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Hálaadás a reformációért. 

Szent örömmel gyűltünk templomodba, 
Ünnepelni, Isten, e napot : 
Oltárodnál sarunkat megoldva, 
Szemeinkben hála-köny ragyog. 
Áldunk Téged szent Fiad tanáért, 
Benne a hit s vigasz balzsamáért. 

Krisztus ajkán a hatalmas Ige 
Ujjászült ég és föld tégedet — 
Oh szív, amit bűnöd elveszíte, 
Az Igében nyitva Édened. 
Élet harcán pajzsunk az s vezérünk, 
Sírnak éjén nyugtató reményünk. 

Ám sürü köd ült Sionra hajdan, 
Üdvösségünk napja elborult, 
S felsírt a föld égető sóhajban : 
A szív érzé, hogy mily nyomorult. 
Ε nyomorban hozzánk tért, oh Isten, 
Bő irgalmad, hogy rajtunk segítsen. 

Megsegített. Bölcsek nagy szivében 
Az Úr fénylett, az Úr Lelke szólt, 
S a csudás-kor tűzfelhőjeképen 
Lángolt a hit és az éj oszolt: 
Újra épült Isten szentegyháza, 
Hol az Igét Luther magyarázza. 

Rendületlen áll a fundamentom, 
Mely örökre egyszer vettetett; 
Rád van irva wittenbergi templom, 
Az í r á s : a hit és szeretet. 
Mit Luther irt nagy idők számára, 
írd fel Isten szívünk táblájára! 



Ints, ki tudod a mi dolgainkat, 
Ha a szívünk sem hév sem hideg; 
Oltsd belénk — és semmi meg nem ingat — 
A hegyeket mozgató hitet. 
Növeld, Uram és tartsd meg hitünket 
S megtart a hit üdvösségre minket! 

Az újult hit négyszáz éves napja 
Félvilágot ünneplésre hív; 
Szent emlék a lelket megragadja, 
S gerjedezve örvend annyi szív, 
S Luther mellett míg pálmával állunk, 
Téged Isten mély hálával áldunk! 

Sántha Károly. 
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A nagy évfordulón. 

Gyászba borult ország, örvendező Sión, 
Negyedik véres év, négyszázados ünnep . . . 
Biztat az Úr minket, vagy gúnyol és büntet? 

Érdemes a multat ma visszaidézni, 
Mikor a föld is reng, inog lábunk alatt? 
Vár itt még szebb jövő s benne ránk fe lada t? 

Vár ránk, mert az Úrnak botja is vigasztal; 
Azzal mutatja ki : ha néha meg is ver, 
Hogy nem idegennek, magáénak ismer. 

Gyermekét szigorún a jó szülő fogja, 
Nem hogy a próbákkal durván összetörje, 
Csak magas célokra edzze, ösztönözze. 

Kettős cél előttünk, nagy, szinte döbbentő: 
Megvédni e hazát : ne tehessék sírba 
S Istenhez vezetni vezekelve, sírva. 

Messze elszakadva nyomorba jutottunk; 
Csak magunkban bízva magunkra maradtunk,. 
Könnyelműen vetve könnyel kell aratnunk. 



Tékozló fiúként szálljunk már magunkba, 
Tegyük föl, tegyük meg, amit ő határoz : 
Fölkelek, elmegyek én az én Atyámhoz ! 

Bejártuk nélküle a föld minden útját, 
De tudás, hír, erő, pénz, öröm hiába, 
Még a béresnek is jobb sora van Nála. 

Nála nyughatik meg kínzott, beteg lelkünk; 
S ki annyi embert szórt vadúl a halálnak: 
Véres korunk békét csak Nála találhat, 

Hazug minden béke s szakadó szál tartja, 
Ha csupán emberi tervezésen épül: 
Nincs igaz bölcsesség, kötés Isten nélkül. 

Térjetek meg! — Ez volt minden új időnek 
Sürgető intése, nagy követelése, 
Ez a szebb jövőnek méltó magvetése. 

Próféták harsogják; Jézus is így kezdi; 
Újkori prófétánk: Luther is ezt mondja: 
Ez tételeinek a legelső pontja. 

Boldog, magas jövőt ma se várjunk másként; 
Nem több jog, szabadság, hatalom, pénz, tudás, 
Más hiányzik, más kell: belső megújulás. 

Megújulna ettől ember, család, állam, 
Társadalom, törvény, jog, szabadság sorra. 
De nélküle mit ér, ha más lesz a forma? 

Más hit sem kel! ide. Ma is új a régi, 
Ami le van téve az evangyéljomban: 
Egy örök életre szól az a nagy programm. 

Nem hogy túlhaladtuk, de még el sem ér tük; 
Pogányos bűnökben százszor kiüt rajtunk, 
Hogy ma is csak első betűinél tartunk 

S ne az orvosságot, a kincset okozzuk, 
Hogy ilyen halálos, nyomorú sort értünk, 
Hogyan használnának, ha velük nem éltünk? 



Keresztyén név helyett több keresztyénséget! 
Üres jelszók helyett több evangyéljomot! 
S fölélednek újra kihalt puszták, romok. 

Forrongással tele a megrendült szívek, 
S kínos feszültségük csak ideig tarthat: 
Fel, kik a világgal jót tenni akarnak! 

Nem volt talán soha kedvezőbb alkalom, 
Nem állt még kor előtt sietősebb munka ! 
Nagy felelősséget kell venni magunkra! 

Nyitott, irányt-váró szívek néznek esdve 
S ha restségünk miatt újra megcsalódnak, 
Félre mi az útból: másoké a holnap! 

Szégyen a hit ügyét szájjal jubilálni 
S tétlenül megállni múltra vesző szemmel: 
Mert tettre lendülni a hitetlen nem mer. 

Akadály, nehéz út öt riasztja vissza. , 
De nincs lehetetlen az igaz hívőnek, 
Előtte a gátak megiörnek, ledőlnek. 

Luther lépése is merészség volt másnak, 
De hogy hittel kezdte: útjára hajoltak 
Azok is, kik előbb kishitűek voltak. 

Boruljunk csak, mint ő, Isten előtt földre, 
Akkor mi se félünk bátran síkra szállni, 
Nem is tudunk tovább gyáván veszteg állni! 

Szalay Mihály. 

Múlt, jelen, jövő. 
lm összegyültünk égő vágytól vonva, 
Hogy együtt üljünk Jézusunk előtt; 
Úgy összetört az élet terhe, gondja, 
Hadd tartsunk itt most csendes pihenőt. 
Mint szomjú szarvas hűs forrás vizére, 
Mint Izrael a szent templomba fel, 
Ugy vágyik lelkünk éltető Igére, 
Amelytől, hisszük, újra szárnyra kel. 



A hegy tövénél állunk még a völgyben, 
De tudjuk, utunk fölfelé vezet, 
Nem járunk már a szürke porban, ködben, 
A tiszta léget szívni élvezet. 
Látókörünk is egyre jobban tágul, 
Élőnkbe lép, mi eddig rejtve volt, 
S amint az Ige égi fénye ráhull, 
Óh, mily sokat mond a jelen s a múlt. 

Épp négyszáz éve, hogy a vak sötéten 
Győzelmesen áttört a napsugár ; 
S akit fölébreszt, hogy maradna tétlen, 
Mikor reá dicső, szent munka v á r ? ! 
A wittenbergi templomon kitűzve, 
Fényt szórnak szét a bátor „tételek", 
S a szent ügyéit, ha kell, halálba, tűzbe 
Kész menni Luther, máskép nem tehet. 

Ö, kit, megoldni annyiak bilincsét, 
Az Úr maga hivott el eszközül, 
Föltárni újra lelkünk drága kincsét: 
„A bűnbánó hit által üdvözül." 
Nem fülbegyónás, csinált bűnbocsánat. 
Száz nyűg, szabály, mit ember vet reád, 
Nem hitvány pénzen megvett bűnbocsánat, 
Üdvöt csupán az Úr kegyelme ád! 

S míg itt a szent tűz egyre jobban terjed, 
Amott is gyúlt ki égi szikra már, 
De válaszúi rá földi tűz is gerjed, 
S a máglya lángja föl, magasba száll. 
Sok hü hitét halállal megpecsétli, 
De élni kell a leghűbbnek tovább, 
Kálvint az Úr erős kezével védi, 
Hogy rábízhassa nagy föladatát. 

S ő elvégezte. Hű volt mindhalálig, 
Meg nem rendülve sok vihar között, 
Egyik keze a gazt irtotta váltig, 
A másik gyenge plántát öntözött. 
Az ajka láng, az írótolla fegyver, 
Súlyos szava nem száll el, mint a szél, 
Mögötte áll maga, a talpig ember, 
Az élet az, mi legjobban beszél ! 



Nagy hősei megtisztított hitünknek, 
Idéztünk im, s ti megjelentetek, 
De ugy érezzük, újra tovatűntök, 
Szivünk nem bír megfogni bennetek; 
Mi lett a tiszta, drága égi magból, 
Mit emberszívbe bőven szórtatok? 
Mérges növény hogy kelhetett ki abból, 
Amit ti élő hittel szóltatok ? ! 

Hol van a hit, a béke, tiszta élet, 
Hol a gyümölcs, mit bízva vártatok? 
Mit létre hitt a szétfuvalló Lélek, 
Megölték mind a bűnös századok? 
Tombol a bűn, amerre szertenézünk. 
Ádáz gyűlöbég, kapzsi indulat, 
Csak bú, csak könny, csak gyász e hát a részünk, 
Miből öröm s remény sohsem fakad ? ! 

Ne tévelyegjünk! A Lélek vetése 
Gonosz gyümölcsöt még sohsem hozott, 
De im, az ősi ellen most se kése 
Megrontni azt, mit Isten alkotott. 
Mikor kikelt az Ige tiszta magja, 
Sátán keze konkolyt vetett közé, 
S gonoszra, jóra fölkelt Isten napja, 
S esője mind a kettőt öntözé. 

De míg a bűn szemérmetlen tenyészik, 
A hit oly félénk, gyönge, csüggeteg; 
Az Úr pedig már győzedelmet készít, 
Erősítsétek bágyadt szívetek ! 
Te kis sereg — szól biztatóan a Lélek — 
Emeld magasra Jézus zászlaját, 
Nézz szét, a gabnaföldek már fehérek, 
Várd munka közt az aratás Urát! 

Mert bizton eljön Ő, hisz úgy igérte 
S közel van, — erre annyi jel mutat, 
Ne késsünk hát, hiven dolgozni érte 
Készítsük el Urunknak az utat. 
Ne mint rest szolgák várjuk Őt mi tétlen, 
Olaj hijján kioltva mécseink, — 
Virrasztva, várva, égő mécs a kézben, 
Menjünk elébe, hogyha érkezik! 

* 
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A múltba néztünk és a mult tanított, 
S tanúi az is, ki a jelenbe néz, 
De csak a hivő érti meg a titkot. 
Mit Isten fed föl és nem emberész. 
Jó és gonosz mindaddig küzd a földön, 
Mig el nem jön az Úr, a nagy Király, 
Hogy minden bünt örökre eltöröljön, 
S békét szerezzen, mely végig megáll! 

Vargha Gyuláné. 

í ü 

Luther. 
— 1517. — 

Ország- s világnak dúló háborúja 
Nagy hősöket szül vérzápor nyomán, 

S kész a dicsőség babérkoszorúja, 
Hogy ott ragyogjon győző homlokán. 

De ha hitért küzd Ige fegyverében 
Néhány nagy lélek az Úrnak nevében, 

Bár minden szóban legyen igázok, 
Kinos gyötrődést szenvednek azok 

Ilyen voltál, Eislebennek szülötte, 
Négy századévvel ezelőtt te is. 

Tőrét a bűn a jóknak hogy kitette, 
Hivéd, hogy harcod győzelemre visz. 

Ki szomjazád az örök igazságot, 
Kezed pálcával kősziklára vágott, 

S az élő víz bőven ömölt oda, 
Békét a lélek hol csak álmoda. 

Dús fényűzés kellett gőgös Leónak, 
Úr lenni fők és országok felett. 

Ám ki népet vakitni tarta jónak, 
Tündöklő nap helyt annak éje lett 

A wittenbergi templom ajtajára 
Egy kis mécsnek kilencvenöt sugára 

Szállt és rémül a föld hatalmasa; 
Tompult, elcsorbult öldöklő vasa. 



Mik is valátok akkor, bün s bocsánat? 
Könnyen elfajzó páros szörnyszülött, 

Mely nevetett, amidőn sirt a bánat, 
S táncolt a nyugvó csonthalmok fölött. 

Mint polyvát szórták a sürü levélkét, 
Nem hagytak a gonosztevőnek békét: 

Ha pénzed cseng, bátran mehetsz tovább, 
Mennyben sem éri lelkedet a vád. 

S a hős nem fél elmenni Wormsba sem, bár 
Csak könyveket tart kézben fegyverül. 

És mint sasé, villan s ragyog a szempár, 
Míg néztén sok hitvány veréb elül; 

Mert lélek s ajk csupán egyről beszélnek, 
Krisztust mondják királynak és vezérnek; 

A pápa is csak föld gyarló f ia ; 
Isten szózatja csak a biblia. 

S nem hajtja őt se igéret, se ármány 
A szolgaság aranybékóiba. 

Keblébe a hit drága kincsét zárván, 
Újjal mutat rá, hol van a hiba 

S amit tanít, van annak követője: 
Szabadságban kél népek szebb jövője. 

S mert szeretettel nő az ismeret, 
Áldás a mennyből rá bőven ered. 

Immár gazdag, dicső s szent lett az áldás 
Négy századévnek sok küzdelmivel 

Csudát tesz a véren szerzett megváltás, 
Sátán hatalma egy a semmivel. 

S ha milliók vérét folyatja is, de 
Él és büntet majd a kegyelmes Isten, 

Mert népjogot tipornak lábbal ők, 
Kiknek lelkében ott lakik a gőg. 

Jer hát lelkünkbe, édes szent alázat, 
S hited nagy hősét, buzgó nyáj, köszöntsd 

Hogy bár egész világot ért gyalázat, 
S bár sok nép szenved fojtó vérözönt: 

Az igazság közéig a diadalhoz, 
Gyászéjjelek múlása szép hajnalt hoz, 

Ó hattyúdal új életet jelent 
Boldog hívőknek itt és odafent. 
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S járván a hit hótiszta zászlajával, 
Kövesd, világ, a nagy szel lem vezért, 

Ki küzködvén sátán ezer bajával, 
Halál között is Istenének élt. 

S a győzelem, hidd el, tied leszen : 
Áldás ragyog majd minden nemzeten. 

S Luther nevét az is megáldja majd, 
Kinek bús lelke másfelé sóhajt. 

Tóth István. 

tM 

Luther. 
Törd szét koporsód, szellem-óriás! 
Im, üdvözölve, népek költögetnek. 
Irigy idő sírt hervadt testnek ás, 
Négy századév nem árta nagy nevednek. 
A forgó árban, a mint zúg a hullám, 
Föld koszorúja s ég csillagja hullván : 
Rendíthetetlen állsz Te fent a szirten, 
Zengvén: „Erős várunk nekünk az Isten!" 

Az Isten fénylett rémes éjjelen, 
Ihlett szivében választott nagyoknak; 
Az ős teremtő szó liangzék: legyen ! 
S világosság sugári szétragyognak. 
Hitnek tüzétől megrendül az ég s föld, 
S uj élet árja mindent áldva bétölt : 
Magasztos eszmék készülnek tusára, 
S a győzelemnek áros lészen ára. 

Döng már a harcban wittenbergi vár, 
Kilencvenötnek súlyos fegyverétül; 
Európa forr, mintegy szülésre vár, 
S szegletkövén Sión, e rom, felépül. 
A szent hajdannak im ég csipkebokra, 
S jó illat árad, száll az égi boltra; 
Szó zúg viharral, mintha az egekbűl, 
Apostolok pünkösdi nyelve zendül. 

Istennek háza, e roppant világ, 
Oszlopain megindul az igére; 



Szent lelkesülés, mint sas, égre hág, 
S milljók epednek élet friss vizére, 
Bételve hittel és csodás erővel, 
A küzdők serge mind-nagyobbra nő fel; 
„Ha e világ mind ördög volna ' — dallal, 
Kész szembeszállni a tüzes pokollal. 

A bátrak élén Krisztus a vezér. 
És üdv-sovárgón mind nyomába mennek; 
És nincs előttük rém, halál, veszély, 
Tekintetűk függ kárpitján a mennynek. 
Luther, Melanchíon, jobbján bölcs Frigyesnek, 
És Zwingli, Béza, Kálvin: égre esdnek: 
Áradj ki fény, igazság, égi béke! 
S fut a homály s tisztul a bűn vidéke. 

Vak éjszakán virágzott a gonosz, 
S éjféli órán ült lidérc a népen. 
Világ! ten bűnöd átka ostoroz, 
De irgalomnak pírja ég az égen. 
A nap közelget, pirkadván a hajnal, 
S köszönti ég-föld vágyó szent sóhajjal; 
A nap tündöklik és nem megy le többé, 
Féaye- s hevénél hevülünk örökké. 

Luther! jövőnek irt s szólt szellemed, 
A lelkek Lelke ihleté meg ajkad; 
Nincs, aki bírna tenni ellened, 
Szív, elme s ellen: megbűvölve hallgat. 
A szikla-hitnek fundamentomára, 
Épül Sionnak óriási vára; 
Az örök ige győz poklon, veszélyen — 
„Itt állok! Isten engem úgy segéljen!" 

Megálltad, Nagy, a próba nagy tüzét, 
S emléked áldják fényes ezredévek, 
Pálmád a bősz vihar sem tépi szét, 
A csillagokban is zeng rólad ének! 
A tiszta lelkek ott az üdv hónába', 
Szent dalt vegyítnek sphaerák hymnusába, 
S a dal viszhangzik mindörökre itten — 
Zeng jünk : „Erős várunk nekünk az Isten!" 

Sántha Károly. 



Luther. 
Régen elverte már az éjfelet, 
A zárda csöndes, mint a néma sír. ^ 
Az udvaron, a háztetők felett 
Csupán a szélvész rémes hangja sír. 
Nyugodtan alszik már minden barát, 
Sötét a cellák kisded ablaka, 
A hosszú, néma, álmos éjszakát 
Az őr virrasztja át csak egymaga. 

De mégsem. ím a néma éjjelen 
Félénken, pisla mécsfény reszket át, 
— Ki virraszt még fönn vájjon e helyen, 
Nappallá téve csöndes éjszakát ? ! . . . . 

Kicsiny cellában durva tölgypadon 
Kegyes barát ül némán, egymaga; 
Előtte könyv a vastag asztalon, 
Kezére hajtva széles homloka. 
Olvassa könyvét vággyal, lázasan, 
Hogy csakúgy falja mindenegy sorát ; 
Alig egy-két lap még, mi hátra van, 
Rövidke pár perc . . . s vége, nincs tovább. 

Beteszi könyvét, aztán elmereng, 
Elszáll a lelke távol, messzire, 
Hol az olajfák ékes lombja r eng : 
Szép Kánaánnak gazdag földire. 
. . . Ott ím Betlehem; kisded jászola 
Mennyi malasztot áraszt szerte-szét! 
Jeruzsálemnek fényes temploma 
Mint bámulá a gyermek .lángeszét! 
Galileának minden porszeme 
Róla beszél, hogy mit tett, merre j á r t , — 
Genezarethnek zajgó tengere 
Mint hordozá meg Isten nagy Fiát. 
Nainban hogy nyert fényes diadalt 
Fagyot lehellő zord halál felett. 
Miként ostromlá hő imáival 
A messze kéklő fényes menny-eget. 
Amerre indul, merre útja visz: 
Miként gyógyulnak bénák és vakok, 
Mint nyer sebére írt, ki benne hisz, 
Miként kisértik őt meg rongy gazok. 



Amerre megy, mint szólja, hirdeti 
A szeretetnek édes, szép tanát ; 
Lépésről-nyomra sújtva mint veri 
írástudóknak fondor táborát! . . . 
És, aztán ott a véres Golgothán 
— Csillog a köny a barát két szemén — 
Szúró tövissel vérző homlokán 
Ártatlan mint halt rút halált, szegény! 
Ő, kiről annyi fényes tett beszél. 
Ki a halálon harcot-harcra nyert, 
Bár ajakán a kínnak hangja kél : 
Az önjaváért újjat sem emelt! — 
Hogy is emelt vón ' : másért halt halált, 
Hisz neki édes másért ontni vért, 
Mikor feléje tenger-bün kiált 
S megváltást annyi tört szív hangja kért . . . 

Sóhaj t a barát; képe fölragyog, 
Sugárzó arccal néz az égre fe l : 
„Meghaltál értem, bár én por vagyok, 
S érted ne szállnék síkra, hogy ha kell ? ! 
Halld Messiásom, íme esküszöm, 
Halld Uram Isten, édes jó Atyám: 
Tengere búnak jöjjön, — eltűröm, 
Mérgét az ördög ontsa mind ki rám, — 
Szedjék ízenként széjjel testemet, 
Vérem csöpögjön bár a kard vasán: 
Nem hagylak Téged, Üdvöm, Szentemet, 
Törjön meg bár főm Róma ércfalán! 
És most a síkra, harcra, tettre fel! 
Hallod-e Róma! kardod élesítsd ! . . . 
Kinevetsz? . . . Tudd meg: rád ki kart emel, 
Ige a kardja, vára sziklahit! 
Ezekkel döntöm én meg ércfalad, 
Igádat össze ezzel morzsolom ; 
Legyen igazság itt az ég alatt, 
Győzzön a jó a céda zsarnokon! 
Nos, rajta Róma, átkos Gomora, 
Villogtassad meg átkod főm felett, 
Sújtson dühödnek lángzó ostora, 
Nem félek, Isten véd meg ellened! 
Öld meg a testet, vágd ki nyelvemet, 
— Gyilkos karod hisz messze tájt beér — 
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Az ige él és harcra kél veled, 
Nem öli azt meg máglya, szablyaél! . . . 
. . . És most a síkra, harcra, tettre fel, 
„Ügyem az Égé: győzök, győzni kell!" . . . 

* 

Pirkad a hajnal, száll a napsugár, 
Ébred a zárda, minden lábra kel, — 
A kis cellából csengve égre száll: 
„Ügyem az égé: győzök, győzni kell! " . . . 

Porkoláb Gyula. 

Luther. 

Legyen e nap örömünnep, 
Lelkesedés napja, 
Emelje hát keblünket az 
Igaz diadalma. 
A sötétség ím, eloszlott, 
Fény dereng helyette, 
S megtisztulva tör magasba 
Az Ige, az Eszme ! . . . 

Zivatar volt, rémes éjfél, 
Válaszúton álltunk; 
Nem tudtuk, hogy vájjon melyik 
Útra tegyük lábunk. 
Itten, pokoli sötétség, 
Ott, a kétely árnya . . . 
Árva lelkünk merre szálljon, 
Üdvét hol találja? . . . 

S jött egy férfi, igénytelen, 
De elszánt, de bátor; 
Szeme belátott az éjbe, 
Áttört a homályon. 

S oda állott vezetőnek 
Vész-halállal szembe, 
Megmutatni merre vagyon 
Az Ige, az Eszme ! . . . 

Vakok voltunk, hályogot vont 
Szemünkre a tévhit. 
Nem láttuk, hogy körülünk csak 
Káprázat, mi fénylik: 
Az igazság porba hullott, 
A „legszentebb" — sárba, 
A szeretet örve alatt 
Kaján önzés járta . . . 

S jött egy férfi s visszaadta 
Világát szemünknek. 
Káprázattól a valóhoz 
Vezetett bennünket; 
S igazságot, szeretetet 
Igazán hirdetve, 
Megmutatta, merre vagyon 
Az Ige, az Eszme! . . . 
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Holtak voltunk — lelketlenek, 
Végzetnek bábjai. [ra 
Nem voltlelkünk,mely magasb-
Mert volna szárnyalni . . . 
Holtak voltunk, holtak : lelkünk 
Meg vala dermedve, 
S hiányzott, mi felélessze : 
A hitnek ereje! . . . 

S jött egy férfi, s vele jött a 
Feltámadás napja, 
Feltámasztott holtainkból, 
Hitünk visszaadta. 

Lelkünket felszabadítá 
Mély álmát elverve, 
Hogy szabadon keresse: hol 
Az Ige, az Eszme! . . . 

* * * 

Örömünnep legyen e nap 
Lelkesedés napja, 
Emelje hát keblünket az 
Igaz diadalma. 
A sötétség ím, eloszlott, 
Fény dereng helyette, 
S megtisztulva tör magasba 
Az Ige, az Eszme ! . . . 

Vojtkó Pál. 

Reformáció ünnepén. 
Mit ünnepelsz rajta? Eszme terem eszmét, 
Idő óceánja eltemeti ismét. 
Az örök titokról néhány vitatétel 
Hiú szembeszállás az örök rejtéllyel; 
Egy rend fátylat tép szét a lángész merészen, 
De marad a rejtély örökös leplében. 
Ne ezt ünnepeld, ne! Ünnepeld az eszmét, 
Hogy Luther, hogy Kálvin az Istent keresték. 

Zárda mély csöndjében, átvirrasztott éjen 
Csüngve szomjas ajkkal, vezeklő mezében, 
Csüngve a szenvedő Krisztus szent alakján, 
A megváltó igét a feszület alján 
Századról-századra áhítattal lesték, 
Óh, de nem találták a megváltó eszmét! 
Korlátát érezte a vívódó elme. 
Vigaszt seholsem lelt örök csüggedelme. 

Szűk volt az a ce l l a ! . . . Napfény alig tört be, 
A végtelenséget szoríták e körbe; 
Testük' marcangolták, szívöket tépdesték, 
Leiküknek a szárnyát le-lemetszegették; 
Siratták az éltet, siratták a napfényt, 
Pisla fényt szerettek, kerülték a nagy fényt, 
Trónja-vesztett kolduskirály volt az ember, 
Bujdosott epedve kínos gyötrelemmel. 



Egyszer csak elhangzék egy erős, szabad szó, 
Századok visszhangját keltő, messzi hangzó! 
„Keresd a szívedben, keresd a hit által, 
A nagy végtelenben merész, szabad szárnnyal; 
A haladás örök nagy útján keresd t e : 
Ott az igaz Krisztus; a megváltó eszme! 
Krisztus, ki a szívben egyre nő, egyre nő, 
Örök mint a jövő, végtelen nagy erő !" 

Krisztus, ki korlátot, bilincset széttörvén, 
Szabaddá tesz, nem köt az emberi törvény, 
Törvény, melyet láncul a századok fonnak 
S emberi igával szabad lelket nyomnak; 
— Örök igazságot bírni véltek balgán, 
Pedig tőle messzibb sohasem voltak tán — 
Ez igát levetvén, szent utat követvén, 
Törj magasra, törj fe l : előtted az Eszmény. 

Eszmény, ki ha szíved ajtaján beléphet, 
Feloldoz, felavat, magához von téged. 
Bűn mocsokját vesd le; mert Ö igaz, tiszta, 
Örök szent lényedet vívd te küzdve vissza. 
A megújhodásnak a forrása benned, 
Istent a hit által lehet csak ismerned . . . 
Ne keresd egy zúgban, ne templomban, képben: 
Keresd te a Krisztust a végtelenségben! 

Hitet meg nem újít néhány vitatétel: 
Az a régi jelszó nyomtalanul vész el. 
Ki vitatja mostan? Rég a vérpad, máglya, 
Bújdosás és ínség, gályarabság átka, 
Szent hitöket semmi meg nem ingathatta, 
Mert a meggyőződés azt szentté avatta; 
Lelkük' meg nem ejté, nem, semmi sem itt lenn 
Ε földi világban: „Erős vár az Isten". 

Fény, világ van elég; titok zára pattan, 
Halad a tudomány ellenállhatatlan; 
A halálig hű szív ereje, hatalma, 
Ez hiányzik mostan . . . Tán ki is van halva? 
Pedig csak ez, csak ez a megváltó eszme. 
Nem a sok tudásban, a hitben keresd te! 
Hitben, a mely élő, mely szeret, mely remél, 
A mely a lélekben, nem a betűben él. 



Krisztus e betűnek igáját széttörte, 
Lelkedet feloldta, hogy feléje törj te. 
De ha bűn, ha kétely, gyávaság lekötnek, 
Kapzsi vágy rabjává láncol le a rögnek, 
S gyűlölséget táplálsz embertársad ellen, 
Aláhullsz a földre bús-szárnyaszegetten. 
Hogyha nem csüngsz hittel Krisztus szent alakján, 
Dicséneket mért zengsz hitújítás napján? 

Bűn a szó, ha puszta, ha léha hivalgás, 
Levegő hulláma, fuvalom csak, nem más. 
De ha szived rendül, mert rajta keresztül 
Az Istenkereső érzelem átrezdül; 
Ha epedő ajkkal mégy híves patakra, 
A melynél megenyhült a martyrok ajka: 
Úgy ünnepled Luthert, Kálvint, úgy az eszmét, 
Keresvén az Istent, amint ők keresték. 

Hegedűs István. 

tX 

A reformátor. 

Ide világít szilárd alakja, 
Mint a habokból kinyúló torony; 
Megáll a helyén bármi ostromon, 
A rácsapó ár megtörik rajta. 

Hiába feszül ezerszer neki, 
Zuhogva tovább hiába futna: 
Itt megütődve kizökken útja, 
Erősebb erő kétfelé veti. 

— Szava harangszó; messzire csendül 
Tüzesen, tisztán, lélekkel teli, 
A szív fölérez s újulva lesi: 
Maga az Úr szól ezen keresztül! 

Maga az Úr szól, mikor igaz szól, 
Élettelen szót tűzzel Ö hat át. 
Ő érte áM ki a békés barát 
S mivel Ő küldi, nem fél a harctól. 



Magát egészen az Úrra bízza: 
Csak az Úr minden, ő maga semmi. 
Ezért tud szinte csodákat tenni, 
Hatása ezért oly nagy és tiszta. 

A mienk volt ő ! — kiáltja a jkunk; 
S díszítjük sírját, növeljük nevét 
De félre vetjük hősi szellemét: 
Hol ő protestált, mi fejet hajtunk. 

Nem tehet máskép: köti a lelke! 
Az ily kicsiség nekünk semmi gát. 
Mi tudunk tenni! Ma más a világ, 
Legyünk másokká magunk is benne! 

S tudunk alkudni az árulásig, 
Tudunk az útból simán kitérni; 
Tudunk ellökve nyugodtan élni, 
Tudunk aludni, ha kell, halálig. 

Eleven hatást, indítást adni, 
Irányt kiszabni volna szerepünk; 
De mindent sorra másnak engedünk: 
Könnyebb kitartón veszteg maradni. 

Már alig érzik, hogy mi is é lünk; 
Csak azért néznek felénk is néha, 
Mivel itt mindig készen a préda: 
Hitet, utat, célt könnyen cserélünk. 

Mégse kondítsák ránk a harangot, 
Kik nagy örömest eltemetnének. 
Nélkülünk vesztes, csorba az élet. 
Nem boríthatnak hát el a hantok. 

Leszünk mi méltók még a vezérhez, 
Lesz ő nekünk még reformátorunk. 
Kigyógyul zsibbadt, elernyedt korunk 
S új szóra, tettre új kedvet érez. 

Lát a világ még fölkelni minket 
S állni szilárdan a dicső harcot; 
Kipótolunk még szégyent, kudarcot 
S nem ássuk földbe nagy kincseinket. 
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Most elfeledtük s ez lett a vesztünk, 
Luther kitől várt küldetést, erőt. 
A hitnek útján nem követtük ő t : 
Fövenyre álltunk, tehát elestünk. 

Csak hagyatkozzunk ismét az Úrra, 
Adjuk magunkat hatása alá, 
Menjünk, ha Ő küld, híven bárhová: 
S láttat velünk is csodákat újra! 

Szalay Mihály. 

Október 3í-én. 

Sötét az é j ; a tévhit vak homályán 
Sugár nem dereng, nem szűrődik át . . . 
Sóhaj se kél; nincs egy, ki bátor ajkán 
Hangot bocsásson néma éjen át. 
Bilincsbe verve ész, szív és kebel. 
S a békó ellen nincs, ki szót emel! 
Rabláncra fűzve eszme, gondolat, 
Kínlódva senyved néma éj alatt. 

De ím ! . . . mi az? . . . a néma éjszakában 
Sugár villan, mint villám menny-egen 
Keresztültör, ront éjen, vak homályon, 
Mint napsugár a szürke fellegen! . . . 
Hiába szállnak vésztelt fellegek, 
Hiába csörgnek békók, fegyverek: 
Sötét fellegen csillogó sugár 
Áttör, az ellen nem rettenti már! . . . 

S a fény repül. A zordon éjszakának 
Egymásra dönti vészes fellegét. 
S ledőlt romjain trónt épít magának 
S onnan fenyíti, sújtja ellenét! 
És a trónról zúg, dörg messze-szerte, 
Alvót zajával keltve, fölébresztve: 
..Békó széttörött, hajnal pirkad ím, 
Üljünk ünnepet az éj romjain 1" 
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Van bátor ajk már! ím, hogy dörgi szerte 
A hős barát a tiszta, szent igét! 
Van hős, ki karját fölemelni merte 
S rozsdás bilincsét bátran tépte szét! . . . 
Hiába hangzik átok messze el, 
Átokra újabb győzelem felel, 
S bátran zeng a hős : „Mit tud e l lenem?! 
Erős védváram nékem Istenem !" 

Az eszme száll s a megvetett barátnak 
Maroknyi ser'ge százezerre nő, 
És tűzre kap a fölszított zsarátnok, 
És lángra gyullad tőle férfi, nő! 
Százezrek ajkán egy a szó, mi zeng, — 
Tőle a bérc, völgy mennydörögve reng, 
És a szó cseng bércen rónatéren: 
„Erős váram te vagy, Uram nékem!" 

Az eszme él s az ige messze szárnyal, 
Tisztán, mint kelt az Úrnak ajkain, 
Tudatja szerte messze nagyvilággal : 
Győzött az egy jó, rosszak százain ! 
Az eszme száll s a föléledt szikra 
Gyújt és a tűz a földet át-befutja; 
Nyomán az égre szent zsolozsma száll : 
„Imádunk téged, égi nagy Király!" 

És mult az év és századok letűntek, 
Vének helyébe ifjak serge lép! 
Meghalt a hős, de nem, oh meg nem szűntek, 
Mit ajka szólt: az eszme s szent igék! 
Áll még az ajtó s rajt a tételek, 
Mit moly, mit évek meg nem döntenek, 
Itt él közöttünk, itt él szelleme 
El nem törli vész, ellen fegyvere ! 

És mult az év, a tűzpróbát kiálltuk, 
Hitért az éltet hányszor dobtuk el ! . . . 
Lezajlott vész után büszkén kiáltjuk : 
„Győzött az eszme, s él, mert élni kell! 
A szikra immár lángok tengere, 
El nem olthatá vész, vihar szele; 
S a földről égre ének csengve kél: 
„Ha Ő velünk, nem sújt le száz veszély!" 

Porkoláb Gyula. 



A lelkiismeret. 
.(Október 31-re.) 

Szabadnak teremtett engem az Alkotó, 
S szabadságomat földi ember vette e l ! 
Homlokomat ékíté fényes korona, 
S szúró töviskoszorú az, mit most visel. 
Mi bennem élt, mi erős szárnyakat adott 
— Hegyes tőrrel — hitem meggyilkolák azok, 
Kiket meleg szívem ápolt, dédelgetett; . . . 
S bús börtönbe önkény, erőszak vetett! . . . 

Megtört a szárny, mely a magas égig emelt; 
Nehéz bilincsbe fűzték lábam és kezem, 
A napba néző szem most már csak sírni tud . . . 
Vesztett szabadságom siratom, könnyezem. 
Nekem nincs nappalom, csak sötét éjjelem, 
Éjjel, melyre bíbor korány meg nem jelen; . . . 
Kiáltok, — s nem hallja senki bús hangomat 
Visszhangot csak börtönöm, s csörgő láncom ad ! 

Kezembe nyomtak rózsafüzér olvasót, 
Imádkozzam le azon minden vétkemet ; . . . 
S mi a főbűnöm ? . . . tőlük vágyón kérdezém — 
„Szemed merész, szíved szabadságot szeret! . . . 
Imádkozzál hát és h idd: — a bűnbocsánat 
Nemcsak bűnbánó, megtérő szívbe árad, — 
De ki az oltárra aranyt, ezüstöt ad — 
Számára kész e földön már az oldozat". 

Oh nem ! nem így volt midőn az Isten-ember 
Ε földön járt, s a bűnös emberhez hajolt: . . . 
Az üdvpatakja minden szívnek gyöngyözött, 
S a szív szerelmet és szabadságot dalolt . . . 
Reám ragyogtak az égből hozott kincsek, 
Hitem nem ismert kényszerzubbonyt, bilincset . . . 
Szabad volt szívnek szívhez simulni, s zabad ; . . . 
Hisz minden ember testvér volt és szabad! . . . 

De jött a büszke gőg, merész hatalmi vágy, 
Gyarló ember lett az Isten e sárgolyón . . . 
S hozzáfogott egy új világot alkotni: 
Rombolt és alkotott tűzzel-vassal mohón. 



Ki nem hajolt, átokkal sujtá porba azt, 
Koronás fő volt bár, vagy csak szegény paraszt . . . 
. . . A hit palástja hely'tt adott rá szőrcsuhát, 
Hogy abban sirja el vezeklő bánatát! . . . 

A máglya felgyúlt és annak rémes világa 
Olykor-olykor bús börtönömbe is behat . . . 
Nehéz nyögés, — fájó panasz mellett hallok, 
Siró hattyúdalt, s szent zsolozsma hangokat . . . 
Mi fény ez? virrad? . . . a nap bíbor koránya? 
Mi hang? . . . a szabadság bűvös csalogánya? 
„Morzsold az olvasót!" . . . a börtön őre szól . . . 
„Ébredj! ' . . . hangzik a hitliős bajnok ajkiról . . . 

. . . Az ajtó nyilik . . . lehull a csörgő bilincs . . . 
Szemembe az Alkotó drága napja síit . . . 
. . . „Erős várunk nekiink az Isten!" . . . hangozik 
Győzelmi dalunk földön, — égben, — mindenütt! . 
Az eszme győzött! . . . s vele mindig győz a hit!. 
Szabad vagyok! . . . nem hordom ember láncait! . . 
Összeomlott a sziv sötét kolostora . . . 
Áldott az Isten! . . . s hítvivó apostola!! . . . 

Kemény Lajos 
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Föl azt a kalapácsot! 

Föl azt a kalapácsot . . . Üss a szegre . . . 
Rengjen bele a templom ajtaja! — 
Hadd zúgjon átok vakmerő fejedre, 
Hozzád nem ér a főpap udvara. 
Szegezd ki bátran — a te hirdetésed 
Világot áraszt. Föl, szegény barát! 
Örök dicsőség üdve a te részed ; 
Hirdesd az újkor fényes hajnalát! 

Nézzétek, ott áll . . . a pöröly kezében . . . 
Függ már az ív a templom ajtaján . . . 
Csak egy kicsinyke négyszög tér az éppen, 
Ki róla olvas, kis csoport ma, lám ; 



De szárnya nő a hirdetett igének, 
S a nagy világon holnap átrepül, 
S ujjongva zendül rá a hymnus-ének . . . 
Ne félj barát, — már nem vagy egyedül! 

Nézd, hogy' hevül a népek milliója, 
Az ige hogy' gyújt fejedelmeket! — 
A várt szabadság mesterét megója, 
A szolgajármot összetörheted . . . 
S te összezúzod . . . kalapácsod döng rajt' . . 
Te vagy az újkor Makkabéusa: 
Vezérled üdvre a nagy ifjú néprajt, 
Szebb kort teremt e fenséges tusa 

. . . Hová ragadt a mult idők hatalma? . . . 
Hol van a hős? . . . Csak képzelet talán? . . . 
Ah, szerte nézek s szemem fennakad ma 
A régi templom új vasajtaján. 
Ott a kilencvenöt pont * . . . Haj, mivé lett? — 
Csak holt betű az, öntött vas, kemény! — 
Megmerevült tan lett a nagy hitélet, 
Nem gyúlad abból többé új remény. 

Küzdő nagy ősök tétlen korcs utóda 
Ma a közönynek vánkosán hever; 
Ha néha fölzeng az a régi nóta, 
Mélyét e fásult szív nem éri el. 
Feledte ez már azt a drága multat; 
S hogy újra kell most érte küzdenünk, 
Fölkél-e hát? . . . A gyáva elpuhultnak 
Nem lesz erős vár a mi Istenii k. 

Nyüzsög az ellen. Haddal nem zavar ma, 
Nyíltan nem üldöz: titkon veszteget. 
Máglyát alád ma nem rak; nincs hatalma, 
Hogy arra vesse kínzott testedet; 
De nála a tűz; nem is vetted észre, 
A házereszbe csóvát hogy' dugott? 
S váratlanúl, ha fölriadsz a vészre, 
Hogy' gyúlt ki házad, magad sem tudod. 

* A wittenbergi templom ajtaján ma vasba van öntve a 95 tétel. 
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Nem látod őt, de hallszik suttogása, 
Megleli az a gyöngéd nő szívét, 
S míg elvakít a szép szem ragyogása, 
Kilopja bölcsőd pólyás gyermekét. — 
„Egy-két elorzott gyermek, nos, mit árthat?" 
így szól talán a lomha gondtalan . . . 
Rablott fiákból lett a janicsárhad;* 
Nézz vissza, milyen véres útja van! 

De nem! hisz, úgy-e, nincs fegyver kezében, 
Feléd üvöltve nem vezet hadat . . . 
Óh nem ! csupán a hálót húzza szépen, 
Óh sok van, a ki abban fennakad! — 
Az ő hatása együtt jár a vésszel, 
Ront láthatatlan'; ingat, mint a szél; 
Húzódik, mint a légvonat, ha rést lel, 
S fájón nyilalni kezd, hol szívet ér. 

Ahova eljut, bomlik ott a béke, 
Fázón gyanakszik férj és feleség 
Ö mindenütt a hasadó fa éke, 
A hova finom éle férkezék. 
És ezt az ellent csak heverve nézed ? ! 
Nem látod: a szú gerendádba fúr ; 
A szent örökség még ma drága részed, 
Majd összeroskad föltarthatlanúl. 

Kelj föl! — Hisz egykor fegyvert is ragadtál, 
Ha megtámadták örökségedet; 
Mentőt a honnak, hősöket te adtál, 
Múltjába föl van írva nagy neved. 
Téged dicsőít a magyar szabadság, 
A te erőd volt, hogy joga megélt . . 
S amit vetettél, most azok arassák, 
Kik elnyomásért nyertek szolgabért? 

Nem szabadulsz meg már ma véred árán, 
Haddal az ellen már nem ront elő; 
Amit ma sző és szít a sima ármány, 
Egy győzi csak le: a belső erő 

* A janicsárhadat rablott keresztyén gyermekekből alakította meg 
a török hatalom. 



Hagyd el a tétlen álom kerevetjét, 
Munkálj, buzogj és meg lesz sikered ; 
Hogy kezüket már otthonodra tették, 
Az csak a lanyha közönyből eredt. 

Szegény vagy s ő a gazdag? — félsz-e tőle? 
Szegényebb ő, mert kincs a hit neked; 
Légy a családban nagy mult hirdetője, 
Neveld az ősi hitben gyermeked', 
S ha nagy családunk, egyházunk körében 
Együtt érezve, egyetérthetünk, 
Úgy újra zenghet, a hogy zenge régen 
Dalunk: Erős vár a mi Istenünk! 

Csengey Gusztáv. 

Nehez időkben. 

Hullong a fának sápadt őszi lombja, 
Szél hordja szét a hulló levelet . . . 
Hulló levélen búsan eiborongva 
Tudnék-e zengni nektek éneket? 
Miért is zengjem ? Nektek mondjam-e el, 
Hogy a világ oly puszta, oly hideg? . . . 
Oh, a mi ott leng hervadt őszi tájon. 
A bús eszmét ma át nem érzitek! 

Hiszen ma ünnep gyűjti össze népét, 
Nagy múltra nézhet a ki ünnepel, 
A szabad Ige születése napján 
Föllángol tán az örvendő kebel ? . . . 
Ég e a hit, mit egykor tettre gyújtott. 
Hogy felviruljon az ősök tere? . . . 
Vagy a mi könnyű vérrel összegyűjtött, 
Csupán kíváncsi ujság-ingere ? . . . 

Nem ! — ez a nap nem szórakozni támadt, 
iMagába szálljon, ki múltjába lát; 
Óh, lásd a szolganép fölött derülni 
A szabad Ige fényes hajnalát! — 
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Nézd, a ki ott küzd : az a hős barát az, 
A testet öltött lelkiismeret; 
Ajkán mi fölzeng, az a wormsi válasz, 
Viharja átzúg országok felett. 

Lehull a békó. szolgaszellem ébred, 
S újongva szívja a friss levegőt; 
Szent áhítattal Istenét dicsérve 
Köszönti hittel a szabad jövőt. 
Egy új világelv az, mi szerte árad, 
Belőle kél ki mindaz, a mi jó 
Erkölcsi létünk újjászületése . . . 
Ε nagy kor volt a reformáció. 

Egyháza áll, de hova lett a lélek ? . . . 
Sivár terén a tespedő közöny; 
Nem adja többé gazdag aratását 
A lángoló hit s martyr-vérözön. 
Hallod a gúnyt, mi Júda városában 
Siont mutatva szájról-szájra jár: 
— Ε templom itt üres diónak héja, 
Hisz a frigyláda nincsen benne már.* 

Mit ér a forma? holt edény, belőle 
Kiaszott már a régi tartalom. 
Óh volna bár hogy tetterőre gyújtson, 
Velőket, szívet megrázó dalom 1 
Izrael alszol?** — föl munkára ú j r a ! 
Folytasd a küzdő nagy történetet. 
Forrong a kor, benn elvesz, a ki tétlen; 
Látod? nem alszik régi ellened. 

Miként a szú, megőrli észrevétlen 
A nagy müvet, mit ősöd alkotott, 
S ha rád süvölt a nagy idők viharja, 
Fejedre roskad ócska templomod. 
Hát mit akarsz? hogy gyásznapként sirassa 
Ε nagy napot a törpe maradék ? . . . 
Ki elpazarlá őse szerzeményét, 
A tékozlónak nem segít az ég. 

ι 
* A babilóniai fogságból hazakerült zsidók gúnyos megjegyzése 

az újonnan épült templomra. 
** A reformáció korának protestánsai szerették magukat Izrael-

nek nevezni. Hadi kiáltás is volt a skótoknál és francia hugenottáknál: 
„Föl, Izrael, fegyverre!" 



Vallást, liitet ha megtagad az önző, 
Ma azt a törvény joga védi már, 
S ki ravaszul lelket halászni kész, ím 
A régi ellen újra lesben áll. 
Föl, tettre! legyen a ház minden tagja 
Egy-egy apostol a küzdés terén ! 
Gyúljon ki a hit lángja szívetekben, 
Mint a tüzes nyelv pünkösd ünnepén. 

S ha minden ármány irtó vésze ellen 
Kivívta harcod a nagy diadalt, 
Ha majd a munka aratása megjő, 
S a csűrbe hű nép jó termést takart, 
S úgy virrad e nap szép emléke rátok 
S egy szent öröm az ég felé emel: 
Majd akkor — akkor jertek ünnepelni, 
Mert győzelmet csak győztes ünnepel! 

Csengey Gusztáv. 

Erős vár a mí Istenünk! 

Egy régi dalnak áriáit hallom, 
Régi a dal, de mindig új marad; 
S bár sóhajként lebegjen gyenge ajkon, 
Vagy mennydörögje millió a jak: 
— Hat, gyújt, s marad, mi egykoron vala, 
Mikor zengé Luthernek ércszava, — 
Szent zsolozsmánk, ősi énekünk: 
Erős vár a mi Istenünk! 

Oltárt emeltek egykoron, magasat, — 
Körötte fény és pompa csillogott: 
Bősz lángot rajt' a bűnnek raktanak . . 
De ím a bálvány omlott, megingott, 
S megrendült Róma s tömjénző hada. 
Hogy rázendíté Luther ércszava 
Szent zsolozsmánk, hivő énekünk: 
Erős vár a mi Istenünk! 



29 

Majd „ármánynak és cselnek ezre" 
Orvkezekkel hányszor tört reánk, 
Hányszor volt e föld ..ördöggel telve", 
S annyi vészben mi el nem bukánk. 
Mi lett vőn' — más mi diadalt ada, 
Ha nem Luthernek intő szózata, 
Szent zsolozsmánk, ima-énekünk: 
Erős vár a mi Istenünk! 

S most, — hogy a hit nem kér martyrokat, 
S a kard helyett — ige hatalma vi: — 
Eszünkbe juttat dicsőbb napokat, 
És szebb jövőről ábrándozni hí 
A régi dal. S ha felzeng dallama, 
Mikéntha dörgne Luther ércszava, 
Megszilárdul erősbül hi tünk: 
Erős vár a mi Istenünk! 

Vojtkó Pál. 

& 

Luther Wormsban. 

Készül Luther Wormsba, csak a napot v á r j a ; 
Kérve marasztalja minden jó barátja, 
Borús sejtelemmel aggódnak miatta, 
Van, ki lelkében már előre siratja. 
Ne készülj, ne indulj, keserűn megbánod! 
Mért lenne ily korán kegyetlen halálod ? 
Mi lesz a megkezdett tiszta, igaz üggyel, 
Ha elveszt az ellen rút, hamis ürüggyel? 

Nyugodtan hallgatja baráti szavokat; 
Ne rémítsétek el — így szól — magatokat. 
Kiadta a császár pecsétes íráson, 
Itt van, indulhatok, nem lesz bántódásom. 
S ha egyszer kiadta, hiszem, meg is állja,. 
Számíthatok irott császári szavára. 
Hódoló hűséggel reá hagyatkozom, 
Bizalmatlanságra se okom, se jogom. 



De azok csak féltik, könyörögve kérik: 
Ne menjen vesztébe; biztos: elitélik, 
Mert a császár nem mer azok ellen tenni, 
Kiknek a cél minden, az adott szó semmi. 
Husz Jánosnak is volt császári irása, 
Azzal ment zsinatra Konstanz városába; 
Arra is rátették a császár pecsétjét. 
Mégis tűzre szánták: máglyára ítélték. 

A többinek is mind, ki szót mert emelni 
S megpróbálta Krisztust hűséggel követni, 
Amint igéjében maga elénk szabta: 
Üldözés, gyalázat, halál lett jutalma. 
Wald Pétert elűzik messze hazájából; 
Wiklefl meggyalázni kiássák sírjából; 
Vasra kerül s máglyán ég Savonaróla; 
Vasát, tüzét soha nem sajnálta Róma! . . . 

— Tudom . . . És ha Wormsban akkora tűz égne, 
Hogy haragos lánggal felcsapna az égre 
S annyi ördög várna és robogna elém, 
Mint ahány zsindely van a házak tetején : 
Akkor is elmennék ! El kellene mennem, 
Mert Krisztusról kell ott bizonyságot tennem. 
Krisztusomért pedig életem se drága, 
Érte élek, vagy kell, megyek a halálba ! 

Amerre megy utján, város, falu népe 
Tömegestül tódul, özönlik elébe : 
Ki az a tudós és bátor lelkű férfi, 
Aki Róma ellen fel tud és mer lépni? 
Jól ismerik nevét hírből, hallomásból, 
Utcákon hirdetett császári írásból, 
Mit ő maga is lát sok helyen kitűzve : 
Luther minden műve vettessék a tűzbe ! 

Foly a gyűlés ezerötszázhuszonegyben 
Tágasra épített, csillogó teremben. 
Tizenhetedikén április havának 
Itt is, ott is mozgás és sugdosás támad. 
Ekkorra idézték Luthert számadásra, 
Komoly színvallásra, itéletmondásra. 
De sokan jöttét is bűnül rójják néki: 
Könnyebb, simább volna amúgy elitélni. 
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Sok más szív meg áldja, győzelmét kívánja; 
Egy híres tábornok ekkép szól hozzája: 
Kemény harcba indulsz, szegény jámbor barát. 
Hogy kimutasd s megvédd a magad igazát. 
Nehezebb csatában mi is ritkán forgunk, 
Kiknek ez kenyerünk, mindennapi dolgunk. 
De ha igazad van, légy erős e hitben : 
Jó ügyet, jó embert nem hágy el az Isten! 

Belép a terembe; meg is meglepődik, 
Amint a csillogás szemébe verődik. 
Fény az épületen, fény az embereken, 
Fény a mindenünnen rátapadt szemeken. 
Ott a magas császár, fejdelmek, hercegek, 
Érsekek, püspökök, főrangú követek. 
Kirí a szerzetes egyszerű ruhája, 
Ki Krisztus alacsony, szegényes szolgája. 

Bocsánatkéréssel kezdi a beszédjét: 
Félre ne ismerjék és meg ne ítéljék, 
Ha nem tud mindenkit kellően címezni, 
Nem akar ő azért tiszteletlen lenni; 
Egyszerű társak közt nőtt egyszerű sorban, 
Komor falak mögött csöndes kolostorban; 
Világi rendekkel ritkán akadt dolga, 
Hogy a címet, rangot megtanulta volna. 

Tobb könyvre mutatva azt kérdezik tőle: 
Vallod-e, hogy te vagy ezeknek szerzője? 
S hogy igennel felel, szigorún meghagyják: 
Tagadd meg ma nyíltan a könyvek tartalmát! 
Mondd, hogy tévedésből bántád az egyházat, 
Mindjárt kész számodra a teljes bocsánat; 
Vitatkozás, viszály magától elpihen, 
S marad, mint eddig volt, minden a régiben. 

Ám erre már Luther igennel, vagy nemmel 
Azonnal felelni könnyelműen nem mer. 
Érzi, nem magáról, többről van szó itt ma, 
Tettéért majd más is számadásra hívja; 
S jobb, ha a szív inkább az Istennek enged, 
Mint bármi hatalmú s rangú embereknek. 
Azért, hogy a dolgot mélyéig átlássa, 
Egy napi időt kér a meggondolásra. 



Másnap védni kezdi féltett, szent igazát, 
De ideges gőggel ketté vágják szavát; 
Nincs itt hely vitára; mondja ki röviden: 
Megtagad-e mindent? Egy szó: nem, vagy igen! . . . 
— Megáll . . . majd bátran a császár felé fordul, 
Reszket szive-lelke tüzes izgalomtul. 
Arca neki-lángol, egy könnye leperdül, 
Szava, mint a harang, nagy komolyan csendül: 

Ha Felséged rövid és nyilt választ kiván, 
Adok, hogy e részben nem lesz benne hiány. 
Adok, hogy szarvai, fogai nem lesznek, 
Ok nélkül, könnyelműn senkit sem sebeznek. 
Hogy tehát kétséget, mindent megelőzzek: 
Kimondom ma nyíltan: ha csak meg nem győznek, 
Hogy amit hirdetek, nem igaz, nem tiszta, 
Nem birok, nem vonok egy betűt sem vissza ! 

Lelkemet az Ige hatja át és hajtja, 
Az ád szót ez ajkra, az szorít a harcra. 
Abból mutatná ki előttem akárki. 
Hogy Krisztus ügyében nem így kell eljárni. 
De itt csak zsinatot s pápát emlegetnek, 
Akiknek végzését nem tarthatom szentnek : 
'Sz egymás szavát gyakran maguk lerontották, 
Több izben egymást is átokkal sújtották. 

Nagy felelősséggel mindent megfontoltam, 
Mit teszek, mi érhet, végig átgondoltam ; 
S bár a fontolgatást százszor újra kezdjem, 
Annál kell maradnom, mit eddig követtem. 
Lelk'ismeret ellen tenni súlyos vétek, 
Ha van mitől félnem, csak is ettől félek. 
Itt állok és bárki bárhogy elítéljen : 
Nem tehetek másként! Isten úgy segéljen! 

Elcsattan a szava; végső csattanását 
A falak keményen újra rákiáltják. 
Mély, feszült csönd támad, a lélegzet hallik; 
Majd a termen végig halk zúgás morajlik. 
Meglepetve néznek a lelkes barátra: 
Senki sem készült ily bátor vallomásra. 
Hivei büszkék rá s kik még ingadoztak, 
Erőt n>erve nyíltan hozzá csatlakoznak. 
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Amott meg magasra felcsap a gyűlölség; 
Legörömestebb csak megfognák, megölnék. 
A pápa követe, Eck s velük a többi 
Nem is rest a császárt kérni, ösztönözni. 
De ennek nincs kedve utánuk indulni, 
Szava megszegésén nem akar pirulni. 
Különben is látja: nagy már Luther pártja, 
Amint megígérte, békén elbocsátja. 

De mikor távozik, a gyűlés többsége 
Birodalmi átkot zúdít a fejére. 
Kimondják: nem ember, hanem gonosz lélek, 
Megölheti bárki, tette nem lesz vétek. 
Arra is kiterjed a szigorú átok, 
Aki hisz szavának, mellette fog pártot, 
Aki hajlékába be meri fogadni, 
Egy italt, egy morzsát mer is neki adni. 

Szalay Mihály, 

Az ördögűző tenta. 
Ös Wartburgban mutogatnak 
A falon egy tentafoltot, 
Onnan van még — úgy beszé-

lik -
Mikor Luther rejtve volt ott. 

Wormsból hazautaztában 
Ellopatta pártfogója 
S oda rejté a nagy embert, 
Ellenektől hogy megója. 

Ezek, mert sehol se látták, 
Azt hivék: a föld nyélé el, 
De Wartburgban száz az ablak 
S egy világos minden éjjel. 

Vájjon ki is lakhat' ottan ? 
Kérdi sok kiváncsi szája. 
— György lovag, egy jámbor 

[vendég, 
Szól a várnép kurtán rája. 

S György lovaggal ki törődnékT 
Mert a dölyfös ellenpárton 
Senki fia nem is sejté, 
Hogy ez a György: Luther 

[Márton-

Mikor elpihent a várnép 
Luther Márton maga éber: 
Két rejtelmes könyv előtte 
Görög egyik, másik héber. 

A kettőből német nyelven 
Harmadikat maga írja. 
Még ott éri az íráson 
A pitymalló hajnal pírja. 

S ím egy éjen a munkába 
Megint szent, nagy gonddal 

[mélyed. 
Hite biztos: ez az írás, 
Az Igazság és az Élet! 
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S a betűket szaporázva 
Szünet nélkül perceg tolla 
— Igazság kell! Igazság — 

[s ha 
A világ mind ördög volna. 

S ír, csak ír, de éjféltájban 
Baljós szellő oltja mécsét. 
Körülötte lesz sötétség 
S száll szívére csüggedt kétség. 

Érdemes-e igazságért 
Veszedelmes harcra kelni ? 
Űzött vadként bujdokolni, 
Menedéket lopva lelni? 

Elszenvedni szitkot, átkot, 
Hát mögött és szemtül-szembe 
S rágalomnak undok szennyét, 
Mellyel gaznép tudva ken be ? 

Elszenvedni tán a máglyát, 
De bizonnyal tenger sértést — 
S mi még rosszabb, jó baráttól 
Balga, túlzó félreértést? 

Ily kérdések marják Luthert 
S undor borzong át a hátán ; 
Fölriad s o t t . . . o t t . . a falnál 
Piros fényben áll a sátán! 

Nem valami rút, sötét szörny, 
Csak a neme álnok, vészes, 
— Hagyd el Márton, a mit 

[kezdtél! — 
Ajka szól, a mázos, mézes. 

!Ne bőszítsd már a hatalmat 
Hagyd el s meglesz nagy ju-

t a lmad ; 
igazságért ne erősködj. 
Az a bölcs, ki bölcsen hallgat. 

Fölkent földi isteneknek 
Ki térdet hajt, jól cselekszik, 
Holnapmár mint nagyúr ébred, 
Bár ma le mint koldus fek-

[szik. 

Hallja Luther a kísértőt, 
De bár csábos a beszéde — 
„Ha világ mind ördög volna!" 
Büszke elve jut eszébe. 

S néz a rémre, ki bíborban 
Áll ott mint egy kardinális. 
Luther görcsös vaskezében 
Szorong már a kalamáris. 

Azt felkapja s a Sátánhoz 
Vad erővel úgy hajítja, 
Mintha maga Dávid volna 
S az az eszköz a parittya. 

Üveg reccsen, tenta fröcs-
[csen — 

S hol a rém ? — csak helye 
[füstöl, 

Hej tentától fél az ördög, 
Nem pedig a tömjénfüsttől! 

S újra vígan ég a mécses 
Világítva íves boltot — 
S már a falon nem lát Luther 
Csak egy lucskos tentafoltot. 

Ős Wartburgban így esett ez 
S kit odavisz vándorútja, 
Az a tenta ördögűző 
Nagy hatalmát ebből tudja. 

Én a tenta ördögűző 
Nagy hatalmát jól ismerem. 
Bízom is én a tentában 
Gonosz ellen minden téren. 
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Sajna, kezem nem oly sújtó, 
Mint a wittenbergi hajdan! 
Hanem azért bennem is van 
Olyan ördögűző hajlam. 

Mert ha bármi rosszat látok 
A míg élek a világon, 
— Isten engem úgy segéljen! — 
Tentám én is oda vágom. 

Kozma Andor. 

Luther halála 
Ráborulok a koporsódra, 
Rég nyugvó nagy halott; 
Szólítlak, hívlak, költögetlek, 
Te hallgatsz, nem vagy ott. 

Nem a sírban, a sír felett vagy 
És szítod a tüzet, 
Amint a kilencvenöt tételt 
Még most is szegezed. 

Állsz, mintzúgóvihaibanazÚr, 
A vész nem árt neked: 
„Erősvárunknekünk az Isten!" 
Zeng, száll, gyújt éneked. 

Wormsi gyűlésen a nagyok közt 
Szerényen s bátran állsz: 
Itt állok, Isten úgy segéljen — 
Szavad minő varázs! 

emléknapján. 
Ott görnyedsz a wartburgi vár-
Sok hosszú éjen á t : [ban, 
Világosságul a világnak 
Nyújtván a Bibliát. 

Hallom, amint pünkösdi nyel-
Az Igét hirdeted ; [ven 
A tűz már többé el nem alszik, 
A tűz meggerjedett. 

Bejárja a széles világot 
A lélek szárnyain, 
Fényt s meleget árasztva széj-
A föld határain. [jel 

Fényben, melegben itt a lelked, 
Nagy lelked, Lutherünk; 
Áldásban élsz s mi nyílt sírod-
Hiszünk s emlékezünk ! [nál 

Sántha Károly. 

Melanchton. 
Hitünk nagy hőse, Brettennek szülötte, 
Fölvetted az Igének fegyverét; 
Imádkozó anyád könnyel füröszte — 
Imáddal az ellent mind megveréd. 
Bölcsödhöz jöttünk, bölcs, kegyes Magiszter, 
Istent imád, ki téged áldva tisztel. 
Négyszázad éve immár, hogy születtél, 
S évezredeknek sarkcsillaga lettél. 

3* 



Rémséges éj borítá a világot, 
Elmére vak, fojtó köd nehezült, 
A pusztaságban harsány szó kiáltott, 
S alvó kor ébredt, tetszhalott felült. 
Halld, új időnek langy szellője lebben í 
Nézd, újra fénylik Isten a szívekben! 
Siralomvölgyén források buzognak 
Az elalélt, eltikkadt vándoroknak. 

Luther! — csak áss a mélyre a fenékig f 
Melanchton! — a forrásból csak meríts! 
Hit temploma, emelkedjél az égig, 
A munka emberé — Isten segíts! 
Isten segített. Ha Isten velünk — 
Melanchton esd — ki lehet e l lenünk?! 
Kősziklán épül Krisztus szentegyháza, 
S áll, bár viharnak forgatagja rázza. 

Légy „Praeceptor Germaniae"* köszöntve, 
Honi egyházunk s Luther jobbkeze! 
Egész világra lön bőven kiöntve 
A bölcseség fény s áldás özöne. 
A bölcseségnek örök kútfeje 
Ismét az istenfélelem leve. 
A fény, az áldás — kérdők — merre, hol van ? 
Ti szóltatok: az Evangyéliomban. 

A trón előtt Ágostában megállva, 
Hitvallást adsz, benn Krisztus tündököl, 
Igazság van pecsétül ütve rája, 
Lélek, mely éltet s nem betű, mely öl. 
Pazaron szórod elméd gyöngyeit, 
Ε gyöngyök: „Loci communes"-eid.** 
Neved, Melanchton, csillagként ragyog, 
Nem rejtik el enyésző'századok. 

Luther, lánglelke wittenbergi várnak, 
Szelíd Melanchton, Kálvin, Zwingli mind : 
Köröttünk lengtek itt mint fényes árnyak, 
Érzem, a mint halk szárnyatok legyint. 

* Melanchton díszneve: Németország tanítómestere. 
** Melanchton kiváló hittani művének a címe. 
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Oh ti dicsők, új hajnal harsonái 
Hogyan merjünk előttetek megállni ? 
Ha fel, hozzátok, a magasba nézünk, 
Veszsziik csak észre gyönge törpeségünk! 

Sarúmegoldva nézek föl reátok, 
Isten küldötti, reformátorok! 
S fagyos közöny éjében újra látok, 
Látom, hogy a pünkösdi tűz lobog. 
Emlékezet a multat visszahozza, 
Felhőidet, jelen megaranyozza; 
Kisüt a nap, szivárvány rezg az égen: 
Jövőnk ragyog a könyben s hit tüzében. 

A tűz meggerjedt: Krisztus tudománya, 
Ε tüz folyvást ég s el nem ég soha. 
Hajónkon vész a habot habra hányja 
De biztatónk az Isten mosolya. 
Isten mosolyg az égből s az Igéből, 
S a hithősök feltört sírüregéből, 
S ez ünnepnapból, melyen égi részem: 
Munkálni hittel, híven és merészen ! 

Söntha Károly. 

& 

Melanchton. 

Jertek, hadd gyűljünk össze ünnepelni 
A nagy Melanchton emlékezetét, 
A ködbe vésző múltból felkeresni 
Dicső alakját, fényes nagy nevét. 

Az újult eszme villámként repült át 
Országok, népek, milliók felett; 
Eloszlatá a zsarnokság homályát, 
Babonát rombolt s hitet épített. 

Az igazságnak zúgó szózatától 
A sötét had ijedten szétfutott. 
S ím akkor a szelíd és bölcs apostol 
Nemcsak legyőzni, meggyőzni tudott. 



38 

Te jóságos, te bölcs, ítélő szellem, 
A kímélet volt mindig fegyvered 
Szavad hatalmát sejtve érzi lelkem 
S hódolva zeng szerény dalom neked! 

A mit a nagy Luther, dörgő szavával, 
Kiáltott a világba szerteszét: 
A szelídség meggyőző hatalmával 
Dicső nagy épületté szervezéd. 

A tiszta őshitet hirdette ajkad, 
Míg testi erőd sorvadt csendesen; 
Nagy lelkedet hü egyházadnak adtad 
S neked már nem maradt meg semmi sem. 

S midőn a gyengeség kórágyra vona, 
,,Mondd, mit kívánsz?" sok híved kérdezett; 
Átszellemülten ajkad azt susogta : 
„Csupán a mennyet!" . . . s lezártad szemed.* 

De, bár az elmúlásnak hantja föd bé, 
Bár lelked szebb világba költözött, 
Dicső Melanchton, élni fogsz örökké 
A jók, a nagyok, igazak között! 

fíéry Gyula. 

& 

Zwínglí halála. 
A nyillövö** honában 
Megszégyenült a mult; 
Schwitz, Uri, Unterwaiden 
Dicsfénye elborult. 
Hol a szabadság lángja 
Gyuladt ki egykoron: 
Most a szabadság ellen 
A zord nép kardot von. 

Mint romboló lavina 
Zúgón alászakad: 
Zürichre ront hegyéről 
A gyilkos áradat. 
A honmentők utódi, 
A zordon hősi nép, 
Schwitz, Uri, Unterwaiden 
Kappelhez érkezék. 

* Nisárd beszéli el Melanchtonról írt tanulmányában. 
** Svájc a nyíllövök hona. Teli Vilmos nyíllövő, szabadsághős 

felhívására Schwitz, Uri, Untcrwalden, Zug és Luzern kantonok fegyvert 
ragadtak hazájuk szabadságának a védelmére. A reformáció idején 
ugyanez az öt kanton sajnos fegyvert fogott a reformáció zászlóvivői, 
Zürich és Bern kantonok ellen. Kappelnnél volt az ütközet 1531 okt. 
11-én, melyben Zürich kantont legyőzték és Zwingli elesett. 
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Föl, Zürich hősi papja! 
Ki nyelvvel hirdeted : 
A hitjavitás müvét 
Véred szentelje meg. 
Rád várnak zászlajukkal 
Zürich polgárai! 
Schwitz, Uri, Unterwaiden 
Ne lássa hajlani. 

Szól Zwingli hü nejéhez: 
„Ne lássam könnyedet; 
Az Isten hí csatára — 
Őrizd meg hitedet. 
Ha elbukunk a harcban, 
Az eszme győzni fog. 
Ne sírj, szerelmes hü nőm, 
A hívők boldogok!" 

Megy Zwingli a derék pap, 
Kezében kardja reng . . . 
A két had összerobban, 
A harcok kürtje zeng . . . 
Oh Zürich hü polgári! 
Maroknyi sergetek; 
Schwitz, Uri, Unterwaiden 
Kiontja véretek. 

A kis had összetörve, 
Lezúzta a nagy ár ; 
Kappelnek téréin bő 
Zsákmányt nyer a halál, 
Zsákmánya a halálnak 
Zürich polgárai, — 
A zászló elhanyatlott, 
Vért isznak rongyai. 

S ki védte azt a zászlót: 
A hű pap, a vitéz 
Leroskad nagy sebével 
S még egyszer szerte néz . 

Reáborul a zászló, 
Foszlányi belepik: 
„Csak testem vész, a lelket, 
Azt meg nem ölhetik* 

Szól Zwingli, szól rebegve — 
Szelíden felsóhajt 
És lelke égbe röppen — 
Nem hallja már a zajt, 
A zajt mi ráözönlik, 
A győzők vad zaját; 
Schwitz, Uri, Unterwaldera 
Jön ülni vértorát. 

Ujjongva rontanak rá — 
Nézzétek őket itt! — 
Vérszomjazó gyönyörrel 
Széttépik tetemit. 
Széttépett drága teste 
Tüzlángnak adva át . . . 
Schwitz, Uri, Unterwaldeni 
Szétszórja hős porát. 

Szórjátok szerte-széjjel 
A drága hamvakat! 
Minden kis porszeméből 
Egy új élet fakad; — 
Szórjátok szerte-széjjel, 
Szórjátok porait! 
A merre hullnak: áldóit 
Fogamzik meg a hit. 

És megfogamzott hamva, 
A merre szóratott; 
A hit- s szellemszabadság 
Világa ég ma ott. 
S kinek leroskadt testét 
A vakhit tépte szét, 
Szent hála hordja szárnyán 

.Hős Zwingli szellemét. 
Csengey Gusztáv. 

* Zwingli végszavai a hagyomány szerint. 



Kálvin. 
— Genf, 1890. — 

Sírhalma mellett állok, álmodozva, 
Körültem ősz van, vagy tán kikelet . . . 
Beszélget hozzám a fenyőfa lombja, 
Én hulló könyeimmel felelek. 
. . . Ő áll előttem, — s e nagy látomásba, 
Úgy inganak be a bokros füzek: 
Hogy ámuló lelkem reszketve várja, 
A felcsapódó szózatos tüzet. 

Mert Mózesé voll magas elhívása, 
Midőn bujdosná Hóreb ormait . . . 
S Saulusé, kit egy villámcsapása, 
Jeruzsálemből Damaskusba vitt. 
Kis szalma-kunyhó jelzi indulását, 
S míg itt e sírnál megpihenhetett : 
A Níluson kitett bölcső csodáját, 
Átéli a szegény bányász gyerek 

Az ifjú egy ábránd fényoszlopával, 
Bolyong kietlen pusztaság felett. 
Egy csillagot lát bágyadó sugárral 
Már-már letűnni, — s lelke megremeg. 
Fényében egykor, Bethlehem határán, 
A föld minden reménye egyesült . . . 
Szegény csillag, már csak a felleg árnyán, 
— Mint egy csalódás bús könycseppje — ült 

S milyen világ l en t? ! Bűn lett az imádság; 
A föld rút lelki szolgaságba nyög; 
A haldokló hit összevonta szárnyát; 
Nincs áldozattűz az oltár fölött, 
S ha van, ha szítják a körülte forgók; 
Annál melegszik e farkas-karám . . . 
Kemence-tűznek nézik a bitorlók, 
Rómában, — a fáraók udvarán ! 

Áldott az Úr, ki őt most tenni hívta, 
Ki el nem hagyta azt a csillagot . . . 
ím Kálvin indul nagy apostol-útra, 
Lelkében a csillagfény fellobog. 
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Ajkán vihar kél, mely száll mennydörögve, 
Az Úr szavával verve Jerikhót, 
Baált, aranyborjút, bálványt összetörve . . . 
— Ε mennydörgés: az Institúciók! 

S nem csügged el a támadó viharban; 
Jézus szavára majd elül a hab. 
Az éjszakával addig küzd a hajnal, 
Míg új világ jő, — tisztább, boldogabb. 
Dicső apostol, nem küzdtél hiába, 
Ezerszer áldott minden porszemed. 
. . . Szép Genf fölött, az alkony sugarában, 
Ez a piros fény a te szellemed. 

. Sírhalma mellett állok álmodozva; 
Ősz van körültem, — vagy tán kikelet. . . 
Beszélget hozzám a fenyőfa lombja. 
Én hulló könyeimmel felelek. 
S e fátylon át, e fényes látomásba, 
Úgy inganak le a bokros füzek : 
Hogy ámuló lelkem csak várja-várja 
A felcsapódó szózatos tüzet! 

Szabóleska Mihály. 

Károlí Gáspár szobra előtt. 

Fordíts — az Úr Szent Lelke által 
Telis-tele írt lapokon : 

És nap-világgal mécs-világgal, 
Szent ihletés a homlokon, 

írd — a hogy írva ott találod, 
Hozzá ne tégy, se el ne végy — 

Egy életed és egy halálod, 
Te a Lélek tolmácsa légy! 

Fordíts — mit Istenkéz jegyzett fel 
Kő-lapra ott, Hóreb hegyén, 

Csak írd, nem reszkető kezeddel, 
Ne bánd te hogy a nyelv szegény — 



Mit Isten kő-táblákra írván, 
Mózesnek villám közt a d a : 

Szívekbe lesz az vésve nyilván 
S örökre a — Törvény szava! 

Fordíts — Józsue győztes harcát, 
Debora büszke énekét, 

Sámson fénylő, s Ruth szende arcát, 
Jób a mint megkisérteték — 

A Dávid szárnyaló zsoltárit 
És a Próféták jós szavát — 

Bizony, az Úrnak lelke jár itt 
S év-ezreken sugárzik á t ! 

Fordíts — az Ézsajás látásit, 
Jeremiást, siralmival, 

Amint a balsors éje ásít, 
Rabnép zokog, vész-kürt rival, 

Dániel oroszlán-veremben, 
Tüz-kemencében ifiak, 

De bátor szívök meg se' rebben — 
S bálványok s trónok inganak! 

Fordíts — e lap Ezékielnek 
Látásiról beszél neked: 

Aszott csontok életre kelnek, 
Halld a diadal-éneket! 

Esdrás vezérli vissza népit, 
Kit rabszíjon hoztak házul, 

Nehemiás templomot épít 
S Zakariás szól : jő az Ú r ! 

Fordíts — de most sarúdat old le, 
Az Úrnak írod életét! 

Ember, mint ő, valaha szólt-e ? 
Bántják — ő senkinek se vét! 

Édes szava sziveket hódít, 
S bár nincs fejét hol hajtsa le : 

Kenyeret oszt, beteget gyógyít, 
Holtakat támaszt ereje. 

Mit írva hagytanak felőle, 
Mit népe várt epedve rég : 
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Hogy lön az ígéret betöltve, 
A mint fenn elvégezteték: 

A kegyelem örök tanácsát — 
Szeretetét a végtelent — 

Hogy lett egész világnak váltság: 
Meghalt, föltámadt; mennybe ment! 

Fordíts — a Péter láng-szózatját, 
János hő ajkin az igét, 

S mik a velőket által hatják: 
A Pál munkáját és hitét. 

Fordíts — megírva hogy találod, 
Hozzá ne tégy, se el ne hagyj: 

Egy életed és egy halálod, 
Te a Lélek tolmácsa vagy! 

Tolmácsa vagy, — s maradsz minékünk 
Örökre — Árpád népinek; 

Nyelvünk dísze fő-büszkeségünk! 
Vajh' tudjuk úgy becsülni meg 

Munkád', a mint megérdemelte: 
Hogy megtartván a tudományt, 

Járjon e könyvben Isten lelke 
Előttünk, tűzoszlop gyanánt! 

Szász Károly. 

z3S 

Gusztáv Adolf emlékezete. 

„És győzni f o g ! . . . mert győzni kell a jognak i"1 

— Kiált a hős és bámul a világ; 
Kürtök riadnak . . . lobogók lobognak 
S harcra kilép ek büszke da l i ák . . . 
Harcra kiállnak — nehéz viadalra — 
Lelkük hevül, a szivük megdobog . . . 
S hős diadalról szállva diadalra 
Büszkén kiáltja aggja, fiatalja: 
„És győzni fog az igazság, a j o g ! . . . " 



Mint ha nehéz, nagy felleg száll az égre 
Oly „borulat volt, oly rémes sötét. . . 
— Ö j ö t t . . . s lelke sugárzó fényessége 
Szétriasztá a táj nehéz ködét; 
„Sötét ellen, hatalmad én nem félem 
— Zúgott — igazság ereje velem! 
Velem az Úr, kőszálam, erősségem — 
S amíg előtte meghajolok mélyen: 
Zászlóm annál magasbra emelem !" . . . 

Vakhit és önkény, e két sötét ellen, 
Jog — s igazsággal harcra keltenek ; 
A rontva zúgó vad áradat ellen 
Már-már meging a parányi sereg . . . 
— Ö jön . . . s magasan lengő lobogóját 
Bátran követi lelkesült hada, 
Véres kardjára a győzelmi rózsát 
Tündér kezek mind egyre hintik, szórják 
És uj diadal minden uj csata. 

Visszatekintve megretten a lélek 
Bús csörgésedtől súlyos rabbilincs . . . 
S mélységein e rémes, sötét éjnek 
Biztató fény csak egy sugárnyi sincs . . . 
— Ő jön a bércek szabad szép hónából 
— Ugy vélnéd: nem is halandók fia — 
Szemében égi lelkesedés lángol, 
Csüggedező szív tűzbe jő szavától, 
Kettős fegyvere: kard és biblia! 

Kard s biblia . . . az zugó harci zajban 
Hű bajtársa a vad, kemény tusán, 
Ez — mikor az est jő szelíden, halkan, 
Édes nyugvás a nehéz harc után . . . 
S hálaimádság zendül meg a szívben 
S száll menny felé a végtelen kegyér' — 
Harsog az ének: „Erős vár az Isten!" . . 
— Mert az éltető, buzgó, tiszta hitben 
Ott is első a koronás vezér! 

. . Oh! nézzétek őt, vénje, fiatalja, 
Koronások s ti népek ezrei: 
Ádáz tusákon fényes diadalra 
Kis seregét mi büszkén vezeti! 
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S míg lobogói magasan lobognak: 
Zordul szemébe kacag a halál. . . 
Már tetemén át paripák robognak . . . 
— Végső szava: „És győzni kell a jognak!" 
S lelke dicsőség fényhonába száll. 

S győzött a j o g . . . A tiszta hit világa 
Büszkén hinti sugárit szerteszét! 
— S leborulunk, nagy hős! előtted áldva, 
Mind, kik érezzük áldó melegét; 
Eszméid élnek, milliónyi szívben, 
— Támadjon ránk bár újra ellenünk : 
Egyek, erősek mi a tiszta hitben 
Bátran kiáltjuk: „Erős vár az I s t e n ! " . . . 
S a diadal miénk — ha ő velünk ! 

Lampérth Géza. 

& 

A lützení csatatéren. 

Elhalt az ágyúk tompa vad zúgása, 
Elnémult az ijesztő csatazaj 
S a harsonáknak búgó riadása . . . 
Felváltja egy-egy kínos, mély sóhaj. 
A haldoklók halomba' ott feküsznek, 
Nem bírva többé vérző testüket, 
S a bús enyészettel zihálva küzdnek, — 
S az éj elrejti vergődésüket. 

Magányos őrtűz egymagába' lángol 
Körülte tépett, fáradt harcosok. 
Kisértnek ott a messzeségbe', távol 
Felgyújtott falvak, füstölgő romok. 
A tűz kialvó végső lobbanását 
Elfojtja a süvöltő őszi szél . . . 
A körülállók oly némán hallgatják, 
A mit egy ifjú tört hangon beszél: 

„Világosodni kezdő láthatáron 
Miért kell látnom ezt a felleget! . . . 
Miénk a győzelem, — de hajh mily áron . . . 
Gusztáv Adolf királyunk elesett. 
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Nem baljóslat-e ez közös ügyünkre, 
Dicső vezérünk hogyha elhagyott ? 
Nem azt jelenti ez, hogy minden veszve, 
Ha δ örökre elnémult, ha 'ot t? . . ." 

De íme most egy ősz harcos előlép 
S feléje fordul minden figyelem . . . 
Fénylő szemében oly csodás varázs ég, 
Arcára írva: mult, jövő, jelen. 
S amint beszélni kezd gyújtó szavával, 
Mely diadalként zeng a légen át: 
A haldoklók szívébe új hit szárnyal . . . 
Könnyebb így tűrni a haláltusát. 

„Nem halt meg, él még s élni fog örökre, 
•Gusztáv Adolf örökké élni fog! 
Dicső kardjáról, mely most összetörve, 
Beszélni fognak késő századok. 
Mi az, mi meghalt s tűn a gyors idővel ? 
A test csak az, a porladó hüvely . . . 
De lelke él s mindig magasbra tör fel 
S bennünket is magához felemel!" 

„Óh, élni fog, örökre élni lelke, 
Hogy bátorítsa mindnyájunk szívét; 
Hogy fenragyogjon csillagként az eszme, 
S fényét áldásosán terjessze szét. 
Ha elnémul a harc, e véres örvény, 
Melyből mi tűnünk majd fel győztesen : 
Oh akkor is, a béke dús mezőjén 
Nagy szelleme közöttünk megjelen." 

„Mig lesz, ki szent hitéért harcra szálljon, 
S megvédje azt bátran, győzelmesen; 
Míg emberszív segítni kész a máson, 
Míg szenvedésre könyet önt a szem; 
Nemes, szent célra míg áldozni készek 
Az ismeretlen jövő századok: 
— Addig nevére nem száll bús enyészet, — 
Gusztáv Adolf örökké élni fog!" 

Béry Gyula. 
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Gusztáv Adolf csatadala. 

Ne csüggedj el kicsiny sereg, 
Bár egész föld tör ellened 
Gyűlölség fegyverével! 
Ne félj, dühe el nem tipor, 
A lélek ellen földi por 
Harcolhat, de mit ér el ? 

Bízzál, az Úr veled leszen, 
S vad bosszú, se félelem 
Nem árt igaz ügyednek! 
Ő áll melléd, ha jön a vész, 
Megtart, a harc bármily nehéz, 
Pokol sem győz feletted. 

Az Istené a hatalom 
A mennyen, földön, poklokon, 
Karja meggyőzhetetlen! 
Ki ő vele tusára száll, 
Mit ér a kard, sok kopjaszál 
Az ő hatalma ellen ! 

Ne hagyd el árva nyájadat, 
Jézus, harcolj velünk magad, 
Reményünk napja kelj fel ! 
Benned bíznak te híveid, 
Karod bizonnyal megsegít, 
S áldunk vidám lélekkel! 

Kovács Sándor. 

A gályarab, 

l. 

Kis lakában csöndesen bibliázott, 
S lelke az Úr mezőit járta: 
Hogy megfürödjék mennyei virágok 
Gyöngyharmatába', himporába' 



48 

S híveinek — szorgos méhként — lehozza 
Édes mézét hit- s szeretetnek . . . 
Midőn rátört a zsarnok poroszlója: 
„Jöjj bíráid elé — eretnek!" 

Az Úr szolgája szelíden fölállott 
S szólt: „Bírám az egy — élő Isten!" 
S elhagyá a kesergő kis családot 
Bizva a tiszta, erős hitben: 
Hogy az igazság védpajzsa kiséri, 
Őrző angyalok járnak véle, 
S a kelő hajnal megint otthon éri 
Szerettei nyájas körébe'. 

II. 

Csak egy kérdése volt a zoid bíráknak: 
„Megtagadod-e hitedet!" 
Szikla szilárdan, emelt fővel mondá: 
„ N e m ! Isten látja lelkemet!" 

Védő szavát már meg sem is hallgatták 
A sötétségnek fiai. 
Durva pribékek kezeibe adták: 
Nehéz gályákat hajtani ! 
És ment szelíden az Úr hív szolgája 
Elhagyva családját, hónát. 
S viselte, mint a Názáreti, tűrve 
A sebző töviskoronát . . . 

III. 

A gálya már a messze tengert járja, 
Egyszerre a magas ég elborul, 
S mint végitélet szörnyű harsonája 
Dörgés harsan . . . villámok tüze hull . . . 
Tornyosulnak vad, haragos hullámok, 
Mindenkit elfog rémes félelem . . . 
Bilincsekben csak a gályarab áll ott 
Szilárdan, bátran a fedélzeten. 
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Imádkozik: „Uram bocsáss meg nékik, 
A kik rám törtek gonosz-botorul" . . . 
S hő fohásza im, felhatott az égig: 
Felhő oszlik . . . a vihar elvonul . . . 
A zord kormányos kőszíve meglágyul, 
Parancsot ad — feloldják a rabot. 
. . . S csillagszemükkel a menny magasárul 
Lemosolyognak az őrző angyalok . . . 

Lampérth Géza. 

&3C 

A gályarabok. 

Kis templom áll kunyhók köré-
lben, 

Csillag van tornya tetejében. 
Bár, egyszerű, szegény a népe. 
Az Ur nem kérdi dús-e, szép-e? 
A kincse:_ aranyszájú papja, 
Kitől az Úr igéit kapja. 
S fölzúg az ének élő hitben: 
„Erős várunk nékünk az Isten". 

S nyugalmas éjjel rájatörnek 
Botrányul Isten és embernek; 
Hiába a család keserve, 
Viszik papját láncokba verve. 
S vakbuzgón romlásukra törvén 
Hóhérkezekben kész a törvény, 
S zeng árván, bár nem árvult 

[hitben: 
„ Erős várunk nékünk az Isten". 

Haragvó tenger puszta partján 
Komoly gályák sorvasztó padján 

Csörgő bilincsben ott szenved-
j e k 

Rabbá lett szolgái Istennek. 
Nincs enyhülésre bizodalmokr 
Csak feltörő szárnyán a dalnak, 
Mely még az égbe felsegítsen : 
„Erős várunk nékünk az Isten". 

S a tenger és az évek árja 
A partot s gályát végig járja, 
Fövenyt, időt s rabot söpör l e . . . 
S amint kemény deszkára kötve, 
— Lábán nehéz golyó — aláhull 
A nedves sírba: gyászdanául 
Mind kevesebb ajkról zeng itt 

[fenn: 
„Erős várunk nékünk az Isten". 

S mikor már egy bilincs se csör-
[ren, 

Az élősírban, gályaközben, 
Mikor mind, mind ott lenn p i -

hennek 

4 
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Korall mélyén nagy tengerek-
n e k — 

Viharos éjjel, zúgó habban 
Felzúg, seregnél hangosabban 
Az örök hyrnnus — mélyeikben : 
„Erős várunk nékünk az Isten". 

... Hiszem: jön még egy boldo-
g a b b kor, 

A szeretet — hitté lesz akkor, 
S nem marjuk egymást ellen-

[képen 
A megcsúfolt Jézus nevében. 
S a hármas bércek messzesége 
Ε szent szót visszhangozza: 

[béke! 
Hogy az igében megsegítsen — 
„Erős várunk nékünk az Isten". 

Váradi Antal. 

Az agg prédikátor. 

Az agg prédikátort, hívei atyját, 
Caraffa elébe hivatják. 

„Bűnös eretnek, rontod a néped, 
Hite virágát so;ra kitéped !" 

— Nem, nagy uram, én nem teszem azt, 
Én a virágért gyomlálom a gazt. 

„Szép ez a szó, de 'ki mondja : csaló! 
Tömlöcbe veled Krisztustagadó!" 

— Tömlöcbe csukathat a kény, 
De Krisztus urunk híve én vagyok, én ! 

„Te nyomorult! Te hirdeted őtet? 
'Sz nem szent a hitéből semmi előtted!'* 

— Óh szent nekem ő Maga s szent az í rás! 
De széles e földön semmi más 

„Fogjon ki a tömlöc e vén gonoszon!" 
- É n ott is a Krisztus ölén nyugoszom. 

Az agg prédikátort börtönbe vetik, 
Korpakenyér az étele itt. 
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Lánc gyötri a testét s lepihenni ha vágy, 
Számára hideg köpadlat az ágy. 

Oly beteg, oly vén, oly kiaszott! 
S nem kél ajakán egy hang panasz ott. 

Úgy véli az őr: mire virrad a regg, 
Meghal e csöndes, gyönge öreg. 

Megnézni siet kora reggelen őt — 
S íme, vidámabb, mint ezelőtt. 

Valami zsoltárt halkan dudorászgat; 
Arcán türelem és boldog alázat. 

Csak bámul az őr : „jól bírja e vén pap! 
Ám ha nem egy, majd megtöri két nap". 

S újra mul egy éj s virrad a regg 
S íme megint derekabb az öreg! 

Harmadnapon ifjan ég a szeme, 
Tartása delibb, mint a jegenye, 

„Ez csoda! Hogy mi a titka, a nyitja, 
Szálljon az éj le, meglesem itt ma!" 

Éj lesz — s ím a rozsdás kulcslyukon át 
Tömlöcbeli fény veti a sugarát. 

Káprázik az őr, amikor betekint, 
Elkapja fejét, majd nézi megint. 

„Álom ez? . . . " S újra meg újra benéz, 
Néki világos már az egész: 

Tömlöcben a vén pap nincs egyedül, 
Krisztus alakja a padlaton ül — 

S karjában oly édesen alszik a vén, 
Mint kicsi gyermek az anyja ölén. 

Kozma Andor. 

táC 
3* 



A gályarab. 
Ezernyi csillagok fényesen ragyogva 
Tükröződnek vissza a zúgó habokba. 
Lassan húzódik a tengeren a gálya, 
Hosszú, fényes vonal csillámlik utána. 
Éj van. Hűvös szellő csap át a tengerre 
Tyrrheni partokról, illattal terhelve. 
Enyhületet hoz tán, olajfáktól szállva 
Szegény gályarabok izzadt homlokára. 
A bilincs megcsördül. Párosan láncolva 
Hajófödél padján rabcsoport ül sorba! 
A korbács megpattan. Jaj, a hová súj tot t! . . . 
Vér csordul, gyalázat, szégyen kínja dúl ott. 
Kik e nyomorultak? . . . Tán gyilkos söpredék, 
Homlokukon hordva a Kain bélyegét ? 
Emberiség szenyje, emberarcban állat, — 
Ily szörnyű büntetés másra kire várhat? . . . 

Virrad. Fényes sugár tört át a homályon, 
Boldogokra most száll legédesebb álom. 
Mi örömet hozna szegény gályarabnak 
A hajnal, kezdete egy új kínos napnak? 
Fényes nap világa sugarat szór rájok, 
Annál sápadtabb lesz halovány orcájok. 
Ah ezek hát a gaz, alávaló szörnyek . . . 
— Oh nézd azt az őszt, ki evezőnél görnyed, 
Nézd őket sorba mind . . . halld ajkuk mit szól? 
Káromlásba tör ki tán a szörnyű kíntól? . . . 
Hisz ez szent imádság, hisz ez buzgó ének, 
Trónjához az Eszme örök Istenének, 
A ki a szenvedést, ha reánk bocsátja, 
Ö tudja, mért teszi, az okát ő látja, 
S földön ütött sebre mennyországban ád írt . . . 
— Hisz mind szentet látsz itt, mind megannyi martyrt. 

Ök azok, — megáldva légyen szent emlékek — 
Gályarabul hurcolt protestáns lelkészek. 
Ök azok, az Isten hűséges szolgái, 
Itt vannak, hitöknek próbáját megvallni, 
Vértanúság által dicsőült apáink; 
Sélyei, Harsányi, Kocsi Csergő Bálint. 
Mennybe száll az ének, angyalok hallgatják, 
Kemény hang riad fel: „Elég már, ti kutyák! 



Imádság kell nektek? Lassan megy a dolog! 
No mindjárt máskép lesz, ha én hozzáfogok". 
Vad poroszló ordít a rabokra durván, 
Kezével a súlyos korbács után nyúlván ; 
Már suhint . . . és akit talál legközelebb, 
— Hófehér fürtéi szellőtől lengenek — 
Végig sújt az arcán, a vér ott kicsordul. 
A bántott szent arc a kínzó felé fordul. 
Mintha rászállt volna vérző homlokára 
A megdicsőülés fényes glóriája. 
Szelíd szép szemével kínzójára felnéz : 
„Üss fiam, üss tovább Szenvedni nem nehéz. 
Kit igaz hitéért üldöznek, gyötörnek: 
Ε romlandó testet kínozd bízvást. Öld meg. 
Itt végig hurcolván a gyalázat fáját, 
Megnyeri lelkem az élet koronáját. 
Vad üldözők dühe csattogjon felettem: 
Kősziklán épült ház ostromát nevetem. 
Isten itt is velem van, — tudom jól érzem — 
Hozzávágyó lelkem igaz sejtelmében. 
Üss, fiam, üss tovább. Hiszen te nem érted, 
Hogy míg te kínozol, én szenvedek érted, 
S mindenki javáért, az egész világért, 
Az örök Eszméért, örök Igazságért. 
A kínok közt nem jön ajkaimra átok. 
Szegény gyarló eszköz, neked megbocsátok. 
Isten itt is velem van, s ha jónak látja, 
Fáradt agg szolgáját magához bocsátja. 
Addig úgy történjék amint ő akarja. 

Üss fiam, üss tovább!" 

A poroszló karja 
Mit újra felemelt, lehanyatlik lassan, 
Durva kebelében a szív nagyot dobban. 
Nem hallott ő soha még ilyen beszédet, 
Megkapja a szivét valami igézet, 
Mondana valamit . . . s elfogja a szégyen, 
Mogorván elfordul. Elvadul szivében. 
Mely lappangott, felgyúl a jóság szikrája, 
Rég nem érzett könytől nedvesül pillája; 
Hirtelen visszajő . . . egész lénye reszket, 
Ajkához emeli a feltört agg kezet 
S bánat könye közt tör ki a szó ajakán : 
„Nem tudtam mit teszek, bocsáss meg oh atyám 



Sötét éjjeleken, ha minden csendes lett, 
Ott ül a poroszló öreg rabja mellett. 
Ha bilincsétől nem képes megmenteni, 
Igyekszik azt a hogy tudja könnyíteni. 
Munkájában segít, a mikor nem látják, — 
Beszéde előtte szent, mint az imádság. 
Sebeit kötözi, ápolja, ha beteg. — 
Kín és nyomor közt a napok csak teltenek, 
Óh erős hit lángolt a rabok szivében, 
Hogy ne csüggedjenek, 

Ámde fenn az égben 
Kiáltásaikat meghallá az Isten 
S kik nevét vallották, nem hagyta el itt sem 
Indítja szolgáját, a tengerek hősét*; 
A rabok láncait, hogy szakítaná szét. 
Lehull a durva lánc hitvallók kezéről. 
Távoznak a szörnyű siralom helyéről. 
Büszke hajójára nagy Hollandiának 
Emelt fővel buzgón énekelve szállnak, 
Nevét dicsőítvén, — örömtől zokogva — 
A kiben bíztanak eleitől fogva, 
A ki volt, a ki lesz mindig erős Isten, 
A ki megmarad az idők végeiglen. 
A poroszló szíve, bár örvend, kezd fájni, 
Öreg barátjától oly nehéz megválni. 
„Oh atyám, bocsásd meg, a mit egykor tettem. 
Ne feledj, légy boldog . . . Atyám áldj meg engem 
Az agg lelkész kezét fölteszi fejére, 
A Mindenhatótól rája áldást kérve. 
De az tovább beszél. „Ne hagyj el jó atyám ! 
Mit neked köszönök, bár vissza adhatnám. 
Bűnös, rossz voltam. Te tettél jóvá engem, 
Új világot gyújtál sötét vad lelkemben. 
Ne űzz el magadtól, óh hadd menjek veled: 
Szolgád, ha akarod, — fiad, ha engeded. 
Te agg vagy, én ifjú, erős a munkában. 
Ki ápol, ki véd meg idegen országban ? 
Hadd legyek melletted keresztül az élten . . .? 
Az ősz meghatva áll, köny ragyog szemében, — 
Boldog mosoly dereng nemes vonásiban, 
Oda nyújtja kezét: ..Jöjj hát velem, fiam!" 

Bihari Kálmán 
* Ruyter admirál. 
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A gályarab fia. 
Mazari Dániel tamásíalvi lelkész 

gályarabságban halt meg Szirakuzában 
1675-ben. Ha, Kristóf ugyanakkor Wit-
tenbergben készült a lelkészi pályára. 

Egy nagy bűne volt szegény apámnak, 
Meg is szenvedett szörnyen miatta ; 
Kimondta, hű lesz, megáll halálig, 
Mesterét: Krisztust meg nem tagadja. 

Szolgálatára önként esküdött, 
Hozzá kötötte a szive-lelke; 
S drága igéjét, e tiszta magot 
Meg nem keverve, tisztán hintegette. 

Ezért kajánul vád alá fogták, 
Mint annyi tisztes hű prédikátort, 
Akiknek hite, nemes példája 
Erős fáklyaként messze világolt. 

Biztatták, csalták dús ígérettel, 
De mindhiába akármi kincs ott. 
Verték kegyetlen, durva szitokkal, 
De mint a szikla, percre sem ingott. 

Kész rá a döntés: konok eretnek, 
Sátán zsoldjába szegődött szolga, 
Pestisként rongál népet, világot, 
Szikrányi jussa sincs irgalomra! 

És embertelen rabságra dobták, 
Vérig kínozták vad porkolábok. 
Reggeltől estig tehertől görnyedt, 
Éjjel alulról, felülről ázott. 

Sáros csatornán épült a börtön, 
Nyitott tető ád néki ablakot; 
A rab, ha fáradt s álomba merült, 
Csak falnak dőlve, állva alhatott. 

Megtört, fakó lett, magába roskadt, 
A régi testnek csak romja volt m á r ; 
De ajkán hittel, régi erővel 
Csapott fel most is a régi zsoltár. 



Aztán eladták másokkal őt is 
Sötéten zúgó nagy tengerekre, 
Láncon, latorként, éhesen, szomjan, 
Gyalog hajtották rugdalva-verve. 

Gyászba borulva rnig siratgatta 
Elhagyott nyája, árva családja, 
Nápolynál várta s magába zárta 
Az uszó bör tön: a sötét gálya. 

Nehéz evezőt adva kezébe 
Oda láncolják a kemény padra ; 
Ott éri búban este az álom, 
Ott ébred búval új virradatra. 

Kétrét hajolva hajtja a gályát, 
A fáradságtól aléldoz, reszket. 
De mihelyt lassul, csattog a korbács, 
Hogy égő nyomán a vér kiserked. 

Ám ha dühöngve bömböl az orkán 
S halálos örvény vészesen forog, 
A rémült népet ők bátorí t ják: 
Ők, az elkínzott prédikátorok. 

Szabadulásnak órája üthet, 
Szivünk szegényt már hiába várja: 
Egyik gályáról mig másra vitték, 
Holtan bukott le a föld porába. 

Arcát idelent soha nem látom, 
De áldom nevét, elomló porá t ; 
S nyomába lépek: hol abbahagyta, 
A nemes munkát folytatom tovább. 

Fölveszem én is Krisztus igáját, 
Az ő szolgája kívánok lenni, 
Bár nagy a gyászom s keserűn látom 
Mit jelent híven utána menni. 

Gonosz esztendők szakadtak reánk: 
Urak a rosszak, szenvednek a jók. 
De kínban, jajban, vértanuságban 
Dicsőbb jövőért hordjuk az adót. 
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Lesz még tavasz itt; meg lesz gyümölcse 
A hű munkának, az igaz magnak. 
Arról, amit mink most sírva vetünk, 
Egykor örömmel, dúsan aratnak. 

Börtönön, gályán, poklokon át is 
Győz, tudom-érzem, Krisztus igéje! 
Megyek, hogy küzdjek, mint apám küzdött 
S ha úgy kell, én is meghaljak érte! 

Szalay Mihály. 

ftSÉ 

Szegedi Kis István. 
Apostolnak lenni bizony 
Nem valami jó kenyér volt 
Abba az időbe' sem! . . . 
Élted sorján végig nézve, 
„Krisztusnak serény vitéze", 
Könybelábad a szemem ! 

Átalmentél annyi minden 
Küzködésen, szenvedésen, 
Hogy végiggondolni sok. 
Kicsúfoltak, megdobáltak, 
Lábod alá vermet ástak 
A pogány hatalmasok. 

Kenyeredet megmérgezték, 
Takaródat lehúzgálták, 
És kergettek szüntelen. 
Lelked mégis le nem roskadt, 
Sebeidet büszkén hordtad 
Testeden és lelkeden. 

Vitt, vezérelt, biztatott és 
Nem engedett elcsüggedni 
Rendületlen, nagy hited: 
Hogy szent az ügy, amely mellett 
Fegyveredet fölemelted, 
S a jövendő a tied! 

Nem engedett elcsüggedni 
Az igazság öntudatja, 
Mely lelkeden ragyogott. 
Hited, hazád hű szerelme 
Megacélzott, — s fölemelte 
Verejtékes homlokod 

Minden nyomod legyen áldott, 
Mi szép magyar vallásunknak 
Tudós, nagy apostola ! 
Itt és e hazán keresztül, 
Valahol csak tisztán zendül 
Krisztus evangyéljoma! 

...Oh milyen szép, milyen tiszta, 
Milyen áldott fény lehetett 
A te vezércsillagod! 
Hogy így át ezer veszélyen, 
Tépő tövis-erdőségen 
Vitt, vezérelt, biztatott! 

S haló porod míg eláldjuk: 
Hadd tanuljunk a példádon 
Csüggeni hiten, hazán; 
És mellettük rosszba, jóba 
Csüggedetlen, — férfimódra 
Megállani magyarán!! 

Szabolcska Mihály. 



Nagy idők városában. 
— Besztercebánya, 1904. — 

Hanyatlik a nap messze bérc fokárul, 
Átlát pirosló mezején szemem, 
Az Úrnak lelke elragadt. Kitárul 
A csodaképek titka én nekem. 
Megnyílt a mult. ím ott küzd hősi népem 
Való ez — óh nem csalfa képzelet! 
Köszönti lelkem, látó ihletében, 
Te ősi város, szent emlékedet. 

Ez volt a hely, hol naggyá lett a nemzet, 
Ez a szabadság büszke várfala, 
Itt a nagy Bethlen Gábor szava zengett, 
Itt volt hitünknek nagy diadala : 
Itt hozta Bécset egy hang remegésbe, 
Mely szét a földön s föl az égbe szállt: 
A lelkes ország riadó gyűlése 
Itten választa protestáns királyt. 

Itt forrtak össze egy szent érzelembe 
A haza és az evangéliom, 
Együtt a kettő lelkesülve zenge 
Benn templomokban s kinn a várfalon. 
S hatalma volt a választott királynak 
Fejére tenni a szent koronát; 
Nemesek, pórok mind mellette álitak, 
S ellen kerülte győzelmes hadát 

De hatalmán is győzött bölcsesége, 
Szerencse polcán tud lemondani; 
Hitért, hazáért biztosabb a béke, 
Ha népe vérét nem kell ontani. 
Az ellenség, bár fogát csikorítja, 
Azt nézi csak, hogy elfogadni jobb, 
Népünk javát nagy Bethlen biztosítja, 
Óh hadban nagy volt, békében nagyobb. 

Te láttad őt, nagy múltú ősi város. 
Láttad hitünknek hőseit vele! 



Mi volt dicsőbb, hogy vért, vagyont feláldoz 
A hadnak, vagy a hitnek ereje? — 
Óh minek kérdem ? Ki felelne rája ? 
Kit érdekelne hősök múltja m a ? 
Talán ha száraz csontok halmazára 
Mutatva Isten újra szólana. 

Szólna, mint hajdan szólt Ezékielnek, 
Midőn kivitte a pusztára őt, 
Hol embercsontok szétszórtan hevernek, 
Példázva régen elpusztult időt. 
Kérdé az Úr: Megélnek-é ezek m é g ? 
S a csontborított térre mutatott. 
Tőlem ha kérdné, én is megremegnék, 
S csak azt felelném : Uram, te tudod ! 

Lankadva hull le lelkem égi szárnya, 
A nap leszállt, eltűnt a jelenés . . . 
Borzongva leng körül a holtak árnya . . . 
Elfogja szívem' fázó remegés. 
Az óriások törpe unokáit 
Kell-é ma dallal még buzdítani? . . . 
Közönynyel nézik a nagy mult csodáit . . . 
Követni? . . . Könnyebb már lemondani. 

Izráel pusztul, nincs Ezékielje, 
Hogy föltámaszszon régi csontokat. 
Hitünknek nincs már Gábor fejedelme, 
Ki győzni hozna bátor hadakat. 
Elmultak ők, de ellenségünk itt van, 
Oh célja most is az a régi még, 
Csak módja lett m á s : laza soraidban 
Lappangva irt, hogy pusztul a vidék. 

Oh csak vidék már bús egyházad itt-ott, 
Hajdan az ország a tied vala; 
Honnan az Ige nemzetet hódított, 
A mesterműnek omladoz fala. 
S ki meghasonlott, aki tenni gyáva, 
így szól: „ma nincs már fegyveres hadunk" 
Éljen hitünk csak, mint ha jdan: hiába 
Tör ránk az ellen, győzők mi vagyunk. 



Mienk az Ige éltető hatalma, 
Csak az a bátor hit legyen szilárd. 
Oh biztatóan zengjen hát a dal ma! . . . 
Mint hajdan, újra az Úrhoz kiált. 
Hittel tekints a száraz csontmezőre, 
S megújul itt a régi jelenés: 
Sion ; ne csüggedj . . . tettre kelj . . . előre! 
Az Úr akarja: lesz fölébredés! 

Csengey Gusztáv. 

Győzelem. 

Te kis sereg, mely Jézus szent nevében 
Az Úr ügyéért harcba indulál, 
Adj hálát, hogy ha egy-egy ütközetnél 
A küzdelemben győztes te valál. 
Ne hidd: erő, hogy önmagadba van tán, 
S tied az érdem s a diadalom, 
Ajkad s szived csak háladalra nyíljon: 
Győzött az Úr s az evangéliom! 

Ne elbízottá, felfuvalkodottá, — 
Alázatossá tegyen a siker; 
Ne hidd: babéron fogsz nyugodni most már, 
De tudd : tovább is híven küzdni kell! 
Nincs még kivíva harcod e hazában, 
Nem tudtál győzni még sok száz bajon, 
Előre hát, a tér előtted nyitva: 
Győzzön az Úr s az evangéliom! 

A bűnt gyűlölni, a bűnöst szeretni, 
Erre tanít bennünket mesterünk; 
Míg bűnt találunk, addig munka vár ránk; 
Míg lelkek vesznek, nem pihenhetünk. 
Szemünk ha nyitva, könnyű látni akkor, 
Hogy tettre, harcra nyílik alkalom; 
Ne nézzük hát, hogy pusztul, vész e nemzet: 
Hisz él az Úr, van evangéliom ! 
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Ha mustármagnyi, gyenge kis hitünkre 
Tudott az Úr nagy áldást hinteni, 
Mi lesz, ha majd erős, törhetlen hittel 
Tudunk az Úrra föltekinteni! 
Ha hő imánk a mennyet ostromolja, 
S felel reá az égi irgalom : 
Majd akkor látjuk, hogy mi lesz az ország, 
Hol győz az Úr s az evangéliom! 

Ha minden háznál, szép családi körben, 
Olvassák együtt majd a bibliát; 
Ha fölruházva lelki fegyverekkel, 
Bocsátja ki minden anya fiát; 
Ha minden ifjú küzd a bűnök ellen, 
S szüztiszta lesz a lány, mint liliom; 
Ha templommá lesz a családi tűzhely: 
Akkor győzött az evangéliom ! 

Ha majd hiúság, élvvágy, cifra pompa 
Nem bitorolnak „jótékony" nevet; 
Ha majd a gazdag önként, szeretetből 
Nyújt a szegénynek segítő kezet; 
Ha gyűlölet s vad, őrült hajsza helyét 
Fölváltja béke, jóság, irgalom; 
Ha minden ember testvért lát egymásban: 
Akkor győzött az evangéliom! 

Föl harcra hát, hívő testvéreim, 
Öltsük magunkra lelki fegyverünk'! 
Igazmondás övezze derekunkat, 
A hitnek pajzsa védje kebelünk', 
Fejünkön az idvesség sisakával, 
Kardunk az ige, e szent hatalom: 
S megérjük majd, hogy szép magyar hazánkban 
Győzött az Úr s az evangéliom! 

Vargha Gyuláné. 
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