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Luther a kolostorban s a katedrán.
(1505— J5J7.)

Hogy a kolostorba lépett, legelőször is engesztelőlevelet írt édes
atyjának, de hiába. Atyja engesztelhetetlen és — vigasztalhatatlan volt.
Az Agostonrendiek kolduló szerzete egyike volt a legszigorúbb
szerzetrendeknek. Az első év ott is próbaév volt. S a barát próbája az
engedelmesség. Luther egyetemi mester mivoltára ott nem sokat adtak.
Őt is közönséges szolgamunkába fogták. A nagy tudós — a kolostor
mindenese lett: söpört, súrolt, tisztogatott, harangozott. Majd zsákot
akasztottak a nyakába s koldulni küldték a városba s falvakba. S jó szó
helyett gúnyt röpítettek utána: „Siess, Márton, koldulás és nem tanulás
gyarapítja a kolostort!"
Luther engedelmeskedett, hisz azt hitte, hogy ez az út vezet üdvös
ségre. A próbaév még jóformán ki sem telt s már bevált: ünnepélyesen
felvették az Ágostonrendbe. Letette a hármas barátfogadalmat: az enge
delmességre, a szegénységre és a szüzességre. Általment a második
keresztségen is, új nevet kapott, — most már nem Mártonnak, hanem
Ágostonnak hívták.
S mert a legnagyobb bűnt, a képmutatást lelke nem ismerte, olyan
barát lett belőle, amilyen még nem volt és nem is lesz soha. „Kegyes
barát valék — mondja, — oly szorosan tartottam magamat a rendnek
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törvényeihez s szabályaihoz, hogy elmondhattam : ha valaha barát — úgy
én bizonnyal a mennybe akartam bejutni. S ha soká tart, halálra kínoz
tam volna magamat a virrasztással, imádkozással, olvasással s más
egyéb dolgokkal. “
S mégsem volt lelkének belső nyugodalma. Ha igaz bírájára, Istenre
s Krisztusra gondolt, érezte, hogy nem tud előttük megállni, érezte, hogy
bűnös s a kárhozat fia. S minél inkább gyötörte, kínozta magát azokkal
az úgynevezett érdemszerző jó cselekedetekkel, annál inkább érezte nyo
morult voltát, sok nagy gyarlóságát és tehetetlenségét. S ez a lelki baja
szinte búskomorrá tette, majdnem a vallásos őrültségbe vitte.
Ekkor jött a parancs, hogy neki a szent theologiát kell tanul
mányoznia, mert belőle áldozó papot akarnak csinálni.
1507 május 2-án volt a nagy nap: a felszentelés napja. E nagy
ünnepélyre időközben kiengesztelődött édes atyja is eljött volt.
A pappá felszentelt Luther megtartotta első miséjét. Mondhatott ő
misét mise után, gyónhatott naponta, míg az egyházra hallgatva, a maga
erejéből, a maga cselekedetei révén kereste az üdvösséget, nem talál
hatta meg.
Miként Pál apostol, — az örvény mélyéről ő is keservesen kiáltott
fel: „Óh én boldogtalan ember! Kicsoda szabadít ki engem e halál
testéből?" S kiáltását meghallgatta Isten. A sötétség völgyében egyszerre
csak világosság támadt. A vigasztalásnak első evangéliumi fénysugara
behatolt szívébe.
Mikor ugyanis elpanaszolta lelkének nagy baját öreg barátjának
és oktatójának, a derék dr. Uzingennek, — ez nyomban fejére olvasta
az apostoli hitvallásnak ama gyönyörű tételét: „Hiszem a bűnöknek bo
csán atát!“ S ezt a tételt legott meg is magyarázta neki. „Nem úgy kell
azt — úgymond — érteni, hogy az Isten csak egy embernek bocsátja
meg bűneit, teszem azt Dávidnak, avagy Péternek. Isten azt akarja, hogy
minden keresztyén higyje, hogy neki is megbocsáttattak bűnei. Igen, —
hinned kell, hogy a te bűneid is megbocsáttattak Krisztusért."
S még inkább kezdett oszladozni lelke egéről a harag felhője, mikor
1507-ben a német ágostonrendi kolostorok feje, dr. Staupitz János Itáliá
ból hazatérve, iránta, az agyongyötrött, élőhalottnak látszó szegény barát
iránt érdeklődni kezdett és bizalmas beszélgetés közben megkérdezte
tőle: „Miért vagy oly bús, Márton fráter?" Mintha Isten angyalát látta
volna benne, — odaomlott lábaihoz és kitárta előtte szíve minden baját,
búbánatát, emésztő kínjait. Staupitz megszánta a vergődő, nyomorult
bűnöst és hogy kiábrándítsa képzelt betegségéből, azt mondta neki :
„Márton mester, én úgy látom, te csak képzelt bűnös akarsz lenni s a
Krisztust is csak képzelt Üdvözítőnek akarod tartani. Hát jegyezd meg
jól, hogy a Krisztus igazi Üdvözítő és te igazi bűnös vagy. Az Isten
nem űz velünk szemfényvesztést, ő nem tréfált, mikor Fiát elküldötte és
érettünk feláldozta. Ezt hidd és akkor üdvözülsz".
S e szóra a halott újra éledt. Mohó, égő vággyal a Szent írásnak
esett, hogy immár Őt s csakis Őt hallgassa és megbizonyosodjék aziránt,
hogy a Krisztus érte is szenvedett, érte is meghalt, szóval, hogy neki is
Üdvözítője. S mely csodás változás! Mintha most egészen más könyv
lett volna a kezében. Egy egészen ismeretlen, új és boldog világ tárult
fel előtte: a pokol és annak kínjai helyén megjelent neki a mennyország
s annak üdvössége.
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Olvasott, olvasta újra meg újra az Igét: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy odaadta egyetlen egyszülött Fiát, hogy aki benne hisz, el
ne vesszen az, hanem örök élete légyen".
Mint hosszú rabság után kalitkájából kiszabadult madár, úgy szállt
fel lelke az ég felé. Vihar nem üvöltött, villám nem cikázoit többé, derült
volt a menny most és meglátta abban a haragos bíró helyett a szerető
Atyát, a kegyelem Istenét, jobbján a szelíd báránnyal, ki magára vette
a világnak bűnét s békességet szerzett a földnek, a szívnek.
Most már újra megjött életkedve. Baráttársai már reá sem ismer
tek. Nem görnyedt le, — kiegyenesedett: erőt, bátorságot érzett önmagá
ban Csak egy hiányzott még: a neki való munkamező. Hamarosan az
is meglett.
Bölcs Frigyes, szász választófejedelem 1502-ben egy új egyetemet
állított fel Wittenbergben s a theologiai kar szervezését dr. Staupitz
Jánosra bízta, aki a bölcsészet egyik katedrájára Luthert szemelte ki
s minthogy a fejedelem az ő ajánlatát elfogadta, Luther 1508-ban egye
temi tanár lett s megkezdte előadásait a bölcsészeti tárgyakból, bár a
szíve inkább a theologiához vonzotta volna. Nem is nyugodott addig,
míg vizsgát nem tett a theologiából s meg nem nyerte az engedélyt
a Szent írás magyarázatára is. Gondolhatjuk, mily örömmel és lelkese
déssel látott dolgához.
Legnagyobb szeretettel tárgyalta katedráján Pál apostolnak a ró
maiakhoz írott levelét s mikor az I. fejezet 17-ik verséhez ért, ahol is
az van megírva, hogy: „Az igaz ember hitből é l!“ — lelke újabb forron
gásba jutott. Hitből ? De hát akkor miért hirdeti az egyház, hogy csele
kedetekből!? S most már nem a maga, hanem az egyház igazsága felett
kezdett kételkedni.
E tépelődései közben jött kolostorából a parancs, hogy egyik rend
társával Rómába kell utaznia. Luther mondhatlan boldog volt. Mennyi
édes reményt fűzött ez útjához! Rómát, pápát látni, ott meggyóni és
bűnbocsánatot nyerni! — e gondolat szinte fel a mennybe ragadta őt.
1511 őszén, hét heti fárasztó utazás után pillantotta meg először
a szent várost, az örök Rómát. Oh, ha láttátok volna a csuklyás barátot!
Térdre rogyott s karjait kitárva kiáltott: Üdvözlégy, szent Róma!
Hanem aztán — tisztára ki is ábrándult. A mennyországot kereste
Rómában és megtalálta a poklot. Apostoli egyszerűség helyett világi
pompát, fényűző, romlott pápai udvart. Luther hite a római egyházban
és a pápaságban ekkor még nem ingott ugyan meg, — de a Róma
ellen később vívott nagy harcában személyes tapasztalatból merített erőt
s bátorságot. S erre célozva mondotta nem egyszer: „Százezer arany
forintért sem adnám, hogy Rómát láthattam!"
1512 január havában tért vissza Rómából Wittenbergbe, ahol nagy
kitüntetés várt reá. M egválasztják az ágostonos rend perjelévé, 1512
október 19-én pedig a Szent írás doktorává avatták.
A Szent írásnak nála méltóbb doktora nem is volt. A doktori eskü
letétele után élete fogytáig szíve egyetlen vágya az Isten mélységeinek
kutatása, a Szent írással való foglalatosság lett.
S amit a tanári katedrán, azt az üdvözítő igazságot nemsokára
a wittenbergi vártemplomban is hirdette, úgy hogy az Istennek Igéje
hamarosan kizendült s elhatott messze-messze földre. Egyszóval: Witten
bergben már pitymallott. De hogy e virradat a Rómával való élet-
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halál harc napját hozza fel, arra még akkor senki sem gondolt. Luther
Márton sem.
Ha valaki, Luther Márton hű és igaz fia volt az ő egyházának.
Arra bizony még csak nem is gondolt, hogy azzal és annak fejével,
a pápával szakítson. „A harc küszöbén — mondá később maga — én
is vad pápista valék, annyira ittas a pápa tanától, hogy kész örömmel
öltem volna, vagy segítettem volna ölni rakásra mindazokat, akik a pápá- ,
nak csak egy percre is megtagadják az engedelmességet." Csak mikor
választania kellett Krisztus és a pápa, az evangéliom, vagy a római tan
között, akkor állt a Krisztus s az evangéliom mellé.
A harc kitörésének alkalmi oka a bűnbocsátócédulák árulása volt.
A róm. katholikus egyház tanítása szerint ugyanis a bűnöket nem az;
Isten, hanem az ő földi helyettese, a pap bocsátja meg. Azért azokat
a papoknak kell meggyónni! S a bünbocsánat feltétele nem a megtérés
és a hit, hanem a papkiszabta jó cselekedetek elvégzése. S ha valaki
nem végzi el, ha bűnben hal meg? Az sem baj. Evégre találták ki, mint
mentő eszközt, a tisztító tüzet, a purgatóriumot. Pénzért misét mondatnak
a meghalt lelki üdvéért,
és az egyház, mint a Krisztus érdemének,
a Mária és a szentek felesleges jó cselekedeteinek raktárosa, e kincsekből
bünbocsánatot osztogat a gyötrődő telkeknek s így kiszabadítja őket is
a purgatóriumból, sőt, ha nagyon sok pénzt áldoznak érettük, akkor
a bűnös lelkek a purgatóriumot kikerülve, egyenesen a mennyországba
juthatnak.
A lelki üdvösségnek ez a pénzért való árulása ebben az időben
virágkorát élte. S ilyen cédulákat a megholtakért is lehetett váltani. Rómá
nak épp ekkor sok, igen sok pénzre volt szüksége. II. Gyula pápa
ugyanis templomot akart építeni Rómában szent Péternek, az úgymon
dott első pápának, Krisztus Urunk földi helytartójának s a keresztyén
egyház szegletkövének emlékére. E célra persze milliók, meg milliók,
kellettek. Honnan vegyék a pénzt? Onnan, ahonnan eddig is vették:
a hívektől.
Németországban a lélekvásár élén a fiatal brandenburgi Albert,
birodalmi hercegprímás, mainzi és magdeburgi érsek állott, aki a pápá
tól állását az egyházi törvény ellenére rengeteg pénzért szerezvén meg
25 éves korában, maga is fülig adós volt s éppen azért kapott a jó
alkalmon s fele keresetre vállalta a céduláknak árusítását, hogy hitele
zőit, a Fugger bankárokat kielégíthesse.
S kik voltak azok a cédulaárusok? Csupa szedett-vedett, züllött
barát. A hírhedt Tetzel Jánost, gaztettei miatt egyszer már halálra, majd
kegyelemből élethosszig tartó fogságra ítélték. Nagy vörös kereszttel,
pápai címerrel, cédulás- és pénzesládával járt városról-városra, falurólfalura. Ládájára ez volt írva:
Kinek pénze e ládában cseng,
Annak lelke mennyországba leng.

A bünbocsánatnak különben szabolt ára volt. Királyok, érsekek, püspö
kök és egyéb főurak 25 rajnai aranyforintot, kereskedők, iparosok 1— IV2
forintot, a szegények pár fillért, vagy semmit sem fizettek. A holtakért
kevesebbet. Sőt az egyes bűnöknek is más-más ára volt. Legdrágább
volt a templomrablás, legolcsóbba purgatóriumból való kiváltás. S ekívül
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árult még hús-, tej-, vaj-, tojás-, váltócédulákat is. Aki ilyet vásárolt,
fel volt mentve a bojt alól.
És e szent portékákkal Tetzel uram akárcsak valami püspök, úgy
utazott országszerte. Három cifra ló húzta kocsiját. S amely városba
behajtott, — ott harangzúgás mellett, ünnepi körmenetben vonult a
templomba. A pápa bulláját selyem tartóban vitték előtte. Ámde hébeTióba úton. útfélen is felütötte a sátorát.
Mikor Luther Tetzelnek üzelméről először értesült, szent haragjában
imigyen kiáltott fel: „No de most már, ha Isten is úgy akarja, belefujok
a trombitába". S nemsokára meg is tette.
1517 őszén Tetzel már Wittenberghez közeledett. E hírre Luther,
mint a jó pásztor, ha farkasorditást hall a karámja közelében, szintén
úgy riadt fel. Mikor pedig személyesen kellett tapasztalnia, hogy egyik
másik híve már a cédulákból vett is és azt, amit ő maga nagy lelki
vívódás után, ingyen kegyelemből nyert meg, — a lelkiüdvösséget hit
vány pénzért akarja megvenni, elhatározta, hogy addig is, míg az anyaszentegyház a hit vitás dolgaiban végérvényesen döntene, nehány fontos
kérdést megvitatás végett a tudós világ elé terjeszt. A bevett egyetemi
szokás szerint tehát 1517 október 51-én isteni sugalatra 95 latin nyelvű
tételt szegezett ki a wittenbergi vártemplom ajtajára.
E vártemplomot Bölcs Frigyes, szász választófejedelem, a „Minden
szentek" tiszteletére emelte. Kedves búcsújáró helye volt az a népnek.
S miért ne? Hiszen belül telisded-teli volt a megholt szentek drága
maradványaival: szent koponyákkal, csontokkal. Azonkívül ott volt a
többek közt Szent Tamás csizmatalpának, Szent Móric vértjének, a betle
hemi kisdedek bőrének, a hórebi csipkebokroknak, a pusztai mannának,
a Jézus jászlának, Szent Anna ujjának s ezer ilyen ereklyének egy-egy
darabja. Aki búcsúra idejött, — egy egész életre szóló bünbocsánatot
vitt haza.
Belül, a halottak e rejtelmes országában, a halálnak csendje ural
kodott és a hívek mégis az életet keresték ottan. Az igazi, a hitből élő
ember azonban épp most ott kívül az ajtó előtt állott s kalapácsának
zajával verte fel a síri csendet, hogy az élőhalottakat felébressze.
Oda, rá s ne a megholt szentekre nézzetek! Ez a hitből élő igaz
ember,
Luther nyitja meg néktek az örök életet és üdvösség forrását.
A vallás nem külső, hanem benső dolog: a lélek, a szív legtit
kosabb és legsajátosabb ügye: személyes élet Istenben.
A vallás független minden külső emberi hatalomtól és törvénytől,
— a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított min
ket a bűn és halál törvényétől (Róm. 8, 2.) Az üdvösség dolgában
egyes-egyedül Istennek vagyunk felelősek: kiki a maga Urának áll,
avagy esik. (Róm. 14, 4.)
Azért: „Mikor a mi Mesterünk és Urunk Jézus Krisztus azt mondja,
hogy: Térjetek meg! — akarja, hogy a hívek egész élete megtérés
Jegyen". (Első tétel.)
Azért: Aki azt hiszi, hogy a bűnbocsátó cédula révén szerzi meg
az üdvösséget, mindörökre elkárhozik. (32-ik tétel.)
Azért: „Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és kegyel
mének szentséges evangélioma". (62-ik tétel.)
Térjetek meg tehát és higyjetek az evangéliomban, — s tietek az
örök élet!

30

íme az a mennyei világosság, amely a sötétség völgyében és a
halál árnyékországában ülő népre 1517 október 17-én újra felderült, hogy
immár ki se aludjék soha!
Másnap, vagyis Minden Szentek napján pedig a keresztyén hit
emez örök igazságát Luther a templomi szószékről a népnek nyelvén is
előadta és megmagyarázta Lukács 19, 1— 16 alapján kifejtvén, hogy:
„Az igazi istenháza az üdvösség után epedő zakeusi alázatos szív", s
hogy akinek szívében a Krisztus lakozik, annak nincs másra szüksége,
az megnyerte az örök üdvösséget, mert az Isten nem az ember sze
mélyére, hanem szívére néz. Azért ne a bűnbocsátó cédulák, hanem a
kereszt után vágyakozzunk".
Majd mikor látta, hogy az egyházi felsőségnél hiába tett lépéseket
Tetzel üzelmeinek beszüntetése végett, hogy a nép is tisztán lásson az
egész dologban, németül is kiadta tételeit. S nem telt bele 14 nap, —
már egész Németországot, négy hét és már az egész keresztyén világot
bejárják a Luther tételei, mintha csak maguk az angyalok hordták
volna szét.
/> . Masznyik Endre.

Emlékezés Lutherre.
— Naplótöredék 1914 julius havából. (Németország.) —

Tehát itt járt ezen a vidéken . . . Milyen bosszantó, hogy itt is ép
olyan a mező, ép úgy érik a búza, ép úgy zöldé! a fa, mint másutt! .. .
Én azt szeretném, ha mindenütt meglátszana lábának nyoma, ha a fák
levele róla susogna, ha a kalászringás az ő tetteiről mesélne, ha itt a
pacsirta is azt dalolná, az ő énekét, melynek ütemeit hallom a vonat
csattogásában, véremnek lázas, gyors lüktetésében... én azt szeretném,
ha a robogó kocsik felkavarta szél is azt zúgná itt: „Erős várunk
nekünk az Isten!" — Milyen bosszantó, hogy itt is ép oly örült iramban
száguld a D. Zug, hogy a fülkék itt is tele vannak és az emberek itt is
olyan jóízűen, nyugodtan beszélnek végtelenül szürke, közönséges dol
gokról!... Én azt szeretném, ha itt nem volnának olyan pirosak, meg
elégedettek, gömbölyűek az arcok, ha nem mosolyognának, ha nem
beszélnének az evésről, megélhetésről, gyermek- és cselédügyről... Én
azt szeretném, ha itt mindenki lassan, ünnepélyesen járna, ha az arcok
méltóságosan, mereven néznének, ha az ajkak csak keveset s nagyon
komolyat beszélnének... Mert a reformáció helye ez
Érfurt felé robog vonatunk. Meleg van. És ezek a jó németek
mindig beszélnek, mindig nevetnek, mindig derült, piros, kövér arcuk...
Most különösen kellemetlen látnom ezt a végtelen nagy megelégedett
séget, hallanom panasztalan szavukat. Hiszen én most olyan komoly
vagyok, úgy nincs kedvem nevetni! — Kimegyek a folyosóra. Forró
fejemet kidugom a leeresztett ablakon ... Olyan jól esik a friss szellő.
Itt nem hallatszik semmi, csak a kerekek csattogása s e ritmikus zaj
mintha még diktálná lázas agyam kusza gondolatait: „Abba az erdőcskébe járt pajtásaival, ezeknek a fáknak árnyékában pihent. Ott van egy
út — talán azon jött Erfurtba? Talán egy ilyen fát hasított ketté az a
villám... tán ezen a helyen tombolt legerősebben a vihar — az a nagy,
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szent vihar, mely felkorbácsolta lelke nyugalmát is, mely beküldte a
kolostorba, de aztán ott sem hagyta békében — az a vihar, mely mind
nagyobb erővel feszítette mellét, agyát, szivét, az, amely kitört, hogy
felkorbácsolja az egész világ fülledt tespedését s megtisztítsa a vallás
megromlott levegőjét. Igen, itt tört ki az a vihar, ezen az erfurti úton...“
és az emberek még sem tolongnak az ablaknál, még sem néznek ki
izgatott érdeklődéssel, hanem kigombolkozva legyezik magukat s anek
dotát mondanak. — Milyen bosszantó e z !
Fedett nagy csarnokba fut be a gőzös. Szuszogva, nyikorogva áll
meg. Kizökkent gondolataimból a kalauz szava: Erfurt! Kinyitják a
kocsik ajtaját s a tömeg után megyek én is lépcsőkön le, lépcsőkön fel
a pályaudvar épületébe. Sietve teszek le minden terhet, hogy a Bádeckernél egyéb ne zavarjon zarándokutamon.
Milyen rosszul esik, hogy egy virágzó, élettől pezsgő, nagy városban
érzem magam. Kocsik, autók, villamosok zaja, siető emberek zsibongása
úgy kiábrándítanak! Hiszen én nem ezt az Erfurtot keresem, hanem
azt, amelyről tanultam, amelyet tanítok... azt a régi ócska várost, ahol
becsületes képű polgárok lassú méltósággal jönnek, mennek, ahol
vitézkedő diákok zaja teszi hangossá az utcát. — Sietek is tovább
e szép modern házakkal teli utakról. A Johannis-Strassen azután meg
nyugszom. Ez már olyan, amilyet szeretek: régi renaissancestilü házak,
nagy, faragott, kivert kapuk, kicsi ablakok, piszkos barna falak, tiszta,
csendes utcák, patyolatfüggönyök, pirosló muskátlik, zsíros arcú, ing
ujjas, jól táplált, mosolygós polgárok, itt-ott az utcán verekedő, egész
séges gyerekek. — Ez az ó város. Ez nem sokat változhatott 400 év
óta sem. Ilyen lehetett akkor is, amikor Luther Márton víg diáktársaival
erre sétálgatott és akkor is, mikor komoran lépte végig a köveket, mikor
háborgó lélekkel, csend, megnyugvás, bűntől való szabadulás utáni
vággyal egymagában sietett, mint szabad diák utoljára, ezen az utón.
Itt fordult be az Augustiner-Strassen. Ott állt meg, mindjárt a második
háznál az előtt a nagy, komor épület előtt, ahova bement kolduló
barátnak, ágostonos szerzetesnek.
Remegve állok meg a bezárt kapu előtt. Régimódi csengő foggantyuját rázom meg erősen. Nemsokára nyílik az ajtó. Vidám arcú
gyermek szaladt a csengetyüszóra. Az imént még ott játszott árva társai
val, akik most szerető diakonisszák gondoskodása mellett feledik e régi
kolostorban kora árvaságukat. Mihelyt megmondom, mi járatban vagyok,
szívesen vezet egy árvaházi tanító, előzékenyen mutogatva, magyarázva
mindent. A kolostor fala a régi. Csak az ablakok nagyobbak s a cellák
elválasztó falait dobták ki sok helyen. Végig járjuk a szobákat, melyek
közül egy valóságos kis muzeum. Itt van egy-két bűnbocsánati cédula,
néhány régi festmény, egy német biblia (az első példányokból) s egy
csomó apróság. — Most a kolostor régi templomába lépünk. Itt imád
kozott minden reggel Ágoston barát, itt térdepelt ez előtt az oltár előtt,
itt könyörgött rettenetes kétségek közt ahhoz az Istenhez, akit akkor
még olyan szigorúnak, kegyetlennek hitt. Aztán itt adott hálát az első
napsugárért, mely sötét, borús leikébe belopódzott, itt bontogatta repülni
vágyó lelkének szárnyait ezen az ócska gótikus széken.
Meghatottan hagyom el e helyet, hogy még jobban, szinte a könynyekig megrendüljek, mikor hideg, szűk, sötét cellába vezetnek. Itt
lakott a legjámborabb barát. — Itt még minden a régi. Ólomkarikás
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vastag üvegen tompán szűrődik be a nyári délutáni nap. Hiszen nincs is
sok nézni valója: egy fapad, egy szék, vastag tölgyfa asztal, régi kala
máris, rozsdás vasgyertyatartó s egy csattos, sárgult lapu ócska biblia,
melyet diáknyelven másolt le valamely középkori barát. Ez az egész.
És még egy rozzant, elszakadt húrú citera lapul ott a sötét sarokban
árván, elhagyottan. A falakról meg a vén, megsárgult, elfeketedett,
penészes idő meredezik le dohosán, jéghidegen. A meghatottság fo jto 
gatja torkom. Ez hát az a cella, melynek köpadlatán annyiszor vonaglott
véresen az önkeze ejtette sebektől, kétségbeesve bűnösségének rettenetes
tudatában, kárhozattól való iszonyatos félelmében! Ez hát az az asztal,
amelyre annyiszor borult zokogva lelkének marcangoló kétségei köze
pette, midőn iszonyatos lelki kínok között érezte, hogy nem hisz, nem
tud hinni az egyedül üdvözítő egyház dogmáiban! Ez hát az az ablak,
amelynek hideg ólmos üvegére annyiszor szorította lázas homlokát,
lüktető halántékát, melyen keresztül oly sóvárogva várta a világosságot,
a napsugarat oly sok fénytelen, sötét éjszakán! Ez hát az a biblia,
amelynek szavai az első igazi vigasztalást, vérző szivének gyógyító
balzsamát szolgáltatták, melynek lapjai felbátorították és megnyugtatták,
melynek durva betűiből kiáradó isteni szelleme mind több és több
fáklyát gyújtott meg a sötétségben s mind közelebb hozta őt fényével
a reggelhez, mígnem feltárta előtte az új kor ragyogó bíboros hajnalát!
Ez hát az a szűk, sötét cella, melybe sötétségben tartott s nevelt lelke
vágyódott, melyből világosságot felfedező s napfény és élet után vágyó
nagy szelleme kikivánkozott! — Erfurti kolostor sötét szűk cellája,
valahányszor kegyeletes lelkem benned tanyázik, mindig úgy érzem,
csak azért teremtett téged az Úr, hogy fekete dohos falaid közt annál
erősebben ébredjen fel egy szabadságra teremtett lélek világosság után
való sóvárgása!
*
*
*
Wittenberg. Egyszerű igénytelen kis állomás. Alig száll le utas
Szinte azt gondolom, hogy magam is eltévesztettem a helységet. Eddig,
valahol csak kiszálltam, mindig egész tömeg utas hagyta el velem együtt
a vonatot, sietve kocsira, autóra, vagy villamosra. Itt nem siet senki.
Nagy forgalom zaja se zajlik az állomás előtt. Egy fuvarozáshoz nem
igen szokott konflis ló nyújtja előre nyakát csupán. A kocsis megemeli
bádogcilinderét, de látván, hogy udvariassága nem jövedelmez, tovább
szívja kurtaszárú pipáját ott a bakon. Én meg lassan bandukolok befelé
a néptelen utcán s arra gondolok, hogy ez a város olyan, mint amilyen
nek gondoltam. Hosszú, elég szűk utcán haladok. Két oldalt régi, vagy
új, de ó-német stílusban épített házak. Kereskedés csak itt-ott van, de
azon is látszik, hogy nem nagy forgalmú. Az utcán alig jár valaki, csak
néha döcög el a rossz kövezeten egy-egy szekér. Olyan boldog vagyok,
hogy most nem csalódtam! Wittenberg 400 éve is ilyen lehetett; csendes,
nyugodalmas kis német város. Mintha csak a reformáció lényegének
jelképe volna. Ilyen az eszme is, mely itt született. Nem nagy hangú,
nem cifra, nem kürtszóra, ünnepre való, hanem a maga szerénységében
lélekből lélekhez szól. Nincs szüksége fényes díszítésre, dekorációra, csak
becsületes, tiszta igazságra törekvő telkekre, akik meg akarják s meg
tudják érteni. — Milyen harmonikus az eszme születésének helyével!
Olyan ez a város, hogy az ember önkéntelenül is csendesen, komolyan
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lépked kövein, mintha minden kőnek erős megrugása fájna itt minden
kinek. Úgy érzi az ember, hogy itt mindenki becsületes, békességes és
embertársait szerető. Erről beszélnek a régi, ócska falak.
Az első utam Luther házához vezet. Most ez csupa Lutherre emlé
keztető tárggyal van tele: Kranach Lukács képei, melyeket a nagy refor
mátorról s kitűnő kortársairól festett; egy csomó kézirat s egyéb érdekes
holmi. Legjobban megkap egy düledező szószék. Erről hirdette 400 éve
a ,reformáció eszméit először. Végig barangolom szobáit is, melyek
azonban többnyire üresen fogadják a látogatót, mert a legtöbb belevaló
bútor tűzvészben elpusztult. Csak a nagy cserépkályhák állnak még s a
dolgozó szobában egy asztal. Egyszerű, szúette faasztal. Ezen születtek
azok a hatalmas eszmék, melyek új, igazibb világot teremtettek, ezen
született a 95 tétel is. Áldott bútordarab, melyen oly sok nagy, bátor,
igaz munkát írtak!
Lelkem még ott mereng azokban a szobákban, ahol a nagy ember
élt, élte a legszebb családi, legideálisabb tanári, legtermékenyebb refor-

A WITTENBERGI VÁRTEMPLOM.

mátori életet. Pedig már itt járok a város másik végén, ott, ahol a híres
vártemplom van. A sekrestyés büszkén mutogatja a sok szép, új falat,
padot és ablakot, de nekem jobban tetszene, ha a régi vártemplom állna
ott rozoga falával, elkopott padjaival, tölgyfaajtajával, rajta sárgult lapon
a 95 tétellel. Sajnos, a tűz mindent megemésztett s a régi fakapu helyén
most nehéz vasajtó áll, rajta kiöntve a 95 tétel. Önkéntelen leveszem
kalapom, mert hisz ott állok, talán ép azon a helyen, ahol most 400
éve ő állt, kezében a kalapáccsal, melynek kongása elhallatszott az egész
világon minden kunyhóba és palotába. — Itt meg a szószék van, amelyből
beszélt, amott meg a sír, hol hamvai nyugszanak, szemben Melanchthon
poraival! Friss virág van a síremléken. Bizonyosan egy zarándok hozta,
aki messze földről eljött ahoz a koporsóhoz, mely egy hallhatatlan lélek
hamvadó porsátorát takarja. — Még egy dologra hívja fel figyelmemet
nagy büszkén a templomszolga. Egy szépen faragott gótstílű szék az,
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amelyen a császár „szokott" ülni. Micsoda büszkeség sugárzik szeméből,
amikor kérdésemre elmondhatja, hogy már többször imádkozott e kis
templomban a nagy császár együtt Wittenbeig evangélikus népével.
Mikor újra végigmérik lépteim Wittenberg kövezetét, úgy érzem,
hogy végtelen hála ébred lelkemben e város és népe, a német nép iránt.
A város iránt, mely a reformáció bölcsőjét oly szeretettel ringatta s e
nép iránt, mely annak emlékeit ily kegyelettel őrzi s e városka csendes
ségével, egyszerűségével, komolyságával folytonosan hirdeti annak az
eszmének krisztusi egyszerűségét, tisztaságát és komolyságát, mely oda
vetette első sugarát arra a vártemplom ajtóra.
*

*

*

Eisenach. Olyan szép, napsugaras ez a júliusi reggel, mely már
korán kicsal a türingiai erdőre néző hotelszobámból. Vagy tán a nyug
talanság ébresztett fel? Mert Wartburgba készülök. Kissé hűvös van a
szűk völgyben, mely a várkastélyhoz vezet, de az út meredeksége hamar
kellemessé teszi az arcomat cirógató friss hegyi levegőt. Még nem jár
senki erre. Szinte rosszul érzem magam e rengeteg erdő közepén, de
az út oly biztos jelzésű, hogy eltévedni lehetetlen. Felejthetetlen, kedves
táj. A reggeli nap arany sugarai játszadoznak a fák felső lombjaival s
ha egy-egy tisztásra jutok, a távolban fényözönbe öltöztetve mutogatják
utam célját: a híres várkastélyt.
Hirtelen valami zaj üti meg fülemet. Arra tartok. Kedves látvány
tárul elém. Pompásan felnyergelt, szépen ápolt csacsik és apró hegyi
lovak állnak itt sorjában. Egy fél márkáért ezeknek hátán teheti meg a
kiránduló az út hátralevő, meredekebb részét. Egy pillanatig habozom.
Olyan kedvesek ezek a csacsik... De aztán mégis csak a turista önérzet
győz bennem s kapaszkodom gyalog tovább.
Alig veszem észre a fáradságot s már fenn vagyok a kitűnő kar
ban tartott várban s csak most látom, hogy még sem én voltam a
legfrissebb Eisenachban, mert bizony idefenn már egész nagy társaság
várja a felvonóhíd lebocsájtását. Én is hozzájuk csatlakozom s míg az
őrt álló katonák az engedélyt nem jelzik, gyönyörködünk a vidékben s
nézegetjük azt a nehány ócska, középkori ágyút mely dísznek áll itt a
bejárat előtt. Csengetyű szól, láncok zörögnek... a hidat eresztik le .—
Nem sok idő múlva a vár udvarán vagyunk, hol egy vezető bemutatja
az egész pompás kastélyt.
Az épület rekonstruált. Gyönyörű folyosói s termei szebbnél-szebb
látványt tárnak a szemlélő elé. De most minket csak egy szoba érdekel:
az, amelyben tíz hónapig lakott Luther Márton, akkori álnevén „György
lovag". — Tágas, pompás vidékre néző helyiség, az egyetlen, amelyhez
hozzá nem nyúltak, amely úgy van, ahogy nagy lakója hagyta. Bútorzata
egyszerű: mennyezetes ágy, egy láda, karos szék, asztal s az asztal
alatt egy tuskó, melyen a reformátor lábát szokta pihen-tetni. A falon
nehány későbben odahelyezett kép s az asztalon üvegszekrényben a
biblia s egy írott lap az ő bibliafordításából. Jobbra az asztaltól nagy
darabon hiányzik a vakolat, ez ama hires tintafolt helye.
Itt élt hát „György lovag". Itt munkálkodott, itt ajándékozta meg
a német nemzetet egy hatalmas kinccsel, pompás német nyelvű biblával.
— Csend van. A vezető elmondotta mondókáját s most a társaság hallgat.
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Nincs senkinek kérdezni valója. Talán úgy önmagának beszélget min
denki, mint én ?! Emlékezünk. Emlékezünk a nagy Lutherre, aki itt
dolgozott ebben a szobában — lázasan, lelkesen — amelynek most
mi szívjuk levegőjét; arra a György lovagra, aki itt küzdött és fáradott
Isten országáért, aki itt viaskodott az ördöggel. Küzdelmének nyoma
itt van: az asztalon a biblia, a falon a tintafolt. És diadalmaskodott.
Diadalának eredménye a hatalmas Németország és az egész felvilágosodott
világ.
*
í
¥
A türingiai erdő egyik kanyargós hegyi útján baktatok. Az arany
napsugárral játszadozó szellő valami dalt hoz Wartburg felől. Figyelek.
A német nemzet hatalmas himnuszát hallom: „Ein feste Burg ist unser
Gott“ l... Torkom összeszorul, szempilláim rezegnek... lelkem meg
messze, messze száll a magyar Alföldnek egy nagy községébe s agyam
ban idegesen motoszkál egy óhaj: vajha el tudnám mondani mindazt,
amit láttam, amit ma éreztem ott, az én kedveseimnek, tanítványaimnak 1
Vidovszky Kálmán
békéscsabai fögimn. vallástanár.

Mérleg.
E bús hajszához nem volt fegyverem:
Egy szikra hitem, csepp akaratom,
De mert el kellett mégis kezdenem,
Elindultam szomorú útamon.
Nem értem messze, vihar ért utói,
A földre gázolt, összetaposott
S egy céltalan, bús vándorfiúból
Szomorú nyomorékot faragott.
*
Nem vagy gavallér, sors, én nagy-uram!
Bár állíthatod, mondhatja a szád.
Elvetted egy szegény haszontalan
Egyetlen és utolsó garasát.

ti.
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Intéríeur.
— 1917. —

Az éjjeli asztalkán nesztelen
— Az ablakon betévedt valahogy —
Kis holdsugár kutat kíváncsian:
Nézegeti a tarka lim-lomot.
Megáll a nagy vizes pohárnál,
Vígan körülszalad a szélén,
Belékukkant — s odébb illan már
És most az órán nézi, hogy
Cammognak a mutatók békén.
A nyitott zsebkésről riadtan
A hőmérőre szökken át,
Pajzánon végigcsókolgatja
Pár kis üveg karcsú nyakát;
Egy kinyitott könyvnél megáll,
Percekig tart, míg ott marad:
Úgy tetszik., mintha csendesen
Olvasgatná a sorokat.
Kutatva a kórházi ágyra lép
S fejemnél hirtelen megáll.
Várom, hogy elmegy, csak marad,
Mozdulatlan, tűnődve vár,
Töpreng, még sóhajt is talán,
Vizsgálja arcom, homlokom
És aztán gyorsan, szomorún
— Itt semmire ügyet se vetve,
Mint, aki kedvét veszítette —
Elillan át az ablakon.

ti.

Részlet
W olf József „L U T H E R " ünnepi játékából.
ELSŐ KÉP.

Az eisenachi utcán.
SZEREPLŐK: Márton (Luther), Jakab, Péter (diákok az eisenachi latiniskolában).
A piroskendős cseléd, Fehérhaju szolga. (Eisenach egyik tere. Jobb és baloldalt és a
háttérben is házak. Középen egy góthikus stilü diszkut, tetején szoborral. Késő dél
után, kivilágított ablakok).

Márton, Jakab, Péter: (A baloldali házsor egyik kivilágított ablaka
alatt állnak és énekelnek) „Lázár a gazdag kapujába Beteg testtel, éhen
megül Fönn a házban tivornya járja, Vig ének zeng szünetlenül. A má
mor, jókedv hangos táncra kel, Lázár igy koldul, Lázár esdekel: Oh
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adjatok, adjatok alamizsnát, Oh, dobjatok, csak pár lehulló morzsát,
Szegény Lázárnak, hogy ne vesszen éhén, A könyörülő jó Isten nevé
ben !“ (Az ének után szünet, állnak mozdulatlanul s várják a hatást,
felnézve az ablakra).
Jakab: Az ének elhalt, nem rezzen az ablak, A pitarajtó meg sem
nyikorog . . . Bezárt szivek és bezárt ablakok. Innen ugyan nem csurran.
alamizsna, Egy morzsa sem !
Péter: (sóhajtva) Lázár hiába koldul. Megint a holdnál fogunk
vacsorázni. (Mártonhoz) Ugy-e!
Márton: Hosszú az utca, sok a ház. Péter, ne csüggedj!
Jakab: (Mártonhoz) Bizony, hogy igaz. Ha oly nagy cipód volna,
mint bizalmad, Akkor mindig volna miből harapni. De igy . . . Mit
kezdjünk?
Márton: Folytassuk a munkát, Gyerünk!
Jakab: (vonakodva) Hát menjünk. Én ugyan Nem igen bízom.
Márton : Én igen!
Márton, Jakab, Péter: (megállnak a háttér egyik háza előtt s egy
szerre) Szegény diákok kérdik tőletek, Jó lelkek, hogy szabad-e énekelni?
(azonnal belekezdenek az énekbe) „Lázár a gazdag kapujába’ Mondja,
zokogja énekit. Csak az ebek figyelnek rája Es jönnek, nyalják sebeit.
Lázár szavára senki sem felel, Lázár hiába koldul, esdekel: Oh, adja
tok, adjatok alamizsnát, Oh, dobjatok, csak pár lehulló morzsát Szegény
Lázárnak, hogy ne vesszen éhen, A könyörülő jó Isten nevében!" (Az
ének után szünet, állnak és figyelik a hatást).
Jakab: (gúnnyal) Türelmes Márton, látsz-e valamit? Mert én nem
látom a sok alamizsnát, Meleg cipót s a párolgó levest, Nem é n !
Péter: Pedig látni is gyönyörűség Volna! Máskor akadt egy-egy
cseléd, Ki könyörült, de ebben a hidegben Ki nyitna ajtót? Juj, didergek! (összeborzong)
Márton: Engem A rázós meleg borzongat keresztül! Még be
rekedek.
Péter: Ott a kút alatt Pihenjünk meg egy kissé tétlen, étien. (A
diszkut medencéje alá ülnek dideregve) Meséljek-e valami melegítőt?
Jakab: Csak rajta! Bújjunk össze! (összebújnak)
Péter: Hej fiúk! Be szép álmom is volt az éjszaka! Énekelénk
hárman egy ház előtt. Épp ilyen ház volt! (jobbra mutat) Akkurát ilyen!
Még a középső sornál alig tartánk, Nyílik az ajtó s egy fehércseléd
Piros kendővel a fején kilép. Mintha csak látnám. A kezembe nyom
Egy nagy cipót, szól: Úrnőm adja ezt. Egy kis cipót, szól: Ezt meg
én adom. Friss, ropogós volt mind a két cipó. Én átveszem . . .
Jakab: Usgyé, nekieredsz, Itt hagysz bennünket. Hej, ösmerlek én L
Ugy-e Márton?
Márton: Én, én nem mondhatom. Péter jó szivü.
Péter: Persze, az vagyok. A rátok eső részt testvéri módra Megosztám.
Jakab : Igen, de csak azután, Mikor a ropogósát már lerágtad ...,
Ösmerlek!
Péter: Hiszen álom volt csupán! (Jakabhoz) Szép álom volt?
Jakab: Akár csak az enyém: Énekelénk hárman egy ház előtt,
Szinte esküdni mernék, itt e téren. Még a középső sornál tartánk épen„
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Nyílik az ajtó s őszhaju öreg, Nehéz lépésű szolga nyújt felém —
Tudjátok mit? Hát egy valódi sonkát. Én érte nyúlok . . .
Péter-. És illa berek, Nádak-erek, faképnél hagysz bennünket.
Ugy-e Márton ?f
Márton: Én, én nem mondhatom. Jakab jószivü!
Péter: (mérgesen felugrik) De csak azután, Mikor a soványát már
mind kirágta!
Jakab: (csititja) Hisz álom volt!
Péter: (visszaül Mártonhoz) És te nem álmodol?
Márton: Én, én igen. Én mindég álmodom.
Péter: Friss, ropogós cipóról?
Jakab: Jó falatról? Mit eléd adnak?
Márton: Nem, olyat so h a! És mégis szépet. A múlt éjszaka Egy
szelíd arcú néne jött felém, Bevezetett egy gyönyörű szobába És szólt:
„Fiam, e szoba a tiéd.' Csodás szoba v o lt. . .
Péter: Éléskamra tán?
Márton: Nem.
Jakab: Hát mi volt ?
Márton: Valóságos csoda! Fordultál benne jobbra, im előtted
Piros kötésű könyvek és ha balra Fordultál, lila könyvek sorakoztak.
És előtted is és hátad megett Mindenütt könyvek. Ha kezed kinyujtád,
Már repült feléd . . .
Péter: Mi?
Jakab: Csak nem?
Márton: A könyv.
Péter, Jakab: (csalódottan) A könyv ? . . .
Márton: Igen, de mily csodálatos! Ragyogó, tiszta, fénylő szép
betűkkel Telerótt könyvek. S én olvashatóm, Mind az enyém volt . . .
Péter: És nincsen tovább?
Márton: Tovább? Igen. Szobámnak ajtaja Egy kertre nyílt, hol
várt már a helyem. Fehér kis pad, mögötte lilaszin Orgona-bokrok,
fehér labdarózsák, Illatos jázminbokrok bólogattak. Fölém pedig, mint
élő baldachin, Ezüst levelű nyárfa ága hajlott . . . Én ülök ott . . . Egy
szerre csak zizegve Ölembe hull egy rezgő falevél. Nézem kíváncsin.
Látom, hogy ezüstje, Mint a könyv lapja, betűkkel beírva, Olvasni kez
dem s épp, hogy kész vagyok, Már hull a másik, hull a harmadik,
Beróva mind olvasható betűkkel. Én olvasok, a levél egyre hull S hull,
csak annyi időt engedve éppen, Mig a könyvben egy lapot átszaladsz
És egyet forditsz, hull . . .
Péter: Pusztán levél És egyéb semmi? így nem Eldorádó Volt az
a hely. Mert én már jártam benne Egy éjszakán.
Jakab: (érdeklődve) Márton, beszélj tovább !
Márton : Megindultam bolyongani a kertben, Egy ajtóra találtam
s benyiték Egy templomba, amelynek oltárán Leláncolva egy nagy könyv
nyugodott. És én, bár mohó vágy fogott el, láttán A könyvnek, nem
rohantam. (Feláll) Csendesen, Mint a pap, mikor az oltárra lép, Oda
léptem a könyvhöz. Hirtelen Merész kézzel feltéptem láncait, Reáborul
tam, olvastam betűit És szittam édes tanítások nedvét . . . Lelkesítő
szók . . . (Megáll, hallja nyílni az ajtót és visszahúzódik némán a régi
helyére két társa közé.)

II. JELENET.
Cseléd: (fején piros kendő, a jobb oldalon levő házak egyikéből
kijön, széjjelnéz, kiált) Éneklő diákok, Hé, merre vagytok ? Hisz pár
perce csak, Hogy éneklésiek hallám (nem lát senkit, visszamegy).
Péter: (meglepetve felugrik, gyorsan, izgatottan) Máriára, Ez itt az
én piros kendős cselédem! Előre, gyorsan, jertek énekelni! (odaszalad
a ház elé, izgatottan integet.)
Jakab: (ülve marad) Én meg nem mozdulok. Nem én, mig Márton
végig nem meséli Az álmát. (Kérve) Márton, mondd tovább!
Márton: (Jakabhoz) Hisz álom volt, csak álom. A való Ez itt!
(a házra mutat) Gyerünk!
Jakab: (húzódozva felkel s a többivel együtt a ház elé megy,
ahonnan a cseléd kiszólt).
Péter, Márton, Jakab: Szabad-e énekelni! (azonnal kezdik az
éneket) Lázár Ábrahám kebelébe’ Aludta ki a kínjait, A gazdag poklok
szenvedése Közt kérte: Lázár, jöjj, segíts! De hiába, mert az Ur igy
felelt: Lázár is koldult hozzád, esdekelt: Oh, adjatok, adjatok alamizsnát,
Oh, dobjatok, csak pár lehulló morzsát, Szegény Lázárnak, hogy ne
haljon éhen, A megtorló, erős Isten nevében.
III. JELENET.
Cseléd (már az ének harmadik sora után kilép egy nagy és egy
kisebb cipóval) Az úrnőm adja, ezt meg én adom !
Péter: meglátja a cipókat s utána kap) Ez engem illet, gracias
tib i! (elfut balra)
Jakab: (meglepve néz Péter után s immel-ámmal énekel).
IV. JELENET.
Szolga : (sonkával kezében a cseléd után azonnal jő)
Jakab: (meglátja a sonkát és kikapja a szolga kezéből) Ez meg
az enyém, Isten megfizesse! (elfut jobbra)
Márton: (teljesen belemerülve az éneklésbe, végig énekli az egész verset)
Cseléd és Szolga: (meglepve és mosolyogva néznek a két elfutó
diák után)
V. JELENET. '
Kottáné: (az ének utolsó soránál kilép az utcára) Az ének, hogy
lecsendesült, pedig Imént, mintha hárman is zengték volna. (Mártonhoz)
Egyedül énekeltél-e?
Márton: (mikor meglátja Kottánét, megremeg, szemét dörzsöli,
mintha álmodna) Nem én. (körülnéz) Jakab és Péter . . .
Szolga : .(nevetve) Az már messze jár. Kereket oldott! (Kottánéhoz)
Itt hagyták e jámbort.
Cseléd: (Mártonhoz) Hát szemfüles nem vagy!
Kottáné: (Mártonhoz) Az éneked Oly szívhez szóló, (ránéz) Arcod.
Arca meg (szolgára néz) Olyan, mint . . . (nézi, cirógatja Mártont)
Szolga: (néz Mártonra) Jézusra, mintha csak Szegény boldogult
ifjú ur . . .
Cseléd: (keresztet vet) Az ám ! Csakhogy ő nem volt ilyen maszatos, Rongyos ruháju.
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Kottáné: (merőn nézi Mártont) Hogy hívnak fiam ?
Márton: (mintha álmodna) Luther Mártonnak.
Kottáné: Mint a fiamat, Mártonnak hívnak. És van-e lakásod?
Márton: Nincs.
Kottáné: És hol élnek szüleid? Messze?
Márton: Messze. Nagyon messze.
Kottáné: És mondd, fiam, van-e Ki asztalához meghív?
Márton: N incs!
Kottáné: Felelj, Szereted-e a könyvet?
Márton : Oh, nagyon. Álmodom velük !
Kottáné: Van egy kis szobám, Benne gazdátlan, árván maradt
könyvek. Nem lennél-e gazdájuk ?
Márton: Oh, igen!
Kottáné: Jössz-e tehát?
Márton: Megyek, jó néne, véled. Vezess, hisz mindig úgy szeret
tem én Járni az álmok boldog utain !
Kottáné: Álmok utján-e ? Ébredj kis fiam, Ez a való! (kezét
nyújtja Mártonnak)
Márton: (megragadja, kitörő örömmel megcsókolja) Valóság,
Istenem ! (bemennek mindnyájan az ajtón )
VI. JELENET.
Péter: (balról jön, körülnéz, kiált) Hol vagy, Márton, Jakab!
Testvéri módra Megosztom, nesztek! (nem lát senkit, visszamegy.)
VII. JELENET.
Jakab: (jobbról jön) Hol vagy, Márton, Márton! Ha rád találok,!mind
neked adom ! Mind én, mind . . . (nem lát senkit, visszamegy jobbra.)
(Függöny).

AZ EISENACHI LUTHER-HÁZ.

1917 október 31-én.*
Alkalmi játék leányok számára. Irta: Zacsek Irén. — 3 jelenet.
Szereplő sz em ély e k : Forgách Mária, Bóra Katalin; Havasi Irén, Staupitz
Magdolna; Kovács Ilonka, Schönfeld Margit;, Kóváry Janka, Schönfeld É va; Lányi
Vilma, Kanitz Erzsébet; Nagy Ilonka, Grósz Éva; Rokszer Irma, Golis Laneta; Kóváry
Andor tanár, Kóváryné.
Az első és harmadik jelenet játszódik 1917 október hó 31-éri Kóváry lakásán. A má
sodik jelenet 1523 március 18-án a nimptscheni zárda kertjében.
1. JELENET.
(Szoba. Az asztal körül ülnek.)

Rokszer-. Brr, de csúnya idő van odakünn. Ez a kellemetlen hideg
eső olyan nyomasztólag hat rám.
Kovács: Az ősz nem kellemes időszak mindenki számára. Én
nagyon szeretem. A borongós és esős idő harmonizál a hangulatommal.
Lányi: Óh, te borongós, álmodozó kedély. Bezzeg én nem adom
a napsugaras nyarat az esős, szomorú őszért. Napfény, világosság, ez
az én világom.
Forgách: Nagyon helyes, mindkettőtöknek igaza van. Egyik a nya
rat szereti a napfényért, a másik az őszt az elmúlásért, harmadik a
telet a csikorgó hidegért, a gyönyörű fehér hóért. Boldogult nagyanyám
végtelenül szerette a telet. Fiatal korában verseket is irt. Sohasem szólt
róla. Örökségképen egy fényezett fekete ládikót hagyott rám, amelyben
kedves levelei és feljegyzései voltak. Egy elsárgult papiroson találtam
egy versikét. Úgy tetszik nekem, hogy mindig magamnál hordom. Hall
gassátok csak meg! (Táskájából kiveszi a verset és olvassa.)
Az áldott hó fehér pihéi
Ragyogóvá tettek mindent és széppé.
Betakarták a táj szürke csúnyaságát,
Mint mikor ,a röpke boldogság virágát
Leteszi az Öröm tündére
Egy szomorú ház küszöbére.
És hullt a pihe, simult a földre hermelinpalástként,
Villogtatva a brilliáns ezernyi ragyogó színét.
Rég elhangzott tündérmesék káprázatos pompája
Jut eszünkbe s minden szépségét elénk varázsolja.

Kóváry: Igazán, nagyon helyes dolog.
Kovács: Mariskám, engedd leírni Utóbbi időben szenvedélyesen
gyűjtöm a verseket.
Havasi: Én is leírom, ugye ideadod?
Forgách: Hogyne, hogyne, gyerekek, aki csak akarja; hanem most
már csend legyen. A Janka orráról látom, hogy beszélni akar. Halljuk
tehát a szónokot.
Mindannyian: Úgy van, halljuk, halljuk!
* Színre hozzuk november 14-én tartandó vallásos estélyünkön.

42

Kóváry: Mindenekelőtt őszinte köszönetét mondok, hogy mind
annyian eljöttetek. Végtelenül sajnálom, hogy anyuskám nem lehet
közöttünk. Édesapám két hét szabadságot kapott, de Kolozsvárról nem
szabad elmennie és igy anyuskám kénytelen volt elutazni Kolozsvárra.
Ha sikerül nekem is egy pár napi szabadságot kieszközölni, úgy én is
leutazom, hogy rég nem látott drága apámat megölelhessem. Addig is
azonban nektek élek, drága jó barátaim. (Kívülről csengetés hallatszik.)
Ki lehet ez? Igaz, Marit elengedtem a vasútra, ma jön a vőlegénye a
harctérről. Majd én nyitok. Bocsánat. (Kimegy.)
Rokszer: Jaj, leányok, úgy félek, hogy rosszul sikerül az ének.
Havasi: Óh, te híres szerénykedő, már megint kezded ? Úgy éne
kelsz, mint egy pacsirta és olyan szerény vagy, mint egy ibolya.
Rokszer: Köszönöm a bókot.
Kóváry: (Visszajön) Gyerekek, távirat jött Kolozsvárról. (Habozva)
Nem merem felbontani!
Lányi: Csak nyisd ki, hadd lássuk, mit rejteget. Bizonyosan ez
van benne : Édes Janka, engedje meg, hogy ezúton kérjem meg bájos
kezecskéjét. Drótválaszért sürgősen könyörög X. Y. (Általános nevetés.
Közben Janka elolvassa a táviratot.)
Kóváry: Óh, nagyon tévedtek, kicsikéim, mert a távirat igy szól:
Budapestre utazás engedélyezve. Este nyolckor keleti pályaudvarra érke
zünk. Csókolnak szüleid. De jó, édes Istenem, hogy igy intéződött,
legalább hamarább megláthatom édesapámat. Nyolc óráig még sok
időnk van. Addig nyugodtan megtarthatjuk a mi kis ünnepélyünket.
Tehát még egyszer távollevő szüleim nevében is üdvözöllek benne
teket szerény otthonunkban és köszönetét mondok a pontos megjelené
sért. Azt hiszem, mindannyian tudjátok, milyen nagy napnak az emlékét
ünnepeljük ma: a reformáció megszületésének 400-ik évfordulóját. Cso
dálatos úgy-e, ha elgondoljuk, immáron 400 éve annak, hogy a mi
nagy Lutherunk kiszögezte híres 95 tételét a wittenbergi templom kapu
jára. Azóta kerek 400 év múlt el, hogy a költő szavai szerint éljünk
„telve búval és örömmel". Sok szenvedést kellett elviselniük vallásunk
mártírjainak, sokáig üldözték vallásunk hitvallóit, de végre is diadalma
san, győztesen került ki a legnagyobb harcokból, hirdetve az Isten jó
ságos kegyelmét, igazságosságát. Nem akarom azonban a szót szapo
rítani, hiszen ezt mindannyian tudjátok és csupán csak azért mondtam
el, hogy némi bevezetést adjak e mai szerény ünnepélyünknek.
Egy kis programmot állítottam össze, melynek első számát Irmuska
elénekli. Második számunk Vili szavalata lesz. Végül pedig Mária fel
olvassa Bóra Katalin élettörténetéből azt a részt, amelyben Bóra Katalin
és társnői elhatározzák, hogy elhagyják a kolostort, ahová a szülői
kényszer küldte őket. Valaki tán azt kérdezhetné, hogy miért éppen
Bóra Kataliriról olvassunk és miért nem Lutherről? Nos hát, mi nők
vagyunk és bennünket jobban érdekel annak a nőnek alakja, aki Isten
által arra rendeltetett, hogy lánglelkü reformátorunknak élettársául szol
gáljon. Meg azután meg vagyok róla győződve, hogy közületek sem
ismeri mindenki Bóra Katalin élettörténetét és igy igazán nem fog
ártani, ha avval megismerkedünk. Ha valakinek kifogása van a programmpontok miatt, vagy egyéb miatt, úgy kérem, fiatal hölgyeim, méltóztassanak szót emelni.
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N agy: Dehogy emelünk kifogást, ugye kedves leányok, ellenkező
leg nagy köszönetét mondunk szíves fáradozásodért és figyelmessége
dért, hogy itt összegyüjtöttél bennünket és alkalmat adtál, hogy e bizal
mas kis körben megemlékezhessünk vallásunk nagy reformátoráról.
Kóváry: Fáradságról szó sincsen, ellenben végtelen nagy öröm
mel tölt el az a tudat, hogy sikerült magam köré gyűjteni kedves volt
iskolatársaimat és ez az öröm elfeledteti a legnagyobb fáradságot is.
Felkérem Irmus barátunkat, hogy kezdje meg énekével ünnepélyünket.
(Irmus énekel, utána Vilma szaval; ennek végével megszólal Janka.)
Kóváry: Most tehát következik a felolvasás. Mielőtt azonban ebbe
belefognánk, nagyon kérlek benneteket, hogy jól figyeljetek. Ebben a
történetben Bóra Katalin mellett még több fiatal apáca is szerepel.
Képzeljétek magatokat egyik, vagy másiknak a szerepébe, mert csak
úgy tudjátok megérteni Bóra Katalin és társnői elhatározását, ha telje
sen beleélitek magatokat abba a helyzetbe, amely helyzetben ők voltak.
Ha befejeztük a felolvasást, azt hiszem, mindannyian azzal az érzéssel
térhettek haza, hogy a mai napot nem töltöttétek el haszontalanul. Tehát
halljuk.
Forgách (olvas): Hosszú évszázadok után az első papné 1499-ben
született; de hogy hol, nehéz megmondani. Némelyek szerint Löbenben,
Schweinitz mellett, mások szerint Steinlaussigban, Meissen közelében.
Anyja Haugwitz Anna; atyjának keresztnevét nem tudjuk. Egy fivéréről,
Bóra Jánosról, többször van emlités, aki egy időben Brandenburgi Al
bert, majd a szász herceg, Henrik udvarában szolgált. A család a kisebb
nemesi osztályhoz tartozott s valószínű, hogy Bóra Katalin a zárdába
csak mint bizonyos kényelmet nyújtó menhelybe ment be, az elszegé
nyedett szülők nem tudván jövőjét másként biztosítani. Az 1521 év
április hó 1-én lépett be a ciszterciták nimptscheni zárdájába, amely
kizárólag nemesi származású nők számára volt alapítva. (Az utolsó
három szó alatt a függöny lassan összemegy.)

II. JELENET.
(A nimptscheni zárda kertjében délután öt órakor. A szereplők ugyanazok, apáca
ruhában vannak, csak más nevet kapnak. A felolvasás helyett előttünk játszódik le
egy zárdái jelenet, amelyben határozzák el a fiatal apácák, hogy kiszabadításukért
egyenesen Lutherhez fordulnak. A színen Staupitz Magdolna és Kanitz Erzsébet.)

Staupitz: Milyen gyönyörű a tavasz. Minden örül a természet
ujjáébredésének, csak mi nem tudunk örülni, mert mit jelent nekünk
az egyes időszak változása?! Az az egy óra, amit itt tölthetünk a kert
ben, még inkább felébreszti bennünk a vágyat a szabadság után.
Kanitz: Vetted észre, hogy Katalin testvérünk milyen feltűnően
sápadt egy idő óta? Mi bánthatja őt annyira? Nem is csoda. Én ma
gam is, mióta megkaptam apámtól azt a semmi jóval nem biztató leve
let, azóta még kevesebb meggyőződéssel és kedvvel végzem vallási
szertartásainkat.
Staupitz: Ah, jobb arról nem beszélni. Hanem már jönnek a test
véreink.
(Jönnek Schönfeld Margit és Éva, Grósz Éva és Golis Laneta.)
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Schönfeld Margit: Nos, kedves testvéreim, azt hiszem, már együtt
vagyunk. Talán jó volna, édes Éva, elmondani a kis beszédedet, hogy
meg ne akadjál. (Mindenfelől tiltakozó „ah“-ok hallatszanak.)
Schönfeld Éva: Nos, miért tiltakoztok e feltevés ellen. Nem tör
ténhetik meg az mindenkivel ? Én bizony elmondom előbb nektek is az
én születésnapi gratulációmat.
Grósz: Már késő. Az ünnepelt közeledik. (A leányok mozgolód
nak és ünnepélyes arcot öltenek.)
(Bóra Katalin jön.)

Bóra: A jó ég áldjon meg benneteket, édes testvéreim. Úgy lát
szik, teljes a létszám, mindannyian együtt vagyunk. Milyen ünnepélyes
az arcotok, mintha valami nagy ünnepségre készülnétek. Komolyak
vagytok, holott máskor, ha nem szegződik a szigorú Barbara testvér
szeme felétek, milyen édesen kacagtok.
Golis: Te kifogásolod a mi komolyságunkat? Mit szóljunk akkor
mi, akiket már hetek óta gyötör a kérdés, hogy mi bánthat téged anynyira? Mitől vagy olyan sápadt és miért vagy olyan végtelenül szo
morú? Bocsáss meg, de mielőtt ezekre válaszolnál, kérlek, hallgasd
meg Éva testvérünket, egy pár szava van hozzád. (Katalinnak helyet
adnak, leültetik.)
Schönfeld Éva (előlépve): Istennek csodálatosan drága ajándéka
az élet. Vannak emberek, akik nem tudják, nem értik, hogy mit kezd
jenek ezzel az ajándékkal. Fecsérelik e drága adományt, elvesztik érzé
küket az élet valódi szépségeinek a felismeréséhez, elvesztik önbizalmu
kat, a hitet az Istenben, céltalannak látják az életet. Vannak azonban,
akik e kincs értékét felismerik, a rájuk mért szenvedések kikristályositják bennük a nemesebb érzéseket és ezzel az érzéssel és tiszta szem
mel haladnak azon az úton, amely az örök üdvösség országába vezet.
Az én meggyőződésem szerint, édes Katám, te is azokhoz az emberek
hez tartozol, akik az isten kegyelmét megértve, felismerve az utat, mely
az örök üdvösséghez vezet, ezen az úton akarnak haladni mindvégig.
Azt hiszem, nem vagyok fukar, sem rosszakaród, amikor születésnapi
ajándékul kívánom neked, hogy legyen mindig erőd ahoz, hogy a helyes
úton tudjál járni és sohase veszisd el bizalmadat az Istenben. Tartson
meg a jóságos Isten, édes Katám, mindig jó egészségben és várjon ez
életben még sok sok öröm. Mindezeket mindannyiunk nevében még
egyszer szívből kívánom, édes jó testvérem. (Megcsókolja.)
Bóra (mélyen meghatva): Köszönöm, édes testvéreim, hogy meg
emlékeztetek rólam születésem évfordulóján; köszönöm, édes Évám
buzdító szavaidat, annál is inkább hálás vagyok érte, mivel arra most
igazán nagy szükségem van. Azt kérdeztétek, miért vagyok oly szo
morú, olyan levert? Elmondom tinéktek az okot és én tudom bizonyo
san, hogy ti, akik mindig jó pajtásaim voltatok, megtudtok majd érteni
engem. Nem érzitek, milyen nyomasztó a zárda komoly csendje ? Kér
dezzétek meg a lelketeket, tudtok e hinni abban, hogy itt elnyerjük az
örök üdvösséget? Mert mit cselekszünk m i? Folytonosan imádságot
mormolunk a szigorú előírás szerint, minden bensőség nélkül. Ön
magunkat sanyargatjuk és nem tudjuk, miért? Bűnösök vagyunk, mint
minden ember, de az nem lehet bűneink büntetése, ha korbáccsal ver
jük magunkat véresre, vagy ha éjeken át jéghideg kövön térden állva
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könyörgünk. Mióta beszélni hallottam dr. Luther Mártont, a világgal
szemben újnak látszó eszmének az apostolát, az én lelkemben is kifeje
zésre jutott az a vágyódás, ami eddig sejtelemként élt a szivemben.
Menekülni akarok innét egy más világba, ahol a munka mezeje vár,
mert Istennek nem lehet tetsző és az ő természeti törvényeivel ellenke
zik az, ha itten elzárkózva élünk a világtól, semmi hasznosat nem nyúj
tunk a társadalomnak Hogyha majd Isten itélőszéke elé állunk és —
amint azt Luther a Bibliából hirdeti — kérdőre von bennünket a leg
főbb bíró, a mi jóságos Istenünk, hogy a nekünk adott talentumokkal
miként sáfárkodtunk, mit fogunk Neki válaszolni? Másokat vádoljunk,
amikor tán önmagunk vagyunk a leghibásabbak, mert tétlenül néztük,
mint rendelkeznek velünk önkényesen. Rázzuk le tehát bilincseinket,
melyek lekötnek bennünket, amelyek ide rögzítenek. Elégedetlenségem
nek már egy ízben — bár akkor nem fejtettem ki az okokat — kifeje
zést adtam, mire hozzátartozóinkhoz fordultunk segítségért, sajnos, min
den eredmény nélkül Nem szabad ebbe belenyugodni. Küzdeni kell
azért, amit el akarunk érni. Egy tervem is van már, testvéreim. Pszt,
mintha közelednék valaki. (Mindannyian hallgatnak és óvatosan körül
néznek.) Úgy látszik senki, de a biztonság kedvéért légy szives, kedves
Margitkám,, ide, ehez a fához állni, innét könnyen észrevehetsz minden
közeledőt. Óvatosaknak kell lennünk, mert ha tervünket megtudják, akkor
elvesztünk. Az én tervem tehát az, hogy forduljunk egyenesen dr. Luther
Mártonhoz a kérésünkkel. Ha hiába fordultunk szüléinkhez, nem fogunk
hiába fordulni Lutherhez, mert ő meg fogja érteni a mi vívódásunkat
és segíteni fog arra az életre, amely után vágyódunk. Azt hiszem, mind
annyian teljesen megértettetek engem, mert ha tán nem is határozott
formában,, de sejtelemként élt szivetekben a vágy, hogy változtassatok
a mostani életeteken.
Schönfeld É va : Kedves Katám, te igazán a sziveinkbe láttál;
legalább amint én a mi testvéreinket ismerepi, azt hiszem, nem lehet
egyiküknek sem kifogása a terved ellen. Nos, hát szóljon, akinek ki
fogása van.
K anitz: Dehogy is szólok ellene; ellenkezőleg, a legnagyobb
örömmel járulok hozzá.
Staupitz: A magam részéről is csak azt mondhatom.
Golis: E pár kimondott szó rokon az én érzéseimmel.
Schönfeld Margit: Amit az én Éva nővérem jónak lát, azt én is
aláírom.
Grósz: Végtelenül örülök, hogy meggyőződésemmel egyező véle
ményhez csatlakozhatom.
Schönfeld É v a : Most tehát csak a kivitel okoz fejtörést. Hogyan
képzelted el, Kata testvérem, terved kivitelét?
Bóra: Mindenekelőtt egy levelet kell fogalmazni, amelyben rész
letesen leírjuk és feltárjuk helyzetünket. A fogalmazást terád bizom,
mert meg vagyok róla győződve, hogy ezt a feladatot te tudod a leg
jobban elvégezni. Ami az elküldés módját illeti, erre vonatkozólag tán
van valakinek egy jó terve?
Grósz: Jó volna tán úgy, hogy a levelet vékony hártyapapirosra
írjuk. Két egymásba illő borítékot veszünk, amely közé a Luthernek
szánt levelet behelyezzük, a borítéknak a széleit pontosan leragasztjuk,
úgy, hogy a kettősséget ne vegyék észre. A borítékot megcímezzük
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például Magdolna nagybátyjának, Staupitz Jánosnak, akinek Magdolna
levelet is ir, amelyben burkolt mondatban céloz a rejtekre. A Staupitznak címzett levelet úgy sem olyan nagy gonddal olvassa át a fejedelem
asszony és igy reméljük, hogy szerencsésen át fog csúszni a többi
levél közt. Ha már egyszer Staupitz János kezei közt lesz a levelünk,
úgy bizonyosan eljut rendeltetési helyére.
Bóra: Brávó! Nem is hittem volna, hogy ilyen leleményes vagy.
Ezt is tehát elintéztük. Édes Évám, te még ma éjjel megírod ugye a
levelet, csak légy nagyon óvatos, nehogy észrevegye valaki. A reggeli
ájtatoskodáson úgy intézd a dolgodat, hogy Qrósz Éva testvérünk mellé
kerüljél, a zsebébe csúsztatod a levelet, ő azután majd elhelyezi a
borítékba. Ezalatt Magdolna megírja nagybátyjának a levelét, Éva át
adja neki a borítékot, amit ő megcimez és ő adja át a fejedelem
asszonynak. Ha minden sikerül, úgy már holnap délben útnak indul a
drága levél. Ha késik, az sem baj, fő az, hogy sikerüljön. Tehát min
denki tisztába van a teendőjével, ugye?
Grósz: Oh igen, csak azt nem tudom, hogy ragasztószert honnét
szerezzek? Olympia testvérnek van, de erre a célra nem kérhetem
el tőle.
Bóra: Mondd, hogy az imakönyved fedele leszakadt és azt akarod
megragasztani. Az Isten meg fogja bocsátani.
Schönfeld É va : Úgy hiszem, most már mindent elintéztünk. (Csön
getnek.) Már letelt az óránk. Siessünk, hogy fel ne tűnjön távollétünk
és hogy ne kisérjenek kettőztetett figyelemmel. (Megindulnak.)
Nézzétek, minő csodás fény villant meg az ég peremén. Mintha
égi biztató jel volna. (Kezeit összekulcsolva, halkan imádkozni kezd.
A többiek letérdelnek, csak ő marad állva.) Jóságos Teremtőnk, min
deneknek Atyja! Hozzád fordulunk bizakodó szívvel, mert tudjuk, hogy
Te, aki a legkisebb fűszálra is gondot viselsz, bennünket sem fogsz
elhagyni. Istenünk i Te láttad lelkűnkben azt a nehéz harcot, amelyet
önmagunkkal vívtunk, mielőtt e lépésre határoztuk volna magunkat. Oh,
fogd meg a kezünket és vezess bennünket a Te utadon. Óvj meg ben
nünket minden veszélytől és segítsél arra a szebb, munkásabb életre,
amelyre vágyódunk. ígérjük, hogy életünknek minden percét ezután is
Neked szenteljük. (Térdre ereszkedik.) Jóságos Istenünk, atyai irgalmadba
ajánljuk a mi szegény, árva lelkünket. Segits meg bennünket, Ámen.
(Á függöny legördül.)
III. JELENET.
(Mint az I. jelenetben, a leányok az asztalnál ülnek; ismét a régi ruha van rajtuk.)

Kóváry: Bóra Katalin tehát elérte az egykori apácának nem álmo
dott boldogságát, a nagy Luther felesége lett.
Nagy (mintegy magában): Hát érettünk ugyan mikor jön el a
nagy Luther valamelyik utóda?
Kóváry: Szóltál valamit, kedvesem?
Nagy: Ah, csak úgy Bóra Katalin módjára elmélkedtem magam
ban a sejtelmes jövő felől.
Roks:er: Van is most a nagy leányoknak sejtelmes jövőjük?
H avasi: Azoknak igen, akik még a Kiskátét tanulják.
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Lányi: Azoknak sem, ha még soká tart e vérözön.
Kóváry (felkel): És most bocsássatok meg, de az idő int. Kép
zelhetitek izgatottságomat, szeretnék már rég nem látott jó atyám karjai
közé repülni. (A tanár úr sietve belép, neje utána, a leányok felkelnek.)
Tanár úr: Repülj hát, kis madárkám. (Janka atyja keblére fut.)
így ni. Ugyebár, biztos ez a hely? Itt nem háborog a tenger, nem dúl
a fergeteg. (Simogatja leánya fejét.)
Kóváry: Atyám, nagyon boldog vagyok!
Tanár úr: Maradj is, kedves gyermekem. (Szétválnak.) Csak pár
napig tart az egész.
Kóváry (anyjához fut): Kezeit csókolom, anyuskám. (Megölelik
egymást.) Bocsássanak meg, édeseim, de ezeket a jó barátnőimet össze
gyűjtöttem, hogy Istennek kegyelmi ajándékát, a reformáció nagy ünne
pét kis körünkben megüljük.
Tanár úr: Ah, hát ilyen szigorú evangélikus kis leányom van
nékem? Ezt már szeretem. Szivemből köszöntőm az én kis hittestvér
kéimet. (Kezet fog velük.)
Kóváryné: Mindig örültem az én Jankám választásán. Kedves, igen
kedves barátnőkkel vette magát körül. Kedves leányok, Isten hozta önö
ket. (A leányok kezet csókolnak.)
Tanár úr: Engedjék meg, de kissé elfárasztott a hosszú utazás,
le kell ülnöm. Tessék, foglaljanak helyet. Ne zavartassák magukat
tovább. Csendes hallgatóik leszünk a feleségemmel együtt. (Mindnyájan
az asztal köré ülnek.)
Kóváry: Papa, kérem, már be is fejeztük az ünnepélyt és éppen
a vonathoz akartam menni. De hát, hogy tetszettek korábban jönni?
Tanár úr: Szolnokon gyors katonavonatot kaptunk és a keletiig
meg sem álltunk. Most pedig itt vagyunk, de itt, úgy látszik, végleg
lekéstünk. A vonaton főhadnagy voltam, itthon csak tanár.
Havasi: Ha már a tanár úr le is késett a mi egyszerű kis ünnep
ségünkről, talán barátnőim is a legnagyobb örömmel vennék ennek
némi meghosszabbítását.
Kóváryné: Látod, öregem, mit nem tett a gyors katonavonat! Még
ide is elég jókor értünk.
Kóváry: Mire célzol, Irénkém ? Hogyan hosszabbítsuk meg ?
Havasi (némi zavarral): Bocsánatot kérek, szinte zavarban vagyok
meggondolatlanságomért, de már ki kell mondanom. Ünnepélyünk véget
ért volna, ha a tanár úr idő előtt meg nem. érkezik, de bizonnyal mind
nyájunknak végtelen jól esnék, ha legalább néhány buzdító szóval ma
radandóbbá tenné tanár úr ezt a mi kis ünnepünket.
Leányok: Igen, igen; nagyon kérjük a tanár urat.
Tanár ú r : Jól esik édes leányaim megtisztelő bizalma, de ily törő
dötten, fáradtan nehezen árad a buzdító szó.
Kóváry: Édes apuskám, ha csak lehetséges, tessék megtenni.
Rokszer: Nem a Janka barátnője szól most belőlem, de mindnyá
jan egyaránt meg vagyunk győződve, hogy a tanár úr ajkáról nem fog
fáradtan áradni a buzdító szó.
Tanár úr: Gondolják? Jól van, megkísérlem, de bizony ne sokat
várjanak. Miről is szóljak? (Gondolkozik.) Az oláh harcmezőkről, határ
hegyeinkről jövök. Zsong a fejem, agyam kábul attól a sok rettenetes
pillanatnyi képtől, mely körülvett, de mindannyi közül elemi erővel tör
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magasba az a kép, midőn rettenetes energiával, harckészséggel láttam
német szövetségeseinket rendithetlen lelki nyugalommal végezni dolgai
kat s menni dúló csaták vérfergetegébe. Ilyesmire, kedves leányaim,
szent meggyőződésem szerint csak a reformáció nagy népe, az egyszerű
Márton barát lelki örökösei képesek. Jegyezzék meg e nagy napon,
hogy a reformáció nem egyéb, mint a Krisztus igazságainak teljes
jogaiba helyezése. Minden vonalon az egyes egyén lép előtérbe mások,
illetve a tömeg helyett. Senki más nem imádkozhatik, nem hihet, nem
cselekedhetik, nem élhet helyettem, hanem Isten a Krisztusban való
imámat, hitemet, cselekedeteimet, életemet egyedül a magam belső, vagy
csak külső imám, hitem, cselekedeteim és életem alapján méri. Mindenki
maga ad számot múltjáért, mindenkinek magának kell hivatását be
tölteni, talentumait értékesíteni. Állítsanak valakit havasok csúcsára,
völgyek ölére, rendeljék őt a végtelen tengerek tarajos hullámai alá,
vagy az anyaföldet szántó békés eke mellé, mindenütt neki magának
kell helyt állani. Szerintem tehát ez az az eszmei gondolat, mely Tetzel
üzelmei révén nagy Lutherünkben testet öltött s midőn már Wittenberg
közelében járt az a lélek-kalmár, mikor már Luther hívei is pénzzel
vélték letörölhetni önnön, avagy mások, élő, avagy elhunyt szeretteik
bűneit, nemes haraggal kiáltott fel: „No, de most már, ha Isten is úgy
akarja, belefújok a trombitába!" Felharsant tehát a Luther trombitája,
a kalapácsütéseknek visszhangja ébredt; nem telt bele 14 nap, és már
egész Németországot, nem telt bele 4 hét, és már az egész keresztyén
világot bejárták Luther tételei, mintha csak maguk az angyalok hordták
volna szét. Vigyék magukkal, kedves leányaim, mindennapi életükbe a
reformáció vezérgondolatát, az egyes egyén előtérbe helyezését. Más
vétkei helyett én nem eshetem el, az én bűneim súlya alatt más nem
roskadhatik össze. Bűnösök vagyunk mindnyájan, de ennek váltsága
nem csengő arany, hanem a Golgothán érettünk szenvedett Istenember
kiömlő vére és az ebbe a váltságba vetett saját hitem, nem pedig a
másoké. íme, nekünk evangélikusuknak ez a mi drága örökségünk,
1517 október 31-ike pedig az örökségünkbe való lépés napja.
Forgách (némi szünet u tán ): Köszönjük, nagyon szépen köszönjük
tanár úr szives tanítását. (Feláll, utána a leányok is.) De már távozunk
is, itt az ideje.
Tanár úr (nejével feláll): Bocsássanak meg, de ma valóban nem
merem önöket tovább itt tartani; csak azt akarom még megkérdezni,
hogy mig távol voltunk kis ünnepélyüktől, az idő alatt énekelték-e
Luther diadalmi énekét?
Kovács-. Nem, azt nem énekeltük.
Tanár u r : Talán nem éreznek hozzá erőt?
Nagy. Óh, hiszen talán nincs evangélikus leány, aki azt nem tudná.
Tanár ur: Helyes! Tehát ha tudják, ez legyen ünnepélyünk be
fejezője. (Mindnyájan éneklik „Erős várunk" első versét.)
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T árogatóhang.
Esténkint megszólal a tárogató hangja
Csöndesen, bágyadtan, múltban andalogva;
Bánatosan, lágyan kesereg a hangja,
Kicsordul a könnyem, ha a lelkem hallja.
Az esti homályba, benn a nagy pusztába,
Hol senki nem hallja, ott zokog a hangja;
Búg a pusztán végig, sir az erdő, berek,
Könnyeznek a fák is, hullnak a levelek.
Sírjatok, ti vén fák . . . sírjatok, magyarok,
A puszta díszei, a magyar virágok
Lehullottak ott fönn, messze idegenben,
Orosz hideg földben álmodoznak csöndben
Sírjatok, ti vén fák . . . sírjál, te vén puszta
Alkonyatbán szived nincs ki felvidítsa.
Lehullott a magyar, a puszta virága,
Zokogásod, hangod senki meg ne hallja.
Ott Galíciában, kopár hegyek alján
Van siratni valód — oh drága jó hazám!
Tárogató csak búg — oly nagy a panasza
Lehullott a magyar dísze és virága!

Apuskám.
Apnskám, apuskám, úgy szeretünk téged,
Mikor elmégy s itt hagysz, imádkozunk érted:
„Édes jó Istenem, ne vidd a halálba
Édes jó apukái, ha küzd a csatába. “
Apuskám, apuskám, úgy szeretünk téged.
Apuskám, ha itt hagysz, oda a táborba
Küldjük el imánkat, — oh édes jó apa,
Szeretünk mi téged, szeretünk mi nagyon;
Szeretet, hő ima ez egy egész vagyon.
Apuskám, apuskám, úgy szeretünk téged!
És ha haza jász majd s karodon a sebed,
Amelyet a csúnya, a rossz kozák ejtett,
Bekötjük szépen, forró imánk száll,
Szerető szivek, csöndes otthon vár.
Apuskám, apuskám, úgy szeretünk téged!
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Ha majd egyszer . . .
Ha majd egyszer eljön,
Mit oly nagyon várunk,
Hej de végtelen lesz
A mi boldogságunk!
Itt lesznek a fiuk,
A sok barna gyerek,
Magyar róna szive dobban
Puszta lelke lángol, lobban,
Ha majd egyszer valamikor

A fiuk itt lesznek!
Kiragyog majd a könny
Minden igaz szembe,
Minden pici virág
Illatot lehelne . . .
És hullna az útra
Az anyák imája,
Minden magyar lánynak
A kedvenc virága!
— Kába.

Közmondásokról
Török közmondások.
1. A békét óhajtó embernek süketnek, vaknak, némának kell lennie.
2. Aki igazat beszél, kilenc városból kikergetik.
3. A tudós puha ágyban nem fekszik.
4. Nagy uraknak ne higyj, vízre ne építs, az esthomály meg ne
tévesszen, lovad tüzességében ne bízzál.
5. Olyan házban, ahol sok kakas van, későn virrad.
6. Ne sirasd a megholtat, hanem az esztelent.
7. A halál fekete teve, mely minden kapu előtt letérdel.
8. Teherrel megrakott szamár nem kiabál.
9. A bicsak nem vágja meg a saját hüvelyét.
10. Ki verébtől fél, nem vet kölest.
11. Ki hiba nélkül való barátot keres: barát nélkül marad.
12. Sas nem fog legyet.
13. Nem mind szakács, aki az övében nagy kést hord.
14. Szép szótól nem fő meg a rizskása.
15. Döglött oroszlánnak kitépik a sörényét.
16. Meztelen embert ezer fegyveres sem rabQl ki.
17. Kérdezték a hollót, hogy ki szép, azt felelte, hogy az ő fiai.
íme fiúk, egy csomó török közmondást böngésztem össze. A köz
mondásokban gyakran meglepő életbölcsesség meglepő formában nyilvánul.
A közmondásnak nincs gazdája, az csak úgy terem a nép ajkán s szájrólszájra jár. Az ilyen közmondással egy-egy helyzetet, jelenetet, történetet,
sőt embert is sokszor jobban és találóbban lehet jellemezni, mint bár
milyen hosszú lélekzetű beszéddel. Olyan az igazi közmondás, mint az
éjszakában hirtelen és erős fénnyel felvillanó villámlás, amely bár csak
pillanatra, de rögtön tiszta képét adja a megvilágított tájnak. S mivel
ez a nép ajkán terem, belőle következtetést lehet vonni az illető nép
gondolkozására, jellemére, erkölcseire, foglalkozására, szokásaira stb., de
még műveltségére is. Épen azért néprajzi, néplélektani tanulmányokban,
amelyek által valamely népet akar megismerni a tudomány, fontos helye is
van a közmondásnak. Ha valamely népkutató, világjáró, tudós könyvet
ír valamely kevésbbé ismert népről, könyvéből ritkán hiányzik az illető
nép ajkáról ellesett közmondás-gyűjtemény, mert az ilyen gyűjtemény
szinte a lelkét tárja elénk az ismertetett népnek.
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A most közölt közmondások annál érdekesebbek, mivel a velünk
szövetséges, sőt vér- és nyelvrokon török nép gondolatvilágát és eszejárását mutatják. Nemes szórakozásképen megtehetnétek fiúk, hogy az
itt közölt közmondásokat összehasonlíthatnátok megfelelő magyar köz
mondásokkal, hogy vájjon ebben is rokon-e a két nép? Különben aki
érdeklődik, az egész halmaz török közmondást találhat Vámbéry Ármin,
a híres — nem rég meghalt — magyar orientalista könyveiben. Ezeket
bizton megtaláljátok iskolátok könyvtárában, akkor aztán bő alkalom
nyílik az összehasonlításra.
Azután egész sereg, érdekesnél érdekesebb közmondást találhattok
— nem is sejtenétek — még az Ótestamentomban is, különösen a
Példabeszédek és Prédikátor könyvében, amelyeket Salamon király
könyveinek is szokás nevezni, mert azok a zsidó tudósok, akik ezeket
a közmondásokat összegyűjtötték, úgy tüntették fel azokat, mintha a
bölcsességéről híres Salamon királytól származnának, hogy ez által az
összegyűjtött mondásoknak nagyobb megbecsülést szerezzenek. Ez az
eljárás szokásban volt abban az időben. Persze, ebben az ótestamentomi
közmondásgyüjteményben a nép ajkáról veiteken kívül van sok olyan is,
amely egy-egy tudóstól, vagy csakugyan Salamon királytól származik.
Az Újtestamentomban is sok olyan mondás van, különösen Jézus
szavai között, amelyek már abban a régi időben közmondás-számba
mehettek, ma pedig átmenve a köztudatba, senki sem gondol rá, hogy
mikor bizonyos mondásokat nagy bölcsen világgá röpít, tulajdonképpen a
Biblia szavait idézi. Például: „Senki sem szolgálhat két úrnak“ (Máté 6:24.)
„A maga szemében nem látja a gerendát, a máséban meglátja a szálkát“.
(Máté 7:3). „Aki keres, talál" (Máté 7:8). Megtalálhatók — ha nem is
szóról-szóra az Ujtestamentom jelzett helyein s ezenkívül még sok más,
ma használatos közmondásnak is a bibliában van az alapja.
A zsidó néppel rokon arab népnek is sok eredeti, a mienkétől eltérő
gondolkodásra valló, de azért sok életbölcsességet mutató közmondása
van. Ezeket helyszűke miatt sem idézhetem, de aki utánajár, az sok szép
ilyen arab gondolatban gyönyörködhetik Kárnory Sámuelnek, egy már
meghalt pozsonyi tudós tanárnak „Arab gyöngyök" című könyve nyomán.
Hogy pedig különböző régi és új népek mennyi borzasztó sok bölcs
közmondást tudtak összebölcselkedni, azt fiúk, ti magatok is akárhányszor
keservesen tapasztalhattátok latin, görög, német óráitok izzadásai közepette.
Mivel pedig előbb néplélekről, népészjárásról beszéltem, ide írok
még két érdekes dolgot. A XV.—XVI. században Németországban az a
népszokás volt, hogy a parasztházakra, esetleg valami a kapu fölé ki
szögezett táblára, fölirták az önérzetes lakók ezt a kedves intést: „Idegen,
be ne jöjj, mert kidoblak!“ Igaz, hogy hozzáértő tudósok azt mondják
erről, hogy ez csak azt jelentette, hogy a németnek az otthon mindene
s azt kész bárki ellen megvédeni. De mégis mennyire más gondolkodást
mutat az a srófos eszű, de kedves s bizalmat keltő felírás, melyet itt
Erdélyben, a székely kapukon akárki olvashat, ha ak ar: Ez a kapu nem
azért van itt, hogy elzárja a házat, hanem hogy a vendég lássa, merre
van a bejárat“.
Hiába, fiúk, akár erre, akár arra, de a végén mégis csak arra
jövünk rá, hogy nincsen párja, széles e világon nincsen párja a mi édes
véreinknek, a magyar népnek!
Etappenpost, 265, 1917 szept. 24-én.
Hering János
tábori lelkész.
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Üzenetek — az olvasáshoz.
Mit olvassunk ?
Két ok kényszerit már eleve, hogy feltegyük e kérdést. Az első ok,
hogy rengeteg sok könyv van a világon. Bizonnyára ma tiz év alatt több
könyv jelenik még Magyarországon, mint az újkor első századában
Európa összes népeinél. Pedig Luther már 1539-ben a könyvek tenger
sok voltáról kénytelen panaszkodni. Mit szólna ma, mikor folyóiratok,
újságok bevonásával az olvasni valók száma óráról-órára dagasztja ezt
a tengert? Csak a legfrissebb termelést sem győznénk megismerni és
vigasztalanul érezhetnénk törpeségünket, ha csakugyan abban lenne az
olvasásnak lelke, hogy mindent, — hogy mentői többet.
A másik ok, ami e kérdéshez siettet, az, hogy épen nem mindegy,
mit olvasunk? Bizony a könyvek nem mindegyformák. Könyv és könyv
között kimondhatatlan nagy a különbség, épen akkora, mint emberek
élete között. Vannak ártalmas könyvek, veszedelmesek, amelyeket egész
jogosan lehet hasonlítani akár a mérges növényekhez, akár fertőző
betegségek melegágyához. Sőt még ezeknél is veszedelmesebbek. Mert
a mérges növény félreeső helyeken él, a fertőző betegség meg hamar
elárulja magát, de ezek a könyvek ott hömpölyögnek el, amerre az
olvasók legnagyobb tömegei járnak és megrontják az embert anélkül,
hogy hatását azonnal érezné s mire látjuk a bajt, nem tudjuk, mely
tájról került belénk. Ne gondoljátok ugyanis, hogy ezek a veszedelmes
könyvek mind külön, fekete táblába vannak kötve, — vagy hogy az
emberek gondosan vörös cédulákat függesztenek, rája. Dehogy. Ezeket
a könyveket ajánlják legjobban, ezeknek van legtöbb feltűnő plakátjuk,
a legcsábitóbb köntösük. Még azon sem ismerheted fel őket, hogy
emberek, akiket jónak, tisztességesnek ismersz, nem veszik kezükbe.
Azonban nemcsak attól lesz fontossá a „Mit?“ kérdése, hogy a
rossz könyvekkel igy áll a helyzet. A jó könyvek miatt is fel kell vet
nünk ezt.
Testi szervezetünk csodálatosan fel van szerelve képességekkel,
melyek ösztönszerüleg megéreztetik, hogy mire van szüksége, mi válik
javára s ha mégis tévedt volna, hamarosan észreveszi azt s nagy erőt
fejt ki a nem neki való ellen. Ritkán téved abban, hogy jónak veszi a
rossz táplálékot, de szinte sohasem esik abba a hibába, hogy rossznak
ismerné a jót. Szellemi szervezetünknél rosszabbul s mintha részben for
dítva lenne a dolog. Legalább az érthetetlenül meglep bennünket, hogy
lelkünk nem akarja felismerni a valóban neki való táplálékot, azt,
amelyikre legjobban szükségre van. Igazi jó könyvekről a világban nem
sokat hallani. Mintha minden ellenük lenne. Ritka ember meri ajánlani
őket, a külsejükön sincs annyi csin, néha már kopottak, sokszor régiesek
és van, amelyiket több támadás ért, mint a világ összes rossz könyveit
együtt. S aztán ha mégis kezedbe veszed, nem találod benne egyszerre
azt, amit várnál; unalmas, fárasztó, nehezen érthető, elavultnak tetszik,
semmi nem érdekel; ha új is, üresnek találod, vagy legalább is úgy
érzed, hogy nem aktuális. Szinte megdöbbensz, hogy ezeket mondják a
világ legelső, legjobb könyveinek. Még a kedvedet is elveszik az olva
sástól. S mégis megoldását legtöbben a szelek járására bízzák. Miért?
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Talán mert megoldhatatlannak érzik? Mert senki nem vállalkozhatik
arra, hogy feldiktálja mások elé, mit olvassanak? Dehogy! Csak azért,
mert nincsenek tisztában, hogy mit tesznek, mikor olvasnak, hogy mire
való az? Az olvasás céljainak tisztázása nélkül nem is lehet e kér
déshez fogni.
A megoldás azonban igy sem oly egyszerű, hogy felsorolunk egy
életre való könyveimet s aztán minden rendben van. Egyéniség, életkor,
különböző tehetség, más és más szellemi készültség, más és más élet
sors már magában bonyolulttá és korlátolttá tennék az elintézésnek ezt
a módját. Nem katalógust, hanem egy láthatatlan mutatóujjat szeretnénk
elétek adni, amely eligazít benneteket a könyveknek azon utcáiban is,
melyeket mi nem jártunk, amelyek még ezután épülnek s amik most
véletlen legközelebb vannak hozzátok. Többre aztán nem is igen lesz
szükségetek. Ezt az örök eleven mutató-újjat pedig magatok előtt fogjátok
látni, ha az olvasás helyes és legteljesebb céljait nem feleditek.
Az élet megismerését sok ezer könyv kínálja. Ha együvé képzeljük
őket, halmaikkal szinte elborítják olvasólámpásunk fényét, mintha hiába
gyújtottuk volna ki, nem tudjuk, merrefelé nyúljunk a sok között. De
mindjárt félre tolódik e könyvek jó nagy fele, mihelyest azokat keressük,
amelyekben az életnek igaz megismerése van. E könyvek többsége
ugyanis csak az élet nevében írva, de nem az életvalóságok feltárására.
Olyat akarnak leginkább elmondani, amit még senki sem hallott, ami
újdonság, ami szokatlan, az élet szenzációit, legjobb esetben az élet
„kivételeit".
Szükségünk van olyan könyvekre, amikből a való életet ismerhetjük
meg úgy, ahogy az eredeti ábrázattal magától van. Csak azt a tanácsot
adjuk, ha már könyvhöz nyúltok érte, hogy azt az egy-két könyvet
lehetőleg nagy emberektől vegyétek. Olyanoktól, akik az életnek kis
valóságait is nagy szempontokból látták és volt erejük, hogy a föld
sáros mezítelenségeit járva, maguk ne merüljenek el annak iszapjában.
Legyenek ezek a könyvek nagy alkotások, melyekről nemcsak az első
közvélemény, hanem az időnek józan kritikája is igazolja, hogy a valóság,
az emberi lét egyik félgömbjének örök hű képei élnek azokban.
Ha már azon könyvek serege sem egész beláthatatlan, melyekből
az élet helyes ismerését kaphatjuk, még kevésbbé beláthatatlan azoké,
melyekből a helyes élet megismerését nyerhetjük. Ilyen helyes életet
akar mutatni akárhány ideális regény-alak, meg nagy, neves emberek
életrajza. És egyre kevesbednek körülöttem a helyes élet könyvei, mihelyest az életképet nem a nézegetés, puszta gyönyörködés kedvéért
keresem, hanem az olvasás magasabb céljaihoz híven, avval össze
hasonlítsam, viszonyba állítsam a magam életét, hogy attól a helyes
élettől tanuljak, helyesebb legyen tőle az életem. Nem nehéz megérteni,
hogy az olvasásnak azt a célját nem érheti fel a legideálisabb regény;
hiszen nem is azért Írják.
Jellemek tanulmányozása igen szép haszonnal járhat, de a leg
ragyogóbb ilyen költői élet hasznavehetetlen lehet ahhoz, hogy hozzá
mérjem az életemet. Ugyan mit tudnék csinálni e célból „A tizenöt
éves kapitány", vagy „Kárpáthy Zoltán" életével. És ha életrajzokat
veszünk is, adhatna-e nekem mindent a „Legnagyobb magyar" élettörténete? Legeslegjobb esetben is csak életem parányi helyei igazod
hatnának hozzá.
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Életet keresve, melyhez formálódhatunk is, a könyveknek magasabb
emeletére kell helyezkednünk. Találkozunk itten bölcsek, nagy életmüvészek, mély életértők könyveivel. Még mindig elég szép a szám, de
voltakép alig van egy is köztük, aki egyenesen azzal a teljes igénnyel
lépne fel: jer, olvass és légy ilyen 1 Itt már különös óvatosan kell jár
nunk. Mert az olvasás legbensőbb célja messze túl megyen a tanulságok
szerzésén, mélyebbre annál, hogy könyvek soraihoz csiszoljuk tudásunkat
és életünk módját. Az olvasás legbensőbb helye áhitatos szentély: ott
egy életnek, annak a helyes, igazi életnek magunkbafogadása történik.
Erre pedig, előre mondhatom: nagyon kevés könyvet méltathatunk. Mert
társalogni társaloghatok én sokféle emberrel, tanulhatok még a rosszá
tól is, de azt már igen meg kell választanom, akihez igazíthatom csak
egy óráját is életemnek, de még inkább nagyon meg fogom nézni azt,
akit a házamba, szivembe fogadhatok.
Az olvasó célok ezen hegytetőjén hirtelen elritkulnak a könyvek
mellőlünk. Oly kevés marad meg, hogy szinte csak egyetlen egy. Mert
annak a könyvnek nem szabad onnét valónak lenni, ahonnét a minden
napiak, annak egész külön, páratlan helyet kell elfoglalnia a könyvek
sorában. És annak az életnek, amely belőle árad — annak is emberfeletti méltóságosnak kell lennie, amelyről kétségtelen, hogy igazán a
helyes élet, amely képes arra, hogy magához ölelje egész emberi éle
temet minden kérdésével, küzdelmével és nehézségével, amely hatalmas,
érdemes és kész arra, hogy élet legyen az én életemben.
És a reformáció 400 éves jubileumán el kell üzennünk amagyar
evangélikus diáksághoz ünnepiesen, hogy ez az egyetlen könyv a Biblia,
s az egyetlen ilyen élet: a Jézus Krisztusé.
Ez a könyv az, amely mindenki számára a legjobb könyv lehet,
amelynek mindenki számára a legjobb könyvvé kell lennie. Ez a könyvek
könyve — mint a múlt század egy nagy tudósa mondá — az igazi Könyv,
mely e nevet megérdemli. Olvassátok benne azt az Életet, amelyre
tinektek is legnagyobb szükségetek van, amelyből megismeritek a ma
gatok életét és annak örök céljait.
Ne felejtsük el, hogy az olvasás kérdéseinek legreálisabb mérlegelése
hozott bennünket ide: a bibliához. Még pedig az olvasásnak nem
mellékrendü pitvaraiba, hanem az olvasásnak trónteremjébe. Nem csoda,
ha ezen túl nagyobbra már nem tudunk mutatni. Amit még ajánlunk,
az mind ennek a könyvnek kedvéért történik s valamiképpen hozzá,
róla szól.
Nem lesz nehéz megtalálnotok ezeket, aminthogy csak az első jó
könyvet nehéz megtalálni. És bár ezektől a könyvektől el akar menni
az olvasó kedve kezdetben, ne féljetek: csak az első jó könyvet nehéz
megszeretni, a többinél már magától jő. Bibliából, bibliáról szóló köny
vek mellé, különösen bevezetőre, ajánljuk, hogy olvassatok életrajzokat.
Nagy emberek életrajzait: olyanokét, akik, mint emberek is nagyok
voltak; és olyanokat, amikben nemcsak krónika, hanem egy életnek
eleven képe, nemcsak a sikerek, hanem azoknak küzdelme és titka lelhető.
Mindazok számára, akik előtt nehezen nyílnak szét a biblia kincses
lapjai, külön áldással járhat nagy keresztyén emberek életének és mun
káinak megismerése, akiken ez a Könyv örökítette meg csodálatos nyomát
s akiken a belőle áradó Élet felmutatta kimeríthetetlen szépségeit.
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Miélőtt lezárnánk a kérdést, még egy egészen sajátos pontból kell
hozzászólnunk. Most fogjuk csak igazán érezni, miért nem lett volna
elég, jól összeválogatott könyvsorozattal felelni arra: mit olvassunk?
Mert az, hogy jót olvasunk-e — akármily különösen hangzik is igy
nektek — nem attól függ csupán, hogy milyen könyv van a kezünk
ben? Jó könyvből is lehel rosszat olvasni. A legjobból is. Olyan tény ez,
ami elől el nem zárkózhatunk.
Ugy-e mily szomorú? Nagy nehezen behatoltunk a jó könyvek
fellegvárába s most azt kell hallanunk, hogy még a jó könyv sem jelenti
mindig a jó olvasást. Nos azért nincsen olyan igen-igen nagy baj.
Nem is úgy van, mintha még csak ezután kellene gondoskodnunk a
mentőövről. Csak rá kell pillantanunk a „Miért“-nek már égő lámpá
sára. Csak arra van szükség a legjobb könyvnél is, hogy határozottan
a legjobb céllal olvassuk. Csak azzal a tudattal kell mindig olvasnunk,
hogy mi a jót akarjuk olvasni. Akkor veszélyes rossz könyvekből sem
olvasunk magunkra rosszat.
Vonaton utazva, ha könyv van a kezedben, sétahelyeket járva, ha
mást látsz könyvébe merülni, — érezheted, hogy még mindig előkelő
foglalkozás számba megy, ha valaki olvas. Pedig ki tudja, talán szebbet
tesz az, aki azalatt kinéz az ablakon és jobbat az, aki ott a liget fái
közt a szél suhogását hallgatja. Viszont lehet, hogy az a másik, aki
olvas, nagyon közönséges, lealacsonyító műveletben van. Az még nem
tesz értékesebbé, hogy olvasok. Az a kérdés, hogy mit? és miért?
Gáncs Aladár.

Zászlóbontás.
Ebben a mi nevezetes jubileumi esztendőnkben — augusztus
havában — az evangélikus ifjúságra s ezzel együtt evangélikus egy
házunkra nézve igen nevezetes dolog történt. Mi, akik közel állunk az
ifjúsághoz, mert nem is olyan régen magunk közéjük tartoztunk és még
élénken emlékezetünkben vannak a mi diákköri eseményeink s szivünk
együtt tud dobbanni az ifjúság szivével, úgy szeretnénk az evangélikus
ifjúságot zárt, tömött sorokban látni egy lobogó alatt. Nem azért, hogy
körmeneteket rendezzünk, de nem is azért, hogy hangzatos jelszavak
mellett tüntessünk velük. A mi lobogónk valami mást szimbolizál, a mi
ifjúságunk sokkal szentebb előttünk, minthogy az utcára vigyük. Mást
akarunk.
Ismerjük a jelszót: ..nyelvében él a nemzet14, reánk vonatkoztatva
így hangzik e z : „ifjúságában él az egyház"! A mi evangélikus egy
házunk zászlaja alá hívunk titeket. Megmondjuk ezt nyíltan és bátran,
nem akarunk mi oldalajtókat keresni telketek világához. Nincs mit res
tellnünk. Lutherünk a nyíltság, az egyenesség, a jellemszilárdság nagy
nevű példányképe. Mi lelkirokonságban állunk vele, hozzá hasonlóknak
kell lennünk, nyíltaknak, bátraknak, akaraterősöknek. Nyíltan és
bátran hívunk azért titeket — kedves ifjú barátaink — az evangélikus
ifjúsági mozgalom kibontott zászlaja alá. Nyíltan és bátran csatla
kozzatok hozzá.
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Egyházunk az eszményiség egyháza. Nincs az emberiségnek olyan
tiszta és magasztos törekvése, a kultúrának nemes célja, s az emberi
léleknek szent hevülete, amely idegen és kárhoztatandó volna előtte.
Megalapítója, mestere és még mai napig is vezérlő szelleme a világtörténelemnek az a fenségesen nagy s vonzóan eszményi alakja, akihez
foghatót nem mutat fel a történelem, s akinek nagy és magasztos gon
dolatait nem szárnyalta túl az idők tüneményes haladása: a Krisztus.
A reformációt vizsgálhatjuk világ- és művelődéstörténeti szem
pontból, s hatásait kinyomozhatjuk a legellentétesebb régiókban, de azért
a reformáció lényegében mégis csak vallásos reneszánsz. Az emberiség
egyik naprendszere ez, melynek vonzereje különféle bolygókra kiterjed,
de azért a központi erő, a tűznek fénye és melege: a vallás. A refor
máció vallási mozgalom volt, de miképen az egyéni vallásosság az
emberi élet különféle téréin és megnyilatkozásaiban érvényesül, akként
a reformáció mozgalma se maradt meg az egyház határain belül. És ez
így volt helyén. Büszkék vagyunk reá. De vonjuk le a konzekvenciákat
is. Legyen a vallás most is központ. A nemzeti, a társadalmi élet is
ismerje el a vallás központi erejét. Örömmel olvastam egy — a keresztyénségtől messze álló — lapunkban az ez után való vágyakozás .kö
vetkező, találó kifejezését: Mindéhez, (t. i. az állandó békéhez) azonban
az szükséges, hogy a háború poklából megtisztult emberiség kerüljön
ki. Egy uj keresztyénségnek kell elkövetkeznie, amely a csontja velejéig
át legyen hatva Jézusnak a szerétéiről és jóságról szóló tanításával.
Hogy ez a kor elkövetkezhessen, az emberiség lelkének és szellemének
oly magas szférába kell emelkednie, hogy ezt a magasságot ma még
el sem tudják képzelni."
De legyen a vallás központi erő az egyes ember életében is. Min
den elhatározás, minden érzelem, minden cselekedet rugója a vallásos
erő legyen. Hiszi-e komolyan valaki, hogy nem lesz nemes az elhatá
rozás, tiszta az érzelem és becsületes a cselekedet, ha annak indító oka,
a bibliai keresztyénség, az evangélikus vallásosság? Nem hiszi és nem
hiheti senki, akinek csak halvány sejtelme van a mi Krisztus-képünkről.
Ilyen eszményiség, ilyen magasztos életelvek, ilyen boldogító világ
nézet szimbóluma az a hófehér- tisztaságú lobogó, amelyet kibontunk
előttetek nemes ifjúság. A ti telketeknek való az, jöjjetek azért alája,
hogy telketek tisztasága, nemes idealizmusa megmaradjon!
Legyetek evangélikusok szivvel-lélekkel s merítsetek ehez erőt a
tiszta, üdítő, egészséges forrásból: az evangéliumból!!
Marcsek János*
* Örömmel adunk hirt róla, hogy útban van az evangélikus diákmozgalom,
melynek célja a mi ifjúságunknak az evangélium köré tömöritése. Az előkészítő
munkálatokat egy lelkes gárda tartja a kezében, mely a novemberi egyetemes gyűlés
idején a mozgalom szélesebb körben való megalapozását is tervbe vette. Az idők
teljessége a diákság evangelizálására elérkezett. A mozgalmat ismertetni fogjuk.
Óhajtom és kívánom, hogy e mozgalom vezetői tökéletesen mondjanak le az ú. n.
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetséggel való együttműködésről. Haladhatunk
egymás mellett legfeljebb, de közös úton soha. Erre tanít a történelem és az élet,
a múlt és a jelen!
Algőver.
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Történeti nagy idők naplója.
(16-ik közlemény.)

1916. Junius 6.: Hampshire, angol hadihajó, amelyen Kitchener lord
és vezérkara Oroszországba akart menni, ez éjjel az Orkney szigetektől
nyugatra akna, vagy torpedó által elsüllyedt.
Junius 7.; A Maas keleti partján junius 2-án kezdődő kemény
harcok a Callette erdő és Damloup között újabb sikerekkel jártak. A vauxi
páncélerőd ez éjjel teljesen német kézre került.
Junius 10.: Nagy orosz erők elkeseredett küzdelem után az alsó
Strypa mentén a nyugati partra vetették csapatainkat. Luzk vidékén a
harcok a Styr nyugati partján folynak.
Junius 13.: Sadagora, Snyatin és Horodenka orosz kézre kerül.,
Wolhyniában az orosz lovasság eléri Torczyn vidékét.
Junius 18.: Linsingen hadcsoportjánál a Styr mellett, Kolki mind
két oldalán, orosz támadások visszaverése. Bothmer gróf seregénél
Przewlokától északra az orosz támadások záró tüzünkben omlottak össze.
Tegnap a csernovici hídfőállást kiürítettük az oroszok összpontosított
erős tüzelése következtében. Éjjel az oroszok a Pruth több helyén kierő
szakolták az átkelést és behatoltak Csernovitzba. Sokul és Kolki között
ismételt orosz előre töréseket visszavertük. Az Isonzo vonalon az olaszok
több helyen mozgolódtak. Primolano vidékén és Asiagótól délnyugatra
az olaszok megújították támadásaikat.
Junius 21.: A dolomit-szakaszon, Rufreddónál, az olaszok súlyos
veszteségével utasítottuk vissza támadásaikat. Az alsó Vojusánál, Albániá
ban, az olaszok Feras hídfőjét kiürítették.
Junius 24.: A Maas keleti partján bajor ezredek a Froide Térré
hegyháton és attól keletre támadásra mentek, elfoglalták a thiaumonti
páncélerődőt, Fleury falu nagy részét és a vauxi erődtől délre is tért
nyertek. 2673 fogoly. Tegnap Kimpolungnál, Bukovinában, erős harcok.,
Junius 26.: A Brenta és Etsch közti arcvonalunkat helyenként
megrövidítettük zavar és veszteség nélkül.
Junius 30.: Kirlibabától éjszakkeletre orosz támadásokat visszaver
tünk. Kutytól éjszaknyugatra tegnap újból elkeseredett harcok, minek
következtében Kolomeától nyugatra és délnyugatra csapatainkat elvontuk.'
A doberdói fensikon a harcok tovább folynak. A Brenta és Etsch közt
az olaszok számos támadása meghiúsult.
Julius 1.: Ma reggel a Somme mindkét oldalán a harci tevékeny
ség jelentősen emelkedett. Mintegy 40 km.-nyi vonalon megkezdődött a
több hónapon át korlátlan eszközökkel előkészített nagy angol-francia
tömegtámadás hét napi legerősebb tüzérségi és gázhatások után.
Julius 9.: Sommétól éjszakra Hardecourtot elfoglalták a németek
től, délre pedig a franciák a legerősebbre fokozták tüzelésüket. Az oro
szok Kolomeától délnyugatra tapogatózva Mikulicynen túl jutottak. Görz
és Ranziano az esti órákban erős tűz alatt állottak.
Julius 10.: „Deutschland" német kereskedelmi tenger alatt járó
hajó az éjszakamerikai Baltimoreba érkezett.
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Julius 12.: A julius 10-én délután kezdődő harcok a bapaume,
alberti-ut mindkét oldalán, Contalmaisonban és a mametzi erdőben,
valamint a tronesi erdőcskénél és attól délre kifejlődött uj harcok el
keseredetten folynak.
Julius 18.: A Somme mindkét oldalán az angolok és franciák a
napot tüzérségi előkészítésre használták. Pozieres, továbbá Biaches—
Maisonnette—Barleux és Soyecourt ellen este és éjjel intézett erős táma
dásokat az ellenség súlyos veszteségével hiúsítottuk meg. Az oroszok
folytatták erős támadásaikat Rigától délre és délkeletre. Előre tolt őrsein
ket Zabie és Tatarow között az oroszok visszaszorították
Julius 21.: A Somme mindkét oldalán tegnap az angolok és fran
ciák — mint azt vártuk — főtámadásra indultak a legerősebb előkészü
letek után közel 40 km.-nyi vonalon, Pozierestől délre és Vermandovillerstől nyugatra levő területen; több, mint 17 hadosztály vett benne
részt. A bukovinai Capul magaslatán újabb orosz előretöréseket vissza
vetettünk. A Prislop-szorostól éjszakra fekvő magaslatokat megtisztítottuk
az ellenségtől.
Augusztus 2.: A német császárnak a keleti arcvonalon való tartóz
kodása alkalmával Hindenburg, vezértábornagy az egységesebb hadveze
tés okáért több hadcsoport parancsnokává neveztetett ki.
Aug. 7.: Tegnap reggel az Isonzo vonalon a tolmeini hídfőtől a
tengerig újból fellángolt a tüzérségi harc.
Aug. 8.: A görzi hídfő nyugati őrségét az Isonzo keleti partjára
vontuk. Török csapatok Perzsiában Kermanschah városán túl jutva, a
hamadani úton nehány községet megszállottak. A Kaukázusban Bitlist
és Muscht visszafoglalták. Ma d. u. olasz osztagok bevonultak Görzbe.
Aug. 11-: Az oroszok Delatynt és Tysmienikát megszállották;
Stanislaut kiürítettük.
Aug. 15.: Az angolok a thiepval-pozieresi úton behatoltak a németek
legelső árkaiba. Bukovinában, a Moldavától nyugatra és a Tomnatik
hegy környékén csapataink támadása tovább halad. Worochtánál küzdő
csapatainkat visszavontuk a Tatár-szorosba. Az olaszok folytatták táma
dásaikat a Görztől keletre fekvő magaslatok salcano-mernai vonalán,
valamint a Wippach folyótól délre Lokvicáig.
Aug. 22.: Sommetől északra a harcok újból nagyobb mértéket
öltöttek; Sommetől délre az estrées-soyécourti vonalon uj francia had
erők léptek támadásba. Szerbia déli részén a Malka Niedzeplaninán az
összes szerb állásokat elfoglaltuk. A Florinából előnyomuló bolgár csa
patok ma bevonultak Kastoriába.
Aug. 27.: Az olasz kormány a svájci kormány közvetítésével közölte,
hogy 28-ától kezdve Németországgal hadiállapotban levőnek tekinti
magát. Az oláh kormány hadüzenete.
Aug. 29.: II. Vilmos a német vezérkar főnökévé Hindenburgot és
főszállásmesterré Ludendorfot nevezte ki.
Aug. 30.: Petrozsényt, Brassót és Kézdivásárhelyt az oláhok meg
szállották. Nagyszebeni és Szepsiszentgyörgyöt kiürítettük.
Szept. 3 . : Dobrudzsa határvonalát német és bolgár csapatok át
lépték.
Szept. 5.: Tutrakant és Dobricsot német-bolgár csapatok elfoglalják.
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Szept. 13.: Sommetől északra a harcok újból fellángoltak; Combles
és a Somme között nehéz küzdelemben állanak a németek; a franciák
benyomultak Bouchavesnesbe. Az oroszok a Kárpátokban egységes
tömegtámadással lépnek fel a Zabietől d.-ny. fekvő Smotrectől az Aranyos
Besztercéig terjedő vonalon. — Az oláhok, oroszok és szerbek dobrudzsai visszavonulása a védtelen lakossággal szemben a legnagyobb
kegyetlenségek között megy végbe.
Szept. 16.: Az oláhok Fogaras felett átlépték az Oltót; Hátszegtől
délre visszavertük támadásaikat. Az Olaszok uj támadásai a Wippach
folyó és a tenger közötti területre irányulnak. E harcokban olasz részről
20 gyalogos dandár, 1 lovas hadosztály és mintegy 15 bersaglieri
zászlóalj indult rohamra.
Szept. 26.: Tegnap, négy napi tüzérségi harc után, az angol
francia gyalogság egységes támadásra indult az Ancre és a Somme
között. — Az oláhok a Szurdok- és Vulkán-szorosok közti hegylánc
mindkét oldalát újból elfoglalták; Székelyudvarhelytől délre egy horvát
zászlóalj visszaverte az oláh támadásokat.
Szept. 28.: Nagyszeben mellett kemény csata folyik.
Okt 2.: Az oláhok a Nagyküküllő mindkét oldalán tért nyertek;
Orsóvá körül sikeres csatározásaink; a hátszegi hegyvidéken, a
Sztrigy völgyében, visszavert oláh támadások. Rustschuk és Tutrakan
között, Rahovónál, az oláhok a Duna jobb partján megvetették lábukat.
— Szokatlanul erős tüzérségi előkészület után Luzktól nyugatra ma
kezdődött meg az oroszok várt általános támadása; a legkíméletlenebb
emberpazarlással 12-szer, sőt 17-szer is indították támadásra az orosz
hadtesteket.
Okt. 6: Az oroszok a Zlota Lipánál újra felvették a harcot. —
Az oláhok tegnap újabb vereséget szenvedtek. A görgényi szakaszon
Libánfalvától nyugatra lévő állásaikból kiűztük; tovább délre, a Bökecstetőn, visszautasítottuk támadásaikat és a magyaros-parajdi út mellett
visszaszereztük régi állásainkat. Kőhalom és Királyhalma mellett a
Homoródon és az Oltón átvetettük az oláhokat, a Sinka partján pedig
keményen védett állásaikat rohammal vettük meg. Ezzel kezdetét vette
Erdély felszabadítása.
Okt. 9.: Miután az oláhokat a brassói 3 napos csatában meg
vertük, Törcsvárt visszafoglaltuk. — Ma d. u. San Grado di Merna és
a doberdói tó között 8 napi erőteljes előkészület után az olaszok táma
dásra indultak.
Okt. 18.: Le Sars és Guendecourt között az angolok, Lesboeufstól
Rancourtig pedig a franciák indultak támadásra. — A monastir-florinai
vasúttól nyugatra, valamint a Nidze Planinától északkeletre részleges
támadások.
Okt. 22.: A 19-én kezdődő dobrudzsai harcok véget értek; a
megerősített Topraisar és Cobadinu elestek, másnap Constanza is.
Okt. 24.: Elkeseredett küzdelem után Predeált visszavettük. A
Verestoronyi szoros déli kijáratánál erős oláh ellenállást megtörtünk. —
Medschidie és Rasova elfoglalása
Nov. 2.: A görzi szakaszon uj csapatokkal kiegészített 2-ik és
3-ik olasz hadsereg támadása vette kezdetét; Lokvicát elfoglalták.

‘

60

Nov. 19.: Az angoloknak az Ancre mindkét oldalán intézett uj
áttörési kísérlete véres kudarccal végződött és csak kevés helyen értek
el terület-nyereséget. — Erdély déli részén a hegyek közül mindenütt
leereszkedtünk az oláh síkságra. A Targujiu melletti csatában áttörtük
az oláh vonalat és elértük az orsova-crajovai vasutat. — A német-bolgár
csapatok Monastirtól északra vonultak vissza.
Nov. 28.: Oláh földön az Oltót átléptük; Curtea de Arges és
Giurgiu elfoglalása.
Nov. 30.: Az yperni hajlásban erős tüzérségi előkészület után az
angolok és franciák támadásba léptek. — Pitestin kívül tegnap Campolungot is elfoglaltuk s ezzel a törcsvári szorosból utat nyitottunk.
Dec. 4.: A Falkenhayn gy. tábornok vezetése alatti hadsereg mű
veletei a targujiui győzelmes csata óta, a Duna északi partjára átkelt
német, bolgár és török csapatokkal megerősödve, szakadatlan eredmé
nyekben folynak le.
Dec. 7.; Bukarest, Ploesti, Campina és Sinaia elfoglalásával tegnap
megkezdődött az oláhok visszavonulása kelet felé.
(Folytajuk.)

Szentmihályi Gróf Czobor Erzsébet,
Gróf Thurzó György nádor nejének élettörténete.
( 1578—

1626.)

Irta: ZACSEK IRÉN.
A „Czobor Erzsébet" nőegyesület által 50 koronával jutalmazott pályamunka.
Felolvastatott egyesületünk 1916 december 10-iki estélyén.

A kora reggeli órákban, mikor a távoli hegyormok még lilás köd
ben úsznak, egy kis csapat vette útját az Árva folyó mentén felfelé. Itt,
Árva vármegye dél közép részén, a vári járásban, az Árva folyó 2—3000
láb magas sziklákkal r szegett völgyben hömpölyög és az egyik ilyen
magas sziklán épült Árva vára. Utuk célja e vár belsejének megtekin
tése volt.
A társaság mindössze öt tagból állott, három férfi és két nőből.
Naptól lesütött, a reggeli kellemes hűs levegőtől pirosra csípett arcuk
csupa ragyogás volt a végtelen jókedvtől. Hangos beszédük vérbeli turis
tákra emlékeztetett, mert csodálatos hatása van a szabad természetnek
az emberi kedélyre, mihelyt látókörén belül csak a hegyek-völgyek, szántó
földek zöldje pompázik, ő maga is mintegy egészen függetlennek érzi
magát, nem feszélyezi semmi, örül és gyönyörűnek látja ezt a sokszor
oly szomorú életet. Embereinken is megérzett ez a csodálatos hatás. A
vár alapját képező sziklára délnyugati oldalról egy hárfasorokkal ékesí
tett út vezet. Az út elején egy kissé megpihentek és felfelé nézve, tűntek
csak szemükbe a vár hatalmas arányai.
Három részt lehet megkülönböztetni és pedig az alsó, a középső
és felső, illetve fellegvárat. A különböző stíl azt bizonyítja, hogy több
nemzedék építette a várat. Elérték az alsó vár kapuját. A társaság veze-
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tőjének látszó idősebb úr habozás nélkül nyitott be a várba vezető kapun.
Itt találták a toronyőr négyszögletű tornyát, ahonnét azután kihívták az
őrt. Embereink előadták kívánságukat, hogy a vár belső részét szeretnék
megtekinteni, mire a vén őr közömbös arccal vállalkozott a vezető szere
pére. Orra alatt morogva mesélte, hogy a gazdatiszt uramék, meg a többi
népek valami ünnepélyen vannak és így őt egyedül hagyták itt a vár
ban. Az első kapuközön áthaladva, a második egy félköralakú toronyba
nyílik. Itt egy címer látható J. Z. C. betűkkel, amely valószínűleg Árva
várának egykori tulajdonosa, a lengyel származású Dubove János címere
(Johann Z. Dubovcze), bár sokan Cholticzi Zeolnitzky János, sőt Zápolya
címerét sejtik benne. Innét egy szűk kis udvarba jutottak embereink,
melynek ékessége vásonykeői Zichy Ferenc címere, aki a tűzvész által
elpusztult részt 1800-ban renováltatta. A félkörben épült, alagúthoz hasonló
úton áthaladva, eljutottak az alsó vár tágas udvarába. Szemben a középső
vár hatalmas falai és e felett szédítő magasságban a felső vár van. Az
itt lévő kerek toronyban van a vár levéltára, de mivel úgy okoskodtak,
hogy ez talán egy kissé több időt vesz igénybe, elhatározták, hogy
annak megtekintését utoljára hagyják. A várkápolnába vezette őket az
őr. Lábújjhegyen, már amennyire azt a szöges cipő megengedte, halkan
lépdeltek a kápolnában. Itt az őr magyarázgatni kezdte, hogy ezt a
kápolnát még Thurzó György, a híres nádor építtette, az a hatalmas
márványszobor is őt ábrázolja, a falakat ékesítő címerek is a Thurzó
családé. A délfelőli ablakok egyikén a feleségének, Czobor Erzsébetnek
címere van festve, amely kék alapon aranyleveles koronából kiemelkedő
három fehér structoll felett szarvaival felfelé álló ezüst holdsarló és a
felett hatágú aranycsillag. Thurzó György, felesége Czobor Erzsébet,
fiúk Imre, valamint a család többi tagjai a kápolna kriptájában vannak
eltemetve. A szószék és az oltár már az újabb kor alkotása. Csodálatos
volt a levegő ebben a már több, mint háromszáz éves kápolnában. Meg
nem állhatták, hogy egy imádságot ne mondjanak ott, ahol a vár egy
kori nagyasszonya könyörgött az ég urához. Mintha a XVII. század
vallásos, tiszta szent hangulata ereszkedett volna alá, betöltötte szépet,
magasztosai mohón kereső lelkűket. Sóhajtva hagyták el a kápolna jól
eső csendjét.
Innét kiérve egy ajtón át, egész hosszú szobasor nyílik eléjük
magas, szép ablakokkal. A szobák falait vizfogók, duzzasztók, malmok,
csinos épülések mintái, tervrajzai ékesítik, azonkívül házi iparcikkek
vannak kiállítva. Ismét az udvarra menve, egy oroszlánokkal ékesített
kőlépcsőzeten egy terraszra jutottak. Az őr, aki úgylátszik a vár minden
zege-zugát ismerte, magyarázgatni kezdte, hogy valószínűleg itt kezdőd
tek a középső vár védművei, melyek az alsó vár, udvarától sorompóval
voltak elválasztva. („Aestimatio nov. aedific. Arcis Árva 1595“, ez okmány
is bizonyítja). A baloldalon, mint azt a bejárat feletti köbe vésett címer
igazolja, van a Thurzó György által építtetett palota. Belépve a tágas
előcsarnokba, a nagy csendtől mintegy megilletödve állottak meg. Ez
előcsarnok valamikor lakdísze lehetett Thurzó Györgynek, később iva
dékai itt tartották a családi gyűléseket. A falakat most az árvái uradalom
főkormányzóinak aranyozott keretbe foglalt arcképei ékesítik. Láthatjuk
itt Thurzó György nádor, ifj. gróf Thököly, gróf Draskovits, Illésházy
Gáspár, Gábor Gyögy, Esterházy Miklós herceg, Erdődy és Zichy grófok
arcképeit. Mint az öreg vezető mondá, ezek a képek azelőtt a nagyfalvi
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kastély ebédlőjében díszelegtek és csak a mostani főkormányzó úr hozatta
ide. Csikorgóit a szöges talpú cipő a hatalmas kőkockákon és ha néha
odaütődött a szöges bot, ijedten rezzentek össze, amiért a terem áhitatos
csendjét meg merték zavarni.
Az előcsarnokból két ajtó vezet a többi lakosztályokba. Az egyik
szobában két érdekes képet volt alkalmuk megcsodálhatni. Az egyik
Thurzó Györgyöt, a másik a feleségét, Czobor Erzsébetet ábrázolja a
ravatalon kiterítve életnagyságban. Mind a két kép természet után van
festve és így művészi szempontból igen érdekes.
Az udvarra visszamenve, 12 lépcsőn az előbbihez hasonló terraszra
értek, itt kezdődik a tulajdonképeni középső vár. Itt voltak egykor el
helyezve a vár szükséglete által megkívánt állatok (Thurzó Ferenc épít
tette, lásd fenti okmányok). Szűk és meredek lépcsőn eljutottak a középső
vár udvarába. Itt erős boltív alatt egy mély kút vize sötétlik, még Thurzá
Ferenc építtette 2 év keserves munkájával 17 öllel mélyebben, mint az
Árva vizszíne. („Dat in oppido Nagyffalva . . . feria 2 da proxima post
festum B. Bartolomei . . . anno Dni 1595“, okmány szerint). Az udvar
ban jobbra egy elzárt szűk nyíláson egy barlangot is megtekinthettek,
amely sziklába van vájva és félkörben egészen a kútig húzódik. Vala
mikor valószínűleg a pince helyét pótolta és felette borbélyműhely állt.
(Inventarium arcis Árva 1583, mely okirat igy említé meg: „in antro sub
stubella barbitonsonia“). Egyes adatok szerint a barlangban Várday
Péter kalocsai érsek volt bebörtönözve.
A középső várat a felsővel két magas, 4—5 emeletes összefüggő,
négyszegletes toronyszerű épület köti össze. Ez régi megrepedezett és
az idő viszontagságaitól erősen megviselt. Az ajtók felett látható címer
1539— 1543. évszámokkal azt hirdeti, hogy itt lakott Dubove János, a
vár egykori ura; ugyancsak itt lakott Thurzó Ferenc is, ami a falra
festett címerből tűnik ki. Itt egy falépcsőn felmenve, a szabad ég alatt
találták magukat, ahonnét 10—15 lépcsőn végre elérhették a fellegvár
alapját képező sziklát. A szűk ajtón átlépve, egy magas udvarszerü
terembe léptek, melynek közepén egy faragott kővel kerített sötét kerek
nyílás van, ez a torkolata a Thurzó Ferenc által építtetett vízmedencé
nek. A fedélzetről lefutó esővizet a falba alkalmazott agyagcső a víz
medencébe juttatja. A vár külső fala egykor rovátkos mellvédül, hadi
oromzatul szolgált. A bejárattól jobbra egy ajtónyiláshoz érnek ahol kőbe
vésve ez a felírás van „Impensis Francisci Thurzó erectum anno 1561“,
bizonyságául annak, hogy bár a vár régibb eredetű, mégis neki köszön
heti kiépittetésének legnagyobb részét. Ezzel szemközt álló falépcsőn
a fellegvár erkélyére jutottak, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt mindenfelé.
Lábaik alatt a tátongó mélységben, mint egy legöngyölitett ezüst szalag
kigyózott tompa zúgással, stílszerű kisérőjül a magasban uralkodó fen
séges csendnek, a tavaszi hóolvadástól erősen megáradt Árva folyó.
Észak felől a Lengyelország felé vezető országút pora fehérük. A folyón
túl óriási szántóföldek zöldéinek, távolabb a szomszéd falvak apró doboz
nak látszó házai és ennek pompás keretül szolgál a háttért elzáró Kár
pátok szeszélyes körvonala.
A fenséges látványtól mintegy megbűvölten állottak embereink az
erkélyen, nem tudtak betelni a szép tájjal. Elmerengésükből a toronyőr
mély dörmögő hangja téritette magukhoz. Figyelmeztette őket, hogy
a levéltár még hátra van. Lassan indultak visszafelé, mintha nem akartak
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volna megválni a gyönyörű helytől. Útközben elhatározták, hogy mielőtt
a levéltár titkainak fürkészésébe fognának, egy kis tízórait csapnak. Fel
is ütötték sátorfájukat a Thurzó palota előtt és előkerült a hátizsákokból
a sok finom holmi. Az öreg toronyört is szívélyesen meghívták egy kis
falatozásra, aki bár eleinte szabódott, később ő is alaposan hozzálátott
a pusztításhoz. A finom bor megoldotta nyelvét és régi vidám történetek
elmesélésével mulattatta a társaságot, akik a vidám fordulatoknál hangos
kacagással honorálták az öreg úr fáradozását. Az előbbi komoly nézelő
dések után szinte jólesett egy kis könnyed szórakozás.
A tízórai befejezése után a levéltár megtekintésére indultak. A kerek
toronyban több szoba lévén, kettőben állatgyüjteményt találtak az árvái
uradalomban előforduló állatok szép példányaiból. Ismét két szobában
ásvány, famunka, faüreggyüjtemény, különféle természeti ritkaságok, fa
kinövések, erdökárositó rovarok szép gyűjteménye van. A falakat vízmű
vek tervrajzai ékesítik.
Az ötödik szobában példás rendben összerakva őrzik Thurzó György
eredeti leveleit nejéhez, Czobor Erzsébethez, valamint Imre fiúknak napló
jegyzeteit is. Érdeklődve lapozgattak a régi, megsárgult írások között
és annak különös szaga megint csodálatos hangulatot ébresztett bennük.
Úgy érezték magukat, mintha a XVI században volnának, az akkori élet
levegője lengte őket körül és az akkori kor szokásai felelevenedtek képze
tükben. Ennek az érzésnek a hatása alatt a társaság ifjú leánytagja lel
kében egy elhatározás fogamzott meg. Már első pillanatban rokonszen
vesnek és végtelenül vonzónak találta Czobor Erzsébet alakját Milyen
jó volna közelebbről megismerni élettörténetét. Talán ő megírhatná?!
Hevesen dobogott fel a szive, mikor arra gondolt, hogy alkotni fog
valamit, de egyszersmind valami bátortalan félénkség is kínozta; hát
méltó ő arra, hogy ennek a nagyasszonynak az életét megírhassa, hát
fog tudni róla oly hangon beszélni, amely Czobor Erzsébet érdemeit
kellőképen kidomborítja? Mindegy; már elhatározta és ehez hű marad.
Rögtön hozzá is látott munkájához és igyekezett egynéhány adatot ki
szedni a levéltárban lévő iratokból. Nem sokat végezhetett, mert az idő
gyorsan repült és nekik haza is kellett gondolniok. Nehéz szívvel vettek
búcsút mindannyian ettől a fenséges sziklavártól, amely egyik maradandó
emléke az elmúlt szép időknek.
Otthon lázasan és nagy ambícióval fogott a munkához leánykánk.
Sikerült megtudnia, hogy pontos adatokat ifj. Kubinyi Miklós: „Árva
vára, Thurzó Imre életrajza és Thurzó György levelei nejéhez Czobor
Erzsébethez" cimü müveiből meríthet. Az adatok kiszedése után meg
írta a történetet, amelyet itt közlünk is. Hadd elevenedjék meg a mélyen
tisztelt olvasó előtt is e XVII. századbeli nagyasszony alakja, aki ugyan
nem mentette meg királyok életét, de férjének igazi hű segítőtársa volt.
Aki kardot sohasem fogott azzal a kezébe, hogy valaki életének gyer
tyáját kioltsa a haza védelmében, mert hiszen erre alkalom nem is
kínálkozott, aki azonban hitben és végtelen szeretetben nevelte fel gyer
mekeit, akinek nevét nem jegyezte fel a történelem véres betűkkel, de
aki leghívebben töltötte be azt a hivatást, amelyet minden nőnek be
kellene töltenie. Hitves és anya volt elsősorban, de mikor a körülmények
kényszeritették, megmutatta, hogy parancsolni és erélyes intézkedéseket
is tud tenni a köz érdekében.
Olvassuk hát! . . .
*
*
*
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Ha a magyar történelem aranylapjait forgatjuk, a sok híres, ragyogó
név között egy szerényen meghúzódó nevet láthatunk, Czobor Erzsébet
nek, gr. Thurzó György nádor feleségének a nevét. Szerényen húzódik
meg, bár tiszta erényei méltóvá teszik, hogy legelői és követendő példa
képen álljon a magyar nők szemében. Azt hiszem nem végzünk feles
leges munkát, amikor közelebbről megismertetjük az érdeklődőket ennek
a kiváló nagyasszonynak az élettörténetével.
Az 1578-ik évben a liethavai kastély minden zege-zugát hangos
öröm járta át; Prényi Borbála nagyasszony egy aranyos kis leánnyal
ajándékozta meg szerelmes férjeurát, Czobor Imrét. A dúsgazdag és
minden javakban bővelkedő Czobor család illő pompával tartotta meg
a keresztelőt, amelyen a kis jövevény Erzsébet nevet kapott. Édesanyjá
nak gondos nevelése alatt szépen virítottak a lelkében fejledező erények
gyönyörű virágai. Hogy felcseperedett, édesanyja példáját látva, szorgos
kis keze sohasem szűnt meg munkálkodni a ház körüli dolgokban és
nagy segítségére volt anyjának.
Teltek, múltak az évek, a mi kis Erzsikénk gyönyörű hajadonná
fejlődött és egy reggel arra a boldog napra ébredt fel, hogy az ő általa
már régen megcsodált és megszeretett Thurzó György megkérte a kezét.
Gr. Thurzó György első feleségének Forgách Zsófiának elhunyta után
Czobor Erzsébetben nemcsak gyermekei, Zsuzsánna és Judith anyját
kereste, hanem ő maga is szivének minden érzelmével megszerette Erzsikénket, aki minden tekintetben rászolgált arra, hogy Thurzó György
rajongását megérdemelje.
Erzsiké atyja, Czobor Imre, a nádori helytartói tisztet viselte. Őseiket
már a XIV. században megtalálhatjuk. (Okirataink igy emli'ik meg őket
„de Janussy et Chobor Szentmihály nobilis de Bodrogo ") Nevüket lakó
helyüktől Czoborszentmihálytól nyerték; a helységnév utoljára Czobor
Imre birtokszerződésében fordul elő, később a beözönlő bolgárok és
szerbek orrhangjuk után Zombort mondanak Czobor helyett. Bodrog
vármegyei birtokaik török kézre kerülnek és ezek bírják másfélszázadig.
Az országszerte híres néven kívül fejedelmi vagyonnal is bírtak, de
mindezen előnyöknél százszor többre becsülte Thurzó György Erzsikénk
két csillagszemét, gyengéd lelkének minden megnyilatkozását. Erzsiké
szivét végtelen öröm töltötte be, mikor elgondolta, hogy életének útját
ezzel a daliás, sokak által szeretett, rokonszenves ifjúval járja meg.
Az ország dolgai sokszor elszólitják Thurzó Györgyöt mátkája
mellől és ilyenkor levelekkel bizonyítgatja szerelmét. Bikszádról igy ir
1591 XII. 1-én: Levelemre miért nem válaszoltál? Ha te nem tudsz írni,
van bátyád. „Az én Suskám és Juditkám szolgálatjokat ajánlják, én pedig
magamat, szerelmemet és hozzád való életemig való hűségemet". Czobor
Erzsébet látni kívánja a szegény kis árvákat, hogy az ő meleg szeretetével elfeledtesse, pótolja az édesanya hiányát. így ir Thurzó György
Bitschéről 1591X11. 6 „Feleségem lányait látni szeretnéd? Hogy akarod,
ird meg, hogy ebbül kedved szerint cselekedhessen)."
Az 1592-ik esztendőben, február 2-án végre nagy pompával meg
tartották az esküvőt Sassin várában (Nyitra vm.) róm. kath.* szertartás
szerint, ami azért volt feltűnő, mivel Thurzó buzgó protestáns volt.
A felvidék egész nemessége és a kir. bányavárosok követei megjelentek
* Thurzó levele szabad királyi Besztercebánya városához 319 No 87.

az esküvőn. Erzsiké szülei természetesen mindent elkövettek, hogy a
lakodalom fényét emeljék Folyt a dinom-dánom, a mulatság, de akár
milyen hosszúra nyúlt is, egyszer mégis vége szakadt. Az ifjú pár nem
sokáig örülhetett együtt a ragyogó napsugárnak, nem sokáig hallgat
hatták együtt a lantos édes-bús dalát, mert alig múltak el a mézeshetek,
a haza hivő szava elszólitotta az ifjú férjet szeretett neje mellől. Jaj de
fájt Erzsiké szive, de szívesen visszatartotta volna szerelmes férjeurát,
de nem volt szabad, nem lehetett, Isten bölcs akaratán nem változtat
hatott és ebben megnyugodott. Thurzó György azzal is vigasztalta,
„hiszen majd irok“ igy könnyebb lesz a távollétet elviselni Csakhogy
arra válaszolni is kell, Erzsikénket pedig az ő szülei csak fonni tanítot
ták, hogy írjon hát most a férjének ? Ekkor érlelődött meg Thurzó
Györgyben az az elhatározás, hogy ifjú nejét megtanítja a betűvetés
nehéz mesterségére. Szorgalmas tanítvány volt Czobor Erzsébet, egyik
legfőbb ambíciója lett, hogy sajátkezüleg irt levelet küldhessen az
urának.
Búsul magában Erzsébet, igy vigasztalja a férje: Bán, 1592 VIII.
18-iki levelében: . . . „nem szükség azért sem sokat gondolkodnod, sem
bánkódnod, az Úr Isten mindenütt jelen vagyon az övéivel. Bizony, ha
értem bánkódol, jó néven nem venném, sőt ha haza mennék is, egy
napestig sem csókolnálak meg“.
1593-ik év újév napján igy köszönti fel Erzsébetünket Thurzó
György: „Az Úr Isten ez uj esztendőben álgyon meg egy szép fival,
ha az nem is lenne, csak téged tartson meg az Ur Isten sok jó uj
esztendeig .
Milyen gyöngéden szerették egymást, bizonyítja, hogy minden
levelükben egymás egészségi állapotáról tudakozódnak. 1593 II. 14-iki
kelettel igy ir Pozsonyból Thurzó György: „Egészségem Istennek hála
magamnak jó vagyon, úgy is vagyon, hogy kerestem az pozsonyi lányok
nál szebbet náladnál, de én sem Pozsonyban, sem másutt szebbet nem
találhattam, mint te nekem vagy“.
Pozsonyban találkozik Thurzó György sógorával, Czobor Mihállyal,
aki folyton elégedetlenkedik a vagyon elosztása miatt, sőt még a császár
előtt is bepanaszolja Thurzó Györgyöt, amit igy ir meg Czobor Erzsébet
nek, Pozsony, 1593 II. 15-iki kelettel: „Sógorom, Czobor Mihály uram
itt vagyon, elég idegenséget mutat hozzám, az császárnak is irt rám,
hogy én az ő jószágát teveled együtt el akarom foglalni."
Ki kell békiteni az urakat; kinek a feladata ez, ha nem Czobor
Erzsébeté, ami sikerül is neki, hiszen az ő édes, meggyőző szavára
minden harag elnémul.
Háziasszonyi gondoskodással gyakran lepi meg férjét kedves kül
deményekkel, melyet az mindig nagy köszönettel és örömmel vesz. Szépen
halad már az írásban is, bár férje csak ritkán jut hozzá, hogy tanítsa,
így biztatja Filekről 1593 XIFl-i levelében: „Csak meglásd, hogy még
ennél is jobban tanulsz írni, mert ha vétek esik az írásban, ha Isten
haza viszen jó egészségben, talán megkezdik az tanitvánt suprálni, ha
nem egyébvei, de egynéhány szép csókval. Czobor Mihály uram is
üzentet: „Az bátyád sógor uram szolgálatját ajánlja, mint szerelmes
asszonyának, húgának "
Erre a levélre a választ már sajátkezüleg irja meg Czobor Erzsébet,
mert igy ir Thurzó György: Széchen, 1593 X1I/4. „mellett bizony nagy
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örömmel és szeretettel olvastam, főképen, hpgy még soha magad kezedvel irt leveledet nem láttam vala. Adgya az Úr Isten, én szivöm, lölköm,
hogy Írhass gyakorta sok esztendeig magad kezedvel az te jó egész
séged felől."
Sok fáradságba került a levél megírása, de volt is öröm, mikor
készen volt. Szorgalmasan írogatott férjének és most mindig ő panasz
kodik, hogy nem kap elég levelet. Tornócról igy ir Thurzó György
1594 II'13-án: „Értem panaszolkodásodat is, hogy szerelmes Ielköm,
gyakorta nem irok, kérésedet is, hogy gyakorta írjak. “
Kedveskednek egymásnak mindenféle küldeményekkel. Czobor
Erzsébet egyszer fánkot, egyszer kalácsot, másszor keszkenőket küld
férjének, az meg viszont körtét, narancsot és más egyéb jó dolgot.
Mikor Prágába utazik, egy pecsétet készíttetni, onnét is küld két pár
spanyol keztyüt nejének
Ezalatt otthon a kis Borbálka megbetegszik, amit nehéz szívvel ir
meg Czobor Erzsébet, de hát a gondos ápolás, meg az imádság meg
gyógyítja.
Thurzó György is betegeskgdik, de az ország dolgai nem hagyják
pihenni. Minden elfoglaltsága dacára sem feledkezik meg nejéről, igy
ir 1596 III/18-i kelettel Pozsonyból: „hogy megmutassom most is hozzád
való szeretetemet, egy kis gyenge gyémántgyürücskét küldtem."
Czobor Erzsébet büszke volt férjére, örült a dicsőségének, de azért
szívesen lemondott volna a hirnévről, csak férje mellette lehessen Panasz
kodni nem akart, mégis mikor magánosán volt, sokszor elsírta magát.
Egy alkalommal igy lepte meg Thurzó György lakája, aki sietett is
elmesélni urának az esetet. Privideaeról 1596 IX/2-án igy ir többek
között: „de az, mint értem az lakaitul, hogy az sulói hegyen úgy talált
elő, hogy erősen sírtál, én edös lelkem eléggé nem csodálkozhatom
rajtad, hogy keresztyén ember lévén és, bízván Istenedben, hogy úgy
töröd magad . . . másfelől sírásoddal az Úr Istent is búsitod és az én
szivemet is szomoritod. Azért, ha engem szeretsz, én édes szivem, eféle
heában való sirásnak hagy békét."
A kis Babuska megbetegszik és igy Czobor Erzsébet legtöbb idejét
gyermekeinek ápolása foglalja le. Majd ő maga is megbetegszik és édes
anyjánál Sassin várában fekszik, de ebből is szerencsésen kigyógyul és
igy ir Thurzó Györgynek: „Az én életemig szívből való szolgálatomat
ajánlom kigyelmednek, én édes szerelmes szivem uram, kívánok az Úr
Istentől kigyelmednek, én édes gyönyörűséges lelkem, minden lelki és
testi jókat és jó szerencsés hosszú életet . . . Magam felől, én édes
szerelmes szivem, azt írhatom kigyelmednek, hogy legyen áldott az Isten,
jó egészségben vagyok, mind asszonyommal anyámmal és a gyerme
keinkkel egyetemben . . . mithogy kigyelmed felől régen semmi bizonyos
hirt nem hallottam, akarom kigyelmedet e levelemmel megkeresni és
ezzel azon kigyelmedhez igaz szívvel való szerelmemet megmutatnom,
kérvén azért kigyelmedet is, szerelmes én édes szivem, Írjon mint és
hogy vagyon kigyelmed és mikor induljunk már oda kigyelmedhez,
mert mint hogy kigyelmed jól lakik Pozsonyban . . . azért kigyelmed
parancsolja, én mindjárt elmegyek.
Asszonyom anyám kigyelmednek szolgálatját ajánlja Édes szivem
mondja uram apámnak szolgálatomat. Ezeknek utána szerelmes édes
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lelkem ajánlom kigyelmedet magammal együtt a hatalmas Úr Istennek
ki adja szent fiának érdeméért, hogy hamar való nap lássuk egymást
vig és jó egészségben. Ámen.
Kelt Sassinban, böjtmáshava 29 napján.
Az kigyelnied alyafia ki úgy
szereti kigyelmedet, mint s a . . .
(hiányzik.) lölket és életet
Czobor Erzsébeth.

p. s. szerelmes édes lelkem im küldtem
kigyelmednek violát, noha nem újság
kigyelmednek, mindazonáltal gondolom,
hogy kedves.
Kívülről a levél: E levél adassék én édes szerelmes lelkem uram
nak az nemzetes és Nagyságos Thurzó György uramnak híven kezéhez.
El is látogat Pozsonyba Czobor Erzsébet, ahol az ura nagy öröm
mel fogadja. Itt azután bevásárolja a szükséges holmikat, az ország
gyűlés berekesztése után pedig hazautazik Thurzó György nővérét
Tenkovitch feleségül veszi, az esküvő után a fiatal pár Olaszországba
utazik, ahová Thurzó György is elkíséri őket, bár neje óva inti az úttól.
„Hiszen megsegít az Isten, meg azután, ha utánam bánkódni fogsz,
nyavalyától féltelek", igy ir Pottollyból 1597. IV. 22-én, Czobor Erzsébet
aggódó intelmére.
Mig Thurzó György uram Olaszországban csodálja a gyönyörű
hatalmas palotákat, a hamisítatlan kék eget, addig otthon a kis Örzsike
megbetegedett. Hiába ápolja Czobor Erzsébet, hasztalan minden forró
imádság, egy este visszaröppent az égbe angyaltársai közé, hogy ott
imádkozzon szeretett szüleiért. Minden szomorúsága dacára, még ő
vigasztalja férjét, aki igy ir, mihelyt hazájába érkezik: Csáktornya,
1597/17: „im értem leveledből, hogy az én Örzsécskémet kivette a
világból“, mint jó keresztyén megnyugszik Isten akaratában. „Ő szent
adta! 0 szent felsége vette!". . . „Isten fogadja, hogy vigasztalsz, úgy
irtál, mint keresztény ember és Isten szolgálója."
Sok bánatot és szomorúságot okoz Czobor Mihály Erzsébetünknek.
Mindig civódik, örökösen elégedetlenkedik a vagyonelosztás miatt, de
Thurzó György sem hagyja magát, írja is Czobor Erzsébetnek 1598
II/27-i levelében: „Sógorom, Czobor Mihály csak fortélyon, semmit
atyafikép nem akar végezni. Ezután különben kell fognunk a dologhoz."
Az 1598. IX/11-én egy erős, gyönyörű fiúcskának adott életet
Czobor Erzsébet. Volt nagy öröm a háznál. A keresztelőn nagyapja
tiszteletére Imre nevet kapott.
Nagyon előveszi Czobor Erzsébetet mindenféle kínzó betegség, a
bátyja is folyton kellemetlenkedik, de csak nem akar panaszkodni a
férjének; minek búsitsa mindig. Alig tud az asztalhoz ülni, hogy egy
pár sort írhasson az urának. Állapotát a tiszttartó elárulja Thurzó
Györgynek, aki nagyon megharagszik, hogy miért titkolja előtte betegségét.
1602-ben Thurzó György elfogadta a hadak kapitányságát. Ha
addig féltette Czobor Erzsébet a férjét, ezután még inkább van oka
félteni, hogy baja esik. Ostromolják Buda várát és a táborban már
erősen betegeskedik Thurzó György. Erre a hírre siet Czobor Erzsébet
mindenféle jó orvosságot küldeni, de nem felejti el egyben megjegyezni,
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hogy „az igazi orvos és minden betegségnek gyógyítója a jó és kegyes
Urunk és istenünk, a Jézus Krisztus", mint azt Thurzó György neje
leveléből idézi. (Buda alatt való tábor 1602. X/29.) Mivel a budai
ostrom sikertelen maradt, hazamegy Thurzó György fáradalmait ki
pihenni. Hol is találhatott volna igazi üdülést, hol is tudta volna
elfelejteni országos nagy gondjait, ha nem feleségének puha, meleg
otthonában, hol annyi szerető gonddal vette körül az az imádott édes
asszony. De sohasem tarthatott sokáig a boldog együttlét, az ország
gondjai mindig elszólitották a férjet. Így teltek, múltak az évek csak
néha térhetett be otthonába, de ezek voltak életének örömnapjai.
Bocskay felkelésében nem vesz részt Thurzó György, bár buzgó
protestáns, a királyi családnak esküdött hűséget nem akarja megszegni,
aminek meg is van az eredménye, ..mert az 1606. XlI/27-i béke
kötés után neki ajándékozza a király Árva várát, a már apja Thurzó
Ferenc — később protestánssá lett nyitrai püspök — által lakott regé
nyes fekvésű hatalmas sziklavárat; ugyanekkor lesz Árva vármegye fő
ispánja is. Az 1607-ik évben Tokajt is „megengedik*1 neki, címerét pedig
a kétfejű sassal kibővítheti, ami a legnagyobb kitüntetések egyike, lllésházy halála után az 1608-ik évben nádorrá választják, ami a legfőbb
méltóság volt a király után az országban.
Így szerzi Czobor Erzsébet férje az egyik kitüntetést a másik után,
és mig a férj hol a harctéren tizedeli az ellenséget, hol a királyi udvar
ban emel szót hazája érdekében, addig Czobor Erzsébet a birtokokat
tartja rendben, meg a gyermekei lelke nemesítésén fáradozik. Nagyon
sokszor kell az ápolónői szerepet betölteni, a gyermekei mellett. Egyszer
az Anicska beteg, máskor meg a Babuska kap hideglelést. Az akkori
időben szépen virágzó babonás előítélettől Thurzó György sem mentes,
mert ime ezt írja Duboveczei 1608. VF15-iki levelében: „Hogy leányunk
Babuska a hideglelés miatt beteg, bizony nem örömest, sőt bánatos
szívvel értettem. lm egy cédulát írtam neki, három miatyánkot mond
ván kössék a nyakára, mikor a hideglelés lészen rajta**.
Szomorú kötelességet kell teljesíteni Thurzó Györgynek 1610-ben.
Távoli rokonáról, Báthory Erzsébetről azt hiresztelték, hogy szépségének
megtartása végett fiatal leányok vérében fürdik. Erről meggyőződést
kellett szerezni a nádornak és a bűnöst méltóan megbüntetni. így ir
Thurzó György Czobor Erzsébetnek Ujhelyről 1610. XII/30-án. „Amikor
a csejtei kastélyba mentek volna be arra rendelt embereink és szolgáink,
akkor is egy leányt halva találtak a háznál és egy másik a sok sebek
és kínzások miatt halálán volt. Azonképen egy asszonyember is kínozva
és sebesedve ült a többi erős fogságban, akiket jövendő kínzásra tart
az átkozott asszony." Czobor Erzsébet valósággal elrémült, mikor ezt
meghallotta, dehogy is tudott volna ilyen elvetemültséget valakiről,
különösképen asszonyról feltételezni.
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Boldizsár diák.
Ifjúsági regény. — Irta: Amicus.
I.

„Allah illah Allah, vé Mohamed rasul Allah!"
Több, mint száz éve, hogy Buda minaretjeiről ugyanebben az órá
ban, ugyanezen az éneklő hangon, ugyanez a mondat hangzik. Messzire
hallatszó, éles hangon kiáltja a müezzin az esti szurát a világ négy tája
felé fordulva. S ugyanebben az órában, ugyanilyen hangon kiáltják a
próféta birodalmának összes minaretjén az izlám szent igéjét.
A nap lehanyatlott, az ég mint színes, csodálatos színi árnyalatok
ban pompázó keleti szőnyeg borult a város fölé. A hegyek felől lágy
esti szellő fujdogált, magával hozva a rózsakertek mámorító illatát, édes
kábulatba borítva az egész várost.
Sötétedett. Az utcán sietve haladt egy-két gyalogjáró. A kapukat
becsukták. Az ablakokat deszkatáblák takarták, páncél gyanánt a tola
kodó tekintet ellen.
Néhány katona kóborolt még a házak árnyékában. De immár fel
hangzott a takarodó. Elérkezett a nyugalom órája.
Koromsötétség borult a sikátorokra. A meredek lépcsők során vak
sötétség ásított a szembejövőre.
A pesti oldalon vígan lobogtak a pásztortüzek. A Vízivárosból
vezető lépcsőn egy sötét köpönyegbe burkolt alak suhan felfelé. Járása
nesztelen, kardja sem csörömpöl a kövezeten, hóna alá szorítva viszi.
Ismeri az utat, mert tétovázás nélkül vág a sötétnek.
A távolban lámpás fénye csillan. Késő járókelő lámpája. A sötét
köpönyeges megáll. Megvárja mig a lámpafény eltűnik valamely sikátor
ban. Azután folytatja útját.
A fal mellett két árnyék lopódzik utána. Utonállók. Az egyiknek
a lépte alatt megcsikordul a kavics. A sötétköpönyeges kardjához kap.
Hátát a falnak veti. A néma éjszakában kísértetiesen csattognak a pen
gék. A megtámadott a fal mellett húzódik tovább, folyton védekezve,
hogy hátát szögletnek támasztva kikerülje a haramiák kétoldali támadását.
Azok utána, támadásuk egyre hevesebb, egyre merészebb lesz.
Ebben a percben a sarkon egy török vitéz jelenik meg Ugyan
ekkor a Gellérthegy mögül felbukkan a hold ezüst arca. Fehér fény
ömlik végig a sötét házak között. Az ujonjött azonnal átlátja a helyzetet.
Kardjához kap; mint villogó kígyó lendül meg a finom penge a ragyogó
holdsütésben. Ép jókor. A sötétköpönyeges már csak nehezen tartja
magát. Mellette terem s a rablók ijedten hátrálnak. Az egyik sebet kap
s a másik eltűnik a sötét fal árnyékának leple alatt.
A török — fiatal, pirosarcú legény — a sötétköpönyegeshez fordul.
— Ki vagy és miért vagy az utcán? — Kérdi tőle jó magyar szóval.
A másik dacosan szegi fel fejét.
—Megmentettél s ezért köszönetét mondok. De kérdésedre nem felelek.
A fiatal török szeme felvillan.
— Te idegen vagy. Hogy kerülsz éjnek idején a várba? A kapu
kat naplementekor bezárják.
A kérdezett kardmarkolatát szorongatja. Nem felel.
— Te kém vagy — szól rá az ifjú és jól arcába néz.
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Sötét, napbarnított férfi arc néz rá, idősebb férfi arca. Rebbenés
nélküli kemény szem.
— Vigyázz ifjú vitéz *— hangzik a válasz — mert bár segítségemre
voltál, kénytelen leszek elfelejtkezni róla. Hagyj utamra.
— Esküszöm, hogy nem !
— Kérlek, eressz.
— Állj!
A kardok ismét megvillannak.
Ebben a pillanatban sikoltás veri fel a csendes éjszakát. A tér
túloldalán fehér alak tűnik fel az egyik ház erkélyén. Egy perc és már
mellettük áll Lehanyatlanak a kardok.
A nő a sötétköpönyeges mellére veti magát. Az ijedtségtől remegve
néz a török ifjúra. Az elbüvölten áll, szemei gyönyörködve simítják végig
pillantásukkal a hófehér arcot, remekbemetszett szájat, sötét pillákkal'
árnyékolt szemet.
Pár percig állanak szótlanul. A sötétköpönyeges töri meg a csendet.
— Dugjuk hüvelybe a kardot, jó vitéz és mondd meg neved. Én
Kerekes Tamás vagyok.
— Én meg Boldizsár diák Abdi basa pennája.
— A kardot is derekasan forgatod.
— Magyar ember kezében egyaránt jól áll a kard s a penna.
— Hát magyar vagy?
— Az én. Annak születtem s az is maradtam. Vallásom sem török vallás.
— Bocsáss meg, de nem sejthettem, hogy török öltözed alatt magyar
s z ív rejtőzik. Fogadd lovagi jobbomat.
És a két ellenfél kezet szorított. A nő mosolyogva nézett reájuk.
Azután elváltak. Boldizsár diák jobb felé ment, amazok keresztül
vágtak a téren. A diák hosszan nézett utánuk, mig alakjukat el nem
nyelte a kapu öble.
11 .
Boldizsár diák Abdi basa Íródeákja volt. Titkárja, mondanánk ma.
Húsz éves, délceg termetű, leomló barna fürtökkel és serkedző bajusszal.
Kiváló mestere volt a pennának, ékes szavak folytak belőle, mintha édes
mézből készítette volna tentáját. Bölcsőjét a Vág mellett ringatták. De
meg volt Írva a sors könyvében, hogy messze földek porát fogja taposni
lába. Viszontagságos idők jártak akkor. Német zsoldosok versenyt pusz
títottak a török hordákkal. Örök rettegés volt az emberi élet. Senkiről
sem lehetett tudni, barát-e, vagy ellenség?
Az éj sötétjében martalócok jártak s rágyújtották a házat a békén
pihenőkre. Boldizsár szüleit is egy tragikus éjjel sötétsége nyelte el, sorsuk
az ismeretlenségbe veszett. Boldizsár akkor tiz éves volt s ennek az éj
nek a rémségei örökre a leikébe vésődtek. Bár nem sokat láthatott,
álmából tűzfény és kiabálás verte fel s mielőtt kábulásából magához tért
volna, kötél fonódott tagjai köré. Gúzsba kötve kínlódott egy kocsin,
mig a szülői ház tűzfénye messze szórta vörös fényét. Hogy szüleinek
mi lett a sorsa, nem tudta meg soha. Őt magát hajóra tették s hosszú
út után Sztambulban szállították partra.
A sztambuli nagybazár ezer tarka képe, szédítő forgalma még most
is élénken él emlékezetében, amint akkor oda reárajzolódott. Harminc
ezüstpénzt adtak érte — mint Krisztusért, gondolta szegény — s ő a
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jövő ismeretlenségétől remegve kisérte uj gazdáját. Abdi basa udvarába
került, a basa belső szolgálatára. Ügyessége, éles felfogása hamarosan
magukra vonták a basa figyelmét. Taníttatni kezdte. Török nyelvre, iro
dalomra és sok más egyébbre.
S néhány év múlva Boldizsár nélkülözhetetlen jobb kezévé lett a
basának, ki közben előkelő polcra emelkedett. Összes levelezését ő in
tézte, összes ügyeit ismerte. S a basa szerette, megbecsülte tudását,
ügyességét, szeretetreméltó egyéniségét. S mikor Boldizsár tizennyolc
éves lett, visszaadta szabadságát.
— Mehetsz, ahova szived vonz.
S Boldizsár válaszút elé került. Hazatérjen-e hazájába, melyről
soha el nem felejtkezett s mely után égető sóvárgással vágyott, vagy itt
maradjon jótevője mellett? Erős vitákat folytatott önmagával, mígnem
a véletlen ketté nem vágta a megoldhatatlan bogot.
Abdi basát Budára helyezte a padisah.
És Boldizsár vele jött.
III.
Az út egy részét hajón tették meg. Gályarabok vontatták a nehéz
hajókolosszust, óriási evezőket emelve megkínzott karjaikkal.
Boldizsár szánalommal nézte a szerencsétlen páriákat, felsőtestük
meztelen volt, bőrük alatt dagadozva feszültek meg az izmok, amint az
evezőbe kapaszkodtak s testüket durva rántással lódította maga után a
tovalendülő rúd. Egymáshoz láncolva ültek a pádon és . . . énekeltek.
Kiki a maga nyelvén. És dalukba kísértetiesen csörrent bele a lánc s
csapódott az evező loccsanása. Énekeltek a szerencsétlenek, akiktől meg
tagadott az élet mindent, ami az életet elviselhetővé teszi. Miről énekel
tek? A napról, melyet csak olykor látnak; a vízről, melybe oly kínnal
csapódik az evező; a szabadságról, melyben immár soha nem lesz
részük; a szerelemről, amelyet tán nem is ismertek; a barátságról, ők,
kik nem tudják egymás nevét, nemzetiségét, mert egymáshoz szólniok
sem szabad; az életről, vagy a halálról, — vagy miről ? Boldizsár
szerette volna tudni, de nem értette szavukat. A különböző nyelvek
összevisszaságából nem tudott egy értelmes szót sem kikapni.
Egy holdvilágos éjjel a fedélzeten ült. Gyönyörű volt az este, az
ég mint üvegharang borult a földre. A hajófenékről egy tiszta férfihang
csendült fe l:
. . . Erős várunk nekünk az Isten!
Boldizsárt szivén ütötte ez a dal. Rohant a felügyelőhöz. Ki az a
rab, aki az imént énekelt?
Negyven év körüli férfi volt, de haját már őszre festette a szen
vedés. Prédikátor volt és vallása miatt került gályára.
És Boldizsár ebben az órában erős fogadalmat tett. Megesküdött
arra, hogy sem nemzetét, sem vallását soha meg
nem tagadja, soha el nem hagyja. Eddig is ellentállt sok rábeszélésnek, sok kisértésnek, de csak
most tudta meg igazán, mije a nemzete és vallása
a magyarnak!
S a rab prédikátort kiváltotta a keserű
fogságból.
Ötven ezüstjébe került.
A prédikátor neve Székely Simon volt.
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Reformatioi emlékünnepélyt az Ifjú Évek szerkesztője a mun
katársak és tanítványok bevonásával hármat rendez. Október 31-én d. e.
10 órakor Üllöi-ut 24. szám alatt prédikál és úrvacsorát oszt, valamint
november 4-én d. e. 10 órakor Alföldi-utca 13. szám alatt prédikál:
Algőver Andor.
1. „Czobor Erzsébet" nőegyesületünk október 31-én esti 6 órakor
Üllői-ut 24. szám alatt tartja ünnepélyét a következő műsorral: 1. Erős
vár a mi Istenünk. 2. Stark Ferencné elnöki megnyitója. 3. Weber!
Felhívás. Zongorán előadja: Benedek Olga. 4. a. Hándel-Hubay: Larghetto. b. Goldmark: Air. Hegedűn előadja: Vadnay Alice, zongorán
kiséri: Keleti Lilly. 5: Marcsek János ünnepi beszéde. 6. Chopin: Fantasie impromptu. Zongorán előadja: Keleti Lilly. 7. Porkoláb Gyula:
Luther. Szavalja: Szlávik Janka. 8. Algőver Andor záró beszéde. Belépti
dij 1 és 2 korona, tanulóknak 50 fillér.
2. Az iparosképző protestáns egylet választmánya nov. 4-én esti
É27 órakor tartja ünnepélyét. Tanítványaink közül Szlávik Janka fog
szavalni. Belépti dij nem lesz.
3. Ifjúsági vallásos estélyeink szokott keretében nov. 14-én Alföldi
utca 13. szám alatt tartjuk meg a tanuló ifjúsággal emlékünnepélyünket.
Az ünnepi beszédet Csengődy Lajos, s. lelkész tartja. Ez alkalommal hozzuk
színre Zacsek Irén: „1917 október 31-én“ c. ifjúsági darabját. További
vallásos estélyeinket ugyanitt dec. 19, jan. 16, febr. 13 és márc. 13-án
tartjuk. Belépti dijak nincsenek, csupán aki állandó ülőhelyet kíván,
1 koronáért megszerezheti. Ruhatár személyenként 10 fillér.
Jegyzet: Helyes volna, ha iskoláink beküldenék a megtartott refor
matioi emlékünnepélyek műsorát!
Meghívó. Szerkesztőbizottságunk szervezését minden oldalról a
legmelegebben üdvözölték. Mindazokat a hölgyeket és urakat, egyhá
ziakat és világiakat, akik nemes lelkesedéssel kívánják a mi jövendő
oszlopaink, ifjúságunk ügyét szolgálni, ezennel testvéri szeretettel hívjuk
meg 1917 november 8-án d. u. 6 órakor Üllői-ut 24. szám alatti kis
teremben tartandó alakuló értekezletünkre. Esetleges mellőzhetések kike
rülése végett személyre szóló meghívókat nem bocsátunk szét, de bár
kit is igaz szeretettel látunk. Senki anyagi áldozatát kérni nem fogjuk!
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10 szám.

A LUTHER-TÁRSASÁG
a reformáció 400 éves jubileu
mára vonatkozó kiadványai.
i.

Dr. Luther Márton müvei.
Jubiláris kiadás hat kötetben. Egy-egy kötet ára 8 korona.
I. kötet tartalma: I. Luther elöljáró beszédei. II. A 95 tétel.
III. A 95 tétel magyarázata. IV. Az ágostai kihallgatás. V. Béke
tárgyalások Miltitz-cel. VI. A lipcsei vita. VII. A római pápaságról.
VIII. Jegyzetek.
II. kötet tartalma: I. A német nemzet keresztyén nemes
ségéhez. II. Az egyház babyloni fogságáról. III. Az uj Eck-féle
bullákról és hazugságokról. IV. Az Antikrisztus bullája ellen.
V. Levél X. Leó pápához VI. A keresztyén ember szabadságáról.
VII. Megújított és megismételt felebbezés a pápától a zsinathoz.
VIII. A pápa és hívei könyveinek elégetéséről. IX. A lipcsei baknak
A lipcsei bak feleletére. X. A gyónók kioktatása. XI. A wormsi
tárgyalások. XII. Jegyzetek.
III. kötet tartalma: I. Tételek a fogadalmakról. II. A misével
való visszaélésről. III. Hű intés a zavargásoktól és lázadásoktól
való óvakodás tárgyában. IV. Az Úrvacsora bullája. V. Az Úrva
csora mindkét szin alatt való vételéről és egyéb újításokról. VI.
Az emberi tanítások kerüléséről. VII. A szentek tiszteletéről. Vili.
Felelet VIII. Henrik angol királynak. IX. A világi felelősségről.
X. Az apácakolostorból való kilépéséről. XI. Jegyzetek.
IV. kötet tartalma: I. A pápaszamár és a barátborju. II. A
Krisztus szent teste szentségének imádásáról. III. A gyülekezeti
istentisztelet rendjéről. IV. A keresztyén gyülekezet jogáról és hatal
máról. V. Egy gyülekezeti közpénztár szervezete. VII. Levelek.
VIII. Az uj bálvány az ősi Ördög ellen, kit Meisszenben szentnek
akarnak nyilvánítani. IX. Keresztyén iskolák állítása és fenntartása
ügyében. X. Intés békére, feleletül a sváb parasztság 12 pontjára.
XI. A gyilkos és rabló parasztbandák ellen. XII. írás a mennyei
próféták ellen a képekről és szentségekről. XIII. A német mise és
az istentisztelet rendje.

V. kötet tartalma: I. A katonai hivatás. II. Hogy Krisztus
ez igéi: Ez az én testem stb. még erősen állnak. III. Nagy hit
vallás az Úrvacsoráról. IV. A marburgi cikkek.
VI. kötet tartalma: I. Intés az ágostai birodalmi gyűlésen
egybegyült papokhoz. II. A tisztitó tűzről. III. A kulcsokról. IV. Intés
a kedves németekhez. V. Az ugyvélt császári rendelet magyarázata.
VI. Nagy Konstantin adományozó okirata. VII. A smalkaldi
cikkek. VIII. A zsinatokról és az egyházakról. IX. Luther végrendelete
X. Kis hitvallás az Úrvacsoráról. XI. Név- és tárgymutató.
II.

Az evangélikus egyház hitvallási iratai:
1. Ágostai hitvallás. Ford. Paulik János. II. kiadás,
6 k é p p e l ..............................................................Ára K — 60
2. Apológia. Ford. Mayer E n d re ............................... Ára K 3'—
3. Egyezségtáwyve.Sajtóalárendeztedr.MasznyikEndreÁra K l -—
III.

Alkalmi iratok:
1. Luther. Irta dr. Masznyik Endre, jubiláris kiadás Ára K L20
2. Luther aranymondásai. (Tischreden.) Ford. dr. Masznyik
Endre. I. kötet.....................................................Ára K —-80
3. Luther aranymondásai. (Tischreden.) Ford. dr. Masznyik
Endre. II. kötet........................................................ Ára K — 80
4. Luther Márton életrajza. Irta Szeberényi Lajos.
II. kiadás............................................................. Ára K —-40
5. Melanchton Fiilöp levele. Kiadta Kriskó Pál (magyar—
német—tót nyelven).............................................. Ára K —'20
6. Melanchton Fülöp élete. Irta Pethes János. . . Ára K —-80
7. A magyarhoni protestantizmus hatása a magyar nemzeti
szellem fejlődésére. Irta Schrödl József. . . . Ára K 1 —
8. Miért égette el Luther Márton a pápa iratait. Irta Paulik
János.....................................
Ára K — 10
9. Képek Luther életéből. Szép nagy szinnyomatu falikép Ára K 3‘—
10. LuthersTestament.Herausgegeben v.E. A.Doleschall. Ára K 120
11. Refarmáció. Szerkesztette: Majba Vilmos.. . . Ára K — 80
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