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ÉV UTOLJÁN.
Örökkön élő, meghatottan
Emelem h o z z á d s z ív e m e t l
K i országolsz nagy hatalomban
Világok és idők felett,
Egy év te néked, Alkotó,
Mint egy nap, gyorsan futó.
IW I * 1

V T W M fc v ly .

Mint a ruha megavulunk.
Vezérelj szent igéddel minket,
Oktass, taníts, óh mi UrUnk!
Koldusbot és királyi trón
Nyugszik te szent munkáidon!
Hová mennék, ha nem utánad,
Ha nem tehozzád, Istenem!
Örök élet beszéde nálad,
T e benned van csak mindenem!
Lelkem hozzád kívánkozik
S buzgósággal fohászkodik.
T e vagy atyám a Jézus által!
Óh érzem e hit vigaszát.
Ha ég, föld rám dűl roppanással,
Nálad találok szebb hazát.
Szent vallásom erős Sión,
Hol könnyemet hittel sírom,
Itt, itt dicsérlek Sionodban,
Téged óh Isten, jó atyám!
Imádlak a te templomodban
És égi béke száll reám.
Köröskörül sir domborul —
Boldog, ki öledre borúi!
Öledre, a hit vánkosára
Borulok én is óh U ram !
S nem bánt az élet száz tusája,
Sem az idő, mely elrohan.
Ki benned hisz, benned remél,
A síron túl örökkön él!
S Á N T H A K Á RO LY .

Az Ur velünk van!
V. Mózes 31., 7 - 8 .

Miként egykor a pusztában vándorló zsidók az
ígéret földjének határai előtt, úgy állunk most mi is
az esztendő utolján e múlt és a jövő találkozásánál.
Hátunk mögött a küzdelmes vándorlás, kevés vigasz
taló, sok terhes emlékével, előttünk pedig a múltnál,
az emberi srív mindig égy jöbb jövő ftlvuTadá'sának
reményével köti össze. E remény nélkül elkeserítené^
a múlt küzdelmeinek sok fájó sebe, letörné a jelen
ezernyi nyoiporúsága. . . .
Izráelt is a jövőbe vetett biztos remény tartotta
fenn, hogy negyven esztendő nehéz küzdelme után
is elszánt lélekkel szálljon szembe a rá várakozó
munkával, melyet a jobb jövő megszerzése áldozatul
kívánt. Mennyi akadályt kellett leküzdeniük, hány
ellenségen diadalmaskodniuk, mily nehéz sors vára
kozott rájuk! És mégsem íiadtak tőle vissza, mert
erőt adott nekik az az 'Istenbe vetett bizodalom,
melyet Mózes hagyott rájuk szent örökségül.
Mikor ugyanis elérkezett Kanaán határaihoz,
Mózes, kit 120 esztendő terhe megbénított, a hosszú
élet tapasztalatából merített bölcseséggel azt mondá
a népnek: Legyetek erősek és bátorítsátok meg ma
gatokat, ne féljetek és ne rettenjetek tőlük, mert a
te Urad Istened leszen, ki veled elmegyen, nem
hagy el téged, sem el nem marad tőled! Majd meg
előhíván a uép jövendő vezérét, Józsuet, azt mondotta
neki: Légy erős és bátorítsd meg magadat: nttrt
te mégy be a néppel a földre, melyért megesküdött
az Úr az ő atyjuknak, hogy jövendőre n ék ik adná
azt és te osztod azt el nekik örökségül. A i Űr
pedig, a ki előtted megyen, leszen te véled, él nem
tég^ -1 sem él nem marad tőled: ne fé lj Sé ne
nmlt é s 'a jövő váltako zásánál, a múlt az
Istenbe vetett törhetlen bizodálómnak és az Istenhez
való hűségnek kötelezését hágj ja örökül a jöven
dőnek. Mózes tapasztalatból tudta, hogy ha Józsue
ezt az örökséget híven megőrzi, az élet küzdel-
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meire biztosabb fegyverrel indul el, mintha öldöklő
hadak millióit hordozná magával. Mert a fegyvert
letörheti a fegyver, a bátorság eleshet a bátor
sággal szemben, a vitézt leverheti a vitézebb: de
a léleknek Istenbe vetett hitét a baj, a küzdelem,
a veszedelem meg nem törheti, csak megnövelheti.
S míg a szívnek hite szilárd, mig a léleknek
Istenhez való ragaszkodása töretlen, addig semmi
se győzi l e ; a mint azonban hite elvész, bizodal
mának ereje meglankad, menthetetlenül elveszett
az ügy, elveszett az ember is. Százhúsz évnek
tapasztalata adta hát Mózesnek ajakára azt a bölcs
tanácsot, melyet az Ígéret földjének határán Jó
zsuának és a zsidó népnek lelkére kötött.
Mi is mind úgy állunk az év utolsó vasár
napján az ígéret földjének, a szebbnek óhajtott,
és remélt jövőnek a határa előtt, mint egykor
Izraelnek népe. A jobb jövőre vágyunk valamenynyien. Az élet zsibongó vásári zajában nyugodalmasabb, békésebb jövő után sóhajtunk. Az örömtelenség, az elégületlenség sivár pusztájából tejjelmézzel folyó Kánaán után sóvárgunk. Boldogságra
szomjúhozó szívvel mohón vágyakozunk az örömnek
olyan kelyhe után, melynek fenekén nincsen keserű
csöpp. A lankasztó fáradság után enyhe nyugvó
helyet szeretnénk találni, a hol a küzdelem jutal
mát is láthatnék. Hogyan, mikép szerezzük meg
az ígéretnek ezt a vágyva-vágyott földét ?
Hallgassuk csak a hosszú élet tapasztalatának
bölcseségét hirdető Mózes szavait, nekünk is szó
lanák azok: Légy erős és bátorítsd meg magadat. . .
A z Úr leszen te véled, el nem hágy tégedet, sem el
nem marad tőled, ne félj és ne rettegj!
Józsue megszívlelte ezeket a szavakat, mert
felismerte, hogy bennük a jobb jövő titka van.
És diadalra jutott, mert el nem hagyta az Urat
és az Úr sem maradt el ő tőle. Ezért aztán nem
is félt, nem is rettegett soha, hanem szembeszállott
minden bajjal és megnyerte az Ígéret földjét.
•? Ha félünk a jövőtől, ha rettegünk a bizony
talanságtól, ezzel csak azt mutatjuk, hogy az Űr
velünk létében kétkedünk. A félénk gyermek is
megbátorodik, ha tudja, hogy erős kéz óvja, védi,
vezérli. Az embernek sincsen oka félni, remegni, ha
tudja, érzi, hogy vele van az Isten. Ő pedig velünk van,
hiszen még a gonoszokra is felderíti napját s még
ellenségét is szeretettel védi minden bajtól s táp
lálja és fentartja életét. Isten soha el nem hagyja
az embert, csak az ember szokta elhagyni Istenét.
S ha elhagyja, akkor érzi erejének elégtelenségét,
akkor rettegted az élet terhe, bizonytalansága.
Ha emberi szemmel nézek a kétes jövőbe, ha
számot vetek én gyenge erőmmel, ha látom a bajoknaktengerárját, ha megszámlálom ellenségeimet: két
ségbe kell esnem, mikép állhatok szembe velük! De
szemem önkéntelenül is az égre irányul: támogatás,
erő, segedelem csak onnét jöhet. S jön is, mert ott
lakik az én mennyei Atyám! És nem félek, nem rette
gek többé ! Ha baj ér is, tudtával ér, ha fájdalom és
megpróbáltatás is nehezül reám, tudom, hogy nem
próbál felettébb, mintsem elhordozhatom. Ha ellenem
fordulna is minden és mindenki, ha rágalom, gyűlölet,
gonoszság szórja is rám nyilait, vérző szívvel, köiiynyező szemmel is meglátom az én Uramnak segítő
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kezét, meg tudom találni az erő forrását, azt a szent
h itet: A z Úr pedig, a Iá előtted megyen, leszen te
veled, él nem hágy téged, sem el nem marad tőled:
ne félj és ne rettegj!
Közel a múlt és jövő határához, igaz vallomásra
készti szivemet a múltnak tapasztalata, hogy Isten
soha el nem hágy, örökké, hűségesen velünk marad
atyai szent szeretetével. S lelkemben felkél a buzgó
fohász : Uram maradj velünk, mert immár beesteledett
és a nap lehanyatlott! (Lukács 24., 29 ) És adj erőt,
hogy én is mindenkor veled maradhassak és érezzein
közellétedet, mert ha te velem vagy, nincsen okom
félni semmitől. Ha Isten vélünk, kicsoda ellenünk!
(Róm. 8., 31). Ámen.
R. 8.

Rázga Pál emlékezete.
Báró Prónay Dezső egyet, felügy. beszéde
Rázga Pál pozsonyi emléktáblájánál.
Tisztelt ünneplő gyülekezet!
Szeretett Hitfeleim, Tisztelt Honfitársaim!
300 éves fennállását ünnnepli a pozsonyi ev.
gyülekezet. Az ünnepnek jelentőségét emelni kívánta
az által, hogy meghívta körébe a magyarhoni ev.
egyháznak azt a társaságát, a mely a vallásos iro
dalomnak terjesztésére, ápolására alakult: a LutherTársaságot.
Emelni kívánta az ünnepnek jelentőségét az
által is, hogy meghívta körébe a Magyarhoni E.
E. Gyámintézetet, a mely a szegény gyülekezetek
gyámolításával gyakorolja a keresztyén felebaráti
szeretet munkáját.
És az ünnepély jelentőségét emelni akarta az
által, hogy kegyelettel emléket állít ama lelkész
nek, a kit a hazaszeretet és az igazság szeretete
vértanúvá avatott.
Rázga Pálnak emlékét avatja fel ma a po
zsonyi evang. gyülekezet és engem ért ama meg
tisztelő felszólítás, hogy kifejezést adjak az itt egybe
jöttek érzelmeinek. Szép, de nehéz feladat. Kész
séggel tettem eleget a hozzám intézett megtisztelő
felszólításnak, mert éreztem, hogy az az állás, a
melyet hitsorsosaim bizalmából evang. egyházamban
elfoglalok, kötelességemmé teszi, hogy a pozsonyi
gyülekezet ünnepén megjelenjek és hogy ha ezen
ünnepélyen részvételemet kívánják, a reám jutott,
a számomra kijelölt feladatnak megfeleljek.
Meghatva állok e helyen, e lelkészlak küszöbé
nél, a mely lelkészlakból, övéinek szerető köréből,
a zsarnok önkényuralom a szegény evang. lelkészt
börtönbe, azután a vesztőhelyre kisérte. Talán
Rázga Pálnak egész élete folyását kellene ecsetel
nem, de úgy hiszem, helyesebb, ha csak életének
legnevezetesebb eszményeit, mozzanatait említem
meg.
E megye szülötte volt ő. Élete ama fél szá
zadba esik, a melyben hazánk egy új nevezetes
korszakba lépett, a mely hazánk megújulásának
korszaka. A múlt század első fele ez. A hazafias
szent érzés egész melegségével hatotta akkor át nem
zetünk legjobbjait. Áthatotta őket tekintet nélkül
arra, hogy mi volt anyanyelvűk.
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A hazaszeretet és a szabadság szeretete lelke
sítette hazánk legjobbjait, lelkesítette evang. egy
házunknak kiváló tagjait is.
A múlt század közepe nagy átalakulások kor
szaka volt. Az egész államszervezet, a mely majd
nem egy ezredéven át egész Európában fennállott,
alapjában megrendült, legelőször is Franciaországban.
Megrendült pedig ez az államszervezet, mert nem
felelt meg többé a teljesen átalakult közgazdasági,
azokon felépült és azokból származó társadalmi
viszonyoknak és nem felelt meg többé a művelt
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törvényekkel szemben, azoknak megsemmisítésére
irányuló mozgalom: az volt a forradalom.
A ki tehát az 1848. évi törvények védelmére
kél, nem lépi túl a jogos önvédelem határait. Rázga
Pált a szabadság, a hazaszeretet lelkesitette. Közre
működött a pozsonyi nemzetőrség szervezésénél.
Lelkesitette honfitársait a haza és a törvények vé
delmére. Az ő fellépése tehát a jogos önvédelem
korlátáit nem lépi túl és Ielkészi hivatásán belül
marad.
Még is, midőn bekövetkezett az a szomorú kor-

RÁZGA PÁ L.

emberiség lelki világának. A maga idejében telje
sen jogosult államszervezet korhadozó volt, átala
kulásra szorult. Bekövetkezett ezen átalakulás kora
Európa minden országában, bekövetkezett hazánk
ban is.
Sok helyen ez az átalakulás olyan volt, hogy
az1egyenesen a forradalom jellegével bírt. Hazánk
ban ez átalakulás jellege más. Bármily nagy és
rohamos volt az az átalakulás, a mely 1848-ban tör
tént, az a törvényesség keretében történt meg,
és ha az 1848. és 49-es évek eseményeiben van
forradalmi elem, nem a nemzeten belül, hanem a
nemzet ellen irányult az. A teljesen szabályszerűen
a régi alkotmány keretén belül létrejött 1848-iki

szak, hogy aláhanyatlott nemzetünk csillaga: az
áldozatok egyike és pedig az elsők egyike ő.
Kiragadva övéi köréből, börtönbe viszik és az
osztrák katonai vérbiróság sommás eljárása szerint
halálra Ítélték. Vértanúi halált halt.
Életéből négy nagy eszme és négy nagy
igazság az, a mit ki kell emelni. A hazaszeretet,
az igazságszeretet, az önfeláldozásra való készség
és a mindent megbocsájtani tudó keresztyén szere
tet, a kiengesztelés. Én az ő életében ezeket látom,
mint legmagasabb, legmagasztosabb eszméket és
jelenségeket.
Vannak korszakok, a midőn a hazaszeretet el
homályosul, háttérbe szorul. És mintha napjaink-
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bán is látnánk olyan jelenségeket, melyekből arra
lehetne következtetni, hogy a hazaszeretet szent
eszméje talán megint el fog homályosulni.
Voltak mindig, de napjainkban talán számo
sabbak azok, a kik azt tartják, hogy a hol jó dol
gunk, ott van hazánk. Régi példabeszéd, latinul
maradt ránk, látszik, hogy nem új dolog. Ámde
ebbon az önzés, a rút önzés a maga egész nyílt
ságával jelentkezik. Ezzel a felfogással ezen az
ünnepélyen nem kell soká foglalkoznom.
Vannak mások, a kik azt tartják, hogy a hazaszeretet a múlté. Az újkori fejlődés, a szellemi
fejlődés, az anyagi fejlődés, közel hozza az embere
ket egymáshoz; a világ polgára az ember.
Oh te szegény gyarló ember, a fönhéjázásod
mii}' nagy! A míg a föld északi sarkát az év
legnagyobb részében hó födi: a mig a havasok
alján csupán fenyő s fűszál nő s a havasokban a
tenyészetnek vége; a míg a sivatag szélén fenyők
helyett pálmák díszlenek: mindaddig az emberiség
nemzetekre fog tagozódni. A nemzet pedig hazát
keres és hazát alkot magának. A hazaszeretet te
hát az emberiségre a legszükségesebb, a legter
mészetesebb, legnemesebb érzelmek egyike.
De vannak, a kik azt tartják, hogy ez mind
igaz lehet, de a keresztyénség egyetemessége, mely
az egész emberiséget egy nagy családdá egyesíti,
a hazaszeretet fölé emelkedik: erre tehát többé
szükség nincs.
Ez is tévedés! a keresztyénség a maga átala
kító, nemesítő hatását a hazaszeretet érzelmében
is érvényre juttatja s áthatja azt. Mert más a mai
ember hazaszeretete, mint az ókori pogányságé volt,
a ki embertársát, mert nem az ő államának polgára
volt, barbárnak tartotta.
A hazaszeretetből nem következik az idegennek
sem kicsinylése, sem gyűlölete, hanem nem egyéb
ez, mint természetszerű következménye annak, hogy
a szegény gyarló ember nagyon téved, ha ő azt
hiszi, hogy ő képes az egész emberiségnek szolgálni.
Kisebb az egyes ember, csekélyebb az ő hatalma a
nagy emberiséghez képest, hogy sem ő az egész
emberiségnek tehetne olyan szolgálatot, a minőt
hazájának igen is tehet.
Két ösztön hatja át az embert, két rugója van
az ember cselekvésének, mely két ösztönre vezet
hetünk vissza mindent: az önzés és önzetlenség.
Ámde az önzetlenség legmagasabb foka az önfel
áldozás. Az ember, n hazafi hazájáért feláldozhatja
magát, de az egész emberiségért való önfeláldozás
eszméjéhez kell, hogy_ :ui gyarló emberek az istenség
fogalmát csatoljuk. És azért, ha az evang. keresz
tyén hazáját nemcsak szereti, de hazájáért áldozatra,
önfeláldozásra kész, akkor teljesíti ő keresztyén
kötelességét is.
Rázga Pál ennek adja példáját . . . A hazaszeretet lelkesítette őt, hogy a törvényesen átala
kult magyar alkotmány és r magyar szabadság
védelmére keljen, ennek védelmére lelkesítsen és
szervezze a nemzet-őrséget és mint tábori lelkész
vonuljon ő is a harctérre.
De hazaszeretete mellett igazságszeretete teszi
őt valóban nagygyá.
Az a hadi törvényszéki bíróság, a mely felette
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ítélt, bírt olyan taggal, volt közöttük olyan tag, a
ki szívesen nyújtott volna módot arra, hogy Rázga
megmentse életét. És azt a kérdést intézte hozzá:
ugyebár kényszer hatása alatt cselekedett, midőn a
nemzetőrökhöz hazafias szónoklatokat, lelkesítő be
szédeket tartott.
És az evang. lelkész az igazságtól nem tágított
és nyíltan bevallotta, hogy a mit tett, azt önszán
tából, szabad akaratából tette. Rázga Pál a hazafiság példányképe és az igazságszeretet példány
képe. Ez igazságszeretete teszi az ő halálát az
önfeláldozás halálává; mert ha igazságszeretete
nem oly nagy, ha talán nem is menekül a börtön
elől, életét és ezzel családjának esistentiáját is
megmenti bizonyára. De nem kevésbbé szerette
ő az igazságot, mint házáját és ezért, mint a hazaszeretet és igazságszeretet vértanúja halt meg.
És midőn már látta, hogy csak percekig tart
élete, imádkozott. Ez imádságát talán az őt kisérő
lelkésztársának emlékezete tartotta meg számunkra.
Mint valódi keresztyén imádkozik, áldást kér csa
ládjára, áldást kér gyülekezetére, áldást kér Po
zsony városára. És midőn a felkelő nap megara
nyozza a tájat, áldást kér mindenre, a mit szeme
még megpillanthat, áldást kér még azokra is, a
kik őt halálra ítélték, de utolsó szava még is e z :
áldja meg Isten hazáját, tegye drága hazáját sza
baddá és boldoggá.
És midőn mi most egybegyűltünk megújítani
Rázga Pál pozsonyi evang. lelkész emlékezetét, mi
dőn a pozsonyi ünneplő gyülekezetnek egybegyűlt
tagjaival kegyelettel emlékezünk meg róla, fájó
szívvel azt kell mondanunk, hála legyen azért, hogy
evangélikus egyházunknak ilyen fiakat, ilyen lel
készeket adott az Isten gondviselése; és adja az
isteni gondviselés, hogy ha válságos időknek né
zünk elébe, ismét legyenek ilyen lelkészeink. És
midőn mi lelkűnkben megújítjuk Rázga Pál emlé
két s itt e szerény emléktáblát a pozsonyi egyszerű
lelkészlak falában felavatjuk, azzal távozunk, a mi
Rázga Pálnak utolsó imája volt: Isten áldd meg
hazánkat, tedd szabaddá, tedd boldoggá és a füg
getlenség lelke, a békességnek szelleme honoljon
felette !
Ezt adja az Isten !

Hitért, hazáért.
Irta: G agyhy D én es.
(Folytatás.)
X.

Utolsó találkozás.

Rossz újesztendő virradt 1607-el a magyarra.
Elvesztette legnagyobb fiát, vezérét és fejedelmét.
Minden bizalmát és reményét, mely ezzel a gyá
szos véggel örökre szétfoszlott. A halál első idejé
ben néma fájdalom és kesergés vett erőt a szive
ken — a mint a hír tudtul esett országszerte,
tömegesen siettek a fejedelmi székvárosba, ama
gonosz újság igaz volta felől meggyőzendő, melyet
hinni senki sem akart. De, haj, hiába volt a re
ménykedés, Bocskay István ott feküdt a ravatalon,
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elnémult ajakkal és dermedt tagokkal! Hiába hív
ták vissza az életbe, hiába költögették, ha feltá
madna — csak tovább aludta álmát, melyből nincsen
ébredés többé. . .
A városban, különösen az alsóbb néprétegek
ben, olyasmi kezdett terjedni, hogy őnagysága nem
természetes halállal múlt ki, hanem gyilkos kezek?
áldozata s méreggel ölték meg. Mind hangosabban*
beszéltek erről, sőt akadtak olyanok, a kik bizo-^
nyítani akarták, hogy a méregkeverő Bocskay udva
rában szolgált, neki hites embere volt és sok jóban
volt része az ő kegyelméből. Azt is megtalálták,
kitől a mérget vásárolta. Egy kuruzsló tót asszonytól
vett valami fehér port, mérges növény magvának
halálthozó lisztét. Aranynyal fizetett érte, pedig alig
volt több, mint a mennyi belefér egy gyűszűbe. De
ennyi épen elég arra, hogy akármelyik életet kioltsa.
A mendemonda eljutott a nemes urak közé is.
Eleinte kételkedve rázta fejét, a ki hallotta, de
mind sűrűbben emlegették, sőt a nevét nem rejte
gették már. Kátay Mihályra vetette szemét a gyanú.
Tudták róla, hogy nagyravágyó, irígylelkű ember
s a maga emelkedéséért és gazdagodásáért sok
gazságra képes volna. Tudták azt is, hogy követ
ségben járt a lengyel királynál, a mely megbíza
tást szinte kierőszakolta a fejedelemtől. Soká volt
oda, két héttel tovább, mint a hogy tervezték. Ez
alatt bizonyosan Prágában já rt Rudolfnál s felajálta neki szolgálatait. Talán fejedelemséget he
lyeztek kilátásba számára a császár tanácsosai,
azon esetben, ha Bocskay meghalna Talán ez az
Ígéret adatta vele az uralkodó kezébe'a méreg
poharat! Talán ezért a díszes méltóságért adta el
lelkét, lett gyilkossá és árulóvá!
Ki tudná ezeket, ki állana jót ezek igazságáért ?
így volt, vagy nem : az emberek leikébe belefészkelődött a gyanú s hova-tovább jobban meg
szilárdult. A ki eddig tagadta, most hinni kezdte a
hirt s boszúra gondolt. Boszúra gondolt mindenki, a
ki tudott róla, irtózatos és kegyetlen boszúra, a mely
gyermekeinek gyermekeire is kiterjed hetediziglen.
A fejedelmi testőrség hadnagya, Forgách F e
renc volt az első, a ki ura haláláért meg akarta
büntetni a kancellárt. Tervébe többeket beavatott,
a kik mindnyájan helyeselték szándékát.
1707. február 12-én, reggeli 5 órakor, tiz
testőrkatona kíséretében, Kátay házába ment. A
kapú zárva volt, melyet a törvény nevében tett fel
szólításra sem nyitottak ki. Forgách parancsára,
két katona feszítővasat hozott s pár pillanat múlva,
a nagy tölgyfaajtó dübörögve emelkedett ki sarkai
ból és zajjal dőlt be az udvarra. Behatoltak a
lakásba. A kancellár még ágyban volt, mikor a
hadnagy benyitott. Haragosan riadt rá: mit keres
a lakásán és hogy meri háza csendjét zavarni?
— A törvény parancsára jövök, .Kátay Mihály
— hallgattatta el a tiszt. — Kitudódott, hogy te
vagy a fejedelem gyilkosa, te pusztítottad el őt
méreg által — ezért éretted jöttem. Biráid elé
viszlek, hogy lakolj a cudarságodért. Kelj fel és
öltözzél! Indulunk tüstént, nincs idő várakozásra.
— Tiltakozom — felelt ijedten — házam megrohanása és az erőszak ellen. Az ország zászlósura
vagyok, engem az alkotmányos statútumok értei
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mében csak idézni lehet, de elfogni nem, míg az
ítélet nincs kimondva.
— Az nem tartozik rám. Azok előtt védekezz
majd, a kik fölötted ítélnek.
— Ártatlan vagyok. . .
— A fejedelem volt a bűnös, úgy-e, és a
nemzet, mert nem téged tettek uralkodóvá?
A meglepett ember kétségbeesetten nyöszörgött, de az ágyból nem mozdult.
— Öltözz, Kátay Mihály! Különben erővel
öltöztetlek fel. Add meg magad a sorsodnak és
tűrjed békén az elkövetkezendőket.
Most sem engedelmeskedett. Erre rendelkezett
embereinek Forgách, a kik megragadták Kátayt,
kiráncigálták az ágyból, ráhúzták nadrágját és dol
mányát, aztán láncraverve, kivitték a nagy piacra,
a pellengér alá.
Nagy csődület támadt körülötte: mindenki
mondott rá valami megbélyegzőt, némelyek leköp
ték, mások meg ott nyomban széjjel akarták szag
gatni. A tömeg hangulata mind ellenségesebbé vált,
úgy, hogy alig lehetett már fékezni. A düh egyikről
a másikra ragadt, tomboltak és Kátay fejét köve
telték. Egyszerre, egy minutára, elült a lárma, arra
a villogó kardra esett minden bámész tekintet, a
mely Forgách Ferenc kezében lecsapott a gyilkos
méregkeverőre.
— Tisztessége, hite vesztett áruló az, —
kiáltott — ki ez árulót nem vágja!
Egyéb sem kellett a zajgó népnek. Száz szablya
repült ki hüvelyéből és százan vágták a nyomo
rultat. Boldog volt, a ki hozzá sújthatott és sebet
ejthetett a kiszenvedett hullán. Diribről-darabra
aprították. Szétszórt testrészei a kövezeten hever
tek, kóbor kutyák martaléka lett volna, ha egy
idegen némber, a kit senki sem ismert, irgalomból
össze nem söpri és egy kosárban el nem viszi.
Hogy mit tett vele: eltemette-e, vagy nem? —
senki sem tudja.
Boszújokat a dicső fejedelemért megállották
hívei.
A nagy halott kihűlt tetemét a palota csarno
kában ravatalra helyezték. Zúgtak a harangok
minden templomban és az Isten szolgái gyászimád
ságokat tartottak, melyekre tömegesen sietett a.
nép, szüntelenül siránkozva a váratlan csapáson.
Az utcákon feketébe öltözött diákok jártak, lengő,
fekete zászló alatt s szomorú, temetési dalokat
énekeltek mindenfelé. Mások is csatlakoztak hoz
zájuk s egész tumultus támadt belőle. Olyan volt
a város, mintha gonosz betegség szárnya söpört
volna végig rajta, minden házban halottat és keser
ves siratókat hagyott volna. . .
Fekete bársonynyal bevont és koronával éke
sített, magas ágyon aludta utolsó földi álmát Bocskay
István. Fejénél Homonnai Bálint és Bethlen Gábor
ült, mint két nemzetnek, a magyarországinak és
az erdélyinek képviselői. Köröskörül az országnagyok, főurak és a nemesi rend tagjai. A ravatal
lábánál négy, fátyollal takart kardos testőr állott.
Nem azért, mintha valami teendőjük lett volna, de,
mert utolsó idejében is tisztességére akartak lenni
uruknak. A vármegyék küldöttei egymásután járul
tak elébe, végső tisztességre ; prédikátorok, papok,
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kezükben a biblia és a könyörgéses könyv, egyegy fohászt rebegtek lelke túlvilági boldogságáért;
az idegen hatalmasságok követei között első volt
a török szultáné, ki a padisah nevében [részvétét
hozta a magyar nemzetnek, ott volt a lengyel király
képviselője, nem hiányzott közülök a császáré sem.
A temetési előkészületek soká tartottak, mert
— végső kívánsága szerint — Gyula-Fehérvárt
akart örök pihenőre térni, „a választott király“
mellé. Végre elkészültek s a rendek határozatából,
a temetési menet, 1607. február hónap 3-ikán meg
indult Kassáról Erdély felé.
Díszes, királyhoz illő volt az utolsó út. Legelői
haladt lóháton Homonnai Bálint bársony mentében,
tetőtől-talpig feketében. Ő volt a főgazda, vezére
a menetnek. Utána gyászruhában három föúr, a
három gazda. Ezeket követte meggyszín dolmányban
Abauj vármegye zászlós csapata, aztán egy. kétszáz
lovasbóFálló, fekete köntösös, lobogós kóp.jás sereg,
melynek elején, címeres fekete ruhába öltözve,
nyargalt négy trombitás. Ezek után jött az udvari
testőrség, fekete mentében, fekete süveggel, élükön
Forgách Ferenc testőrhadnagy, kivont szablyával,
melyen széles fekete fátyolt lebegtetett a szél. Majd
a diákság vonult, gyászénekeket zengve, és a pa
pok, palástosan, egyházi talárban. Nyomukban a
rendek, külföldi képviselők, a megyék és városok
követei lépkedtek, kiket tizenkét trombitás és az
elhunyt fejedelem zászlóit és fejedelmi pálcáját
vivők következtek. Majd tíz, különféle takaróval
fedett ló, két-két embertől vezetve, aztán a feje
delem udvarából való négy gyászruhás ifjú, kik
fekete tafotakeszkenőben aranyos sisakot, bárso
nyos pallost és aranyos botot vittek. Őket kisérte
egy fekete bársonynyal leteritett, aranyos címerek
kel díszített paripa s utána nehéz fekete selyem
ből készült, dús arany- és ezüsthimzésű, széles
zászlót emelt a hajdukapitány, jó Szilassv János.
Kívüle még egy ifjú legény vitt gyászos tafotából
való lobogót, Bocskay viselő kardjával. Végre a
koporsó következett, melyet hosszú, a fejedelem
és az ország címerével díszített gyászkocsiban,
nyolc, fekete bársonynyal takart ló vont. A koporsó
mögött a Bocskay-család tagjai és a gyászos asszo
nyok mentek.
A merre útjuk vitt, városon vagy falun át,
harangzúgás fogadta s a lakosság mély gyászban,
könnyező szemekkel vonult ki, hogy köszöntse még
egyszer, utoljára, a szabadító fejedelmet.
Kolozsvár határában, honnan a kísérők vissza
tértek, az erdélyi nemzet vette át a koporsót s az
eddigihez hasonló gyászpompával elszállították
Fehérvárra.
A fehérvári palotában újra kitették a fejede
lem koporsóját, hadd járulhasson hozzá, a ki akar
s búcsút vehessen tőle. Feltűnő nagy pompát fej
tettek ki az erdélyiek is, mint a magyarországi
rendek. Köröskörül a nagy terem, hová a bakacsinnal
földig bevont ravatalt helyezték, gyászt és szomorú
ságot hirdetett — egy nemzet fájdalmát, a leg
nagyobbat, melyet csak akkor érezhet, midőn ki
fogyott szabadítójából, elvesztette egyedüli és leg
főbb támaszát, midőn minden reménye sírba szál
lott azzal, kinek nyugvóágyánál kesereg. Gyászos

20.

SZ.

asszonyok tördelték kezüket s jajongva ontották
könyeiket; a férfiak lehajtott fejjel, borongó arc
cal álltak a teteménél, mintha sejtették volna, hogy
ez a halál nem egy ember halála csupán, hanem
népeké is, kiket ő éltetett, az ő karja védelmezett.
Ezután már nem is lesz talán feltámadás!
Szüntelenül tartott a búcsújárás Bocskay István
földi poraihoz. Csak a harmadik napon gyérült egy
kissé, mikor a temetés úgyis következett nemsokára.
Különösen déltájt ürült ki a terem annyira, hogy
egy lélek sem volt benne, félórán keresztül. A
díszőrök ezt látva, parancsnokuk, Lázár Samu engedelméből, rövid időre pihenni mentek, mert a hosszú
álmatlanságés a feszes testtartás egészen kimerítette.
A mint az őrök is eltávoztak, az ajtónyiláson
feltűnt egy gyászruhás nő alakja. Figyelve, csen
des léptekkel sietett a koporsó felé, arcát nem
lehetett látni, mert sűrű, földigérő, fekete fátyol
födte, ugyanilyen simult vállaihoz is, melyet uszályosan vont maga után a padlón. Nyúlánk, karcsú
termetű nő volt: asszony-e, vagy leány, — ki
tudná megmondani ? Megkerülte a koporsót kétszer
is, virágot hintett rá, melegágyban nyíló, fehér
őszi rózsát. Aztán letérdepelt a halott fejéhez, össze
fogta kezét imára s ajkai remegni kezdtek, mintha
imádkoznék...
Hirtelen egy másik némber alakja villant meg
a bejáratnál, parasztos ruha a testén, a fején levő
fekete szőrkendő mélyen levonva szemébe, hogy
oda belátni nem lehetett. Pórnőt mutatott külseje,
de mozdulatainak könnyed előkelősége, hajlékony
sága mindjárt elárulta, hogy nem a nép közül való.
Gyanakodva nézett körül, nem látja-e valaki ?
Miután azt vélte, hogy egyedül van, gyorsan a
ravatalhoz sietett és az ellenkező oldalon, hol a
hölgy állott, ráborult és hangosan zokogni kezdett.
Fuldokló sírásából csak ennyit lehetett kivenni:
„bocsáss meg! bocsáss meg!“
A gyászruhás hölgy eszmélt és megijedt az idegen
zajtól. Felugrott, mire a másik is felemelte tekintetét.
Szemük sugára összevillant: a parasztasszony a
gyászfátyolon át is ráismert a magános látogatóra.
— Mária Krisztina! — sikoltott meglepetten.
— Fekete Ju d it! — suttogta az idegen hölgy.
Pár pillanatra csend lett, mint a minő a sírban
honol. Gondolatait rendezgette, érzelmeivel küzdött
mind a kettő. Sejtették egyenként, hogy nagyobb
ellenség nincs a földön kettő, mint ők ketten. Tud
ták azt is, hogy most vívják meg döntő párharcukat,
melyikből csak egyik szabadul élve. Készülődtek a
tusára, szivüket keményítették, nehogy irgalmas
találjon lenni a másik iránt. A férfiak küzdelme
csak vért kíván — de az asszony, ha egyszer
engesztelhetetlen, annak a lélek kell, azt akarja szét
marcangolni, vergődést és kínos fájdalmat akar látni.
Várta mindkettő, hogy a másik támadjon. Parírozott
vágás után sokkal könnyebb és biztosabb a csapás.
Végre is Kátay Mihályné szállott síkra :
— Te is itt vagy, Mária Krisztina? Te is el
jöttél olyan messziről a Bocskay István temetésére ?
És titkon jársz te is, mint a tolvaj ?
A hercegnő megvetően mérte végig Juditot,
anélkül, hogy felelt volna szavaira. Emez folytatta:
— Úgy-e, máskép gondoltad, nem így ? Ugy-e,
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azt hitted, lakodalomba jösz még egyszer Erdélybe,
nem torba?
— Megőrültél ? Mit beszélsz !
— Nem, ne hidd! Még nem őrültem meg, bár
nem volna csoda. Oh, az eszemnél vagyok s annál
is akarok maradni, hogy végső boszumat megáll
hassam rajtad, hogy gyönyörködhessem kínszenve
déseidben . . .
— Meg akarsz ölni?
— Azt nem tudom még. Előbb a szivedbe
akarok beleharapni, hadd tudd meg te is: mi az,
mikor az embernek a szive fáj, mikor irtózatosan,
a bolondulásig fáj.
— Azt hiszed, nem tudom? Százszor inkább
tudom, mint te.
-— H ahaha! — kacagott a hajdani komorna.
— Oh, elhiszem, hogy fájt, hogyne. Fájt Bocskay
után, mert szeretted, az urad mellett is szeretted,
tán titokban, bűnösen...
— Hazudsz! Átok szádban az ige és rágalom.
Beszennyezed e szent helyet. Hűségemet meg nem
törtem, eskümhöz csalfává egy pillanatra sem lettem.
— De szeretted?
— Igaz, szerettem. Leányságom első álma volt,
az egyetlen férfi, a ki úrrá lett szivemen . . .
— De mégsem szeretted annyira, hogy hozzá
mentél volna feleségül, mint egyszerű magyar fő
nemeshez — azt vártad, úgy-e, mig királlyá lesz?
Akkor hozzád' való, korona van fején, mint a
tiéden! Lásd, én máskép szerettem. ,Övé lettem
volna, ha nem országnagy, de földhözragadt job
bágy lett volna is. Nem a rangja kellett nekem,
hanem őmaga, őmaga.
— Ámítod magadat is, engemet is.
— Én? Nem tudom, hogy kettőnk közül ki
az ámító ?
— Tévedsz, ha rám gondolsz.
Hát nem elámítottál akkor is, mikor Rátádhoz
kényszerítettél nőül ? Nem azt mondtad, hogy nem
szeret engem Bocskay?
— Nem mondtam igazat?
— Nem! Megtudtam volna magamat kedveltetni, de nem volt szabad, mert magadénak szán
tad s meg is akartad tartani. Férjhez adtál, hogy
szabadulj tőlem.
— A hogy asszony lettél, azután is próbáltad
eleget magad felé hajlítani a szivét, de nem sike
rült semmi cselfogásod. És tudod-e, miért nem
sikerült ?
Judit hallgatott, a hercegnő meg támadni
kezdett.
— Azért nem — folytatta — mert engemet
szeretett, enyém volt a szive, nem kellett neki,
rajtam kívül, sem te, sem más . . .
. — Olyan bizonyos vagy te abban?
— Olyan bizonyos, mint a magam szerelmében.
— Igazad van, csak téged szeretett s ezért
kellett neki meghalnia. Ha enyém nem lehetett,
ne legyen a tiéd s e !
A hercegnő valami borzasztó sejtelemtől meg
kapva, rámeresztette szemeit és visított, mint a
vércse, hogy rengett bele a gyászterem:
— Te ölted meg, gyilkos!
— Én. Az uramat büntették helyettem, pedig
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én vagyok a vétkes. Ezzel a két kezemmel, nézd,
ezzel kevertem poharába a mérget, mikor meg
tudtam az uramtól, a ki a követed fogadásánál
jelen volt, hogy ajándékot küldöttéi neki, hogy
feleségül kínálkoztál és hogy ő is megrendelte
neked udvari mivesénél a mátkagyürflt. Meg kel
lett, hogy haljon! Te nem engedted, hogy az
enyém legyen és én sem engedtem, hogy te mondd
magadénak.
— Átkozott légy és az legyen minden ivadékod!
— Engem átkozhatsz, de ivadékomat ne bántsd.
Azoknak nincs részük tettemben, ártatlan volt az
uram is, mégis ő szenvedett. De hiába átkozol
engemet is, nagyobb bűnhődés már nem érhet. Oh,
rám nehezedett az Isten keze teljes mértékben!
Azon a reggelen, mikor férjemet elfogták, egy szál
ingben, mezítláb ugrottam ki az ablakon s úgy
menekültem. Egy jószívű parasztasszony megszánt,
a mint az utcán látott dideregni, behívott s mikor
megmondtam, hogy ki vagyok, felöltöztetett. Ezt a
ruhát adta rám, a mit rajtam látsz. Mikor meg
tudtam, hogy Kátayt. őt tartván méregkeverőneb,
darabokra vagdalta az utca felbőszült népe, lelki
ismeretemtől hajtva, én szedtem össze szétszórt
testrészeit s egy deszkaládába zárva, mintegy kutyát,
éjszaka ástam el a pártfogóm kertjébe. Kezem fel
töredezett a kemény munkában, a hideg és a féle
lem borzongatott, de megtettem. Ennyivel tartoztam
neki, ha nem is szerettem. Azóta bujdosom s gya
log jöttem idáig sárban-hóban, hogy bocsánatot
kérhessek tőle, megmondhassam neki, hogy a föl
dön én szánom legjobban kimúlását és csak a véghetetlen szeretet fanatizmusa vitt rá e gonoszságra.
E percben egy férfi lépett a terembe, a ki
észre vevén a két nőt, megállóit és figyelni lát
szott.
—- Nos, Mária Krisztina, hajdani fejedelemném,
szenvedtél e annyit azért, kit mindketten szerettünk,
mint én ? Vagy tudnál-e annyit szenvedni ? Mert
szenvedned k e ll!
Szólt és szikrázó szemekkel indult Mária felé.
De a férfi is megindult s csizmája koppanására
magához tért Fekete Judit. A mint meglátta, gyors
kanyarodással kifutott az ajtón. A lovag nem
követte, hanem a gyászruhás nő felé közeledett.
— Fenség! — szólítá meg — úgy hallottam
attól a nőtől, a ki itt szenvedélyesen feleselt, de
nem tudom kicsoda, hogy Báthori Zsigmond egy
kori nejével állok szemben. Nem tudom, igazat
mondott-e, de a helyzet, a jelenet különössége
ilyesmit bizonyítanak. Ha nem akarja megmondani
nem kérdezem, nincs hozzá jussom. Azt azonban
értésére kell adnom, hogy én Geréb Zsigmond
vagyok, a ki Erdély egykori fejedelemasszonyának
köszönheti életét s most bármit kívánna tőle, hálá
ból mindenre kész volna.
A hercegnő habozott, de az ősz nemes bizalomkeltő arca megnyugtatta.
— Köszönöm — nyújtotta a kezét — elfoga
dom. Az a kérésem: eszközölje ki, hogy egy óra
hosszat ne háborgasson senki, a halottal magam
maradhassak.
— Azonnal intézkedem, — felelt Geréb s
mélyen meghajolva eltávozott. Pedig azért jött volt
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ő is, hogy egyedül társaloghasson Bocskayval, a
ki viszszaadta nemzetének a hazáját.
Pár pillanat múlva két őr állott a gyászcsar
nok ajtajába, azon szigorú parancscsal, hogy egy
lelket se bocsássanak át rajta. Mikor két teremtés
örökre búcsúzik egymástól, azokat nem szabad
zavarni . . .
Bocskay fejedelem temetése másnap végbe
ment. Testét odatették a választott királyé mellé,
a mint kívánta. De aligha pihent nyugodtan, mert
harcainak végső eredményét, az igazi sikert meg
nem érhette. Ám azért nem maradt tétlen, ha
össze is roskadt földi váza — szelleme átszállóit
az utódokba, addig sarkalva, bíztatva őket, míg a
vértől ittas földből kihajtott a nemzeti szabadság
virága. Nem ő az oka, ha e virág ezután annyi
szor elhervadt, oly sokszor kiszáradt s annyi vér
nek kellett öntöznie, hogy újra nyíljék. ..
Még egy temetés történt: Habsburgi Mária
temetkezett el a halli zárda falai közé. Olyan hely
ez is, mint a sír, csak az enyészet férgei nem
nyüzsögnek benne 1 Meghalt ő is — igaz, hogy
nem a földnek, de a világra nézve teljesen. Min
denről lemondva, a mi hiúság, csak az örök fel
támadást várta reménykedő szívvel.
Hitte törhetetlenül, hogy odafenn találkozik és
egyesülhet azzal, kit e földön a gonosz emberek
elválasztottak tőle. És ez megnyugvást adott neki
s egy kis boldogságot — e nélkül talán kárhozat
jutott volna részéül . . .
Mert a hit egyedüli kincse a halandó e'mbernek I

20.

SZ.

ügyességével és biztosságával Szabolcska Mihály
hírneves költőnk „Ének a szerétéiről" c. költemé
nyét. A szavalat sikerült volt, sok tapssal jutal
mazta a közönség. Ezt követte a felolvasás, a
melyet Kovács Andor ev. lelkész tartott „Képek
vallásszabadság harcainkból" címen. Tárgyát hazai
egyháztörténetünk köréből vette. Feltárta a 300 év
előtti politikai és vallási viszonyokat. Általános
figyelem közben jellemezte a szabadságharc dicső
hőseit: Bocskayt, Bethlent, Thökölyt és Rákóczit;
megismertette a hallgatósággal a hősöknek vallá
sunk és hazánk szabadsága érdekében véghezvitt
tetteit, harcait, küzdelmeit, alkotásait s az általuk
kötött egyes békéknek egyházunkra nézve üdvös
hatását; végül példányképül állította minden protes
táns elé a szabadságharc hős bajnokait, hogy
ismerje fel ő bennük és tanulja meg tőlük a hitbuzgóságot, hűséget, haza és egyházszeretetet. A
felolvasás a közönség figyelmét elejétől végig le
bilincselte. Végül az estélyt a fenti leánynövendé
kek esti éneke zárta be.
Jolsván ádvent második vasárnapján szentel
ték fel a megújított templomot és orgonát. Terray
esperes szokott ékesszólásával végezte a szertartást,
segédkező társai voltak Becser Endre, Kármán
István és Baltazár János lelkészek. Baltazár, mint
helybeli pap, emlékbeszédet mondott Reményik
Pálról, az egyház jótevőjéről, a kinek hálából emlék
táblát helyeztek el a templomban. A szép ünnepen
nagy sokaság vett részt.
Az ev. ifjú ság i egyesületben Szepesbélán
VÉGE.
dec. 9. Weber S. vetített képekkel előadást tartott
Bocskay István, Hlésházy István, Thurzó György,
Thököly Imre, H. Rákóczy Ferenc hithősökről és
VEGYES.
a késmárki vértanúk, Irsay, Topperczer és Lányi
Az „Ev. Családi Lap“ 1906 évi tartalomjegy szomorú sorsáról. Végül Scholtz Gusztáv új püspök
zékét a jövő számhoz mellékeljük. — Mai szá képpel és életleírással lett bemutatva. Nemcsak az
munkhoz postautalványt mellékeltünk az 1907. évre ifjúság, de a nagy közönség is részt vett az elő
szóló előzetések beküldése céljából. Azon t. elő adáson és hálával tisztelte meg az előadót.
Halálozás. Saági Gregerson Gudbrondné szüle
fizetők, kik a jövő évre előfizetésüket már beküldtett Sümegh Lujza úrnő, saági Gregerson Gudbrond
ték, szíveskedjenek a postautalványt félretenni.
Vallásos estély Orosházán. Annak a páratlan budapesti építkezési vállalkozó és a pesti ág. h.
buzgóságnak és tevékenységnek, a melylyel Ko ev. német ajkú egyház presbyterének neje, 71 éves
vács Andor evangélikus lelkész minden, az oros korában 55 évi boldog házasság után Szobon meg
házi nagy egyházközség valláserkölcsi élete eme halt. A megboldogult úri asszony a Prot. Orsz.
lését és fejlesztését célzó ügyet felkarol, az idén Árvaegylet női választmányának igen buzgó és
ismét nyilvánulását láthatni a vallásos estélyek áldozatkész tagja volt, Dec. 12-én helyezték örök
rendezésében is. Most az V. ciklus vette kezdetét. nyugalomra a budapesti kerepesi-úti temető családi
Az első estély f. hó 9-én tartatott. A polgári olvasó sírboltjában.
kör, mint egyébként az elmúlt esztendők minden
Vallásos esték. A pápai ág. h. ev. egyházestélyén, úgy ez alkalommal is — a szakadó eső község nagy tanácstermében a szokásos vallásos
dacára — zsúfolásig megtelt. Az ismétlőiskola leány esték megkezdődtek. Az első m. hó 13-án, vagyis
növendékeinek Brósz J. igazgatótanító vezetése csütörtökön volt, a mikor Gyurátz Ferenc püspök
mellett elhangzott éneke „Isten felséges adománya" tartott tanulságos, szivet-lelket nemesítő előadást
után Bulla Sándor, az egyház buzgó felügyelője a templomról, a helybeli állami tanítóképző-intézet
nyitotta meg az első estélyt. Beszédében érdeklő növendékei pedig szavalatokkal s énekszámokkal
dést keltőén mutatott rá a vallásos estélyek fel gyönyörködtették a szép számban összegyűlt közön
adatára és céljára, a mely nem egyéb, mint a hit séget. Ebben a téli időszakban a vallásos esték
élet, egyháziasság fejlesztése, ápolása, hű egyház minden csütörtökön este hat órakor tartatnak.
tagok s egyszersmind hazafiak nevelése, szem előtt
Gömöri hírek. Dec. 12-én iktatta be Gömör
tartván azt az igazságot, a mely történetileg is új felügyelőjét, Szontágh Andort tisztébe a csetneki
beigazolást nyert: evangéliumi hithűség és magyar rendkívüli esp. gyűlésen. Programmbeszédében szük
hazafiság édes testvérek. A megnyitó után Grott- ségesnek nyilvánította a világi elem nagyobb mérvű
stag Jolánka k. a. szavalta el a gyakorlott szavaló bevonását az egyházi életbe.
Homyánszky Viktor oa. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-ntca 14.

