne legyen meg még az
németekkel való békéllésünk. Azért most itt az ideje
ha ő felségek meghiszen rajta, s oly bizonyos
módot mutat az magyar nemzet eleibe, a kin velem
egyetemben az én nemzetségem megnyughatik, meg
mutatom, hogy mint keresztyén ember, keresztyénül
is szolgálok az keresztyénségnek, csakhogy ő fel
ségek simpliciter (egyszerűen^, nyilván és egyálBocskay fejedelem leveleiből.
taljába tractáljon (tárgyaljon) s végezzen velünk,
I. Illésházy Istvánhoz.
megjelentvén rövideden egjAtaljába való akaratját,
István, Isten kegyelméből Magyarország és mind az magyar nemzetséghez, mind peniglen az
én személyemhez s adja ő felségek azt is értésemre,
Erdély fejedelme, a székelyek grófja stb.
Tekintetes és nagyrabecsült uram, tiszteletre minek előtte szembe lennék az vezérrel, micsoda
méltó barátunk, üdvözletünket és bőséges kegyel okkal és móddal kezdjek az békesség tractájához
münket. Az úris^entül, kegyelmednek jó egészséget* az török nemzettel, mert nem elég az hozzá, hogy
és hosszú ideiglen való szerencsés életet kívánunk. csak elkezdjem az békesség-tractálást, de akaratTegnap eresztők el tőlünk az vezérnek fő titkos jókat ne értsem és kívánságokat, mint menjen vég
deákját és igen meghitt emberét, mely embere által hez az dolog és minemű fondamentumon építsek,
török ,c$ászáfna]í <jerék n.%i<^nrt,Vwe16t is,®egrA így..és ez, formára írván kegyelmetek míg én> feW
ifidé minekünk fölötte való szorgalmaztatásával • .érkezem, és míg az vezérrel is szembe lehetek,
kéretvén bennünket az felmenetelre és az magával talán választ vehet olyat tőlök kegyelmetek, kiből
való szembe lételünkre. Azért bizonyosan el vagyon értelmet vehetünk, mihez kelljen jövendőben magun
nálunk végezve és tökélve, hogy hadainknak sem vár kat tartanunk; mert egyáltaljában írom kegyelmed
ván minden felől való egybe érkezését, menten menjek nek, hogy engemet ők csak szóval tartsanak s
magam személyiben fel és meg is indulok az isten karón mutassanak varjat, kiből nemzetségemnek
segítségével holnap. Kérem azért kegyelmedet, hogy fogyatkozást hozzak, semmi occasiomot (alkalmat)
kegyelmed Írjon mindenfelé s adja tudására azon a hátra nem hagyom és el ne múlatom, kiből ha mi
földön lakó főnépeknek, hogy minden felől mellénk ellenek való dolog következik, isten is emberek
siessenek s kegyelmed maga is valahol arányozhatja, előtt ők adjanak számot róla. Újvárat az úristen
hamarban lehet velünk szembe, keressen alkalmatos hogy kezünkbe adta, dicsértessék szent neve érette,
módot az hozzánk való jövésre, hogy minden dol a mely várra és helyre kérem kegyelmedet, legyen
gokról beszélgethessek bőséggel kegyelmeddel, a szorgalmatos gondviselése kegyelmednek, takartassa
kik szükségesek lesznek ügyünknek s állapotunk mindenfelé éléssel úgy meg kegyelmetek, mintha
nak elővitelére. Az' vármegyéknek külön-külön Írat holnap megakarnáják szállani. Mi azt az dolgot
tam magam is az én felmenetelemről és hogy mellém az kegyelmed kiváltképen való providentiájára
is jöjjenek; kegyelmetek az leveleket iktassa meg (gondoskodására) bízzuk isten után, hogy valami
nékik, de kegyelmed idején előmbe siessen, hogy szükségét arányozhatja, industriájával (szorgalmá
minek előtte a vezérrel szembe lennék, mindenek val) helyére állassa kegyelmed. Az jó isten tartsa
kedves egészségbe sokáig meg kegyelmedet. Kelt
ről beszélhessek kegyelmeddel.
Az vezér csodálatos a mint mindennel ajánlja a sárospataki várban 1602 év okt. 24-én
magát s az minemű szívvel várja és kívánja az
István s. k.
magával való szembe létemet. Mivel penig az egész
Felette igen szorgalmatosán kérem kegyelmedet,
nemzetünknek javára néz, hogy szembe kell vele
lennem, jó szívvel reá megyek, mert illik is, hogy hogy kegyelmed jöjjön idején előmbe, megszolgálom
beszéljek kívánsága szerint véle. De minek előtte kegyelmednek.
az beszélgetés lenne, értvén Homonnay urammal
II. Illésházyhoz.
egymást, kegyelmetek adja értésére oda fel a kik
Tekintetes és nagyrabecsült uram. Üdvözletün
nek illik, hogy én keresztyén ember vagyok, s
keresztyénnek akarnám ez után is az keresztyén ket és kész szolgálatunkat. Látogassa meg az úr
országokkal mind magamat, mind peniglen nemze isten kegyelmedet sok jókkal s tegye szerencséssé
temet esmertetnem. Lássa azért ő felségek, mint minden dolgaiban.

az úristen, holott ugyan gyfllölségem nevelésével
is mindenkoron biztattam és gyötörtem az én uramot, hogy az keresztyén fejedelmekkel megegyezzen.
6 maga körül is penig, a menni nyughatatlan
fogolódúsom lön éjjel - nappal, méltó, hogy ottan
Nagyságod által az én jutalmam rám térjen. —
Az Nagyságod fogadalom levelét szorgalmas gondvi
selésemben tartom s valahol mi Írását és levelét
kaphatom is Nagyságodnak az levelek között egybe
gyűjtögetvén egy csomóban kötöm és híven megadom.
Nagyságodnak ajálván egyéb minden dologban is
Nagyságodnak az én köteles szolgálatomot. Az úristen
jó egészségbe éltesse sok időkig Nagyságodot.
írtam Kassán ennek ez 1606-ik esztendőnek utolsó
napján estve hirtelen pennával, az én uram „fatális
terminusának harmadik napján. Nagyságod szolgája
Rimay János."
Közli Kovács Sándor.
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Megértöttem az kegyelmed írását minden rendi
ben, hiszem penig s tudom is, hogy kegyelmed
minden időben az szegény magyar nemzetnek javára,
szabadságára s előmentére igyeközött magának
nagy kárával is nem gondolván, melynek igazságos
követéseiért szenvedött is el kegyelmed mindenüket.
Most is, hogy azon jó akaratából való indulata
és szeretete legyen kegyelmednek, abban senki sem
kételködik. Én is pedig, ki az úristentől majd ugyan
kedvem ellen, úgy mint ki elégtelenségemet ismer
vén szólittattam és vonyattattam erre, mindazáltal
immár azon kegyelmes úristentől könyörgésem által
várván segítséget, és el is liivén, hogy ő szent fölsége megsegít bennünket, az tisztössége hazánk és
nemzetünk mellett elkezdött dolgunkban, semmit hátra
nem akarok hagyni. Ekközben kívánnám s akar
nám, hogy kegyelmednek jó alkalmatossága lévén
benne, hamarsággal jüne hozzánk s keresne meg
kicsiny sőt nagy kárával is nem gondolván kegyel
med, hogy egymással szömtül-szömben beszélgethet
nénk minden dolgokról. Én kegyelmedet nem csak
úgy látom mint barátomat, hanem mint jó akaró
uramat és nekem jó kévánómat és kegyelmedet
úgy tartom mint édes apámat. Kegyelmed penig
eljővén hozzám mindgyárast kegyelmedet bizonyos
helyben és örökségben telepítem. Ha penig az úr
isten az ő nagy kegyelméből az én dolgaimban jó
successust (előmenetelt) ad, nemhogy az kegyel
medét idegeniteném el kegyelmedtől, de sőt inkább
megakarom többítenem. Kegyelmed az én rövid
írásomban contentus (megelégedett) legyen, mert
kegyelmed! én bennem soha vétket nem talál s meg
nem fogyatkozik.
A minemű jegyzések penig kezemhez jutottanak,. igyeközöm az jó akaró uramnak tanácsát
követnem: kérem is kegyelmedet, hogy kegyelmed
beszélvén azokkal az kik jó akaró embereink, értes
sen ezután is minden jó tanácsával, kegyelmednek
minden úton megigyeközöm szolgálnom. Szóval is
izentem az kegyelmed jámbor szolgájától kegyel
mednek. Tartsa meg isten kegyelmedet jó egész
ségben. Kelt a terebesi táborban 1605. febr. 10-én.
Kegyelmed jóakaró barátja
Bochkay István.
III. Orbonáz Györgyhöz.
Kis-marjai Bochkay István, Isten kegyelméből
Erdély fejedelme, a magyarországi részek ura, a
székelyek grófja stb.
Derék és szeretett hívünk. Üdvözletünket és
kegyelmünket. Meggondolván mindazt, mivel tartoz
zék minden keresztyén ember és a ki igaz magyar
hazájának és nemzetének, mind penig mit mutassa
és mit kívánja kegyelmetektől ez az üdő és ez alkal
matosság, melyben az német ellenségnek birodalmát
rólunk az szent isten nagy kegyelmességéből ily
meszsze vetötte és szabadulásunkban ilyen szép
módokat mutatott, nem szinte dicséretes dolognak
tarthatjuk azt, a ki ehhez a közönséges jóhoz vagy
igen későn sörken, vagy pedig ugyan semmi úton
nem akarja segíteni. Kegyelmed felől pedig bizo
nyos híveinktől eleitől fogva fülhegygyel nem kicsin
jóakaratot értettünk hozzánk. Kihez képöst nem

röstellök, sőt akarók inteni kegyelmedet, hogy a mit
eddig szivében hordozott, azt immár cseleködetivel
is bizonyítsa meg, hogy mind maga az mű hűsé
günk alá ne halogassa magát adni, s mind penig
egyebeket, az kikben jó módokat talál azon jó útra
hozni, sőt ha miben kívántatik, nemzetének és
hazájának jó szívvel szolgálni, ne láttassék az,
hogy kegyelmedet az üdő és az kételenség hajtja
ennek az közönséges jónak keresésére, hanem az
magától ingyen való jó akarat, melyet mi is úgy
vehetünk jó néven és emlékezetes háladatossággal
kegyelmedtől, ha idején korán és szabad akarat
ból leszen, melyet ha kegyelmed megcselekedik,
hogy ez mostani jó intésünket kedvesen fogadván
hozzánk és az magyar nemzetséghez hivséges és
igaz jó akaratját mutatja, mi is minden üdőbeli
kegyelmességünket ajánlván kegyelmednek, biztat
juk azzal, hogy nemcsak ez mostani állapotában
marad meg kegyelmed, hanem azon leszünk, hogy
az mi jóakaratunkat kegyelmeden külljebb terjeszszük; melyről jó választ is várunk kegyelmedtől.
Isten velünk. Kelt a sárospataki várban, az Úrnak
1605 esztendejében, febr. 20-án.
Bochkay István.

VEGYES.
A Tabitha jótékony nőegyesület ez évi ren
des közgyűlését f. hó 14-én, hétfőn tartotta d. u.
4 Va órakor a deáktéri, díszteremben. A virágvásárig
napi templomi gyűjtések 1115 korona és 36 fillért
hoztak ez áldásosán működő emberbaráti intézi
ménynek.
A lőcsei evang. lelkészi állásra, mely a kitűnő
Dianiska András halálával megüresedett, tizenkét
pályázó jelentkezett. Azok közül kettő viszalépett,
három próbárá hivatott és a május 8-án tartott
közgyűlésen egyhangúlag Hlyen Antal gyönki lel
kész lett megválasztva. Isten áldja meg a gyüle
kezetét és új lelkészét!
Biinirtás Pittsburgban. Pittsburgban, a quákerek városában az utolsó választáson a demokrata
reformpártiak győztek. George W. Cuthrie, az új
polgármester, jámbor hívei iránt való hálából elha
tározta, hogy a város bűneit kiirtja. Egy éjszaka
valamennyi barlangban, játéklebujokban s egyéb
hírhedt házakban tömeges razziát tartatott s
ezernél több férfit és nőt fogdostatott össze. A
A rendőrök egy előre meghatározott órában hatol
tak be minden gyanús helyiségbe, de természete
sen nem minden baj nélkül, mert több helyütt hatal
mas verekedés kerekedett, különösen azon barlan
gokban, hova az aranyifjúság szokott járni. A kihall
gatásokat nyomban megkezdték s egyfolytában 13
óráig tartottak. A rendőrség helyiségei annyira tele
lettek, hogy a letartóztatottak jó részét még a ki
hallgatás előtt szabadon kellett bocsátani.
Istentisztelet és lóverseny. Hogy ez mind
kerül együvé, Herbert M. Niels angol lelkész a
„Yonny Meu“ folyóiratban a következőkép magya
rázta m eg : — Égyszer ezt a mottót választottam
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a prédikációm témájává: „Ki fog győzni?" s ezt
falragaszokon ki is hirdettem. Pár nap múlva nem
csekély bámulatomra levelező-lapot kaptam, melylyel valaki az én félreértett kérdésemre úgy felelt
meg, hogy a gambridgeshirei versenyben minden
bizonynyal a „Hacklers Pride“ ló lesz az első. Követ
kező prédikációmban, melyet számos munkás is végig
hallgatott, fölolvastan ennek a levelező-lapnak a
szövegét. Alig hogy a lónak a nevét kiejtettem,
a közönség magánkívül lett az izgatottságtól s össze
vissza kiabálta: , bravó", „that’s allright", „nagyon
jó tippp“. Vallási intelmeim természetesen kárba
vesztek, mert mindenkinek a lóversenyen járt az
esze. A véletlen úgy akarta, hogy az említett ló
csakugyan nyert, s attól kezdve az egész környé
ken elterjedt annak a híre, hogy bradfordi lelkész
a nyertes lovat megtippelte. Hírem ez által annyira
megnőt, hogy azóta a templom mindég zsúfolásig
tele van.
Uj-Klenóc örömünnepe. Ápr. 22-én adta át
rendeltetésének Bereg s a szomszédos vármegyék
egyetlen missiói pontja, Uj-Klenóc új orgonáját.
E maroknyi, 400 lélekből álló lelkes, erős hitü
csapat sok nagyobb egyházat megszégyenít buzgóságával s áldozatkészségével. 10 év alatt szép
templomot emelt, paplakot épített óriási maga meg
adóztatással s most ime 17000 koronán orgonát
szerzett. A felavatást Materny Lajos tiszavidéki espe
res végezte magyar nyelven, a helyi lelkész,
Augusztinovics Győző pedig tótul beszélt. A szép
egyházi ünnepen a munkácsi leányegyház tagjai
t*Ss
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Laukó Károly jubileuma. 1906. május 6-án
múlt kerek 40 esztendeje, hogy Kecskemét kicsi
evang. egyházának Laukó Károly a papja. E négy
évtized alatt a kis küzdő egyházból, a honnan lel
kendezve menekültek jobb fárákra a papok, ren
dezett, virágzó gyülekezetét teremtett. Világos fej
jel, erős elhatározással, lankadatlan munkával fogott
feladatához s ritka egyéni tulajdonaival, jellemének
szeplőtelenségével Kecskemét városának legtisztel
tebb alakjai közé emelkedett fel, a kinek szavára
minden kérdésben nagy figyelemmel hallgatott á
közönség. A nevelés terén inai napig első vezér
embere a törvényhatóságnak, de alig volt munka
tér, a hol szelleme valami maradandót ne alkotott
volna. Az egyházi téren is nélkülözhetetlen munka
ereje volt az esperességnek, kerületnek és egye
temnek. Az esperességben hervadhatatlan érdemeket
szerzett a papi özvegy-árvaintézet felvirágoztatásá
val; 12 évig viselte a bányakerületi gyámintézet
elnöki tisztét, tagja volt a zsinatnak s legutóbb,
Sárkány lemondása után tekintélyes párt jelölte a
püspökségre. Laukóra határozott lemondó nyilat
kozata dacára 42 szavazat esett. Hálás egyháza és
Kecskemét város fényes ünnepséggel akarta emlé
kezetessé tenni a jubileumot, Laukó Károly azon
ban betegeskedésére hivatkozva elhárította a nagy
megtiszteltetést. A becsületes munkának e szép
jubileumakor egész olvasóközönségünk nevében
melegen üdvözöljük Laukót s kívánunk neki Isten
jóvoltából még sok munkás esztendőt.
A bányai püspökválasztás előkészítése ügyé
ben tartott bizalmas értekezlet abban állapodott
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meg, hogy a választást semmi irányban nem kí
vánja befolyásolni, hanem szükségesnek tartja,
hogy a június hó 7-én megtartandó rendkívüli kerü
leti gyűlés előtti napon a kerületi közgyűlésre ki
küldött lelkészek és iskolai igazgatók bevonásával
tanácskozzék a püspökválasztás célszerű és törvé
nyes előkészítése tárgyában. Az elnökség ez irány
ban fog intézkedni és a meghívókat szétküldeni.
Halálozások. E hó 5-én húnyt el Pozsony
ban Weisz Ede misszionárius 62 éves korában. A
térítésnek mindeddig legterméketlenebb talaján,
Izráel népének fiai között működött évtizedeken át,
sok önmegtagadással, de csüggedetleniil. Ha nagy
külső eredményeket nem mutathatott is fel, mű
ködésének nyomai nem vesznek el; mert számos
előítélet eloszlatására volt alkalma és szerető szívé
nek melegét érezték egykori hitsorsosai, a kikkel
az evangéliumot közölni törekedett. Az angol zsidó
misszió szolgálatában állott; de a pozsonyi evang.
gyülekezetét is hálára kötelezte a szegények anyagi
és szellemi gondozása körül kifejtett fáradhatatlan
munkásságával. Éveken át biblia-órákat tartott
lakásán, a melyeket szívesen látogattak a sze
gények. Az ő közbenjárására jutott a könyörületességnek számos fillére oda, a hol legnagyobb
volt a szükség. A gyülekezetben fennálló ifjúsági
egyletben is tevékeny részt vett, a míg ereje bírta.
— A halál mostanában egyre nagyobb rendet
vág sorainkban. A múlt hét végén hosszas szen
vedés után elhalt Wladár Viktor szügyi lelkész,
volt nógrádi alesperes 67 éves korában. Régi
•papi' család sarja dőlt ki benne; a nógrádi pap
ság legjellemzetesebb alakja, az esperességi és
kerületi gyűlések állandó szóvivője. Bátyjával,
Miksával szemben esperesi tisztre is jelölték s
érdekes kép volt, a midőn a nagy Nógrád a két
Wladár testvért tartotta legméltóbbnak a megyei
kormányrúd vezetésére. Sok törődése, fájdalma
után legyen csendes nyugovása! — Horváth Jó
zsef, a turóci egyházmegye érd. esperese, turócszentmártoni ev. lelkész életének 88, házasságának
52, hivataloskodásának 60. évében f. é. május 2-án
d. u. 3 órakor rövid szenvedés után jobblétre szenderült, május 4-én temettetett. A jánosi lelkületű
férfiú lelje az ő uránál jutalmát, emléke legyen
áldott.
A modori ev. kerületi leányiskola f. hó 5-én
igen sikerült estélyt rendezett, a melynek jöve
delme a szanatórium-alap gyarapítására s az inté
zeti könyvtár fejlesztésére van szánva. A műsor
4 számból állott. BevezetőnekMendelsohn : „Szentivánéji álom" c. nyitányát négykézre játszották
Benedicty Szerén és Mészáros Dóra tanítónők, ez
után következett Detloff Márta „Szentivánéji álom"
c. tündéri színjátéka, a melyet az intézet több nö
vendéke adott elő. A nemes célzatú s igen emelke
dett morált hirdető egyfelvonásost Burwig Gusztáv
kedvesen pajzán „Katchens erster Empfangsabend"
c. énekes jelenete követte, egy a daljátékban elő
forduló gavotte-al, melyet ugyancsak az intézet
egyes növendékei adtak elő s befejezte Hajdú J.
mulatságos „Gyermeksymphoniája" 8 intézeti nö
vendék szabatos előadásában. — Az ünnepély —
méltán az intézet nemes traditiójához — az iskola

9. sz.
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és a család közös örömnapja volt. Egyúttal bizony
T. előfizetőinket figyelmeztetjük, hogy a leg
sága a tisztult ízlésnek, csínnak és a nehézsége közelebbi számot csak azok részére küldjük meg,
ket játszva leküzdő szorgalmas vállalkozáskedv kik az 1906. évre eső előfizetést május hó 2o-ig
nek, a mely a fiatal intézetünket oly előnyösen beküldik.
A kiadóhivatal.
jellemzi. Előadás után az intézet benlakó és
bejáró növendékei együtt — mintegy 70-en —
közös vacsorához ültek s aztán vidám táncra per
Luther-T ársaság.
dültek; a szülők pedig s az intézet vezetősége,
bensőbb barátai és pártfogói — együtt mintegy
A Luther-Társaság pénztárába 1906 április hó 1-töl
50-en — külön teremben kedélyes szeretetlako- 30-áig befolyt összegek kimutatása:
mán ünnepelték az intézet derék s céltudatos taní
1. Alapító tagok tőkebefizetése: Mayerffy József H.-M.tói testületét, igazgatónőjét s szellemi atyját, Holle- Vásárhely 200 korona, Francziszti Lajosné H.-M.-Vásárhely
rung esperest. A jó célra is bőven ju to tt: a bevé 200 korona.
tel közel 250 koronát tett ki. így hát valóban a
2. Örökös tagok tőkebefizetése: Özv. Sulcz Endréné H.hasznos ezúttal is együtt járt a kellemessel és
M.-Vásárhely
40 kor., ifj. Genersich Antal 40 kor.
pedig nemcsak anyagi, de magasabb paedagogikai
3. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1906-ra:
szempontból i s : mert ily estélyek a legalkal
masabbak összehozni az iskolát és családot; már Székács István, Szalay József, Nagybecskereki egyház, Búza
pedig valóban áldásos paedagogikai hatás csak ott János, Broschko G. Adolf, Ruszi János, Brunner Mihály,
várható, de ott aztán bizonynyal, a hol a két er Benke János (2 kor.), Rácz Zsigmond, Beller Károly. 1905-re :
Sztanka Gusztáv. 1904. és 1905-re: Sztraka György, Vladár
kölcsi tényező harmonikuson összeműködik.
Ilona, Sommer Gyula.
Kerületi közgyűlés. A dunáninneni kerület
4. Fiókegyleti rendes tagok évi 4 koronával: 1906-ra :
ez idei rendes közgyűlését aug. 23-án s következő
napjain tartja Pozsonyban. 22-én este a theol. aka Nagykikindai egyház, László Dániel, Fajtszik Pál.
5. Fiókegyleti pártolótagok évi 1 koronával: 1906-ra :
démia termében értekezlet lesz. A meghívókat a
kerületi elnökség már szétküldötte, a részletes Merts Gyula, Csete Antal. 1907-re: Bechtold Károly, Eidenprogrammot pedig később teszi közzé. A bánya müller Henrik, Kiérni Lajos, Schmidt Miklós, Kiszter János,
kerületnek június 7-ére kitűzött rendkívüli gyűlését Kohler Péter, Trumpf Miklós, Dietrich János, Btiefel Jakab,
:.„m számítva, ez évben dunáninnen kezdi meg a Mayer János, Schwarz Jakab, F£ey János, Trumpf, Károly,
sort. A tiszai kerület Eperjesen az új theol. intér- Bolcz József. 1908-ra: Dietrich Fülöp, Faith Jakab, Bolz
nátus megnyitásával kapcsolatban, a dunántúli Jakab. 1909-re: Hempelmann_Henrik. 1910-re: Schmidt
*■Áákm.r'1902. és 19f&-re^Ves^nszky'ignácz,VfoIb VRmos.)
Bonyhádon *az új gyrnnasium~ felavatásakor,
bányakerület Budapesten püspökavatással kapcso
6. Adomány: Nagykikindai egyháztól offertorium 4 K
latban ülésezik, valamennyi szeptember hóban.
88 fillér.
Új esperes. A veszprémi egyházmegye egy
házai a boldogult Szalay Ferenc örökébe Hofbauer
Pál bakonyszombathelyi lelkészt választották meg
16 szavazattal 7 ellenében. Egyházi életünk e régi
hű munkását örömmel üdvözöljük Szedenics György,
Tatay Sámuel, Gyurátz Ferenc és Szalay Ferenc
esperesi székén. A Mindenható adjon neki erőt a
nagyobb munkakörben áldásos tevékenységre.
Választás. A ruszti gyülekezet május 6-án
egyhangúlag Kasper József lajoskomáromi lelkészt
választotta meg. A szép módon nyilvánult közbiza
lom becsületes lelkészi munkának méltó jutalma.
Isten áldása kisérje további ösvényén is 1 — A
késmárki lyceum pártfogósága Bruckner Károly
eddigi igazgatóval szemben Karácsony Zsigmondot
választotta meg a következő cyclusra igazgatóul. E
választás minden esetre sensaciót kelt, mert az új
igazgató csak 3 esztendeje rendes tanár. — A
topportzi ev. egyházközség Posch Gusztáv Adolf
orosházi segédlelkészt választotta lelkészül. Ellen
jelöltje a választás előtt visszalépett. — A lőcsei
egyház próbaszónoklatra Polgár Antal, Scholtz
Ödön és Haffner Vilmos lelkészeket hívta meg.

7. Kiadványokért: Petrovics Soma Szentesen 13 kor.
4 fillér.
Összesen befolyt 664 kor. 92 fillér.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1906. május 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
.Tudakozzátok az Írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon!” János 5, 39.
Május

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kor. I. lev. 15, 1—11.
Kor. I. lev. 15, 12—28.
Kor. I. lev. 15, 29—44.
Kor. I. lev. 15, 45—58.
Kor. I. lev. 16, 1—24.
Zsoltár 22, 1—18.
Zsoltár 22. 19—31.
Zsoltár 23, 1—6.
Zsoltár 24, 1—10.
Zsoltár 25, 1—11.
Zsoltár 25, 12—22.
Zsoltár 26, 1—12.
Zsoltár 27, 1—14.
Zsoltár 28, 1—9.
Zsoltár 29, 1—11.
Zsoltár 30, 1—12.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.” Lukács 11, 28.
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9 . az.

: oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek,
i kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek meg bírván felelni,
ilyen ösztöndíjat a jövő 1906—1907. tanévben élvezni óhajtanak,
hogy a fent megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredeA Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a budapesti 1tiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodái — ha van
deáktéri ág. hitv. evang. testvéregyházaknál kezelő bizottság ezennel candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott,
közhírré teszi, hogy a föntírt alapítványból külföldi egyetemeken az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén
tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnasiumi tanári pályára írt és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenként 210 német birodalmi kérvényeiket f. 1906. évi szeptember 30-ig való záridő előtt (mely
márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1906—1907. tanévre kiosztatni. nél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek)
bérmentve és lepecsételve alulírott bizottsági jegyzőhöz (Budapest,
— Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.
V., Bálvány-utca 8. szám) küldjék be.
Az elnyerhetés feltételei:
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi folya felerészben a külföldi egyetemen történt behatásuk igazolása után
mot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns theologiai a tanév elején, második felerészét pedig a tanév második fele kez
detén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött
intézetben.
2. Ha tanári pályára .készül a folyamodó, akkor az érettségi első félévről és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk
bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi magasabb felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés
intézetben a maga választott szakmában jó sikerrel tanult legyen. alá kerülő összegről szóló sajátkezű bélyegtelen nyugtájukkal
3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különb együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen meg
kapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta bekül
sége nélkül legyen :
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású evangélikus, désekor pontosan megírják.
A ki ezen hit- és tanarjelölti ösztöndíjat már egy évig húzta,
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és
a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy maradhat
beszélje, mely körülmény dékáni bizonyítványnyal igazolandó,
meg, há újabban is érdemesnek tapasztaltatott; ha továbbá már
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.''
Ennélfogva felhivatnak a külföldi egyetemeken levő mindazon az első évben a filozófiát, beleértve a filológiát és kivált erkölcstani
lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel filozófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja ;
és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak, hogy ha még további végre, ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött
egy évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhaj ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, a budapesti deáktéri
tásuk : azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 1906. ág. hitv. evang. testvéregyházaknál ha kivántatni fog, mérsékelt díj
szeptember 30-ig alulírott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelent mellett egy évig segédtanári vagy segédlelkészi hivatalt viselend.
s é k be.----- -—
C"“v. ' •
Dr. Zsigmondy Jenő,
... ' - Dr. Liedemann Frigye^biz. elnök.
biz. jegyző.
Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy

Pályázat
ág. liitr. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A LUTHER-TÁRSASÁG

NÉPIES KIADVÁNYAI
23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké.11 Törté
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ára 2 fill.
neti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irta Moravcsik Gy.-né Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.
25.
A
két
Széchy.
Életrajz.
írta
Frenyó
Lajos
és
A,
Szentlélek
Ára 6 fill.
útja. Elbesz. írta Petry Gyuláné.
,
Ara 10 fill.
8. Az „Élet“ családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Domer
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta Frenyó Lajos
Soma.
Ára 4 fill.
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz. Franciá
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.
ból Győri Elemér.
,
Ara 10 fill.
27.
Nagy
Márton esete. Elbeszélés. Irta Béri Gyuláné és Az
Irta Paulik János.
,
Ára 2 fill.
ezermester. Elbeszélés. írta Győri Eleipér. Ára 10 fill.
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass János.
Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
Ára 10 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. Irta dr. Morav
29. Három elbeszélés. írtá Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
csik Gyuláné.
Ára
8fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné. Ifjú hitvallók.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifi. Porkoláb Gy.
Ára 8 fill.
Történeti
rajz
írta
Frenyó,Lajos.
Ára
10 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés. IrtaOlyntha.
Ára 10 fill.
Andor.
Ára
8fill.
32.
A
szép
Forgách
Zsuzsánna.
Történeti
elbeszélés..
Irta
Hor
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá
váth Lajos.
,
Ára 10 fill.
mára.) írta Paulik János.
Ara
4fill.
33. K arácson-est Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A ki min
16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
denekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
u tá n : Ladányi.
,
Ára
2fill.
34 Apró történetek. K özliP aulik János.
Ára 10 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. Irta TorkosLászló.
Ara 10 fill.
35. A vallásos édesanya. Irta Horváth Lajosné. -- A galgóoi
husvét. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né.
, Ára 4 fill.
36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben össze
20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. ír ta : Frenyó
állította dr. Lechler K. Ford.: Kapi Béla. Ára 4 fill.
Lajos.
Ára
10fill.
37. Karácsom ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Ka
21. Rajzok és elbeszélések. Különféleszerzőktől.
.Ára 10 fill.
rácsom vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F.
Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J. Ára 10 fill.
Mátyás és Kovács Andor.
Ára
10fill.
Sorozatból az I— 2., 4., 7., 12. és 18. számok elfogytak Megrendelésnél csupán a szám megnevezése szükséges.

Megrendelhetők a főbizományosnál
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