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Bocskay-ünnep.

Pünkösdi ének.

(Í906)

Jőve! Szentlélek Úristen, ■
Lelkűnknek vígassága,
Szivünknek bátorsága, irt
Adjad minden híveidnek

116. zsoltár;
•
*.
12. Mivel fizessek az Úrnak minden én hozzám való jótéte
ményéért?
■*“ ,
.
- ^ ;
. J.3. A szabadulásért való számadásnak. poharát -veszem es^x/á
-'^WvA'z en fogadásaimáT^ogaifom' az úrnak az»ó egész '
népe előtt.
. - - * , * ■ *

Jövel megnyomorultaknak
^ **
Nemes vigasztalója,
Árváknak édes atyja,
Töltsd be siralmas szivünket
Mennyei nagy örömmel,
Jövel mi lelkűnknek édes vendége!
- r í 's

Távoztasd el mi szivünknek
Hitetlen sötétségét,
Világosíts meg minket,
Hogy Isten örök igéjét
Hallhassuk, tisztán értsük,
Jövel és taníts meg igaz hitre!
Jövel, gerjeszd fel szívünkben
Szent szerelmednek tüzét,
Rontsd el a gyűlölséget,
,,.
Hogy mi egygyesek lehessünk
Isteni szerelmedben.
Jövel mi lelkűnknek nagy vígassága!
?■.

Te vagy bizony örök Isten,
Ki Atyától s Fiútól
Mindörökké származol.
T e vagy mi urunk Krisztusnak
Áldott szent ígérete,
Jövel mi lelkűnknek megszentelője!
B A T IZ 1

A N D R Á S.

'

.•

Istennek szent lelke szentelj meg most minket,
Áldd meg s tedd hasznossá elmélkedésünket.
‘
Ámen.

„Mivel fizessünk az Úrnak minden mi hozzánk
való jótéteményéért ?“
Ha valamikor, e mai napon, mint az 1606-iki
bécsi békekötés háromszázados fordulójának emlék
ünnepén van ok, hogy a zsoltár-íróval együtt mi
is igyen kiáltsunk fel.
A zsoltár-írónak sok nagy gyarlósága, de volt
egy nagy erénye is. Szerette az Urat s életének
minden napjaiban ő benne helyeztette minden re
ménységét. És mégis — avagy tán ép azért —
az Űr kegyetlenül megostorozta őt. Egész a mély
ség fenekére vetette, hogy szinte kétségbeesve jajdult fe l: „Körülvettek engem a halálnak kötelei
és a pokolnak keserűségei elfoglaltak engem : nyorryr ' vágót és nyavalyát találtam. Kérlek Uram szaCV...O meg engem 1“ S ím, mert a mélység fene
kéről is csak ő hozzá kiáltott: hű és igaz az Úr,
irgalmas a mi Istenünk: mikor elfogyatkozott volt,
meghallgatta szavát és könyörült rajta.
Nekünk magyarhoni evangélikusoknak is min
denha volt sok s nagy gyarlóságunk, de volt egy
nagy erényünk is. Szerettük az Urat és életünknek
minden napjaiban egyedül ő benne helyheztettük
minden mi reménységünket. S mégis — avagy tán
ép azért — az Úr minket is kegyetlenül megosto
rozott. Egész a mélység fenekére vetett.
E hazában mi voltunk azok, a kik századok
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során át — akárcsak nagy apostolunk, Pál —
éheztünk és szomjúhoztunk, mezitelenkedtünk és
arcúi verettünk és bujdostunk bizonytalan helye
ken, mint a világnak szemetje, mint kiátkozott és
megátkozott eretnekek. Mi voltunk a bolondok a
bölcscsel, az erőtlenek az erőssel, a gyalázatosak
a dicsőségessel szemben — Krisztusért. Mi voltunk
azok és mégis: Urunkra nézve, ha megszidalmaz
tak, jót kivántunk, ha háborúságot szenvedtünk,
békességgel tűrtük, ha meggyaláztak és fogságra,
vetettek, imádkoztunk: „Kérünk Uram szabadíts
meg minket!“
S im ! mert a mélység fenekéről is csak 0
hozzá kiáltottunk, hű és igaz az Úr, irgalmas a mi
Istenünk: mikor megfogyatkoztunk volt, meghall
gatott és könyörült rajtunk I
És ma épen azért gyülekeztünk össze, hogy
a nagy fogságunkból való megszabadulásunknak,
az 1606. bécsi békekötésnek háromszázados évfor
dulója alkalmából emlékünnepet szenteljünk. Nem
méltán kérdjük-e hát mi is e szent napon a zsol
tár-íróval: „Mivel fizessünk az Úrnak minden mihozzánk való jótéteményéért?*
Mivel fizessünk?
Hát én e kérdésre, keresztyén testvéreim az
Ú rban! nem tudok jobb feleletet adni, mint a mit
a zsoltár-író adott.
' ;
Alázzuk meg magunkat a pórig mi megtartó
Istenünknek színe előtt és vegyük fel a szabadu
lásért való hálaadásnak poharát, hívjuk segítségül

Vegyük fel a szabadulásért való hálaadásnak
poharát. Evangyéliumi szent egyházunk története
ez hazánkban a sérelmek és üldöztetések, a vég
telen szenvedés és a nyomor láncolata és e
hosszú láncolatban nincs egyetlen egy szem, a
melyhez apáinknak forró könye, drága vére ne
tapadott volna!
A sötétség hatalmasságai, élükön Kajafással
— Szalkay, esztergomi érsekprimással mindjárt a
reformáció kezdetén széket ültek felettünk. Az 1525-i
rákosi oroszággyűlésen örök szégyenükre törvénykönyvünkbe igtatják, hogy „a lutheránusok az ország
ból kiirtassanak s bárhol találtassanak, nemcsak
az egyházi, hanem a világi személyek által is elfogattassanak és megégettessenek. “
És megteszik, ha Mohácsnál ki nem hull a
fegyver kezükből. Ámde az Isten ostora őket súj
totta le s csodálatos, a nemzetnek halálos vívó
dásában egyetlen vigasztalása ép a mi evangyeliumi
hitünk volt. Meg is ragadta azt mind az egész ország!
Szentiványi Márton tudós jezsuita vallomása szerint
1560 előtt széles e hazában már csak három róm.
kath. mágnás volt.
Hanem aztán jöttek a mi legmegátalkodottabb
ellenségeink: a jezsuiták. Oláh Miklós esztergomi
érsekprimás, majd utóbb Draskovics győri püspök
és Pázmány szintén esztergomi érsekprimás, hoz
ták be őket. S megindult az aknamunka. Egyszerre
két legdrágább kincsünket, hazánk és egyházunk
szabadságát támadta meg ez a jött-ment fekete
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had. Gonosz lelkűk bizgatására vérengző vadálla
tok, Barbianok és Básták járták be az országot
pusztítva rabolva, öldökölve s ha kérdőre vonattak,
ezt felelték: „parancsunk van a magyart elnyomni
és az eretnekeket kiirtani*.
S a nemzet jobbjai, maga Bocskay István, a
Habsburg ház eme leghívebb embere és leglojáli
sabb alattvalója is hiába emelt szót a dinastia
akkori székhelyén, a prágai udvarnál.
Hiába magyarázgatta a jezsuitanevelésű Rudolf
királynak, hogy „a magyar nemzetet nem erőszak,
nem fegyver és bitó, hanem csakis a szeretet, a
hathatós védelem és az igazi atyai jóindulat tart
hatják meg a trónnak*. A felelet az volt, hogy a
kapzsi Belgiojoso a Bocskay bihari birtokait is
lefoglalta, Rudolf király pedig az 1604-iki 21. tör
vénycikket még egy cikkel megpótolva, az evan
gélikusok vallásszabadságát egy tollvonással meg
semmisítette.
Hát a féreg is neked fordúl, ha rátapossz:
önvédelemre emelte hatalmas karját a tiprott nem
zet is, hogy — ha másként már nem lehet —
fegyverrel vívja ki a nemzeti alkotmány és az
evangyeliomi hit szent szabadságát.
Megüzente Magyarország és Erdély megválasz
tott s győzedelmes fejedelme Bocskay István az
osztrák császárnak: „Kévánja a magyar nemzet,
hogy ő felsége szabad vallásában mindenkit meg
tartson és abban senkit is meg ne háborítson s
hogy egész ez országban a vallás keresztyéni hir>
>
Vi t á sának szabadságát megzavarni
he engeojtisJttfcrt-'áz^ alázatosság
i«ag»4g; a feje- _
delmekben is első virtus*.
S a mit a nemzet kívánt, azt — Isten segít
ségével — hosszas harcok és egyezkedések után
meg is nyerte. 1606-ban létrejött a bécsi béke, a
melynek pontjait az 1608-iki országgyűlés igtatta
törvénybe és II. Mátyás király szentesítette. Ez a
becikkelyezett bécsi békekötés, mint kétoldalú szer
ződés a király és fejedelem, a róm. katholikusok
és az evangélikusok között a külső hatalmak garantiája mellett, ez a mi evangyéliumi egyházunk első
és sarkalatos alaptörvénye, mely mint ilyen bizto
sítja e hazában mindenki számára:
1. A vallás teljes szabadságát, kimondván, hogy
a maga vallása és vallásgyakorlata mindenkinek,
ki azt önként és szabadon elfogadja, mindenütt
szabadságukra hagyassák és annak szabad hasz
nálatában és gyakorlatában senki meg ne akadá
lyoztassák ; és
2. biztosítja a vallások teljes egyenlőségét, ki
mondván, hogy minden vallásnak saját felekezetű
felebbvalói, vagy superintendensei legyenek.
Ez volt a mi fogságból való megszabadulásunk.
Nem méltán ünnepeljük-e hát az 1606-iki bécsi
békekötés háromszázados évfordulóját és emlékét
felújítva s legfájóbb sebeinket felszaggatva, né
pünket a mélység fenekén és a szabadulásnak
révpartján látva, nem méltán kiáltjuk-e a zsoltár
íróval: „Mivel fizessünk az Úrnak mi hozzánk való
nagy jótéteményéért?*
Óh jertek azért, álljuk körül áhítatunkban,
egyház- és hazaszeretetben mind-mind egygyé forrva
s a múlt keserveit mind-mind elfeledve, a mi meg-
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tartó Istenünk és Atyánk oltárát s emeljük fel ma
a szabadulásért való hálaadásnak poharát, mint
felvette a zsoltár-író is.
És áldja és magasztalja a mi lelkünk az Urat,
ki nem felejtkezett meg az ő népéről és az ő or
cáját nem fordította el tőlünk. Áldja és magasz
talja a mi lelkünk az Urat, ki eljött Sionból és az
ó népének foglyait kiszabadította az ellenség kezé
ből s szárnyainak árnyékával betakarta. S áldja
és magasztalja a mi lelkünk az Urat, ki nehéz
időben mindig támasztott népének Mózeseket, kik
az ő lelke erejével vészben és viharban rendület
lenül megállva hazánk és egyházunk hajóját biz
tos kézzel, biztos kikötőbe vitték s ha minden
jogot vissza nem vívhattak is, egyetlen jogot soha
fel nem adtak. Óh hála néked Isten sz a b a d o 
sodért !
De nem elég csupán hálánkat lerónunk; hála
illesse a múltat, hanem aztán ép a múlt és —
tegyük hozzá mindjárt — a jelen tanulságai alap
ján is a jövőre gondolva, ugyancsak a zsoltáríróval hívjuk segítségül ma is az Urnák szent nevét.
Evangyéliumi keresztyén hitünk egyik alap
igazsága, hogy „valaki segítségül hívja az Urnák
nevét, megtartatik*.
Mert a mi másoknak — a hitetleneknek csak
puszta, sőt tán épen gyűlölt név: Isten neve nekünk
híveknek győzhetetlen erő. „Te jösz én- reám —
mondá a kis Dávid az óriási Góliátnak — fegyver
rel, dárdával és paizszsal, ép pedig megyek te elle
ned seregek. Urának, -^z M eim pt.ií^dyeíy. kit. te
„ szidalmazták “ ->És az IsteÍK p'dvéb^vetétt íreüditlie-

tetlen hit és bizodalom. anegacélozta a kis Dávid
karját s parittyájával földre' tértté- hatalmas, ellenét.
Lám a salcburgi evanélikusoknak parancsban
adták ki, hogy vagy visszatérnek a róm. kath. egy
ház kebelébe, vagy mindenüktől megfosztva kiűzet
nek városukból. S ők feleségestől és gyermekestől,
könnyűvel öntözve szülötte földük porait, útrakel
tek, más hazát keresve ajkukon eme jól ismert
énekkel: „Erős vár nekünk az Isten.* S istent
bírva boldogok voltak a nyomorúságban, számkive
tésben is.
Úgy van! Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk ?
Isten nevén megtörik e világnak minden hatalma.
Mert Isten amaz erős vár, melyet a poklok kapui
sem dönthetnek meg; Isten ama jó fegyver, mely
megvéd mipden ínségben, Isten a mi diadalmunk
életben, halálban.
Csak egy a szükséges dolog. Hogy az Isten
neve ne legyen puszta név, hogy az ne csupán
ajkunkon hangozzék, hanem hogy miként a hitnek
minden hőse és vértanúja, úgy mi is az Istent szi
vünkben hordozzuk.
János apostol egyik tanítványát, Ignatiust a
nép Theophorosnak, vagyis Isten-hordozónak nevezte.
Hát valóban az voltl Egyszer, mint buzgó hittérítőt
megidézte őt Trajánus császár. „Ki vagy te gonosz
szellem?* — kérdé tőle — ki parancsolatomat
minduntalan áthágod?* Ignatius nyugodtan vála
szolt: „Senki sem nevezi Theophorost gonosz szel
lemnek: a gonosz szellemek is engednek azoknak,
a kik az Urat szolgálják*. „Ki hát az a Theophoros? kérdé tovább a császár*. „Az — feleié Igna
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tius — a ki az Istent szivében hordozza. Mert meg
vagyon írva: Én bennök lakozom és velők járok.
Halálra ítélték, a vad állatok közé dobták s ő akkor
is csak annyit mondott: „Hála neked Uram, hogy
méltónak találtál e bizonyságtételre. Meghalok e
világnak, hogy te néked éljek*.
Istenben bízott, a diadal övé volt a halálban is !
Óh ki másban bízhatnánk mi is? Mind inog
az, a mi test. Hát — hogy ép ez alkalmi példát
említsem — kérdem : volt-e valaha egyháznak erő
sebb emberi alapja, mint a mi evangyeliumi egy
házunknak? Békekötések, országos törvények s
hány koronás király szent esküje biztosították
szent hitünk szabad gyakorlatát s óh jajj mégis
mire jutottak dicső eleink ? Ha miként pusztában
világító tűzoszlop, Isten neve nem mégyen előttük,
lábuk nyomát is betakarja vala a szél. De az a
név, az a szent név, mit szivükben hordtak s a
nyomorúságnak idejében segítségül hívtak, meg
tartotta őket.
Tanuljunk példájokból. Ne bízzuk soha emberre,
avagy emberi műre mi sem mimagunkat. Ne bíz
zuk az 1606-iki bécsi békekötés pontjaira sem.
Inog az is. A jelen tapasztalatok gazdag tanulság
gal szolgálnak. Ember, törvényét ember meg is
rontja. Ember . megszegi még az esküjét is. Hú és
igaz csak egy v an : az Isten. Ő soha meg nem
csal, ő soha el nem hagy, sőt ép a veszedelem,
az ínség és nyomor idején vagyon legközelebb hoz
zánk. Csak mi ne hagyjuk el, csak mi bizzunk
.Jbenne s.az 9 nevűét hívjuk segítségül.
^
Urunk megtaxté Istenünk és Atyánk! Mi te
benned bíztunk eleitől fogva, benned bízunk, neved
hívjuk segítségül most is I És megadjuk végre neked
fogadásunkat is az egész nép előtt. Mi volt Dávid
fogadása, melyet az egész nép előtt megadott ?
Mindnyájan jól tudjuk.
Felment az Úr háza pitvarába és elmondván
az egybegyűlt népnek, mely csodálatos dolgot cse
lekedett az Isten ő vele, kövér kosoknak égő áldo
zataival s egybe jó illattal áldozott a szent oltá
ron. így fizetett meg ő az Úr minden, jótétemé
nyéért !
Mi az áldozatnak ezt a módját nem ismerjük
és nem gyakoroljuk. Van ugyan oltárunk nekünk
is, de az az oltár nem kőből, vagy fából faragott,
ég is oltárunkon az áldozat lángja, de az a láng
nem a leölt tulkok és bakok felett csap és borul
össze.
A mi oltárunk a szivünk s áldozatunk a szív
legszentebb érzései: a hithűség és a hazaszeretet.
Evangyeliomi Testvérek! Fogadást, szent foga
dást tegyünk e nagy napon az egész nép előtt, hogy
miként őseink: haló porukban is áldva áldott derék
apáink, hívek leszünk mi is mind halálig Istenünk
höz, hazánkhoz és — mit Istennek s a hazának
köszönhetünk — a szabadság szent eszméjéhez.
Magyar! légy hű Istenedhez. Mert hit az, am i
megtart. Hit nélkül sem egynek, sem soknak, a
nemzeteknek sincs fenmaradásuk. Országokat és biro
dalmakat, miket vér és vas alapit, vér és vas el
is pusztítja.
A keresztyén hit nélkül mi is elpusztultunk
volna.
;
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De vésd szivedbe mélyen, hogy csak Istenbe
higyj! És az egy Istenen, a te Uradon kívül ne
legyenek neked idegen isteneid.
„Inkább a halálnak,
De néma bálványnak
Fejet ne hajts soha.“

Magyar légy hű szent hazádhoz. Értsd meg
jól: hazádhoz és ne máshoz. És rendületlenül. Hiszen
Isten után e haza mindened. Oltár, építve Istennek,
ki azt neked adta, föld, melyen apáid vére folyt, föld,
mely dicső hőseid emlékét őrzi, elhunyt kedveseid
drága porait takarja s melyen kívül nincsen szá
modra hely. Ez bölcsőd és sírod, örömöd, remé
nyed, nap nélküli éjben, ínségben, nyomorban egyet
len vigasztalásod.
Ha semmi sem köt össze polgártársaiddal,
ez egy: hazád és hazádnak szeretető kössön min
dég össze velők.
Magyar ne bántsd, de sőt szeresd a magyart.
Hisz ha mi nem szeretjük egymást, ki szeressen
minket rokontalan árva népet?
S ha Istened, hazádat szereted, szeresd magyar,
mit az Isten és e haza legdrágább örökül bízott
rád, szeresd a szászor szent szabadságot is. Értsd
meg jól, csak addig vagy magyar, a míg szabad
vagy. Magyarság s szabadság, e két szentség egy
szerre született erre a világra. Szeresd tehát a
szabadságot is és hogy ha kell, tedd fel rá éltedet.
Ezt fogadjuk meg e napon és igyen áldoz
zunk.
Akkor — boruljon bár be az ég feletünk: él
még a jó Isten i dérit ránkt egyházunkra és hazánkra
szebb és jobb napokat. És eljő a kor, a mely után
buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Oh vajha
eljönne Istenünk és Urunk, te szent kegyelmed
ből, óh vajha felhoznád reánk azt a víg esztendőt,
hiszen megbünhődte már e nép a múltat s jöven
dőt. Ámen.
Dr. Masznyik Endre.

Hitért, hazáért.
Irta: Gagyhy Dénes.

III.
Két leány.

Tíz magyar élet aludt ki Báthori Zsigmond
intésére, tíz magyar nő öltött magára özvegyi fátyolt
.és ugyanannyi család borúit gyászba, megfosztva
az apától, egyedüli támaszától, sőt nevüket is a
bűnök bűnével fertőztették meg, „hazaárulónak“
nyilatkoztatván mindazokat, kik a fejedelem önkényes
akaratával szemben kimondták a maguk igazát.
A kik hóhérbárd alá nem jutottak, azok sötét töm
lőében, rabláncon hevertek tehetetlenül, naponként
várván, mikor jön már az óra, melyben utánuk
küldik őket is társaiknak. Hiszen az ő vétkük sem
kisebb emezékénél: szeretni merték hazájukat a
hatalom parancsszava ellenére is, a mint nekik meg
győződésük és lelkiismeretük sugallta. Az élet úgyis
csak akkor ér valamit, ha a hazának szentelhetik
— ha követeli tőlük, egy zokszó, egy panaszhang
nélkül odaadják neki. Bár boldogságának virága
fakadna elomló vérükből!
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A foglyok között, egy külön, homályos zár
kában, hová az Isten napjának egyetlen sugara
sem tévedhetett, kopasz deszkaágyon fetrengett az
ifjú Zeyk Dénes. Még huszonkét esztendőt élt csak,
már is olyan közel volt a vég, melytől így remeg
mindenki, még az életeunt koldus is. De ha jönni
kell, hadd jöjjön! A Zeykek nem tudják, mi a
félelem, a gyávaságot csak máson látták, maguk
soha sem érezték. Együtt jöttek be Árpáddal s azóta
minden hadban és küzdelemben, melyet a nemzet
ellenségeivel folytatott, ott voltak mindannyian,
kivétel nélkül, a ki a kardot emelni és a lovat
megülni bírta. Egyetlenegyszer történt csak, az is
a mohácsi veszedelemben, hogy egy Zeyk, a balavásári Kristóf megfutamodott, a mint a török spáhikat
csapatára törni látta és vesztét gondolta, de tulaj
don apja, a vastörő Kálmán ütötte le buzogányával,
hogy megmentse a család nevét ettől a szégyen
bélyegtől. Nincs oka hát neki sem reszketni, nem
is reszket: hazája a fejét kívánja áldozatul és ő
mosolyogva dobja oda.
De mégis elgondolkozik az elmúláson. Milyen
szép volna az élet, ha tovább tartana! Hiszen való
jában nem is élt még, csak most kezdené meg.
Most, mikor megismerte, mi a földi boldogság,
tudja, minő édes egy szép leány csókja, melyben
benne van az innenső és túlsó világ minden gyö
nyörűsége s érzi annak a nagy szerelemnek lángját,
mely abban a gyöngéd, kicsi szívben lakozik és ki
nem alszik soha, közepéből az ő arcát ki nem törli
semmiféle hatalom^ O k vájjon gondol-e.reá? Hogyne
gondolnál —- Vertkeziff, ha ilyesmi jut eszébe. De
hát az ő szomorú sorsát tudja-e? Tudja-e, sejti-e,
megsugja-e szive, hogy négy kőfal közé bezárva is
utána epekedik, ölelésére vágyakozik, csókjára
szomjazik? Vájjon mondta-e valaki, hogy mi történt
az erdélyi nemesek legderekabbjaival, vitt-e hírt
róluk a szellő, megüzente-e valamelyik elmenekült
rab? Mert, ha tudnak állapotáról, gondoskodnak,
hogy rabsága megszűnjék, vagy legalább enyhüljön.
Zeyk Dénes jól ismerte menyasszonyát, jól
ismerte leendő apósát is.
Az országgyűlés után, mikor Kendy Sándorékat
a fejedelmi poroszlók elfogták, az öreg Geréb Zsig
mond neszét vette az üldöztetésnek s azzal a
szándékkal, hogy a székelyek között hadat gyűjt
és segítségére siet barátainak, kiszabadítja őket
fegyverrel is — a monostori végen át, kiszökött a
városból s lóhalálában nyargalt hazafelé.
Derült, ezer csillagtól ragyogó volt az égbolt
s még alig telhetett tíz óra, mikor egy éjszaka
Sóváradra ért. Somodi Domokos háza előtt meg
lassította lovát és megállott. Egyik nyitott ablakon
egy ábrándos szemű, barna leány hajolt ki. Ilonka
volt. Nagyon elmélázva kellett lennie, hogy a lódobo
gást nem hallotta, sem az ismerős lovagot meg
nem látta. Geréb halkan megszólította:
— Ilona húgom!
A leányka összerezzent s mintha álmából ébredne,
ijedten kérdezte:
— Jaj, Istenem, ki az?
— Én vagyok, lelkem, ne félj.
— Ked az, Zsigmond bátyám?
— Én, drágám, én.
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— Csak egyedül?
— Csak.
— Hát Dénes?
| — Ő nincs itt.
— Hol maradt? Tán valami szerencsétlenség
; érte?
— Nem kis leányom. Majd elmondok mindent
| ottbent, csak gyere, nyisd ki a kaput. De vigyázz,
nehogy észrevegyen valaki.
Ilonka eltűnt az ablakból s pár piUanat múlva
I már fordult a nagy kulcs a kapuban s két szárnya
széttárnit. Geréb leugrott a lóról, kantáron fogta
és úgy vezette az udvarra. De ott útját állta a
| leányka.
— Beszéljen, Zsigmond bátyám, mondja, mi
történt? — vallatta könyes szemmel és fuldokló
hangon az öreget.
— Mindjárt, gyermekem, mindjárt, előbb be
kötöm a lovamat.
— Én megmutatom, melyik istálló üres, csak
siessen.
■n
— Sietek, aranyom, sietek.
Az ősz lovag utána ment a remegő arának, a ki
maga is segített lenyergelni, csakhogy hamarább
készen legyen. A habtól párolgó lóra még egy pok
rócot dobott gazdája, aztán a leány felé fordult:
— Na, gyöngyöm, most menjünk le apádhoz.
— Lefeküdt már és eddig alszik.
— Nem tesz semmit, majd felkeltem.
— Bátya, én úgy érzem, hogy rettenetes baj
esett, a mit titkol előttem.^
— Dehogy esett, tulipántom, dehogy esett.
. Csekélység az egész.

— Mért nem akarja hát megmondani?
— Majd megtudod, néni olyan fontos, ráérsz
holnap is.
— Miért akar hát atyámmal épen most beszélni,
ha nem sürgős és mért akarja felverni nyugal
mából?
— Hát tudod, férfiak dolga. Az ilyesmi nem
való fehérnépnek, ilyen kis lánynak, mint te, épen
nem. Menj szépen, feküdj le és álmodjál boldog
ságodról, szerelmedről.
— Zsigmond bátyám, a szivem megszakad fáj
dalmában, ha tovább is alakoskodik és nem mondja
meg az igazat. Tudom, biztosan tudom, a szivem
súgja, hogy Dénes valami gonosz sorsra jutott, csak
előttem rejtegeti a valóságot.
— Nem úgy van az ...
— De úgy van, bátyám, hiába tagadja és hiába
akarja bekötni a szememet.
— Ugyan, dehogy! Nyugodj meg és eredj,
feküdj le.
— Nem, egy tapodtat sem megyek. Hallani
akarok mindent, megőrülök, ha tovább titkolózik.
A háziúr ágyasházának ajtajába értek. Ott a
leányka megfogta a vendég karját és megállította:
— Bátyám, meghalt Dénes?
— Nem.
— Lelke üdvösségére mondja?
— Mindenre, a mi szent előttem, arra mondom.
— Köszönöm, áldja meg az én Istenem.
Egy nehéz sóhaj szállt el abból a teherből,
mely a szokatlan látogatás miatt ráült a szegény,
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szerelmes leányka szivére, A vendég erélyesen kbpogott, belőlről pedig kiszólott egy hang:
— Ki az?
— Én vagyok, Domokos. Gyújts világosságot
és nyisd ki.
Benn a felszólításra csendes zaj keletkezett s
nemsokára kitárult az ajtó.
— Adjon Isten, Zsiga, — köszöntötte a láto
gatót. — Mi jót hozol ilyen különös időben?
— Jót nem.
A házi gazda megdöbbenve nézett rá és vonta
tottan kérdezte:
— Nem?
— Ne kérdezz most semmit, — folytatta —
hanem kerüljünk bennebb. Ott majd számot adok
mindenről. De, súgta halkan, küldd el Ilonkát.
A leányka mehallotta Geréb szavait és vona
kodott távozni. Erővel kellett apjának bevezetni
szobájába, a hol aztán keservesen kezdett zokogni,
kis szive majd megrepedt a fájdalomtól, melylyel
szinültig megtelt. Nem tudott sokáig magában
maradni, a bizonytalanságtól sarkalva, odalopódzott
az ajtó elé, mely mögött a két férfi beszélgetett.
Hallotta minden szavukat, bár nem beszéltek han
gosan.
— Mi oka lehetett a fejedelemnek, hogy
Kendyéket elfogatta? — kérdé Somodi.
— Bizonyosan nem tudom, csak sejtem. Azt
hiszem, nem az 8 eszétől sült ki, hanem rábeszélték,
— felelt Geréb.
— Talán Bocskay?
— Nem. Az becsületes ember és jó hazafi, ő
nem szomjuhozza felebarátai vérét. De nagy a
gyanúm, hogy az a jézsovita páter a diabolus.
— Nehezen. Nincs annak annyi hatalma Báthori
Zsigmond fölött.
— Dehogy nincs. Kezében tartja egészen.
A mennyországi üdvösség Ígérgetésével és a pokolbéli szenvedés fenyegetésével egészen leigázta aka
ratát. Tulajdonképen ő uralkodik Erdélyben, a
fejedelem csak báb. Jó még, hogy mellette van
Bocskay, legalább mérsékeli a kegyetlenségben.
Különben vér folyna itt minden nap.
— Mit tehetnek a rab urakkal?
— Jót nem, az bizonyos.
— De csak nem fejeztetik le!
— Nem ígérnek nagy pénzt az életükért. . . .
— És Dénes?
— Isten kezében van ő is. Erősen kitartott
Kendy mellett, a mit nem vettek tőle jó néven.
Különösen a fejedelemnek tűnt fel.
— Gondolod, hogy ő is rosszul járhat?
— A reményről nem szabad lemondani, de el
kell készülni a legnagyobb szerencsétlenségre is.
A nem várt győzelem emberei nem ismernek határt
a boszúállásban. A kire szemet vetnek és gyanúba
fogják, el van veszve.
— Hogyan segíthetnénk, mit kellene tenni?
E piüanatban felszakadt az ajtó és Zeyk Dénes
gyönyörű arája rohant be rajta. Az ijedtség, melyet
szerelmese balsorsa támasztott benne, megacélozta
és tettre késztette lelkét. Biztos, határozott hangon
felelt az atyja által felvetett kérdésre, a nélkül, hogy
engedőimet kért volna arra az öregektől.
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— Én tudom, mit tegyünk, atyám.
— Gyermek vagy, ráadásul leány, nem értesz
a férfiak dolgához.
— De a szivem diktálja, hogy mit kell csele
kednünk. Elmegyek én, magam, a fejedelemhez,
térdre borúlok előtte s úgy kérek kegyelmet szerel
mesem és fogoly honfitársaim számára.
— Ej, gyermekbeszéd! Hajt is az a te sza
vadra.
Az ősz Geréb közbeszólott.
— Nem bolondság egészen, a mit Ilonka mond.
Erre nem is gondoltam, pedig aligha foganata nem
lenne. Semminek sincs akkora ereje a férfival
szemben, mint az asszonyi esdeklésnek, a női
könyeknek, kivált ha pici eperajkakról hangzik és
két ilyen ragyogó szemből hull. Én azt mondom,
próbáljuk meg. Ha más haszon nem lesz is belőle,
annyit remélek, hogy legalább a vőlegényét meg
mentheti. Ha nem minden, valami ez is. Egy
magyarral, a ki az igaz ügyet védelmezi, több marad
a földön.
Á háziúr elgondolkozott, aztán megszólalt:
— Csakugyan hiszed, hogy valami eredmény
hez jutnánk?
— Állítani nem állíthatom, de a mint én isme
rem Báthori Zsigmondot, nem tartom lehetetlennek
a jó véget.
— Akkor sietni kellene.
— Bizony, nincs veszteni való idő.
— Induljunk mindjárt, — bíztatta az öregeket
a leányka.
— Messze van innen Kolozsvár. Váltott lovak
kal is beletelik három nap, mig odaérünk.v ‘
— Azért kellene rögtön befogatni és útrakelni.
A tanácskozás hirtelen befejeződött, mert Somodi
Domokos kiment, hogy az előkészületeket meg
tegye. Ezalatt a leányka összepakolt egyet-mást,
a mi legszükségesebbnek látszott.
— Velünk jön, úgy-e, Zsigmond bátyám? —
kérdezte munkaközben az agg nemest.
— Ugyan roszul járnátok, ha magatokkal vin
nétek . . .
— Miért?
— Miért? Hát csak, azért, tudod, mert akkor
nemhogy kiszabadítanátok Zeyk Dénest, de melléje
zárnának titeket is. Az én nevem s arcom mostan
ság igen rósz ajánlólevél. Menjetek magatok ketten.
Árpád eléggé tudja a járást, aztán meg Lázár Samu
is atyátokfia, ő eligazít, ha eltévednétek és segít
ségetekre lesz mindenben, mert a fejedelemnek bizal
mas, belső embere, csak forduljatok hozzá.
A készülődés hamar megtörtént. Somodi Domo
kos kocsija, melyben ő ült leányával és a Geréb
Zsigmond lova egyszerre fordult ki a kapun; de
mindjárt elváltak egymástól: egyik Kolozsvárnak
tartott, másik a csíki havasoknak vette az irányt.
Egyik könyörögni ment a fejedelemhez, a másik
lázitani a fejedelem ellen.
Mikor a sóváradi nemes megérkezett leányával
Erdély fővárosába, az útcán olyan különös hangu
latot tapasztalt az embereknél, szomorúan, szótlanul
jártak-keltek, mintha halottja volna mindenkinek.
Nem mert megkérdezni senkit, félt, hogy azt talál
ják mondani, a mit ő sejtett s a mit, ha Ilonka
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meghallana, tüstént szörnyet halna tőle. Lerázva
az úti port, egyenesen a fejedelemi palotába siet
tek, a hol Lázár kapitány értésére adta, hogy Dénes
még él, de már nemsokáig, mert a halálos ítélet
rá is ki van mondva, egyben kieszközölte Báthorinál, hogy a kérelmezőket még most meghallgassa.
Megilletődve léptek a fejedelem fényes fogadó
termébe, a hol csak nehány pillanatig várakoztak,
mert Báthori Zsigmond mindjárt jött. Könnyed fej
hajtással üdvözölte őket és intett, hogy várja elő
terjesztésüket. A jelre, Ilonka félénk szemérmesség
gel, könyben úszó szemekkel a nagyúr elé állott és
halk zokogás között eléadta esedezését:
— Nagyságos fejedelem, a vőlegényemért,
Zeyk Dénes ártatlan, ifjú életéért könyörgök. Nem
részes ő semmi rosszban, nem tett soha semmi
gonoszát felkent személye ellen, még gondolatban
sem vétett uralkodójának. Hűséges és alázatos
szívvel volt Nagyságod iránt mindenkoron, a mióta
én ismerem. Pedig ismerem régóta, szivét-lelkét,
minden gondolatát s hitet teszek rá, ha kívánni
méltóztatik, hogy nincsen benne egy szemernyi
ellenséges indulat sem, a mivel kegyelmességedet
megbánthatná. Hogyan jutott oda, hogy bűnösnek
tekintették, mit követhetett el, hogy tömlöcre vetet
ték? — Isten a tudója. De, hogy mindaz, a mit
ráfogtak, csak rágalom — annak kell lennie, egyéb
nem is lehet — s csak az álnokság gondolta ki
az ő megrontására, itt, Nagyságod szive előtt, anyám
emlékére eszküszöm. Ő árúlná el a hazáját?! Min
den lehetséges a földön, csak ez az egy nem 1
Visszafelé folyhat a Szamos, piros virág nyílhat a
fékét liliomtőn,, éjrélkör felsüthet az áldott nap —*1
de, hogy Zeyk Dénes hazája ellen fordulna, vagy'
hűtelenné válnék fejedelmi parancsolója iránt, meg
nem történhetik soha ...
Báthori azalatt, míg a leányka szerelmeséért
esedekelt, különös meghatottsággal és érdeklődéssel
nézett rá. Talán a bájos hajadon tetszett meg, vagy
más valakire gondolt. .. Mikor beszédét végezte,
ő is megszólalt:
— Nagyon szeretheted Zeyk Dénest, szép
húgom.
— Galambnak a párját, rózsának a levelét,
hitvesnek a férjét szeretnie kell, nagyságos feje
delem.
— Olyan biztos vagy abban, hogy vőlegényed
ártatlan és semmi része a cselszövésben.
— Bizonyos vagyok benne, mert, ha része
volna, én is tudnám. Hiszen enyém lelkének a fele!
— Ha mégis vétkes volna és én nem gyako
rolnék irgalmat?
— Akkor egy kegyet kérek csupán: zárattasson engem is melléje és, ha üt az óra, vele
együtt, végeztessen ki.
Báthori elmosolyodott, majd folytatta:
— Ha kegyelmet adnék, tennél-e fogadást arra,
hogy uradat hűségemben megtartod?
— ígérem és fogadom.
— Akkor legyen szabad Zeyk Dénes.
Ennek hallatára az esdeklő hajadon odaborúlt
Báthori elé, hirtelen elkapta a kezét, megcsókolta
és csak ennyit mondott:
— Köszönöm, a jó Isten fizesse vissza!
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Zeyk Dénes és gyönyörűséges arája egy óra
múlva már egymás karjaiban voltak és örültek az
életnek, örvendeztek a boldogságnak.
Geréb Zsigmond pedig hiába akarta a székely
nemességet felbiztatni, hogy fogjon fegyvert a zsar
nok és vérengző Báthori ellen — nem sikerült a
terve semmiképen, mert a Somodi-házban tejbenvajban fürösztötték s nem volt rá mód, hogy onnan
elmenekülhessen. Úgy őrizte az új menyecske, hogy
tán a halál sem bírt volna hozzáférkőzni az ő tudta
és beleegyezése nélkül. A mit Somodi Ilonka, a
leány Ígért Báthori Zsigmondnak, azt Zeyk Dénesné,
az asszony híven és szóról-szóra megtartotta.
Erdély rendei úgy határozták maguk között,
hogy a fejedelemnek meg kell házasodnia. Ha már
a szövetséget megkötötték a római császárral, illő
volna, hogy a Habsburgi családból egyik igazi
királyleány üljön Erdélyország trónjára. Nem is
volt ebben semmi akadály, Rudolf készségesen haj
tott a nemzet óhajtására, csak azt kötötte ki,
hogyha Báthori Zsigmond magtalanul halna el,
országa, a részekkel együtt, a magyar koronára
szálljon. Leányban sem volt szükség, akadt, a meny
nyit kivánt Báthori. Korra nézve, és mindenkép leg
megfelelőbbnek Mária Krisztina főhercegnőt, Károly
stíriai főherceg leányát találták. Az alkudozó Carillo
Alfonz, a fejedelmi udvar nevében mindjárt meg is
kötötte az egyezséget, sőt a hozomány minőségé
ben is megállapodtak.
Nosza, a mint Kolozsvárt megtudták az ered
ményt, lett öröm és vigasság a fejedelmi palotában.
A gyermekes gondolkozása' Báthori alig bírt hová
lenni a nagy boldogságtól, hogy* nemsokára felesége
lesz, igazi királykisasszony. Nógatta is a rendeket
tüstént, hogy az esküvő mihamarább leendő meg
tartását szorgalmazzák. A követséget hamarosan
összeválogatták, élére állitván Bocskay Istvánt s
azon utasítással küldötték büszke Bécs városába,
hogy Carillo útján a német császárral kötött szövet
séget ünnepélyesen megpecsételjék, ennek rende
zése után meg átránduljanak a gráci hercegi udvarba,
megkérvén ott Mária Krisztina hercegkisasszony
őfenségének kezét Báthori Zsigmond erdélyi feje
delem őnagysága számára.
Az 1594-ik esztendőben, karácsony táján, díszes
lovagcsapat vonult ki Kolozsvárról, a nép üdvrival
gása között és jókívánságától kisérve. Mindenki,
még a kis gyermek is tudta, hogy hová mennek.
Még a pogácsaárúló kofák is arról beszéltek, imé,
leánykéróbe mentek a nemes urak s nemsokára
lesz fejedelemasszonyuk is. Azt is akarták tudni:
milyen lehet? Szőke-e, vagy barna, karcsú-e, vagy
kövér, kék-e a szeme, vagy fekete? Mert, hogy
szépnek és jónak kell lennie, az bizonyos, annyit
a maguk tudatlan eszével is beláttak. Mert hol van
királyleány, a melyik ne volna szép és ne volna
jó? Rózsavízben fürösztik, tündérek öltöztetik és
csak marcipánnal, meg harmatos vízzel él.
A gráci várkastélyba, Károly herceg udvarába
szintén eljutott a hír. A szőke hercegkisasszony
megtudta, hogy aranyhaját immár más is simogat
hatja, nemcsak apja, anyja; halavány arcát meg
cirógathatja egy ismeretlen, idegen férfi, ajakát
megcsókolhatja, habfehér vállára a karját ráterítheti.
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De vájjon ki lesz ez az ismeretlen lovag és
milyen? Olyan-e, milyet ő ábrándjaiban elképzelt,
a milyen éjszakai álmában megjelent előtte? Deli-e,
mint a sudár fenyőfa, melynek dereka még a szél
vészben sem inog? Karjai izmosak-e, melyekben a
kard és lándsa oly könnyen forog, mintha pehely
volna? Arca büszke és parancsoló-e, szemei tüzesek-e,
tekintetében látszik-e szerelem és jóság? Mert, ha
nem lesz ilyen, csak a testét viheti magával, azt
már árúba bocsátották neki, de a szivét nem adja
oda. Övé lesz, de csak félig, egészen sohasem. De,
ha az jön, a kit vár, — oh akkor odaborúl a keb
lére, belemosolyog két szemébe, ajakát odanyújtja
csókra és titkon, szemérmesen a fülébe súgja, hogy
szereti véghetetlenül, övé teste-lelke s még a sír
ban is csak róla fog álmodni.
Naponként az ablaknál üldögélt, aranyat hím
zett bársonyra, vagy hárfája mellett epedő, szerel
mes dalokat énekelt. Búbánatos, sóvárgó népdalokat,
melyben a leány türelmetlenül és óhajtva várja
szeretőjét, de hiába, hiába.
Feslett már a hóvirág a várhegy oldalán, a
tél zordonsága enyhülni kezdett, a Mura tüköréről
leolvadt a jég. Tavasznak indult az idő, mikor a
virágfakadással ébred a szerelem is, mikor az üde
illatos levegő tele van sóhajjal, ábrándos, vágya
kozó sóhajjal.
A várkapú bástyáján, hol a hírnök őrködött és
jelt adott, ha vendég érkezett, kürtharsanás riadt.
A szemlélődő leánykát magához térítette e zaj.
Gondolataiból felébredt és végignézett a várba
vezető széles utón: ugyan kit hozhat a jó szerencse.
Kis csapat, . számra harminc-negyvenen, vonult a
kastély felé. Könnyű ügetéssel haladtak, kardjuk
gyémántján és drága ékköveiken a napsugár inger
kedve, nevetgélve játszadozott. A mint közelebb
értek és a távolság homályából kibontakozva, felismerhetőbbekké váltak, Mária Krisztina arcát el
futotta a vér, szive gyorsabban kezdett dobogni,
valami sajátos sejtelem azt súgta, hogy érette jön
nek. A nehéz bársonyfüggöny mögé húzódott és
onnan nézte a bevonulást. Mesebeli lovag vala
mennyi, káprázatos, gazdag öltözetük fénye még
daliásabbá, szebbé varázsolja őket. De valamennyi
között legdélcegebb, szemnek és szívnek leginkább
tetsző a vezér, a ki nem látszik már túlfiatalnak,
de férfinak, erősnek, hatalmasnak... Oh, ha ez
lenne ő, ha ez kérné élete társául halálig — ehhez
menne, menne gondolkozás, megfontolás nélkül,
oda, a hová hívná. Milyen könnyedén ugrik le
paripájáról és kényesen dobja kantárát az elésiető
csatlósnak, minden mozdulata milyen ruganyos,
úrias, előkelő, meglátszik, hogy fejedelmi vérből,
való.
E pillanatban halk ruhasuhogás szállott feléje.
Édesanyja, a főhercegasszony közeledett.
— Kedves leányom — szólította meg — az
erdélyi fejedelem jött leánynézőbe. Siess, öltözz át,
hogy elfogadhasd.
A hercegnő arcán az öröm pirossága jelent
kezett, tekintete mosolygott.
— Igen, anyám, a mint parancsolod, — felelt
— egy óra múlva rendben leszek és kész vagyok
a fejedelmet fogadni.
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— Köszönöm, gyermekem. Nem oktatlak, hogy
mit cselekedj, tudni fogod magad is, hogy a jelen
alkalom minő magatartást kíván tőled.
— Meg leszel elégedve, anyám.
A főhercegasszony távozott, Mária egyedül
maradt.
— ő az, mégis csak ő. Istenem, áldalak érette !
Nem lehet máskép, mert, ha maga a fejedelem
jött látogatóba, őt illeti a vezér helye, — így sut
togott magában, reménykedve, boldogan a szőke
hercegkisasszony.
Minő kegyetlenség, hogy a csalódás ép akkor
jön, mikor a hit és remény legerősebb és irgalmat
lanul összezúz hitet, reménységet, boldogságot!...
A magyar küldöttek elé maga Károly főherceg
sietett, a házigazda vendégszeretetével és szívé
lyességével üdvözölte őket. Bocskayt megölelte, a
többinek kezet nyújtott. Nagy kitüntetés volt ez is;
hogyne, mikor nemes uraimék maguknál nagyobb
urat még nem láttak, egyedül a fejedelmet, de az
vagy öccse, vagy sógora, vagy valami ija-fija [volt
egyik-másiknak, a kivel bizony, ha úgy hozta a
mulatság sorja, el is tréfálkoztak, vagy borközi
állapotban letegezték, meg leöcsémuramozták, a
miért nem haragudott egy csöppet sem, de nem
is tehette, mert igazat mondott a jókedvű atyafi.
Hanem itt ? Az már egészen más. Ennek az atyafisága bíborban született s királyok három országban
és akkora a hatalmuk, hogy még a pápát is lete
hetik, ha nekik tetszik. Itt aztán nem lehet komázni, hanem alázatosan fejet hajtani és hálatelt
szívvel, jobbágyi hódolattal el|ogadni . a fenséges
kezet, melyet legkegyélmesebbéfi feléje nyújtanak.
Jóelőre meg volt mondva mindenkinek; hogy az
uralkodó-rangú urak kácsóit ne merjék keményen
megszorítani, mert az nincsen ilyen paraszti durva
sághoz szokva s eszébe jusson a nagy megtisztel
tetés alatt egyenként, hogy nem a zsellérjével, sem
a korhely cimborájával nem parolázgat, hanem a
Habsburg-dinasztia egyik fenséges tagja emeli magá
hoz azon kitüntető szívességgel, hogy le méltóztatott
ereszkedni hozzájuk.
Nem is történt semmi baklövés. Az erdélyi
urak maguk sem hitték volna, hogy ilyen könnyű
és minden nehézség nélkül el lehet sajátítani a
nyugati civilizációt.
Az első köszöntésen átesve, bevezette a fő
udvarmester a követséget a hercegi pár elfogadó
termébe. A herceg velük maradt állandóan, szinte
látszott, hogy mutatni akarja, milyen szívesen lá
tott vendégek. Hogy is n e ! Nem mindennap jön
fejedelmi leánykérő a házhoz. A leány, akármilyen
magas rangból legyen is, mindig eladó, a kérő pedig
— hátha még fejedelem! — mindig kedves a
leányos apa előtt.
Az udvari cselédség különféle ételeket és ita
lokat hordott széjjel a jövevények között s maga
Károly kínálta gyöngéd erőszakkal vendégeit, hogy
egyenek, meg igyanak ebből is, abból is. Az erdé
lyiek nem nagyon ldnáltatták magukat s ha a
hercegasszony látta volna, hogy minő pompás étvágygyal fogyasztanak mindent, büszke lehetett
volna a főztére, vagy a szakácsára.
Jó másfélórai várakozás múlva egy bársonyba
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öltözött lakáj kinyitotta a nagy, kétszámyú oldal
ajtót és jelentette:
— A főhercegasszony és Mária Krisztina fő
hercegnő őfenségéik.
E jelentésre az urak felugráltak helyükről és
félkörbe állva, várták a fejedelmi hölgyeket. Elől
a hercegasszony, utána Mária lépett be. Mély meg
hajlással fogadták mind a kettőt ugyan, de mégis
látszott, hogy az érdeklődés az utóbbi felé fordúl.
A mint megnézték, valamennyien konstatálták, hogy
szeretnének Báthori helyében lenni és hogy Erdély
fejedelemasszonya lesz a legbájosabb Európa ural
kodónői között.
Miután helyet foglaltak a kereveten, a főudvar
mester egyenként bemutatta az urakat. Elsőnek
Bocskay Istvánt, a követség vezérét. Mikor neve
elhangzott, Mária hercegnő arca hirtelen elhalaványodott, szemei, melyek kiváncsi örömtől ragyog
tak, leejtették pillájukat és homályosokká lettek.
A hercegasszony lekötelező szívélyességgel bánt
Bocskayval. Úgy látszik, már tudta, hogy ez a leg
hatalmasabb ember, kinek keze jövendő veje sorsát
igazgatja. Meg akarta előre nyerni jóindulatát
leánya számára.
— Igen örvendek, hogy megismertem, — szó
lította meg édes-nyájaskodva.
— Fenség, nagyon kegyes.
— Oh, ne gondolja, hogy érdemén felül aka
rom dicsérni. Neve és tettei már régen ismerősök
előttem és higyje el, sajnálom, hogy eddig nem
találkoztunk.
— ,A sorsnajs ez, a mulasztása csak rám nézve
kellemetlen', főhercegasszonyom.
— Remélem, jól fogja érezni magát közöttünk.
— A hol ilyen kitüntető szívességgel látnak,
ott nem is érezheti máskép magát az ember.
Most Mária fordult hozzá:
— Herceg, hozta Isten!
— Bocsánat, fenség, herceg nem vagyok.
— G ró f. . .
— Gróf sem, fenség. Erdélyi főnemes vagyok.
— Ah, úgy ? Kegyelmetek között nincsen sem
herceg, sem gróf? Még báró sincsen?
— Nincs. Mi, magyar nemesek, egyformák
vagyunk valamennyien. Ugyanazok a jogaink és
kötelességeink.
— Az uralkodó-családnak sincsenek hercegi
tagjai ?
— Nálunk nincs uralkodó-család. Mi választ
juk a fejedelmünket és minden nemes azzá lehet,
ha a nemzet bizalma érdemesnek és méltónak
tartja. A mi hazánk szabad ország, szabad nemzet.
— Ah, minő jó és milyen boldogság lehetne
kegyelmetek között lakni, ha szerelem vezérelne
o d a. . .
— Meg fogja szeretni Báthori Zsigmondot,
fenség.
— Rokona neki?
— Nagybátyja vagyok.
— Mondja csak, milyen idős őnagysága?
— Huszonkét esztendős lesz.
— Még egész gyermek. Én már tizennyolc
vagy.ok, nem is illem hozzá egészen. Neki fiatalabb
kellene nálam.
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— Fenséged oly bájos, hogy-az évek száma
nem jöhet tekintetbe.
— Hízelegni is tud? Azt hittem az ilyen ke
mény magyar leventék nem értenek hozzá.
— Csak az igazat mondom.
— Állandóan a fejedelem udvarában van?
— Állandóan. Annyira megszokott már őnagysága, hogy talán meg sem tudna lenni nélkülem.
— Ha kiváncsi a válaszomra, megviheti feje
delmének, hogy hozzámegyek. De csak egy felté
tel alatt: ha kegyelmed jön érettem. Máskép nem!
— Ha fenséged kívánja, el fogok jönni.
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gitá vele a feje fölött függő kis óra porcellán szám
lapját. Két óra volt éjfél után. Nagy idő a serény
gazd’asszonynak, a ki kenyérsütő szándékkal van
és reggelire friss lángossal akarja megvendégelni
az urát.
Nem is késlekedett hát egy pillanatig se, ha
nem meggyújtá a pisla mécsest és sebtében egy
pár ruhadarabot öltött magára, a szép barna haját
pedig elkötötte menyecske-módra egy piros kendő
vel, mint a hogy illik ezt tenni annak, a ki dagasztáshoz készül.
A kis pufók-képű leányát — a ki vele aludt

A modori templom.

— Várom. Búcsúzáskor még találkozunk, addig
ne is igyekezzék felkeresni.
— Fenséges óhaja parancs előttem.
Elváltak. Bocskay nem értette ugyan ezt a
furcsa viselkedést, de súlyt nem tulajdonított neki.
A nő mind szeszélyes, gondolta. A fődolog úgy is
sikerült. Odaígérte a kezét és ez neki elég.
Három napig mulattak még a gráci kastélyban,
aztán útrakeltek és diadalmas örömmel vitték a
várva-várt hírt kincses Kolozsvárra.
(Folytatjuk.)

Kivándorolt boldogság.
Irta: F arkas M ihályné K e n e sse y G izella.

Boris asszony hirtelen elhatározással fölült
ágyában, elrántott a falon egy szál gyufát s a hogy
a kékes láng nagynehezen életre kapott, megvilá-

— óvatosan belyebb helyezte az ágyon, betakar
gatta a csíkos párnával s egy derült pillantást vetve
a másik ágyon szuszogó többi gyerekre, a mécs
esei kezében kisietett a konyhába.
Szorgoskodó kezei nyomán csakhamar élénk
rőzseláng lobbant föl a tűzhelyen s megvilágítá a
kis konyhát szegényes, de tiszta berendezésével s
aranyként csillogtatta a falhoz támasztott rézüstöt,
a család büszkeségét.
Az asszony egy nagy fazékban vizet helyezett
a tűz mellé s addig is, míg az megmelegednék,
sietett tájékozást szerezni magának a kovász álla
pota felül, melyet még az este gondosan bekevert.
Mert attól függ a sütés egész sikere és a jó kenyér
nagy tisztesség a házra.
Ahogy leemelte a párnát a teknőről s félre
hajtotta a hímes abroszt is, elégedetten bólintott
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fejével, mert íme, a barna liszt mellett ott terjen
gett a megkelt kovász, könnyű, kissé savanyú illatú
anyagával szinültig megtöltve a teknő végét. Csak
hiába, nincsen párja a friss komlónak, nem hiába
szedte a sövényen, őszi vasárnap délutánokon!
Mire sorjába állította a szakasztó-kosarakat —
a gazda fonta jó erős fűzfaháncscsal még házas
ságuk első idejében — s kibéllelte mindegyiket a
tisztára mosott, pirosszélű szakasztó-ruhával, már
meleg lett a viz is s csak éppen a kezét kellett
gondosan megmosni, aztán a dagasztáshoz fog
hatott.
Neki is dűlt ám istenigazában; recsegett, ro
pogott a dagasztószék izmos két karjának műkö
dése alatt, mígnem a liszt egy szép sima tömeggé
egyesült, mely cuppanó hangokat adott, mikor az
asszony ökleit kedvtelve belementé.
Mikor már elégségesnek vélte tésztája meg
munkálását s a fáradságtól kissé pihegve huzgálta
le ujjairól a tésztakeztyűket, a szeme csillogott,
fiatal arcát pirosra fösté gyorsan keringő, vére,
bizony akárki rajta felejthette volna a szemét és
őt látva, sok kényes uridáma a patika helyett talán
inkább a munkához folyamodik szépítő-szerért.
Most a szakasztás következett. Biztos szem
mértékkel fogott elő egy-egy kenyérre valót s szak
avatott, ügyes mozdulatokkal hempergette, gömbölygette kitartón, mert nincs annál csúnyább, mint
mikor a kenyérhéjja elválik a belétől. Milyen sze
rencse, hogy őt az édes szüléje — Isten nyugosz
talja a halóporában — még csitrileány korában
kioktatta a kenyérsütés minden , csínjára-binjára!
Lett vagy nyolc jó nagy kenyér — nem szá
mítva a vakarcsot s a cipót, mit a lángosnak félre
tett — biz az jól megkeményedik majd, mire az
utolsóra kerül a sor, de hát a puha kenyérben
nagyon is vígan szalad a kés,; nagy család mellett
mindennel takarékoskodni kell.
Beletelik még egy órácska, mire még a kemen
cét fűteni lehet, mi tagadás benne, bizony jól es
nék az alatt ledűlni egy kicsit még az Iluska
mellé, de az alatt épen meg lehet foltozni a Laci
nadrágját, hogy rongyosan ne menjen az iskolába.
Egy koránkelő kakas a szomszédból hangos
szóval már a hajnalt hirdeti s megerősíti elhatá
rozásában Borist. Miközben egy hajtű segélyével
élénkebb tevékenységre szítja a mécset, visszatér
a szobába s az ablak sarkából előveszi varrókész
letét, egy kicsiny, szalmából font kosarat, abban
egy kezdetleges mívű olló, darabka sárgaviasz,
valamelyes fehér és fekete cérna és egy gombo
lyag házifonál. Ez utóbbiba pár tű van beleszurkálva a legtermetesebb fajtából s az egész kész
séget kiegészíti egy lyukas rézgyűszű, a mely azon
ban kellő elővigyázat mellett még mindig haszna
vehető.
A tatarozásra szőrűit nadrág ott hever az ágy
melletti széken, rakoncátlan kis gazdája pedig
mélységes álmát aluszsza még a tarkahéjú vánko
son. A mint szőke fejét hátraszegi, nyitott ingéből
kilátszik izmos barna nyaka, össze-vissza karmolt
kis kezét ökölbe szorítja, homlokát ráncbavonja
— mint mikor birkózásra hívja a híres dalia — a
pajtásokat.
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Boris asszony mosolyogva felejtkezik kedven
cére, mert — mi tagadás benne — önmaga előtt
is titkolja, ez a gyermek élete fájának legelső haj
tása — mégis a legkedvesebb szivének. Ne Ítél
jetek, a kik nem tudjátok, hogy a legtökéletesebb
boldogságot, az asszonyi álmok gyönyörű teljesü
lését, az elsőszülött fiú hozza meg az anyja számára!
Azért a szive vérét adná a többiekért is s sze
retni való is a többi három is. A Jóska, a ki arcra
fordulva horkol kis bátyja mellett, a legjobb nótás
kis gyerek hetedhét határban, a kis pici Katica, a
kinek a fiúk ágyán lábtól keresztbe van vetve a
fekvőhelye, így alva nem sokat mutat, de ha majd
kinyitj a azt a két fényes csillagot, királykisasszony
nak is beillenék. Az Iluska, az most kezd petyegni,
nincs az a krajcáros-komédia, mely az ő kis mó
káival fölér!
Szép kis fészekalja biz ez, pedig mire majd
előbúvik a tavaszi pitypang — Borison és az urán
kívül más nem is tudja még — újra lekerül a
padlásról a tulipános bölcső. Jó az Isten, sok gye
reket ad a szegény embernek, hogy mire majd
kidől a munkából, legyen sok fürge fiatal kéz, a
mely kenyeret keressen neki s dolgozzék helyette!
Boris asszony azért nem is búsul, sőt a mint
serényen öltöget a fogyatékos világítás mellett
halkan dudolgat hozzá. A leánykori nótáskedvét
— mely híressé tette őt a faluban — úgy is meg
nyirbálta már a gond, de azért csak terem a szí
vében egy-egy dal, mint a hogy a mezők virága
kikel a silány talajból is.
Miért is búsulna? Épkézláb gyermekei, jóravaló dolgos ura van. Nem suttogó nénikék boronálták őket össze, maguk szive szerint lettek egy
másé, a rokonok panaszos kegyelmén élő árvaleány
s a nyalka béreslegény.
Azóta — lám ! — velük volt az Isten. Zsellérségre mentek, tehenet, majd kis házat vettek.
A teteje, igaz, csak szalmával fedett, de a falai
olyan erősek, megbírnák azok a cserépzsindelyt is.
A múlt őszszel meg két hold legelőt is szereztek,
annak az ára — igaz — nincs még kifizetve, de
csak egészség legyen, majd megkerül valahonnét
az is!
Most már a fűtéshez látott az asszony. Beleállt a konyha közepén levő lyukba, mely épen
szemközt volt a kemence szájának s onnan intézte
ezt a műveletet. Szegény ember nem tüzelhet
hasábfával, mindenféle törmelék, giz-gaz, kukorica
szár, száraz kóró is megteszi, Boris asszony is
ilyesmit halmozott föl nagy határral a konyha sar
kában s most abból tüzelget nagy béketűréssel.
Egy csajkos piszkafa segítségével készteti befelé
a lim-lomot, majd a szénvonóval időről-időre ki
húzza az elhamvadt perjét, míg nem a kemence
fekete oldalai lassan-lassan fehéredve áthevűlni
kezdenek.
Némi kis füst is támad ezenközben, hogy meg
ne fogja a szépen meszelt falakat, Boris kitárja a
konyha a jta já t; hűvös levegő árad be rajta, odakünn már erősen pittymallik s a kakasok most már
kórusban hirdetik, hogy a dologtévő reggel elér
kezett.
Ej ! A gazda ma ugyan eltalált aludni! A szom
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szédos istállóban — hol a kerékjászolba ágyazva
az ő fekvőhelye van — bőgve kéri már reggeli
abrakját a tehén s az éhes borjú is ugyancsak
rángatja kötelét, de csak nem felel reá semmi csititó hang. No, de nem csoda; egész nap fát irtott
szegény — a tuskó fejében — a raksádi erdőben,
csúnya nehéz munka az, csak hadd aludjék, a tehén
meg a borjú, ha később reggeliznek i s !
Boris visszatér őrhelyére a kemence elé s most
már a lángost süti; a peméttel gondosan kitaka
rítja a kemence közepit s odahelyezi a vékonyrasodort kenyértésztát a sütőlapáton. Aztán szem
fényvesztő gyorsasággal hol kikapja, hol beteszi,
küljebb húzza, megfordítja, ha hólyagosodni készül,
a tenyerével laposra veregeti, nem mindenki tud
ám helyes lángost sütni!
A mint ott ügyeskednék, egyszerre csak elsö
tétedik ám az ajtónyílás s az asszony mosolyogva
pillant föl, mert az urát véli láthatni, de helyette
nagy szűrébe burkoltan István bácsi tömzsi alakja
tolakodik be a konyhába.
István bácsi a családhoz való viszonyát te
kintve a gazda nagybátyja anyai ágon, foglalko
zására nézve pedig a falu érdemekben megőszült
baktere.
„’Csés jó reggelt adjon Isten hugomasszony !*
köszönt nyájasan, a sok éjjelezéstől rekedt hang
ján, no, meg nem egészen bizonyos, hogy már a
Kóbinál is meg nem fordúlt egy kis gyomorerősí
tésnek okáért. „Korán fölpillantottál, a mint látom!*
„Fogadj Isten! Épen jókor jött kelmed egy
kis frissen sült lángosra ! -Úgy-e megérezte a sza
gát?* szaporáz vissza a menyecske. „No, mindjárt
megkínálom, csak még a zsírt kenem el a tetején.
Szólítsa be inkább addig a Jánost, még ma nem
is láttam, nem szokása pedig ilyen hosszúra nyúj
tani az éjszakát!*
István bácsi egyik lábáról a másikra áll s
zavartan sodorgatja deres bajuszát; Keresi a sza
vakat mondandójához, pedig nem esett a feje
lágyára s egy-egy sikerült tréfáért se megy a
szomszédba.
„A Jánost? Már mint az uradat, galambom?*
hebegi végre, „alig hiszem, hogy az ma a lángosból ennék*.
„Csak nincsen valami baja?* riad föl Boris.
„Dehogy van és nem is lesz. Majd csak meg
őrzi a jóságos Isten! Kerül-fordúl egy pár hét,
aztán majd hírt ád magáról. Addig is köszöntet
téged is, meg a gyerekeket is.“
Az asszony féloldalt hajtja fejét s úgy néz a
szeme sarkából az öregre ; látszik az ajka jókedvű
rándulásából, | hogy kételyei támadtak az érdemes
férfiú józansága iránt.
„Úgy-e te most azt hiszed, hogy az a kis ital,
a mit az imént fölhajtottam, szól belőlem ? Magam
is jobb szeretném, ej, no, minek is bíznak ilyen
híradást magamféle öreg emberre ? ! Álltam én már
az orosz gyenerális előtt is, mikor 48-ban forspontba vittem a honvédtiszt urakat, aztán elcsíp
tek bennünket a portyázó csapatok, de ilyen mele
gem akkor se volt. Meg ne ijedj ám, kedves szógám, mert látod — jó az Isten és az urad a mit
tett, csak a ti jobbvoltotokért tette — milyen sárga
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lett az orcád, ülj le talán oda a vetőlyuk szélére.
Mit csűrjem-csavarjam, már csak kimondom: az
éjjel az urad kiszökött Amerikába!*
Két kezet összekulcsolva, remegő térdekkel
ült ott az asszony s értetlenül bámult az öregre,
az pedig most már nekibátorodva folytatá: Az Istók
Pali is, úgy-e milyen szerencsés lett odakünn, egyik
száz pengőt a másik után küldözi haza, félhelysessiót vásárolt már rajt’ a felesége. A Kis Gábor
egymásután minden testvérjének az osztályrészét
kifizeti az amerikai pénzen, mire hazajön, olyan
úr lesz a maga portáján, hogy maga a biró is
hozzáadja a leányát. Azért gondolta a te urad is,
hogy szerencsét próbál odakünn. Magad is tudod
— lelkem — hogy adósságra vettétek azokat a
kis földeket, Isten tudja meddig kellett volna még
itthon kuporgatnotok, míg igy hamarosan lehajlik
majd az ára. Egy-két év nem a világ, telik az idő
tökből, fiatalok vagytok még, a többit majd aztán
gond nélkül, boldogságban élhetitek. Azért nem
szólt neked előre, mert attól tartott, hogy te majd
nagy sivás-rivással eltéríted a föltett szándékától,
mert ilyenek vagytok ti asszonyok, hogy csak a
szivetekre hallgattok. Nagyon kellett vigyázni arra
is, hogy idő-nap előtt ki ne pattanjon a dolog,
mert az urak nem szeretik, ha a szegény ember
szerencsét próbál, ha neszét veszik, ki se eresz
tették volna az országból. Azért ment el titokban,
búcsúzás nélkül az éjjel, engem pedig megkért,
hogy vigasztaljalak meg. Olyan furcsán nézel, érted
úgy-e, a mit beszéltem?!*
Áz asszony a fejével bólintott csak; gépiesen
kihúzta a parazsat s bizonytalan kézzel bevetette
a kenyereket a kemencébe.
István bácsi elismerően nézte, mert tudta, hogy
a legnagyobb szívfájdalom sem elégséges ok arra,
hogy a szegény embernek egy sütet kenyere ve
szendőbe menjen.
„No, úgy-e belátod, hogy legjobb volt ez így,
okos asszony vagy te ! Talán bemennél ledülni egy
kicsikét, még el találsz esni. Majd ideküldöm az
ángyadat, hogy utánnatok nézzen!*
Az „okos asszony* pedig miután az öreg el
távozott, odatámolygott az ágyhoz, leveté magát
arccal a párnákra és sírt, sírt, keserves zoko
gással, hogy majd a szíve szakadt meg belé.
* * *
„Édes uram, miért tetted ezt velem*, búgta
mindegyre, „hogy tudtál itthagyni engemet éppen
most? Dolgoztunk volna éjjel-nappal, nem ettünk
volna egyebet fekete kenyérnél, de legalább együtt
lettünk volna. A nagy tengeren majd odaveszel,
vagy a sötét bánya lesz temetőd, de mi nem látunk
többé tégedet soha, soha se!“ Áz apró gyerekek
álmukból fölriadva, ijedten nézték síró anyjukat.
Szerencse, hogy a bölcs Mindenható az aszszonyi szívbe a nagy érzékenység mellé olyan nagy
erőt is adott, a hit képében. Boris asszony is,
miután elsírta első keservét, buzgó imádságban
keresett megnyugovást és nyerte vissza némileg
árva lelke egyensúlyát.
Mikorra már a résztvevő szomszédok, sirán
kozó nénikék jöttek, azzal vette elejét minden kár-
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hoztatásnak az urát illetőleg, hogy maga jelenté
ki. „Jól tette szegény János. Ha előre megkérdez,
akkor se beszéltem volna le, ha ő el tudta magát
szánni arra a sok szenvedésre, annak lesz az leg
rosszabb".
„Milyen keményszívű asszony!" súgtak-búgtak
az ángyikák, a kik nagy panaszkodást, jajveszé
kelést vártak.
A keményszívű asszony pedig az nap este
elővette a kopott imádságos könyvet, aminek az
első lapjára az édes anyja halála, meg a gyere
keinek a születésnapja volt följegyezve, s nagy
iromba vonásokkal ezt rótta bele:
„1900 október 15-ikén mentél el közülünk én
édes uram. Nem süt nekem a nap míg te vissza
nem jössz, akár tavasz se legyen addig énmiattam!
Adjon a jó Isten neked szerencsét, hogy baj nél
kül járhass a sok nagy veszedelmek közt, nekem
pedig erőt, hogy kétségbe ne essem és becsület
tel tudjam nevelni kicsiny gyermekeimet. És vezes
sen vissza minél előbb hozzánk. Ámen."
Mert Boris csak egy szegény műveletlen aszszony volt és nem tudott máskép könnyíteni a
kemény szívén.
* * *
17 nap kell ahhoz, míg a gőzhajó Hamburgból
elindulva New-Yorkban kiköthet. Tizenhét napnak
ugyanannyi keserves végeszakadatian éjszakája van,
a mit nagy lelkigyötrelmek közt töprenkedik át, a
ki a megbízhatatlan nagy vizen tudja hányattatni
kedvesét.
*.-*0**+'
Ez az idő épen elég volt. arra, hogy Boris
elfeledje a mosolygást és nagyon alázatos, tem
plomjáró asszonnyá legyen. Templom után bekopog
tatott a tiszteletes úrhoz s bocsánatot kérve meg
tudakolta, nem olvasta-é valamelyik újságban, hogy
egy Amerikába menő gőzös elsülyedt volna? Nem
volt semmi ilyes, eddig már talán meg is érkezett,
a mint alkalmazást talál, megírja biztosan, hogy
van, mint van a János.
A kökénybokrok kék bogyóit az árokparton
már megcsípte a korai dér, mire csakugyan hozott
a sánta levélhordó egy amerikai bélyeggel ellátott
levelet „Bognár Jánosnénak, az én asszonyomnak".
A mint a könyein át kibetűzte, az volt benne
megírva, hogy ne haragudjék, a miért búcsúzás
nélkül ment el az ura, de így gondolta legjobbnak.
Ne is búsuljon semmit se miatta, mert igaz, hogy
útközben igen sokat szenvedett a tengeri nyava
lyától, de most már szárazföldön van és szeren
csére mindjárt munkát is kapott egy kőszénbányá
ban. Másfél dollár a napszáma, a mi pénzünkben
az több mint hat korona. Ilyenformán egy-két év
alatt tisztázhatják magukat s békességben élhet
nek itthon. A mint együtt lesz ötven dollár azt
rögtön hazaküldi, mert a zsidótól titokban ennyit
vett föl a házra útiköltségnek. A vége ez volt:
„Küld minél előbb ezen levelem mását, a cimet
így írd: Bognár János Kelaires. Kordstreet. Ame
rika H. S “.
S a levél „mása" mit a szegény asszony
ákombák betűkkel írt, találomra másolgatva ideoda a borítékra, hol vezeték, hol helynevet, cso
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dálatos módon mégis oda talált a messze idegenbe,
az ismeretlen magyar munkás kezeihez.
Öröme telhetett benne, mert nem volt abban
egyetlen szemrehányó szó s e : Ha így gondoltad
jónak, én belenyugszom. Bár csak inkább még is
a napvilágon dolgoznál, úgy féltelek ott a sötét,
hideg föld alatt. Este-reggel mindig imádkozom
érted a gyerekekkel. Még az Iluska is sokat em
leget, esténkint kitipeg a kert alá s elnéz az or
szágúton, hogy jössz-e már fejszével a válladon?
Aztán mind nagyon elszomorodunk, a vacsora se
kell, mivel hogy te nem jössz, se ma, se holnap !
Az Isten vezéreljen minél előbb haza! Én a pénzt,
a mit majd küldesz, az utolsó fillérig megtakarí
tom, a mire nekünk kell, azt majd megkeresem én.
Csakhogy minél hamarabb itthon lehess. A Lacit
ma igen megdicsérte a tanító úr, mivel olyan jól
tud fejbül számot vetni, a borjút pedig eladtam
30 pengőért. Ezzel maradok hűséges feleséged —
Boris".
És azontúl is, ha jöttek, ha mentek az Óceá
non át, minden 2—3 hónapban egyszer a szegény
házaspár levelei, magukfajta embereknek se pénze,
se érkezése gyakori levelezésre, ilyen maradt a
hangja mindegyiknek. Jó hiradás, bíztatás a férfi
részéről, titkolt bánat, megadás az asszony soraiban.
Még a mikor a nagy megpróbáltatás órája el
érkezett is, mikor az asszonyember rettenetes kínok
között küzködik a halálmesgyéjén egy új életért,
még akkor se tört ki ajkán a szemrehányás: Miért
eresztetted el a kezemet, mikor rajtad kívül nincs
más védelmezőm ?! Hátha most halotthíremet hal
lanád, árváidra ki viselne gondot?
É helyett alig hogy föllábadt, megírta az
urának:
„Megsegített a jó Isten, szép kis leányunk van.
Nem olyan erős, mint a többi volt, de épkézláb,
étkes kis gyerek. Teréziának kereszteltettem, mivel
hogy Terézia napján, október tizenötödikén mentél
el közülünk. Majd kis Terusnak hívjuk. A Lajos
sógor kis Veronka leányát, a ki Virágvasárnapján
gyónik először és ezzel kikerül az iskolából, meg
fogadtam dajkának, hogy én eljárhassak napszámba
a nyáron. Azt gondoltam, hogy az üsző-borjut meg
nevelem; tehénképen majd többet adnak érte. Akkorra
már meg is jössz talán!"
De bizony már háromszor szomorkodta át
egyedül a karácsonyestét az árván maradt család,
de a földek ára még mindig nem volt együtt. Jött
ugyan helylyel-közzel egy-egy utalvány 50—60
dollárról az asszony nevére, de az egész összeg
lassan kerekedett ki.
„Mégse olyan Eldorádó ám ez az Amerika",
magyarázta leveleiben János „Ha sokat keresünk
is, de kétszeres ára van élelemnek, ruhának. Van
rá eset, hogy hónapszámra a készből élünk, mert
sztrájkolni muszáj, nem szabad munkát vállalni.
„Ugy-úgy! Csak végy mindent készpénz gya
nánt" nyelvelt a Kaczkiás Julis, a falu másik „ame
rikai asszony“-a, ki tudja, milyen vígan élik vilá
gukat ott Girgáziában, a te urad is, az enyém is!
Még azt is megérjük, hogy ott újra megházasod
nak!" S ezzel a gyanúval könnyítvén lelkiismere
tén, ugyancsak könnyen élt a szép menyecske; az
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Amerikából kapott pénznek csak egy részét rakos egyedüllétben, mert még gyermekeiben se telhetett
gatta bíz ő a posta-takarékba, a többi elkelt gom igazi kedve, a sok nagy gond miatt. Vájjon hoz-e
majd áldást a pénz, a melynek ily nagy ára volt?!
boscipőre, selyemkendőre, ropogós viganókra.
Nem igy Boris. Ő szentségtörésnek tartotta És az ura, ha valahára mégis megtér, vájjon lesz-e
volna az ura keserves szerzeményéből másra, for hozzá olyan hűséges nagy szeretettel mint annakdítani, ha csak egy fillért is, mint az adósság tör előtte, vagy mérhetlen távolság lassan-lassan elhilesztésére. Egyik foltot a másik után vetette visel degíté a szívét is tőle? Megéri-e ezt a viszont
tes ruháira és törte magát nehéz munkában, hogy látást és ha igen, mit fog a férfi majd először mon
csak a gyerekek szükséget ne lássanak. És várta, dani az asszonynak, a ki érette biísult mind e hosszú
időkön át?! Ahogy mindezt elgondolja egyik nagy
várta, szívszakadva az urát.
Pedig Bognár János még akkor se jött haza, könycsepp a másik után gördül le vászon köté
mikor már az adóslevelet is visszakapták, mivel nyére.
Odakünn a házőrző eb egyet vakkant s mint
hogy a tartozás az utolsó fillérig rendben volt már.
ha léptek zaja hallatszanék. Boris fölriadva neszei,
Megszállotta a pénzszerzés ördöge.
„Már csak itt maradok még egy darabig," olyan ijedős lett mostanában. Vájjon ki lehet? Nem
írta, „most már felügyelő vagyok a bányában s járhatott itt a napokban, mert lám, megbotlott a
15 dollár a hetifizetésem. Milyen jó lesz, ha a padlásfölj áraihoz támasztott létrában s mégse lehet
házunkat cserépre vehetjük, a szomszédos telket idegen, mert biztos léptekkel jön a sötétben is
végig a tornácon s tapogatás nélkül megtalálja a
meg mindig szerettem volna —“
Laci már a legnagyobb diákok között vereke konyhaajtó kilincsét. Égy őrült reménység az aszdett a falusi iskolában, már az Ilus is kétszer irt szony szívébe kergeti minden vérét. Fölugrik, ro
újévi köszöntőt a messze Amerikába s a kis pösze hanna, de lábai megtagadják a szolgálatot, az
Tercsi még mindig hiába tudakozódott az „édet-apa“ asztal szélébe kapaszkodik, hogy el ne essék,
után, a kit annyit emlegetnek édes anyja s kis ekkor föltárul az ajtó és belép rajta — az ura !.
Nem az az egyszerű parasztember, a ki öt év
testvérei, de a kit ő még sohase látott.
István bácsi még é l; tüskés bajusza fehér lett előtt távozott; egy féligmeddig uras ruházatú, kissé
azóta, a feje kissé reszketős, de azért kis makra meggörnyedt alak, valami idegenszerű van a nézé
sében, de azért a Bognár János vonásait viseli s
pipája még mindig ott lógg fogatlan szájában.
El-el néz Borishoz s tesz-vesz a ház körül. az asszony repeső örömmel ismer várvavárt férjére.
Ijesztgeti a vásott gyerekeket: „Várj esak ! Meg
„Megjöttem 1“ köszönt az ember és csak bámul
jön apátok, aztán majd kikészíti a bőrötöket 1“ az asszonyra, a ki reszketve, gondoktól megvisel
Közben megszögez egyet-mást, szecskát vág, kuko- ten áll .előtte s_ önkénytelen s%pla<j ki ajkán a kel
| | ricát morzsol, e mellett titkon nézi Boris mindegyre lemetlen meglepetés felkiáltása „Ejnye, te szegény,
halványodó arcát.
de megvénültél!" * -?
Egyszer aztán nagyott gondol, hazamegy leszedi
Megöleli, meg is csókolja aztán és az asszony
a mestergerendáról a rozsdástollat s a beszáradt a mint vállára borúivá sír, egy szóval se mondja:
tintás-üveget,, majd keres egy tiszta lapot a kalen- „Temiattad lettem ilyenné — “ de azért ez a szó,
dáriomban — más papiros féle szegény ember mint egy fájós tövis, benntört a szívébe, mert nem
házánál nem igen akad — s neki fohászkodik a így képzelte a hosszú távoliét után a viszontlátás
levélírásnak
első jelenetét.
*
„Édes öcsém! Most már talán elég lenne a
* *
pénszerzésből, mert majd olyan kárát találod látni,
hogy ríva nézel utána. A feleséged igen beteges
Piros cserépzsindely fedi már a Balog János
forma, a sok gondba, bánkódásba miattad. Ne írd háza tetejét; új kamara is épült, az ablakok na
meg előre, mikor haza jösz, hogy ez a szegény asz- gyobbra lettek vágatva s az istállóban három tehén
szony ne is tudja, mikor azon a veszedelmes utón is bőg. Méhes is készül hova-tovább, a deszkák és
vagy. Az ördög vigye az Amerikádat, még azt is a gerendák már meg vannak hozzá hordva az udva
ki oda először kikujtorgott. Szerető bátyád István." ron. A ház előtt kerekes kút díszeleg, az újdonatúj
Elvitte a postára, nem sajnálta még a 30 filléres vödör abroncsa, mintha ezüstből volna, úgy csillog
bélyeget se reá, pedig azon az áron éppen öt reg a tavaszi napfényben. Tellett mindenre az amerikai
gel lehetett volna fölmelegedni".
pénzből, sőt a korcsmárá is tellik még legalább
*
egy ideig, mert oda bizony a János mióta megjött,
*
*
mi tagadás benne, sűrűn ellátogat. Megszokta oda
Téli-est van,zimankós téli-este. Odakünn fagyos künn, megszenvedett érte eleget, miért sajnálná
szél süvít s meg-megrázza a kis ház ablakát. Oda magától azt a kis italt s mindig akad valami jó
benn még ég a világ, s egy rokka egyhangú berre cimbora, a ki a megosztott vendégség fejében buz
gése hallatszik. A gyermekek már mind alusznak, gón hallgatja fontoskodva előadott élményeit.
csak Boris fon még szorgalmasan. Az asztalon
Nem érzi már magát oly jól otthon, mint
kiterítve egy újságlap fekszik — mindig elkéri a annakelőtte, valahogy szűk lett neki ez a kicsiny
jegyző uréktól, a hova mosni jár, s újjával kisérve világ, a gyerekek mintha elszoktak, elidegenedtek
a sorokat, azt böngészi benne, nem történt-e volna tőle, az asszony is olyan göthös, szomorú,
odaát valami bányaszerencsétlenség?! Öt éve tart hej, pedig milyen pajzánkedvű, tűzrőlpattant me
már ez az izgalmas élet, teljes öt esztendeje! Fia nyecske volt annak előtte!
talságának legszebb ideje telt el azóta örömtelen
Veszedelmes dolog egy asszonynak azt mon
.
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dani, hogy vénül, mert olyan semmiségen múlik el
olykor minden életkedve!
Egy nyájas szótól talán újra fölvirágzott volna
Boris, most vénül szemlátomást, több oka is lehet
erre, bár nem panaszkodik senkinek. Ott üldögél a
tornácon és sütteti magát a tavaszi verőfénynyel;
olyan fázós mostanában és hamar elfárad. Ünnep
lőbe van öltözve, ép most jött a délutáni könyör
gésről, még az énekeskönyve is nála van.
A gyerekek ott huzakodnak az utcán vadonat
új posztóruhájukban, s dicsekednek az irigykedő
pajtásoknak a fényes cifrasággal, a mi kalapjuk
mellé van tűzve. Az apjuk hozta Amerikából, valami
munkás-jelvény lehet. A kis Tercsi az anyja körül
ténfereg.
Odaballag hozzájuk István bácsi, szorgalmasan
szipákolva pipáját.
„Hát a János?" kérdi, csahogy szóljon. „Ta
lán elment valamerre ? Nem láttam már délelőtt
se a templomban!" De megbánja rögtön a szót,
mert a kotnyeles kis leány közbeselypit:
„Apa a tocsmába van, ebéden is ott volt!"
Az asszony pirulva mentegetődzik: „Igen, azt
hiszem az árendás-földek miatt van beszédje a
korcsmárossal!“
Az öreg ember és a sápadtképű asszony szo
morúan néznek egymásra s bár nem mondják ki,
együtt érezik, hogy a boldogság, mely olyan ott
honos volt a szalmafödte házban, elköltözött az
egyetértéssel és józan munkásélettel együtt a cserépfödeles hajlékból!

Egy szegény árváról.
Tanulónak, kis koromban
Meglehetős szegény voltam.
Napról-napra csak úgy éltem:
Félig kegyelem kenyéren,
Félig sokszor szomjan, étien.
Gazdag fiú ült mellettem,
A kit bíz' én irigyeltem.
Irigyeltem a módjáért,
Folt nélküli kabátjáért,
S a tanár sok, jó szaváért.
Hanem egyszer, beszédközben
Valahogyan reájöttem:
Hogy a rang, és módos élet
Nekem így nem kellenének,
— Hogy nincs anyja szegénykének!
• És azontúl én mellettem,
Ülhetett még selymesebben I
Én a foltos kabátomban:
Csak szépen haza gondoltam,
S százszorta gazdagabb voltam!
SZABOLCSKA MIHÁLY.

az.

Modori képek.
Evang. egyházunk templomait külső felesleges
pompa és disz nem ékesíti, mert az Istennek háza
nem a szem gyönyörködtetésére, hanem az Isten
nek lélekben és igazságban való imádására szol
gál. Az igének tiszta hirdetése a közös áhitat, a
hitbuzgóság és az Úrnnk szolgálata avatja azt iga
zán az a r hajlékává, szentté. Azonban egyházunk
nem száműzi teljesen templomaiból a művészetet,
de belőle megtart annyit, a mennyi a vallásos han
gulat felébresztésére és ébrentartására jó hatással
van. így minden templomunkban megtaláljuk az
oltárképet, mely Jézus életének valamely fontos
mozzanatát — az úrvacsora szerzését, a Getsemanekerti jelenetet, kereszthalálát, mennybemenetelét
stb. — ábrázolja, hogy a hívek az Úr hajlékában
való megjelenésükkor szemeiket a képre függeszt
vén, hálaadással emlékezzenek meg a megtartó
Krisztusról. Érezzék át sziveikben újból és újból a
benne megjelent isteni kegyelem és az ő végtelen
szeretetét, melyet kiárasztott az egész világra.
Lutherünk maga is szerette az oltárképet, különösen
ha az az úrvacsora szerzését ábrázolta.
Olvasóinknak jelen alkalommal a modori ev.
templomot s áhitat keltő művészi oltárképét mutat
juk be. Modor a történelemben már régi idő óta
szereplő város, lakosainak csekély száma dacára I.
Miksa császár alatt megkapta a szabad királyi város
jellegét, régebben gymnasiuma is volt s Mohi Illés
és Torkos Mihály idejében pedig superintendensi
székhely. Lakosai ma is hiterős, buzgó evangélikusok.
Jónevű leányiskoláját más alkalommal már bemu
tattuk olvasóinknak.
A templomi oltárképet Székely Bertalan, jelen
leg budapesti festőiskola igazgató, hírneves festő,
készítette. A gyülekezet negyven és egynéhány éve
új templom építését határozta el, azonban a maga
erejéből a költségeket fedezni teljesen nem tudta s igy
igénybe vette más gyülekezetek kegyes híveinek
adományait is. A hitbizottság és áldozatkészség
végül is felépítette a templomot s most már csak
az a kívánság beteljesülése maradt hátra, hogy
az Úrnak új, szép hajlékát művészi oltárkép is
díszítse. A gyülekezet buzgó nőtagjai hosszú ideig
lankadatlan szorgalommal gyűjtögették e célra az
adományokat, nüg végül is 600 frt állott rendel
kezésükre. Ekkor a gyűjtést beszüntették s a gyüle
kezet valami jónevű festő után nézett. Hollerung
lelkész testvére Budapesten tartózkodván, Heuszelmann Imre műépítészhez fordult tanácsért, ki mele
gen ajánlotta az akkor még fiatal művészt, Székely
Bertalant. Székely teljes megelégedésre el is készí
tette az oltárképet, mely a tengeren járó Jézust
ábrázolja a meggyöngült hite miatt már-már elsülyedő Péterrel. Ezt a jelenetet Máté ev. 14, 22—
33-ban találjuk feljegyezve. Jézust a vizen járva
a tengeren hajózó tanítványaihoz közeledik az
éjszakának negyedik részén, a tanítványok a homály
ban nem ismerik meg az Urat s megrémülnek a
csodás jelenség láttára, azonban Jézus megnyug
tatja őket: „Bízzatok, ne féljétek, én vagyok". A
szózatra szertefoszlik lelkűk aggodalma, sőt Péter
kéri az Urat, parancsoljon, hogy hozzá mehessen.
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Jézu s a ten geren . (Modori oltárkép. Festmény Székely Bertalantól.)
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Jézus magához hívja Pétert, ki a hajóból kiszállva
a víz felett közeledik a Mesterhez. E közben fel
támadt a szél, mely felkorbácsolta a habokat s
Péterben a félelem s az életösztön legyőzte a hitet
s kételkedésében sülyedni kezd a tengerben. Vesze
delmében Jézushoz kiált segedelemért: „Uram tarts
meg engem*. És Jézus kinyújtván az ő kezét,
kiemeli a vízből s megmenti tanítványát. Ezt a
jelenetet örökítette meg Székely Bertalan igazi
hűséggel.
A képen a reggeli homályban, a háborgó ten
geren biztosan járó Jézus alakja áll az előtérben.
Fürtéit s palástját a feltámadot szél lobogtatja,
melyet balkezével tart össze mellén. Segélyre nyúj
tott jobbjába fogódzik a vízben alámerülő Péter.
Jézus biztató, jóságos, de egyúttal feddő . tekintettel
néz a hitében megingott tanítványára: „Oh kicsiny
hitű, miért kételkedtél?*, míg Péter arca az Ur
Jézusban való feltétlen bizodalmát sugározva vissza.
Az oltárkép mély benyomást tesz a vallásos szem
lélőre s önkéntelenül nyílik meg láttára a templom
ban segedelmet könyörgő' hívőnek ajaka Péternek
szavaira: „Uram tarts meg engem ".....
Törtéli Lajos.

Egy pozsonyi lelkész pöre a XVII.
században.
A pozsonyi evangélikusok küzdelmeik hosszú
során tekinthetek végig és már azzal is dicsősé.. get szereztek maguknak„Jiogy nnszta létüket, meg
tudták menteni. Ezeknek közvetlen hatása alatt és
a protestantizmus igazi szeretetétől áthatva oly célo
kat kellett volna jövendőbeli küzdelmeik tárgyául
kitűzni, melyeknél fogva szerény egyházszervezetü
ket kifejleszszék, polgári jogaikat megtartsák, er
kölcsi és anyagi erejüket gyarapítsák.
Sajnos azonban a legközelebbi jövőben a
küzdelemnek ez a fenkölt jellege nem volt meg:
erejük személyes torzsalkodásokban forgácsolódik
szét, tekintélyük kifelé hanyatlik, ellenállásuk fel
felé elvi álláspontjuk tisztaságát elveszti, intéz
ményeik bomlanak, hitéletük meglazul.
Ezen jelenség nem csak a pozsonyi evangéli
kusoknál észlelhető, hanem a legtöbb magyaror
szági egyháznál is, s részben országos, sőt egye
temes jelenségekkel hozható kapcsolatba, de jórész
ben vádolnunk kell a pozsonyi evangélikus vezető
férfiak rövidlátóságát, szűkkeblűségét és kötelességmulasztását is.
A legkiválóbb módon mutatja ezen állapotot
az ú. n. Krumbholtz-féle per. Főszerepvivői ezen
pernek Roessler Farkas András és Krumbholtz
Keresztély voltak, amaz a pozsonyi egyházközség
nek 1684-től fogva felügyelője, ez pedig 1690-től
fogva lelkésze.
A belső okok, melyek miatt a nagy szenve
délyességgel folytatott viszálykodások kitörtek és öt
éven át folytak, azon körülményekre vezethető vissza,
hogy a pozsonyi ev. egyház világi főemberei az
egyházi élet vezetését teljesen a maguk kezébe
akarták ragadni és a lelkészeket a saját akaratuk
eszközévé tenni. Bizonyos kyriarchikus törekvése
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ket látunk tehát Pozsonyban is, melyek nem egy
szer mutatkoztak ezután is kevesebb nyíltsággal
egyházunkban. A lelkészek természetesen egy bizo
nyos határig kénytelenek voltak a világi elem befo
lyását megszivelni, de midőn ez odáig törekedett
érvényesülni, hogy bírálat tárgyává tették egyházi
beszédeit a lelkésznek és utasításokat adtak neki,
mihez tartsa magát beszéde szellemének irányítá
sában, a lelkészek ezzel szemben kemény ellenállást
fejtettek ki. Ezen elvi háttér mellett az alkalomnak
csakhamar be kellett következnie, a midőn mind
két elvi álláspont egy-egy vezető személyhez fűződve,
az egyházközség nem nagy dicsőségére belső viszály
kodás marcangolta az amúgy is sok vészt kiállott
pozsonyi evang. gyülekezetét.
Az alkalmat pedig Krumbholtz Keresztély lel
kész egyházszónoklatai adták meg. Krumbholtz
nagytudományú, ifjú, heves véralkatú, vélt igazához
a végletekig ragaszkodó férfiú volt. Mint kiváló
szónok nagy népszerűségnek örvendett a közép és
alsóbb rendű polgároknál. Azonban különösen a
bűnök megbélyegezésénél néha elragadta szónoki
hevesség. Minthogy pedig a népnek megvan a haj
lama, a még oly általánosan tartott beszédekben
is személyes vonatkozásokat keresni,, a közvéle
mény egyrésze Krumbholtz beszédeiben támadást
látott a vezető világi főemberek ellen s titkon
rokonszenvezett is e miatt Krumbholtzzal. De e
vezető férfiaknak sem lehetett közönyös a dolgok
ilyetén folyamata, mert nem csak személyökben
érezték magukat megbántva, hanem nélkülözniök
kellett azon tekintélyt is, melyre az egyház ügyei
nek vezetésében okvetlenül szükségük volt. Mint
hogy azonban Krumbholtz soha sem nevezett meg
beszédeiben senkit, s így a támadást joggal magára
vonatkoztatottnak sem állíthatta, nagy elővigyázattal kellett eljárni. Bizalmas összejövetelt tartott
tehát Roessler felügyelő és nehány tagja a conventus minornak, a kik ugyancsak sértve érezték magu
kat Krumbholtz beszédei által s abban állapodtak
meg, hogy kérelmet intéznek a konvent útján a
lelkészekhez általában, mely szerint az ú. n. elenchus reálist egyáltalában szüntessék be egyházi
szónoklataikban. A lelkészek hivatkoztak arra, hogy
az elenchus reális, vagyis a bűnök ostorozása a
bűnös személy megnevezésé nélkül, bizonyos mér
tékkel és a körülmények bölcs tekintetbe vétele
mellett az egyházi szónoknak kötelessége, ebben
pedig magukat a világ férfiak részéről korlátozni
nem engedik, mint a kik nem is tudják megítélni,
mi a különbség elenchus reális és nominális között.
(Az utóbbi a bűn ostorozása az egyházi szónok
által a bűnös személy megnevezésével, kiprédikálás.) Miután pedig Roessler és társai kérelmüket
fentartották és egy újabb tárgyalás alkalmával
Krumbholtz lelkésztársának, Vibegius János lelkész
nek ezt mondotta: Mi lelkészek nem engedhetjük,
hogy szájkosarat alkalmazzanak, hiszen az írás is
megengedi ezt az eljárást. Titusnak és Timotheusis megengedte Pál apostol, hogy a gyülekezetben
ellent mondhassanak. Inkább az Istenre és lelki
ismeretünkre akarunk hallgatni, mint az emberekre.
Roessler azonban csak gúnyt űzött e szavakból és
hozzátette: „Mi feltétlenül ragaszkodunk az elen-

10. sz.

e v a n g é l ik u s

kiküszöböléséhez". Erre Krumbholtz tiltakozván,
Roessler azt jegyezte meg, hogy nemcsak a hall
gatóság botránkozik meg Krumbholtz beszédein,
hanem az ő lelkésztársai is. Ekkor Krumbholtz lel
késztársához, Vibegiushoz fordulva nyilkozattételre
kérte fel arra nézve, hogy eddig tartott beszédei
tartalmaznak-e olyasmit, a mi a szentirással, vagy
az egyházi rendtartással, vagy a pozsonyi evang.
egyház érvényben levő statútumaival vagy egyéb
egyházi szokásokkal ellenkeznék ? Yibegius nyilat
kozatában azt mondotta, hogy lelkésztársa beszé
deiben kifogásolni valót nem talál és nem kételkedik,
hogy Krumbholtz beszédei a hallgatóságra nézve
is épületesek voltak. Ezen nyilatkozathoz csatlako
zott később az akkori konventen jelen nem levő
harmadik lelkész is, Weiszbeck János.
így most már Krumbholtz azt követelte, hogy
miután Roessler állításai beigazolást nem nyertek
és a tanuk, a kikre hivatkozott, állításainak éppen
az ellekezőjét igazolták be: hazugságait vonja vissza.
Ezen mindenesetre a kelleténél erőteljesebb kife
jezés annyira kihozta Roesslert nyugalmából, hogy
tettlegesség csakis a jelenlevők közbevetése folytán
maradt el, annál sűrűbben hullottak azonban becsület
sértő kifejezések Krumbholtz fejére.
Mindkét részről szabad folyást engedtek a
személyes bosszúindulatnak. Krumbholtz nehány
napra vidékre utazván, a templomszolgát elküldte
Roessler inspectorhoz, hogy ezt neki bejelentse;
egyházi teendői végzésére lelkésztársait kérte fel.
Visszajövetele után az első egyházi szolgálattétel
nél' beront a szekrestyébe Rössler és indulatosan
fenyegette Krumbholtzot azzal, hogy hivatalától fel
függeszti és ha meg nem alázza magát, hivatalá
tól el is mozdítja. Megtörtént már ezelőtt is, hogy
Roessler azt izente az egyik lelkésznek, ha 24 óra
alatt feleségével, gyermekeivel és minden vagyo
nával össze nem szedelőzködik és el nem távozik,
ő maga fogja a kocsit ajtaja elé küldeni. Egy má
siknak pedig értésére adatta, hogy tartson rövid
beszédeket, mert nem arra valók, hogy az ember
őket sokáig hallgassa; majd ráizent, hogy beszé
dének fogalmazványát közölje előbb vele, hogy
rajta módosításokat tehessen és midőn ezt tenni
vonakodott, azon fenyegetést kellett meghallgatnia,
ne volna csak rajta papi palást, majd még más
kép beszélne vele. Ezt a szegény lelkészt a kellő
előkészület nélkül hívták meg, de mikor vele meg
elégedve nem voltak, minden méltányos alakiság
betartása nélkül bocsátották el úgy, hogy még a
szomszédos soproni egyházközség is ezen szabály
talanság ellen felemelte szavát. Roessler és pártja
annyira mentek kyriarchikus eljárásukban, hogy
még a derék és már meglett korú Vibegius espe
res ellen is méltánytalan magatartást tanúsítottak.
Az egészségét féltő esperes ugyanis télen minden
egyházi functiója alkalmával egy kis fekete sapkát
viselt. Erre mondották Roesslerék, hogy az úrvacso
ránál ezen eljárás az alkalom szentségével ellen
kezik. A hívek nagyobb része ugyan a legtávolabb
ról sem botránkozott meg Vibegius eljárásán és
Roesslerék fellépését merő izgágaságnak és babo
nának bélyegezte, a lelkészek azonban mégis kény
szerítve érezték magukat egy védőirat benyújtá
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sára a konventen, melyben kimutatták, hogy az ily
kicsiség, mint a főveg viselése a keresztyén sza
badsággal együttjáró egyéni elbírálás alá esik.
Krumbholtz arra számított, hogy Roessler indu
latossága az idővel alább fog hagyni és azért egyideig nem is jelent meg a konventeken. Csakhogy
Roessler ezt újabb kihívásnak vevén, a konventen
indítványozta, hogy Krumbholtzot nem szabad többé
a szószékre engedni. Az indítványt azonban a konvent azon megokolással nem fogadta el, hogy nem
érzi magát illetékesnek a lelkészt a szószéktől el
tiltani, ha valamiben vétkes Krumbholtz, azt vala-

Krumbholtz pozsonyi pap.

mely illetékes hatóság állapítsa meg és e szerint
vegye a vétkes méltó büntetését, annál is inkább,
minthogy Krumbholtz is késznek mondja magát,
bármely hivatott bíróság ítéletére bízni ügyét.
így jutott az ügy az esztergomi érsek ítélő
széke elé‘7*TTi'é'g''pedig Rőbsslér’ kezdeményezésére,
a ki már most nem csak Krumbholtz-zal szemben
szeretett volna elégtételhez jutni, ■hanem bosszút
akart állani Krumbholtz pártján is, mely a konvent
többségét képezte és Roessler viselkedését elítélte.
De nem tekintve Roessler személyes álláspont
ját a XVII. század végén, különösen a pozsonyi
evang. egyház község jog- és hatalom köre még
annyira bizonytalan, még annyira a régi egyház
keretében mozog legalább a külső kényszer követ
keztében, hogy a mai felfogásunk szerint hallatlan
eljárás, valamely belső egyházi ügyet az esztergomi
szentszék ítéletére bízni, akkoriban különösen katholikus egyházi körökben épenséggel nem keltett
visszatetszést; mert még II. Józsefig, sőt mai napig
is nem ritka az a felfogás, hogy a protestáns felekezetek „jobb meggyőződése" idővel visszahozza
őket a katholikus egyház kötelékébe.
Az érsekhez benyújtott vádirat nem keveseb
bért vonta felelősségre Krumbholtzot, minthogy beszé
deivel a polgárságot hatóság elleni engedetlenségre
izgatja, sőt az érsek és a király személyét is meg
támadja. Nemsokára két káptalanbeli jelent meg a
konventen azon parancscsal, hogy Krumbholtz rövid
idő alatt hagyja el a várost és az országot, ellen
kező esetben intézkedés fog történni, hogy Krumb
holtz elfogassék és bilincsbe verve valamely várba
hurcoltassék. A konvent azonban nem ijed meg,
hanem egy emlékirat szerkesztését határozta el,
melyben bizonyittatik, hogy a Krumbholtz elleni
vádak alaptalanok, a népet hatósága ellen soha
sem izgatta, sem az érsek sem a király ellen soha
sem prédikált. Ebben az esetben ők maguk is hall
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gatásukkal bűnrészesek volnának. Csakhogy szava katholikus része sem a városi közgyűlésen, sem a
hihető tanuk fogják egy esetleges vizsgálat során külső, sem a belső tanácsban nem akart foglal
bizonyitani, hogy Krumbholtz az ellene emelt vádak kozni az ügygyei, mint a melynek elbírálására
magát illetékesnek nem tartotta, de Roesslernek
kal szemben ártatlan.
Ezzel az érsek a további eljárást a maga az volt a szándéka, hogy az ügy ilyetén elmérge
részéről beszüntette. De nem nyugodott Roessler. sítésével az udvar figyelmét a pozsonyi polgárság
Társaival együtt Krumbholtz ellen emelt vádjait viszálykodására felhívja és így beavatkozásra bírja.
eljuttatta a magyar cancelláriához Bécsbe. Csak Itt kezdődik már most az a szerep, mely Roessler
hogy innét egyáltalában nem méltatták a vádiratot jellemén kitörölhetlen foltot hagyott. Bármi érde
meket szerzett magának Roessler fiatal ügyvéd
figyelemre.
A Roessler párt most minden erejét arra for korában, midőn bátran szembe szállott mint védő
dította, hogy magában a konventben vergődvén a iudicium delegatum elé idézett evang. lelkészek
többségre, ezen az úton tehessék tönkre Krumbholtzot. érdekében mondott beszédeivel még az esztergomi
Mint a belső városi tanácsnak tagja, befolyását érsekkel is, midőn továbbá a nagyszombati perben
kedvező vagy kedvezőtlen irányban sok polgár irá a pozsonyi evangélikusok érdekeit szabadsága vesz
nyában éreztethette: az egyiknek rokonát betették tésével, élete kockáztatásával megvédte, a mennyit
valami hivatalba, a másik ügyét kedvezően elin akkor épített a közjón, annyit, vagy tán többet
tézte, a harmadiknak a porció ügy elintézése körül rontott rajta most: ő mutatta meg a katholikus
volt segítségére; ezen az úton ő és Burgstaller egyházi hatóságnak, a városi hatóságnak az utat,
sok polgárt átvont a másik pártra. Ezek azután miként lehet az evangélikusok belső ügyeibe bele
részint Roesslernél, részint Burgstallernál vagy avatkozni, holott ezen beleavatkozás az egész evan
Szegneméi jöttek össze titkos konventikulumokra gélikus egyházszervezet teljes felbomlását idézhette
és lestek minden alkalomra, a mit Krumbholtz ellen volna elő Pozsonyban. Roesslerben meglett volna
fel lehetett volna használni. Hangulatot csináltak a nagy értelmi és akarati képesség a köznek kiváló
Krumbholtz ellen azon birodalmi hadseregbeli katona szolgálatot tehetni, de nem volt meg az ereje önön
tiszteknél is, kik a török elleni hadjárat ideje alatt magát, szenvedélyeit, indulatát megfékezni akkor,
Pozsonyban megfordultak; megbízottjaikkal — mi midőn a közjó ezt tőle követelte. Hogy mennyi
után ők maguk templomba nem jártak — figye kárt okozott Roessler fékevesztett indulata az egy
lemmel kisértették Krumbholtz minden szavát, hogy háznak, megítélhető azon vádakból, melyeket a
Krumbholtz párt emelt ellene. E vádak tán nem
fel lehessen ellene használni.
Közben konventeket is tartottak Roessler kife igazolhatók be egészen, de valami alapjuk mégis
jezett óhajtása szerint azért, hogy alkalom legyen bizonyosan volt; annyit mindenesetre bizonyítanak,
a viszály békés elintézésére, a valóságban azért, hogy az egyházi élet rendes folyamában fel volt
hogy kedvező esetben Krumbholtzot sújtó konvent- tartóztatva, sok időnek kellett ismét elmúlnia, mig
határozattal ellenfelét megsemmisíthesse. Minthogy a békés munka ideje elkövetkezhetett és akkor is
pedig a polgárok többsége rendületlenül állott mennyi erőt kellett a romok eltakarítására fordí
Krumbholtz és a lelkészek mellett, a konventek tani! Roessler emléke — bár a másik oldalon is
vétettek a keresztyén szeretet, türelem és józanság
eredménytelenül oszlottak szét.
Végre egy újabb erőszakos lépésre szánták el ellen — minden időkre gyászos marad egyházunk
magukat Roesslerék. Az egyik konventen írásbeli történetében; de ha tanulunk belőle és úgy látszik,
indítványt olvastattak fel, melynek értelme elég két századon át nem találva utánzóra, csakugyan
homályos volt és a melynek elfogadását minden megszívleltük esetének tanulságait — akkor az
eszközzel kierőszakolták. Erre támaszkodva Roess isteni gondviselés oly tényét kell benne látnunk,
ler — ki újabban polgármesterré választatott meg — mely állandó forrása az utódok boldogulásának.
két katholikus urat küldött volt Krumbholtz lakására,
(Vége következik.)
Schrödl József.
a kik személyesen nem mertek Krumbholtzzal érint
kezni, hanem a fát vivő fiának egy iratot tettek a
vállára, hogy adja át atyjának. Ezen irat Krumb
VEGYES.
holtz elbocsátó levele volt.
A bécsi béke emlékünnepe. Az egész ország
Krumbholtz hívei, a polgárok többsége ekkor
egy alázatos hangon írt levelet 1 adott át Roess- protestáns világa ünnepelt május 20-án. Az isten
lemek, melyben keresztyénies jóakaratára hivat tiszteleteket, ünnepi közgyűléssel mindenütt meg
kozva kérnek tőle kíméletet Krumbholtz irányában. tartották, Bocskay emlékét megörökítették. Az ünne
De Roessler elhatározásában megingathatlan maradt. pekről a következő tudósítások érkeztek be.
Budapesten a várban Mohr Henrik hitoktató,
Vibegiushoz fordultak tehát, hogy az ügyet, a meny
nyire lehet, békésen intézze el. E lépésnek sem a deáktéri templomban Horváth Sándor (magyarul),
volt sikere. Minthogy pedig Krumbholtz az elbo Schrantz János (németül), a városligetben Kaczián
csátás ellen tiltakozott és a polgárság nagyobb János, a kerepesi-úton Bújnák Pál (tóiul) és Droppa
részét a pártján tudta, Roessler az egész ügyet a Vilmos (magyarul) s Óbudán Reif Pál hitoktató
városházára vitte, hogy a városi hatóság járjon el mondtak ünnepi beszédet. A magyar egyház köz
Krumbholtz, mint lázadó ellen. A városi polgárok gyűlésén dr. Wagner Géza elnökölt.
Pozsonyban Ebner Cusztáv és Trsztyénszky
1 A pozsonyi evangélikus polgárok kérvénye Roessler
Ferenc
méltatták a bécsi béke jelentőségét, a dísz
felügyelőhöz dátum nélkül. A kérvényt 174 pozsonyi polgár
közgyűlésen pedig dr. Dobrovits Mátyás felügyelő.
írta alá. Lis Krumbholtz. Act. 6.
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Somorján dr. Masznyik Endre theol. akad.
igazgató mondott szép s emelkedett prédikációt, a
zay-ugród ősi articularis egyházban pedig Riesz
Károly lelkész rendezte az ünnepet s az emlék
napnak vallásos és hazafias jelentőségét egyenlően
kidomborította.
Turócszentmártonban Skrovina Ottó administrator prédikált. Offertoriumképen begyült 15 kor.
Modor. A dunáninneni kerület modori polg.
leányiskolája május 20-án délután ünnepelt, mely
ünnepre, mint az iskola egyéb ünnepélyeire is nagy
közönség gyűlt egybe á városból és vidékéről s
lelkesen tapsolták a szereplőket.
A körmendi ág. hitv. evang. gyülekezet kettős
Bocskay-ünnepélyt rendezett. Délelőtt fél 10 óra
kor istentisztelet, délután 3 órakor egyházi ünne
pély volt, melyen Kovács Sándor theol. akad. tanár
tartott ünnepi beszédet, Hanély Flóra urhölgy pedig
régi magyar énekeket adott elő.
Igló is kegyeletes szívvel ünnepelte Bocskay
István dicső emlékét s a bécsi békekötés 300 éves
fordulóját. Május hó 20-án reggel 8 órakor tartotta
az ág. hitv. evang főgymnasium emlékünnepélyét,
melyen az ünnepi beszédet Thern László vallástanár
'tartottá. Ugyancsak 8 órakor volt az ág. hitv. ev.
polg. leány- és elemi iskola házi ünnepélye, melyen
Seltenreieh Hugó polg. leányiskolái tanár fejtegette
megkapóan e nap jelentőségét. 9 órakor volt a
templomban magyar istentisztelet, melyen Jancsuskó
~~ László segédlelkész beszélt, 10 órakor pedig német
nyelvű hálaadó istentisztelet, melyen a szent beszédet dr. Walser Gyula lelkész tartotta,
ív ■ Nemespátró (Somogy) délelőtt ünnepi istentisz
teletet tartott, mely után ugyancsak a templomban
egyházi díszgyűlés volt, melyen jegyzőkönyvileg
örökíttetett meg a megemlékezés a bécsi békéről
és annak hős kivívójáról, Bocskay István fejede
lemről.
Rozsnyó. A rozsnyói ág. hitv- evang. és ref.
egyház közösen ünnepelt külön-külön istentisztelettel
és közös gyűléssel, Tichy Mihály ág. hitv. evang.
.egyházfelügyelő és Réz László ev. ref. lelkész el
nöklete alatt a városháza nagytermében.
Ó-Kér. Ünnepélyes istentisztelet után, melyen
a helyi lelkész megható alkalomszerű beszédet
tartott, és melynek végén az iskolai énekkar a
szózatot magyar nyelven énekelte, egyházi dísz
közgyűlés tartatott, mely ezen ünnepélyes napot
szép szavakkal örökítette meg jegyzőkönyvében.
Győr. 20-án az istentiszteleten Pálmai Lajos
. lelkész tartott emelkedett, tartalmas egyházi beszé
det, a melyben a kort találóan jellemezte s a nap
jelentőségét kellően méltatta. Az istentisztelet után
tartott közgyűlésen Fischer Sándor felügyelő tartott
az alkalomhoz illő szép beszédeit, a melylyel meg
okolta a határozati javaslatot. A Bocskay-alapra
rendezett gyűjtés eredményét 500 koronára kiegé
szítik. Pálmay és Fischer beszédét jegyzőkönyvbe
foglalták. Az ünnepen jelen volt a győri független
ségi párt választmánya testületileg.
Késmárk. A késmárki ág. hitv. ev. kerületi
lyceum az ifjúsági dal- és zenekör, valamint a
vegyes kar közreműködésével 1906. évi május hó
20-án, d. u. 3 órakor a „Késmárk-Szálló“ nagy
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termében rendezett Bocskay-ünnepélyt. Az ünnep
nagy közönség érdeklődése mellett folyt le és szép
összeg jutott a bevételből a Bocskay-alapra. (Mint
egy 100 korona.
Az evang. egyházközség külön ünnepelt. A
templomban Dianiska Frigyes lelkész szép emlék
beszédet mondott, a melyet az egyházközség ki
nyomat és emlékül szétoszt tagjai között. Délelőtt
11 órakor ünnepi díszközgyűlést tartottak dr. Sátray
Gergely egyházfelügyelő elnöklete alatt.
Kolozsvár. Kolozsvárott, Bocskay István szülő
városában, az összes protestáns templomokban istentisztelet volt, majd a Mátyás szobor és Bocskay
szülőháza előtt folytatódott az ünnep. A régi ház
mostani tulajdonosa márványtáblát tétetett erre az
alkalomra a ház falába, a következő fölirással:
Az itt született
fejedelem és szabadsághös
BOCSKAY ISTVÁN
emlékét kegyelettel ünnepelte
a bécsi béke 300-ik évfordulóján
a kolozsvári három protestáns egyház.
1906 május 20.

Istentisztelet után az ifjúság és a közönség
zászlók alatt vonult a Mátyás-térre, hol Szádeczky
Lajos egyetemi tanár mondott emlékbeszédet. Az
emléktáblát pedig lelkes beszéddel Gratz Mór ev.
lelkész koszorúzta meg. A város is készül nagyobb
Bocskay-ünnepélyre még ez esztendőn. Nagy bizott
ságot küldtek ki rendezésére.
Miskolc. Az ev- egyház puritán egyszerűséggel,
de fényes erkölcsi sikerrel ünnepelte a hagy év
fordulót. A gyülekezet színe-java megjelent a tem
plomban ; Dubovay Béla lelkész ünnepi éneket írt
a Hymnus dallamára. Ugyanő volt az ünnepi szónok.
A díszközgyűlésen Radvány István kir. tanácsos és
Dubovay lelkész elnökölt. Az offertorium 48 K 50 f.
A pápai egyház ünnepélye e hó 20-án a dél
előtti istentisztelet keretében, a hívek nagy számá
nak jelenlétében folyt le. Ünnepi közénekül Gyurátz
püspöknek ez alkalomra — a „Jövel Szentlélek
Úristen “ dallamára — irt, áhítatra gerjesztő éneke
szolgált, melynek első négy strófájának eléneklése
után Pócza Ferenc hitoktató másodlelkész prédi
kált Jób IV. 3—4. alapján. A lelkész bevezető be
széde után az ének-egylet és leány-egylet tagjaiból
alakult vegyes kar Nagy Pál tanító vezetése mel
lett szépen sikerült karéneket adott elő, ezzel is
emelve az ünnepélyes hangulatot. Istentisztelet vé
geztével gyűjtés volt a Gyámintézetnél létesítendő
Bocskay-alap javára. Közvetlen istentisztelet után
Bocskay emlékezetének szentelt egyházi közgyűlés
tartatott, a melyen Gyurátz püspök magas szárnya
lásé, történeti adatokban gazdag beszédben méltatta
Bocskay Istvánnak a haza s a vallás szabadsága
megvédelmezésében szerzett, soha el nem halvá
nyuló érdemeit.
Nagy-Szombat. Az evang. egyház május 27-én
d. u. külön Bocskay-ünnepet rendezett nagyszámú
s előkelő közönség jelenlétében. Az ünnepélyen
Nagy-Szombat város tanácsa, két tanácsossal, a
zsidó hitközség-küldöttséggel képviseltette magát.
Ünnepély után barátságos vacsorára gyűltek össze
az egyház elöljárói.
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Pécs. Bocskay István emlékét fényes ünnep
séggel ünnepelte meg Pécsett is az ev. egyház
község. Az egyházközség templomában a polgári
fiúiskola éneke nyitotta meg az ünnepélyt, melyen
ifjú Porkoláb Gyula segédlelkész tartott emelkedett
szellemű ünnepi beszédet. A Szózat és Hymnus eléneklésével véget ért a templomi ünnep, mely után
Rock Gyula kir. táblai biró elnöklete alatt díszközgyűlés volt, melyen Bocskay emlékét jegyző
könyvileg megörökítették a bécsi „békekötés 300
éves fordulója alkalmából.
Sopron. A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület soproni főiskolája (theol., főgymnasium és
tanítóképző-intézet) 1906. május 26-án, d. e. fél
11 órakor a lyceum tornacsarnokában rendezett
kegyeletes ünnepélyt. Nagy közönség volt jelen az
iskola pártfogóiból s a város művelt hazafias kö
zönségéből, mely lelkesen tapsolt a szereplőknek s
emelkedett érzésekkel oszlott szét.
Tanácskozás az 1848. XX. t.-c. végrehajtása
ügyében. A múlt hét végén Wekerle Sándor mi
niszterelnök elnöklésével bizalmas tanácskozás volt
a miniszterelnöki palotában. Ott volt Apponyi Albert
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter, Molnár
Viktor államtitkár, Prónay Dezső b. egyet, felügyelő,
dr. Sztehlo Kornél egyet, ügyész, Bánffy Dezső b.
és Tóth János. A tanácskozás eredménye alkalmasint
a miniszterelnök programmbeszédében fog nyilvános
ságra jutni.
Alapítvány a rigácsi ág. hitv. ev. leánygyüle
kezetben. Idősb Padi. István, ki régebben szolgabiró volt Zalavármegye tüijei járásában és ki
jelenleg Sandon lakik vejénél: Madár Rezső lelkész
nél, abból az alkalomból, hogy rigácsi birtokát el
adta a galsai ev.. gyülekezetnek, melynek régebben
felügyelője volt, 400 koronát, a rigácsi ev. leány
gyülekezetnek 600 koronát és a sandi ev. gyüle
kezetnek 600 koronát ajándékozott örök alapítványul.
Ugyan ő már előbb a pápai ev. gyülekezetnél is
tett Zoltán fia emlékére 200 koronás alapítványt.
Mindez az ő vallásos lelkületéről tanúskodik. E
tettei önmagukban hordják a dicséretet.
Rövid hírek. Zábrák Dénes soproni evang.
lelkész, ismert hitszónokunk áldozócsütörtök délután
szép prédikációt mondott a budapesti deáktéri temp
lomban. Nagy érdeklődő közönség gyűlt egybe meg
hallgatására. — A bécsi csász. kir. evang. egyházi
főtanács az Atzendorf János-féle alapítványi segélyt,
évi 200 K-át az 1904—1908 évekre az önállóságra
törekvő Ipolyvecének (Hontm.) ju tta tta — A dunán
túli főiskolai nagy bizottság jún. 9-én Sopronban
tartja gyűlését. — A középvasi. egyházmegye jún.
7-én Szombathelyen tartja közgyűlését.
Aranylakodalom. Joó Henrik, a soltvadkerti
ág. h. ev. egyháznak több mint 50 éven át volt
fáradhatlan szorgalmú, lelkiismeretes tanítója, ki
csak a múlt tanév végén vonult a jól megérdemelt
nyugalomba, f. évi május 12-én tartotta áldott lelkű
nejével, szül. Schmidt Karolával való egybekelésé
nek 50 éves évforduló ünnepét, az úgynevezett
aranylakodalmat. A zsúfolásig megtöltött templom
ban Kruttschnitt Antal lelkész intézett az öreg
párhoz megható beszédet, megáldotta frigyüket. A
jó Isten áldását kérjük mi is az öreg házaspárra.
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Yálasz tások. Várpalota próbaszónoklatra Szalay
János teési, Mohácsy Lajos gergelyi és Magyary
Miklós kapolcsi lelkészt hívta meg. A dunaföldvári
egyház Hanzély János tolnaszentandrási birtokost
nagy kelkesedéssel felügyelőül választotta. Túrócszentmártonban a legutóbb tartott egyházi köz
gyűlés elhatározta, hogy a lelkészi állást meghívás
útján töltik be és Skrovina Ottó jelenlegi administratorral. A határozatot valamennyi szavazattal
8 ellen alkották. A kisebbség fellebbezést jelentett
be. Á budai egyház legutóbb tartott közgyűlésén
az állásától megvált gondnok, Kauffmann Camillo
kir. bányakapitány helyett nagy lelkesedéssel gond
nokká választotta Sándy Gyula építészt, az eddigi
egyházi jegyzőt. A somogyi ev. esperességhez tartozó
iharos herényi evang. gyülekezetben a tanítói állás
Nagy János tanító elhunytával megüresedett és a
választási mozgalmak megindultak. A hívek két
nevet emlegetnek, t. i. Csatáry Kálmán pogányszentpéteri tanító és Fekete Lajos iharosberényi segéd
tanító nevét.
Halálozás. Alex Albert, a budapesti deáktéri
evang. iskolának 34 év óta tanítója május 10-én
este élete 64. évében váratlanúl elhunyt. 12-én,
szombaton délután 4 órakor temették az egyház
épületéből. A boldogult egyik dísze volt a buda
pesti iskolának s temetésén megható volt a nagy
részvét látása. Egykori tanítványai s az egyház
tisztviselői, a legelőkelőbb családokból számosán
állták körül koporsóját. Al^ás emlékére.
Alapkőletétel. Belecskán (Kesző -Hidegkút
filiája, Tolna m.) május 6-án tették le nagy közön
ség részvételével az új templom alapkövét. Perl
János, az anyaegyház lelkésze németül, Torda Lajos
szárazdi lelkész magyaréi mondott alkalmi beszédet.
Mechvart Ernő felügyelő pedig meleg buzdító sza
vak után elhelyezte az okiratot. Lackner Samu
tanító is intézett beszédet a gyülekezethez. Áldás,
imádság s ének fejezte be a szép ünnepet, a melyen
a szomszédos falvak intelligenciája is jelen volt.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon!' János 5, 39.
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„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.' Lukács 11, 28.
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