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Bocskai mint szabadsághős, 
(A hajdúböszörményi gyűlésen tartott ünnepi beszéd.) 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Egy kisebb jelentőségű egyén méltatása épp úgy köny-

nyebb feladat lehet egy igazi történelmi nagyság méltatásához 
képest, mint a hogy egy szelid halmokból álló kies vidék 
leírása bizonyára könnyebb egy égbenyúló hegyvidék leírásá-
nál. Bocskai történelmünk egyik legkimagaslóbb alakja, mint 
hegyóriás áll előttem, honnan tekintsem át érdemeinek magasba 
nyúló csúcsait, hogy szemléljem meg és hogy tegyem szem-
lélhetővé egyéniségének hatalmas arányait, hogy hatoljak le 
nagy lelke mélyén honolt érzéseinek kincses gazdagságához, 
hogy tegyem újra hallhatóvá honszerelme rengetegének fel-
zúdulását, hogy jelenítsem meg hithűségének mégdönthetetlen 
sziklatömegét és hogy fejezzem ki annak a keresztyén alá-
zatosságnak felséges nagyságát, melylyel magát e hegyóriás 
Ura Istene és hazája előtt porszemnek érezte, vallotta. 

Csak hivatott történetíró feladata lehetne ez. Ám az 
egyszerű, a legigénytelenebb ember is magasba emelkedhetik 
a vallásos és hazafias érzés szárnyain, ezeknek az érzéseknek 
szárnyalása alá adom hát lelkemet, hogy felvigyék a maga-
sabb szempontok étheri tisztaságába, onnan próbálom áttekin-
teni Bocskai nagyságát, s onnan kiáltok hozzátok a nagy 
elődöt ünneplő kései kor gyermekeihez, hogy azt a hálát, 
mely e kegyeletes ünnepre összehozott benneteket, sohse 
engedjétek magatokban elhalványulni, örökítsétek át maradé-
kaitokba is, mert a magyar hazának, a magyar protestantiz-
musnak hálára, ünneplésre, kegyeletre méltóbb történelmi 
nagysága nincsen Bocskai Istvánnál. 
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Tisztelt ünneplő közönség! 
Abban az időben, a melyre Bocskai közéleti működésé-

nek kezdete esik, a török hódoltság s az állami eldaraboltság 
korában, nem lehetett a nemzetnek terjeszkedő, a nemzetközi 
befolyás erősítésére törekvő imperiális politikát folytatni; meg 
kellett érni olyan politikával, mely czélpontul az elvesztett 
önállóság visszaszerzését, a szolgaság megszüntetését, a török 
kiverését tűzte ki. Ez volt akkor az egyedül lehetséges nem-
zeti politika. S ez volt a Bocskai politikája is. 

Bocskai a kitűzött czélt a török által el nem foglalt 
területeknek Habsburg-jogar alatti egyesítésével s az így nyert 
erőnek a török elleni felhasználásával akarta elérni, mert a 
török uralom meggyőzésére csak egész Nyugat-Európa lehetett 
képes, ennek erejét pedig csak a római német császárságot 
leggyakrabban viselő Habsburgok egyesíthették. Bocskai ezért 
folytatott eleinte törökellenes Habsburg-párti politikát, ezért 
vezette a havasalföldi hadjáratot a török ellen, ezért támo-
gatta Báthory Zsigmondot abban, hogy az erdélyi fejedelem-
séget Rudolfnak átadja. 

A török védő szárnyai alatt álló, annak sok támogatá-
sát élvező Erdély rendei nem értették meg ezt a politikát, a 
prágai udvarnál sokat tartózkodó Bocskait „német lelkűnek" 
nevezték, nótaperbe fogták, száműzték, erdélyi uradalmait 
elkobozták. Bocskai az igaz államférfiúi nagyság jelét adva 
tűrte az elveiért szenvedett léleksebző gyanúsításokat, ma 
pedig az erdélyi rendek akkori, később megváltozott felfogá-
sára csak azt mondhatjuk, hogy vajha sok, de legalább 
minden korszakban egy olyan „német lelkű" államférfiút adna 
nekünk a magyarok Istene, mint a milyen Bocskai István volt! 

Eljött az idő mégis, mikor Bocskai szembe fordult a 
Habsburgokkal. Mikor ezt tette, nem vált következetlenné, azt tette 
csupán, hogy a folyvást szeme előtt tartott ideált, a nagy, 
önálló, alkotmányos, nemzeti Magyarország eszméjét a vál-
tozott viszonyok közt változott eszközökkel szolgálta tovább. 
Mikor látta, hogy politikai alapgondolatát éppen a Habsbur-
gok alkotmányellenes törekvései részéről fenyegeti a lég-
im minensebb veszély, attól fogva a külön erdélyi fejedelem-
ségre törekedett, hogy ez a birodalmi politikát követő Habs-
burgokkal szemen a nemzeti önállóság biztositékául szol-
gáljon. S hogy a nemzeti önállóság gondolatát a király is 
elismerje, fegyverre kelt, még a törökkel is szövetkezett ellene. 
Ettől fogva Rhédey Ferencznek, későbbi legkiválóbb hadvezé-
rének mondása jellemzi legjobban a Bocskai politikáját, a 
„német lelkű" Bocskay politikáját: „Valahol mi magyar e 
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széles világon vagyon, egygyé kell lennie és a németre kell 
támadnia". 

Elébb azonban a német támadt. Rudolf elérkezettnek 
látta az időt a magyar alkotmány nyílt és végső megsemmi-
sítésére. Mi sem természetesebb, mint az, hogy ezt a lelkiisme-
reti szabadság elkobozásával kezdette meg. A hol a hatalom 
jogokat akar elkobozni, elsősorban mindig a gondolatnak, a 
lelkiismeretnek szabadsága ellen indul, jól tudván, hogy ezzel 
a jogoknak, az egyéni és közszabadságnak, az alkotmánynak, 
a nemzeti öntudatnak gyökerét irtja ki. így függ egymással 
össze a nemzeti és a vallásszabadság. 

Nem lehet e kettőt élesen elválasztani a Bocskái sze-
replésében sem. Nem véletlen volt az, t. ünneplő közönség, 
hanem a politikai és vallásszabadság szoros egybefuggéséből 
származó körülmény, hogy Rudolf egy alkotmánysértő tény-
nyel, egy önkényes törvényczikkelynek corpus jurisunkba való 
becsúsztatásával akarta a protestantizmust elnyomni s hogy 
a protestantizmus ekkép történő elnyomását viszont az alkot-
mány teljes megtörésére kívánta felhasználni; nem véletlen, 
hanem az összes szabadságjogok testvériségéből folyó termé-
szetes eredmény, hogy Magyarország alkotmányának legerő-
sebb védőbástyája századok óta a magyar protestantizmus és 
hogy jövőben is alkotmányunk támadói legtermészetesebb és 
legelszántabb ellenségüket elsősorban mi bennünk, magyar 
protestánsokban fogják feltalálni. 

Bocskai tehát az alkotmánynyal együtt megtámadott val-
lásszabadság védelmére az önvédelem legutolsó pillanatában, 
mikor már a király hadai ő ellene vonultak, mikor már maga 
és nemzete iránti mulasztás lett volna a további késedelem, 
fegyvert fogott. 

T. ünneplő közönség! Nagy jelentősége van a Bocskai 
felkelésének, mert igen nagy eredményeket ért el. de a leg-
nagyobb horderőt, a legtávolabbi jövőre is kiható jelentőséget 
— nem tehetek róla — én még sem az elért eredménynek, 
hanem annak az elhatározásnak, magának annak a ténynek 
tulajdonítom, hogy — kardot rántott. Ez által lett ő a leg-
első magyar szabadsághős, ez által adott példát a későbbi 
korok szabadsághőseinek, ez által mutatta meg, hogy a 
magyar igaz vitézi nép, szolgajáromba nem hajtható, kezébe 
fegyvert csak a legvégső elkeseredés ad ugyan, de a leg-
végső elkeseredés kezébe mégis csak fegyvert ad. A kardra-
kelés ténye örök érdeme és dicsősége lenne Bocskainak akkor 
is, ha sikerre nem vezettet volna. Jogszerű tény volt ez, ezzé 
tette az akkor még egészen érvényben volt aranybulla tételes 
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intézkedése és a létükben megtámadott nemzeteknek az a 
minden aranynál tisztább, minden bullánál erősebb és minden 
időben érvényben lévő természetes joguk, hogy megtámadó-
jukkal szemben úgy védik magukat, a hogy lehet 

De abból a széttagolt, elgyengült nemzetből ugyan hon-
nan vehette az erőt a nemzeti függetlenséget kivívó eredmé-
nyes felkeléshez? 

Nem felekezetért, nem osztályért, nem szeparált érde-
kekért harczolt, mindenek jogának védelmére kelt, fegyverre 
szólította hát a haza minden fiát, gazdagot, szegényt, katho 
likust, protestánst, főurat, köznemest, jobbágyot, sőt még 
azokat is, a kik jobbágyok sem voltak: a hajdúkat. Álljunk 
meg itt egy kissé, t. ünneplő közönség, kik voltak a hajdúk ? 

Bujdosó, földönfutó, minden nélküli emberek, úgy a 
nemesek, mint a jobbágyok soraiból, a kiket az akkori ször-
nyű viszonyok, törököknek, idegen zsoldosoknak kegyetlen-
kedései mindenüktől megfosztottak s csak puszta életük 
maradt meg. Ezrével kóborolva járták be az országot, dol-
gozniok nem lehetett, élniök pedig kelletett; a megélhetésnek 
rájuk nézve egyetlen módjához fordultak tehát: fosztogattak 
s Bocskai legnagyobb diplomatája, IUésházy szerint „a meg-
támadott vidékeket úgy hagyták vala, mint a szedett szőllőt". 
A társadalom kitaszított alakjai voltak, törvényen kívül álltak, 
bárki büatetlenül irthatta őket. 

És én mégis azt mondom, t. ünneplő közönség, hogy a 
hajdúknak emlékezete előtt levett kalappal álljunk meg. A 
kiket a társadalom kitaszít kebléből, — azok mindig ellensé-
gei lesznek a társadalomnak, — ez örök törvény. Nem azért 
dúlt a hajdú, mert csak ahhoz volt kedve, hanem azért, mert 
másként nem tehetett. Ezrek és ezrek nem pusztulhattak el 
önkéntes éhhalállal. Élt az ő lelkükben is az elvesztett tűz-
hely szelíd emléke, a tönkrement családi boldogság édes 
sugallata, az elhagyni kényszerült otthoni vidék ismerős képe, 
a mindennapi munka boldogító jutalmának vágya, élt még 
ennek a hazának szeretete is, a melynek ők hálával igazán 
nem tartoztak. A honszerelem mindeneket felülmúló erejének 
bizonyságára nincs is még egy olyan példa a világtörténe-
lemben, mint azoké az útfélrevetett magyar hajdúké. 

Minden azon fordult meg akkor, hogy a hajdúk melyik 
részre állanak. Jól tudta ezt a királyi hadak vezére is. Deb-
reczent és Nagyváradot igérte nekik szabad prédára, ha Bocs-
kait leverni segítenek. Jól ismerte a helyzetet Bocskai is, de 
ő mit ígérhetett volna nekik egyebet, mint hazájuk és lelki-
ismeretük szabadságát. És a hajdúk Bocskai mellé állottak. 
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„Nem akarunk — úgy mondák — nemzetünk hóhérai lennia. 
A kik az őket kitaszított társadalom ellen oly vad kegyetlen-
séggel tudtak küzdeni, a létében veszélyeztetett nemzet ellen . 
fegyvert fogni képesek nem voltuk. Fegyvert fogtak, de a 
nemzet védelmére. Szétverték Barbiánó hadait, a császári 
hadsereget kiverték az országból, majd Ausztriát dúlták a 
hajdú vitézek, egyes elkalandozó csapataik a császári kertekig 
felhatoltak s magát „Bécsországot" is fenyegették. 

Ti a jelenkor gőgös szobatudósai, kik pompásan beren-
dezett irószobáitok kényelmes zsöllyéiről, tudománytok minden-
hatóságában bizakodva a honszerelem hiábavalóságát hirdeti-
tek; és ti is annyi.ezeren, a kik munkás kezetek becsületes 
fáradtságának méltó díját nem mindig nyerhetve el, keserű-
ségtekben a haza megtagadóinak valljátok magatokat: óh lás-
sátok meg a kerek föld és minden idők legszerencsétlenebb 
proletárjainak, a sorsüldözött magyar hajdúknak példájából, 
hogy a haza fogalmát kiirtani, a honszerelmet eltörülni nem 
lehet, mert ez* lényünkhöz tartozik, sőt erkölcsi lényünk leg-
szebb kincse ez s a nagy, a döntő elhatározások pillanatában 
önszeretetünknél is nagyobb erővel hat reánk , . . 

Bocskai pedig a hajdúk által kivívott' győzelmei tetőpont-
ján békét akart és békét kötött. 

Azt hiszem, t. ünneplő közönség, minden magyar ember 
lelkében, most bizonyára itt e teremben egybegyűlteknél is 
felmerül a gondolat: helyesen tett-e így Bocskai? Bizony mind-
annyian felsóhajtunk az addig és azóta is elszenvedett sok 
méltatlan sérelem nehéz emlékei alatt: hej, ha nagy Bocskai 
István ott a császári kerteknél nem állította volna meg dia-
dalmas hajdú vitézeit, hej, ha fejére tette volna a nemzeti 
királyság koronáját! De ha igaz ítéletet akarunk mondani, az 
érzelmeket el kell választani az ész szavától. Meghányták 
vetették ezt a kérdést Bocskai környezetében is, de a közel 
múltból a Szapolyai-korszak tanulságai, a jelenből a területi-
leg és politikailag szétszakított, katonailag elgyengült, elsze-
gényedett, — osztály és felekezeti harczok által dúlt nemzet-
nek kétségbeejtő helyzete, — a jövőből a tőrök és német 
egymás közötti. Magyarország háta mögötti kibékülésének gon-
dolata s az ekként előálló helyzet veszélyének kilátása egy-
aránt a békét javasolták. Ezeket gondolta ineg Bocskai bölcs 
lelke. Nem akarhatott nemzeti királyságot úgy, hogy esetleg 
pünkösdi királyság legyen. Ezért felelte a hajdúknak, a kik 
királylyá mindenáron őt akarták választani, mint a kitől nem-
zetük szabadságát leginkább várhatták: „Mire való volna a 
szabadság, ha országunk nem lészen hozzátf. 
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Bocskai tehát békét kötött. Hogy küzdelme és béke-
kötése mit hozott a magyar protestantizmusnak/ azt az imént 
hivatott szónok ihletett ajkairól hallották önök. Hát politikailag 

'mit vívott ki Bocskai? 
Egy történetirónál azt olvastam róla, hogy „nemzetét 

visszaadta önmagának", s most, a midőn küzdelmei eredmé-
nyeinek egybefoglalására csupán egy pár pillanatom van, — 
gondolataimat e jellemző szavakhoz fűzöm. Jellemzők e sorok, 
mert a Bocskai fellépése előtti magyarság nem volt már nem-
zet, — a Bocskai küzdelmei, a béke utáni magyarság pedig 
újra nemzet volt. 

A nemzet ugyanis, t. ünneplő közönség, épp úgy testi 
és erkölcsi alkatrészekből álló lény, mint az ember. Állam-
terület és államnépesség, e kettő együtt alkotja a nemzet-
testet, a terület a csontrendszer, — a népesség a hús és 
vér rendszere, az alkotmány a különféle szervek összhangzatos 
és egyensúlyos összefoglalása, a nemzeti öntudat pedig, ez az 
így egybefoglalt szervek működésének megindító és fentartó 
ereje, ez az Isten lényéből kapott szikra, ez az, erkölcsi tar-
talom, ez a lélek, ez maga az élet. 

Bocskai fellépése előtt a nemzettest a külső és belső 
feloszlás jeleit mutatta már. Mint a hullán a hollók, varjak, 
úgy osztozkodtak már rajta idegen hatalmak. Az államterület 
törökhódoltsági, királyi és erdélyi részre osztva, a magyarság 
mindeniken csak gyéren elterjedve, s a valóságban egyiken 
se gyakorolva intéző hatalmat, osztály- és felekezeti harczok-
ban egymást irtva, a folytonos török foglalások s a királyi 
részeken nagymérvű idegen telepítések és jószágadományo-
zások által fokozatosan kisajátítva. 

Bocskai a nemzettestet erősítette meg, midőn a zsitva-
toroki békével a további török foglalásokat, a bécsi békével 
az idegen telepítéseket s idegenek javára szóló jószág-
adományozásokat meggátolta, midőn a hajdú-telepítésekkel 
elhagyott vidékeknek magyar lakosságot adott, midőn a három 
területen élő magyarságot egységes érzelmi és szellemi közös-
ségbe vonta össze s a béke áldásaival olyan erőgyűjtésre 
képesítette, hogy majdan a területi egység visszaállítására is ' 
ereje legyen. 

Nem volt akkor nyugodt és fejlődés képes nemzeti 
életet biztosító egyensúly a nemzettest alkotmányos szervei 
között, nem volt a politikai, társadalmi, katonai, gazdasági 
tényezők közt a nemzet sorsára befolyás gyakorló külhatal-
mak kőzött. 

Bocskai a békefeltételeknek diplomácziai részével egyen* 
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súlyt hozott létre a tényleges birtokállomány alapján ama két 
világbirodalom — a török és német — között, melyek bár-
melyikének túlsúlya a magyarság létérdekét veszélyeztette 
volna. Az alkotmányjogi s belpolitikai békepontokkal egyen-
súlyba hozta a király és nemzet hatalmát, kikötvén, hogy a 
király személyesen csak belföldről s onnan is csak magyar 
tanácsosok meghallgatásával s csak magyar tisztviselők közre-
működésével kormányozhatja az országot; egyensúlyba hozta 
a megfogyatkozott magyar hadi erőt az országban levő idegen, 
zsoldos katonasággal, utóbbiaknak — a végbelieket kivéve — 
az országból való kitiltásával; egyensúlyozta az ország tanácsá-
ban az egyenlő számban való közreműködés kikötése által a 
polgári és világi elem befolyását; nivellálta a vallásszabad-
ság beczikkelyezésével a felekezeti kérdések háborgó hullám-
zását, a hajdúnemesitésekkel a megfogyatkozott köznemesség 
s a nagyszámú hatalmas főurak közötti aránytalanságot, a 
béke közgazdasági áldásaival a nemzeti vagyon megoszlása 
körül mutatkozott nagy különbségeket. 

De hiába a test épsége, a szervek virtuális képessége 
az összhangzatos működésre, ha nincs hajtó és szabályozó 
erő, ha nincs lélek. Bocskai küzdelmei kezdetén a mohácsi 
vész óta annyit szenvedett magyar nemzetből éppen a lélek 
tüze volt kialvó félben, maga sem hitte már, hogy az elkerül-
hetlennek látszó véget elkerülheti; épp az által'tette Bocskai 
hazájának a legnagyobb szolgálatot, hogy a nemzettest szer-
veibe a felkeltett nemzeti öntudat által lelket adott, a mikor 
az elgyengült, megfogyatkozott, önbizalom nélküli, haldokló 
nemzetet fegyverre és ezáltal életre hivta, a mikor az alvó 
nemzethez a régi dicsőség varázsos emlékének és a honfiúi 
kötelesség parancsának felidézésével kiáltotta: „Magyar, ne 
hagyd magad!0; a nemzetet immár biztos prédának tekintő 
ellenségnek pedig kardok csörgésével és ágyúk dörejével 
adta tudtára, hogy: „Ne bántsd a magyart!" 

íme, t. ünneplő közönség, ez a Bocskai-felkelés eredményei-
nek esszencziája, — igy értem én azt, hogy Bocskai „a nem-
zetet visszaadta önmagának". 

De, t. ünneplő közönség, Bocskaiban megvolt a legelsőbb 
rendű államférfiúi tulajdonság is: az előrelátás. Tudta, hogy 
nem elég a békét megkötni, annak megtartását biztosítani 

A bécsi békében kivívott jogok és előnyöket minden 
lehető erkölcsi és intézményi biztosítékokkal körülbástyázta. 
Amazokról a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt nem 
szólva, ezek közül is csak Erdélyt és a Hajdúságot említem 

is kell. 
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meg. A különálló erdélyi fejedelmeség elismertetésével gondos-
kodott, hogy ez a maga hadi erényeivel, erős magyarságával, 
még erősebb protestantizmusával és mindennél erősebb nemzeti 
hagyományaival a királyi Magyarország alkotmányi ós vallás-
szabadságának védővára legyen A hajdúságot pedig mint 
ennek a várőrségnek előre, a mezőségekre küldött őrszemét 
telepítette* ide. Történelmünk a bizonysága, hogy Bocskai 
sem Erdélyben, sem hajdúiban nem csalatkozott. 

Tisztelt ünneplő közönség! Végzete a magyar nemzet-
nek, hogy csaknem minden nagy történelmi alakját korán veszíti 
el. Ez a végzet sújtott bennünket Bocskai kora halálával is. 
A miknek megvalósításában életének oly korai vége meg-
akadályozta, nemzetéért aggódó lelke mindazt végrendeletébe 
lehelte bele, a jövendő generáczióknak adott bölcs tanácsok 
formájában. 

Nem lehet e végrendeletet belső meghatottság nélkül 
olvasni. Kiérzik belőle, hogy igazi nagy ember csak jó ember 
lehet. Magáról, kinek pedig beteg ágyát egy hálás nemzet 
könnyező szeretete vette körül, mint „szegény, bűnös, méltatlan 
féreg"-ről szól. Utolsó gondolatai Istenéé, hazájáé, egyházáé. 

De megemlékezett végrendeletében — királyáról is. 
A kivel egykor szemben állott, most," az élettől való meg-
válás pillanatában, arra kéri, hogy vele szemben „szivéről 
minden keserűséget vessen el". Hűsége jeléül a török császár-
tól kapott paripáját hagyja királyának, talán éppen azt, a 
melyiken a király elleni harczokat vezette egykoron. íme a 
„lázadó" Bocskai hűsége! Eljön-e valamikor annak elismerése, 
hogy királyukhoz leghűbb alattvalók a magyar felkelések 
vezérei voltak, mert á nemzet jogait védelmezve a király 
jogainak forrását védelmezték meg ? Eljön-e valamikor ennek 
az elismerésnek rég óhajtott kora? Az a Bocskai-szobor, 
mely országunk szívóben fennkölt királyi elhatározásra áll, 
mintha megengedné azt a reményt, hogy talán . . . valaha . . .?! 

Nagy Bocskai István emléke iránt első sorban ti tar-
toztok hálával hajdú hősök ivadékai. Mikor Isten szabad ege 
alatt, pompázó napfényben, pacsirta szavát hallgatva művelitek 
a világ legáldottabb rónaságát, gondoljatok e tartozástokra, 
el ne feledjétek, hogy áldott határaitokat és a mi ennél is 
becsesebb, hazátok és lelkiisméretetek szabadságát nagy Bocskai 
Istvántól kaptátok; legyetek mindig oly hívek, oly méltók 
emlékezetéhez, mint az Ő alatta és ő utána lefolyt szabadság-
harczokban voltatok s mint a midőn — Bocskai legszebb 
álmának beteljesedésekor — Buda visszafoglalásánál a leg-
vitézebb hajdúval, Petneházyval elsők voltatok a várfokon. 



B O C S K A I M I N T 6 Z A B A D 8 Á G H Ö S . 3 7 5 

És mindannyian, kik magyarok vagyunk, ápoljuk kegye-
lettel emlékezetét. Nemcsak a hálaérzet kívánja ezt, hanem 
a helyzet ugyanazonossága is. Mert 300 év nagy idő, de ma 
300 évvel Bocskai halála után épp úgy az állami önállóság, 
nemzeti lét, alkotmány-védelem, fajfentartás, király és nemzet 
közötti összhang nagy problémái előtt állunk, mint egykor 
Bocskai nemzedéke állott. 

Bocskai töprengő lelke mintha előre látta volna ezt! 
Végrendeletében rámutat arra az állandó erőforrásra, melyből 
nemzetének fiai minden időben erőt meríthetnek a nemzeti 
lét küzdelmeihez. Ily állandó erőforrásul a honfiak egyet-
értését jelöli meg. „Visszavonással — úgymond — nagy 
birodalmak is elromlanak, viszontag az egyezséggel kicsinyek 
is nagyra emelkednek". 

T. ünneplő közönség! Gazdag örökség ez a végrende-
leti tanács. Becsüljük meg. Húzzon szét bár bennünket száz-
féle érdek, legyenek bár óhajaink, felfogásaink még annyira 
eltérők, ne feledjük, hogy egy összetartó kapocs mégis van 
közöttünk, az, hogy magyarok vagyunk, testvérek, mert fiai 
a legtöbbet szenvedett nemzetnek. Ezt a Bocskai által lel-
künkre kötött egyetértést ismerjük kötelességünknek s akkor 
magyar emberhez illő önérzettel mondhatjuk el, hogy annak 
a nagy szívből fakadt végrendeletnek becsületes végrehajtói 
vagyunk. 

Dr. Körössy Kálmán. 
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