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Az Isten — közvetlenségből ki-
hangzó szó hirtelen —fényoszlop a
nikodémuszi Sötétségben . . . és, az
egyetemes Sötétségben.

Szemek vakulnak; sziporkás gon-
dolatok pernyére fosztanak; nagy
elszánások kinos 'tehetetlenségbe
merevednek. Pőrére vetkezett a lé-
lek: meztelensége, didergő bénult-
ság; ereje-vesztettsége, a nagy láza-
dások pokoli keserve. Nincs közön-
sége, hogy megértse-emelje vagy,
megneértse s gázoljon rajta. Teg-
napja sincs a hivatkozásra, az indo-
kolásra . . .

Csak Mostanja van .. . !
Csak Istene van . . . I
Meri szólt az ür ... !
Most szólt. .. !

Ki hallja a Szót? Kire omlik rá
.Fény? Ki hangosodik, ki fényese-
~dik Tőle? — A hangoskodók, a
fényeskedök ... ? A Révbe-futók
vagy érkezettek . . . ? — A nagy
dühödések lázaiban tántorgók, rö-
geszmék bilincseiben vergödök . . ?
Mámorosok vagy Józanok . .. ? —
Sikeresek vagy Vesztesek? ...

Mindegy ...111
Semmiből teremtetni: újra . . . !
Semminek lenni: Isten előtt. .. !
Minden ez, ez a Minden . .. !

„Oh, nyomorult, foglyok . . !
Istenhez kiáltsatok!
Nagy bizodalomban,
reménységben legyetek.
Azki kézbeadott, majd az:
megszabadít..'.!
Szemetekkel meglátjátok!"
(Szegedi Kis István 1566.)

Az újjászületés szabadsága ez; a
teljes rabságban. Nem szól példának-
tanulságnak. Lehet-e példázni-tanul-
ni-tanítni: sebek fakadsását, ég-föld
szakadását . . ? — Csak élni lehet
e z t . . . élni a rabságot és a szabad-
ságot. Ország —• nép teste szagga-
tását é ln i . . . az egyetemes gyötör-
tetést . . . s az Istenhez — kiáltás
szabadságát. . . !

S inegjön-megjött a kiáltó Szó!
Századok mélyéből szakadt föl:
ösi-új megszólalás. Nem tételekkel-
terhes, de er övei-teljes, nem meg-
győzésről beszél, hanem a mindent-
elkezdésröl. A vak-sötétben világos
minden, és mindent ki kell mon-
dani . . és a Kimondás: születés .. !

Nincs gátoló-közvetitö elhatáro-
lás: ég s föld között. Minden: a
Mondanivaló. A kimondás elfojt-
haíailan ereje zsoltároztatja prédi-
káltatja: a Szót .. . Uj temploma az
ég Sátora s ereje lebírja a véres-
parázsló - üszkös valóságot. Szólják
a Kiszólítottak, kik Mélységekből
jöttek: egy nép leikéből, melynek
sírja megnyílt, 'hogy megnyíljék
számára az . . ég.

„Az sok romlásoknak országát"
járják; „az íertelmes bínök mögval-
lásának" törik útját; látva-láttat-
ván „az kevélyek aláhaji - gálásá-
ban . . . az szegények felemelésében,
az haragvó .... az kegyelmes Isten
egyedülséges dicsőségét. . . '."

Az egyetemes magyar töredelem-
ixek e Krisztusban közvetlen meg-
szólalásából épül Isten országa: a
romokon és a sírokon - a Semmi-
ből. A mindent - kezdés szabadsága
ez „mindeneknek az ö nyelveken":
Sztárai, Magyari, (Bornemisza, Dé-
vai, Szegedi Kis, Erdösi Sylvester,
Méliusz-Juhász, Károli, Szenczi

Molnár. . . magyar nyelvén.. . a
'Balassién.... „az mii nipünknek
beszídivel..."

S ez a Szó: harcos, kemény.
Nyers-kiméletlen őszintesége éles
villám a Sötétségben.. Zord erö, a
zord időben. Magasba szökkenő
morajló —• vajúdó valóságokból,
és -egyszeriben bizonyság és bizo-
nyosság. Nép-zsoltárja ez: éke a ci-
comátlanság; dallam-vonala egye-
nesen - meredek: fölfelé, és amit az
égre fest, az a magyar élet gyökeré-
ből sarjadott. Keservegyásza, felúj-
jongó ünneplése: mindmegannyi
hang és szin, ahány a megszólalás.

íme a szabadság: az Istennek
ajánlás személyes szabadsága.

„Az igaz ember hitből é l . . . ! "

Hivök szabad hite szolgált az
Igazságnak: alkotó szellemiséget
szabadított fel, amely az össz-ma-
gyarság szellemi, életének éltető —
fenntartó —• nevelő: legjellegzete-
sebben állandó ihlető ereje lett.

S lett tiszta tudománya ás; lettek
intézményei; megvalósított erkölcsi-
séget, jellemet; formált történelmet;
indított s táplált-táplál irodalmat,
művészetet.

Legbensöbb s állandó magatar-
tása: az együvérendeltségböl, az
együtt - létezésből látni - értékelni,
•miind. az emberiséghez, mind enma^
gához - magyarságához való viszo-
nylatait.

Az Istenhez - visszatalálás teljes
élménye nemcsak a szellem mun-
kálkodására nyit végetlen tért, de
eleve össze függésben élőnek láttat
sajátlagosságokat: mindenha az
Alkotó dicsőségének szolgálatára-
dicsöítésére rendelteknek.

A reformáltatás vagy reformáló-
dás nem uniformizáltatás vagy uni-
formizálódás. Az öröm-üzenettől
örömre-gyúlt szivek nem engedel-
meskedhetnek valamely futósza-
lagra-vétel törvényszerűségeinek,
éppen úgy .mint ahogy nem lehet-
nének én-érdemektöl fényesek sem.

A Krisztushoz térés: fölszabadu-
lás a szolgálatra, szabadság és
ajándék.

„Kegyelmezek annak, akinek
kegyelmezek..."

A személyes Isten szól szemé-
lyesen. A kisistenek és nagyobb-
istenek nagy térhódításának kor-
szakában még személyesebben; a
féligazságokból szított gyűlölködés
túlteljesitöinek csak annál kizáró-
lagosabban; a dantei-méretű, egy-
más húsátvérétszándékát falóknak
még kiméletlenebbül; hatalmi-tézi-
sek ólomköpenyét -hordozók talpai
alatt még égetőbb parázzsal; az
újra s újra keményedös Fáraó-
mániás sziveknek, csak annál ke-
ményebben; a számonkövetelöknek
még kérlelheíetlenebbül; a szófor-
gatás boszorkánymestereinek még
vakítóbban; az Istent-gúnyolóknak
még gúnyoltatóbban; a kiábálós-
kirohanós hetvenkedöknek még to-
rokra forrasztóbban; az áldozat ér-
demével cifrálko dóknak: minden
érdemet elhamvasztó teljes Dicső-
séggel . . .

E személyes szótól induló imád-
kozó szót meghallja az Ur! — Nem
hallják meg a falak, mert a Fal tör-
vénye az, hogy merev legyen, és
közönyös legyen, és visszapattan-
tós legyen; nem hallja one.g az ön-

biztonság, mert a Biztonság tör:

vénye az, hogy önmagával legyen
eltöltve; nem hallja meg a felelőt-
lenség, mert a Felelőtlenség, tör-
vénye az, hogy süket legyen; nem
hallja meg a részvétlenség, mert a
Részvétlenség törvény az, 'hogy ki-
merüljön abban, amit testi szemek-
fülek befogadni képesek; nem hallja
meg az eleve-ítélö szándlék, mert az
Elfogultság törvénye az, hogy mág-
lyáinak tüzet újra táplálhassa . . .
Nem hallják és nem hallhatják meg
sem a kisistenek, sem a nagyobb-
istenek, mert Törvényük az, hogy
az Ur Trónusa felé és föléje törje-
nek, csak még elvakultabban, csak
még megsiketültebb mohósággal, le-
hessenek és legyenek „a harag
edényei . . ." az Oe teremtő hatal-
mának teljes kiábrázolódására.

Az imádságot meghallja az Ur !
(Csak az Imádságot hallja meg!
'Nem földrajzi helyek szerint, de

mindenütt.
iNem Tegnap vagy Holnap, de

M o s t . . . !
Nem én-igazságok szerint, de az

Ö személyes-Igazság "voltában. Nenr
céljaink szerint, de Céljai szerint.
Nem törvénynek engedve, de föl-
tétlen Ur létében,. Ezért függ kizá-
rólag Tőle, hogy meghallgatja-e?

Az imádság maradéktalan-föltét-
len alárendelés a Kegyeimesnek
vagy Nem-kegyelmezönek. A Tőle
való rettegés elrettent minden más
félelmeket, hogy szerethessük öt.
Az ö ereje mozdíthat hegyeket s
országokat, s leronthat bennünk is
kiterjeszkedett erőket. Előle senki
el nem futhat, mert viszi 'magában
egész önmagát: a felelősséget is . . a
felelőtlenséget is . . . mindenfajta
érdemtelenségét.

S meghozza e látást is: az imád-
kozás: nincs ment ség, csak súlyos-
bító körülmények vannak, csak ter-
helő adatok vannak: nincs más
összehasonlítási alap, csak az ö
mértéke.

Mikor, hogyan és mit rombol s
mit teremt újra: az ö hatalma ez is.
Hogy kik az igazak, és kik a nem-
igazak: az ö végezése ez is. Hogy
kik szenvednek-örvendnék Krisz-
tusban és kik szenvednek - örven-
deznek szenvedelmeikben, ezt is ö
látja csak. Hogy kik szenvednek
többet, (még-többet vagy a legtöbbet,
hogy kiknek rabsága valóságos
gályarabság vagy mártiromság, ezt
is csak ö minősítheti; a versengők
versengenek, az imádkozok pedig
imádkoznak: imádkoznak-e a ver-
sengők, amikor versengenek? Imád-
koznak-e az ítélkezők, amikor ítél-
keznek?

Az imádkozásra nekünk van
szükségünk, s nem az Istennek,
mert „i;em azé, aki akarja, sem nem
azé, aki fut, hanem a könyörülő
Istené!"

Isten lenne-e az Isten, ha nem
így lenne ? Lehetne-e „Hozzá"
imádkozni, ha alkudozni lehetne
Véle? Kérdéseket feltenni, és rekla-
málni?

„Mondja-e Készítmény a Készí-
tőnek: Miért csináltál engem igy?"
— Bizonnyal nem mondhatja: ezt
sem.

íme, innét indul, s idejűt vissza
a Jézusi szó.

„Szükség nektek újonnan szület-
netek!"

Taszítás ez vagy Vonzás?
Kegyelem.

Mindenható örök Isten!

De különös a világ! Milyen kicsi
a bizalma Istenben és mennyire a
saját kívánsága szerint kívánja szó-
lásra bírni az embert! De erötelen
a test és de hatalmas az ördög!
Milyen lendülettel dolgozik e világ-
nak az apostolai és bölcsei által!
A világ a széles utón halad, ahol a
hitetlenek járnak és csak azt veszi
észre, ami nagy, hatalmas, szembe-
ötlő. Ha csak erre gondolnék, már
végem volna, hiszen elhangzott az
ítélet.

Oh Isten, én Istenem! Légy ve-
lem ennek a világnak az okoskodá-
sával és bölcsességével szemben.
Te egyedül cselekedj, Neked kell
cselekedned! Nem az én ügyemről
van szó, hanem a Tiédröl. — Ugyan
mit számitok én, mit érek én a vi-
lágnak e hatalmas uraihoz, fejedel-
meihez képest? De a Te ügyedről
van szó, a Te igaz ügyedről Uram!
Segíts meg, örökkévaló, hűséges
Isten! Nem támaszkodom senki em-
berfiára, mert mindaz hiábavaló-
ság. Mindaz ami test, test az, és
elmúlik, elhull.

Oh Isten, Isten! Nem hallasz en-
gem, halott vagy? Nem, Te nem
halhatsz meg, csak elrejted előlem
orcád. Nem Te választottál ki en-
gem? Nemde én magamtól sohase
szálltam volna szembe ilyen hatal-
mas urakkal? Oh Istenem, jöjj se-
•gitségeiisre a Te szent Fiadnak a
nevében, aki erőm és paizsom né-
kem; erősíts meg a Te Szent-Lel-
keddel!

Uram, hol vagy? hol rejtőzöl?!
Jövel, jövel! En magam szívesen itt
hagyom az életemet, mint egy bá-
rány, mert igaz ügyről, a Te ügy-
edről van szó és én sohasem aka-
rok megválni Tőled. Dőljön el a
Te nevedben minden! A világ még
akkor sem fog tudni eröszakot ten-
ni lelkiismeretemen, ha ördögökkel
van tele. Es ha testem, a Te alko-
tásod, a Te kezeid munkája, össze
is kell, hogy roskadjon, lelkem a
Tiéd, a Te tulajdonod és Hozzád
tartozik mindörökké. Ámen.

Oh Istennem, segíts meg engem!
Ámen.
Luther imádsága a wormsi diéta

(1521.) idején.
(Luther esténként,' fennhangon

szokott imádkozni. Ezt a szokását
I a wormsi birodalmi .gyűlés idején
is megtartotta, ahol V. Károly csá-

I szár jelenlétében kellett álláspont-
íját, illetve a reformációt megvé-
I denie. — Az imádság szövegét Fé-

lix Ktthn: Luther cimü munkája
első kötetének 511-12 oldaliaról
vettük. A szerző szerint a szöveg

i minden bizonnyal hitelesnek te-
kinthető.)

„A görög nyelvnek alapos megis-
merésével kezdték megismerni az
Uj-Szöveíséget is, amelyet szintén
görög nyelven irtak az apostolok.
Ebben a könyvben volt elrejtve a
reformáció. Istentől ihletett lelkek,
akiknek lelki szomjúságát a világias
egyházi vezetők, főpapok és pápák
nem tudtak kielégíteni, most ittak
az örök életnek vizéből, amelyből,
aki iszik, meg nem szomjúhozik.
Megismerték ezek a látnoki lelkek,
hogy Krisztushoz és Istenhez . . . a
szív töredelmével, a lélek tisztasá-
gával, és gyermeki bizodalommal
kell közeledlni. S amikor erről meg-
győződtek, lehetetlen volt, hogy
ami igaz azt ne szólják, és előállott
1517-ben Wittenbergben Luther,
majd Zürichben Zwingli, kevéssel
később 1536-ban Genfben Kálvin,
hirdetvén Istennek hamisítatlan
igéit.

Főképpen Zwingli és Kálvin
visszavezette az egyházat arra az
ősrégi tiszta alakra, amilyen volt a

keresztyénség, megindulásakor.
Ezért reformáció ennek a mozga-
lomnak a neve; mert a reformáció
latin szó, azt jelenti, hogy vissza-
alakítás visszaalakítás az egyház-
nál arra az életerős, hitben szilárd,'
istentiszteletben egyszerű, jellemben
tiszta formára, amilyet az öskeresz-
tyéneknél az újszövetség előadása
szerint találunk.. .

A református vallás.
Éppen abban van a reformáció

jelentősége és gyökere, hogy Krisz-
tushoz, az evangéliumiban hirdetett
és lelkekben szállást vevő Krisztus-
hoz vitte visza az 'embereket. Egy-
bekapcsolta őket azzal a lelki kö-
zösséggel, amely a Szentlélek kitöl-
tése után az apostolok köré sere-
geit. A mi református vallásunk
nem Kálvinnal kezdődik . . . , hanem
kezdődik az első pünkösd ünnepé-
vel. .. .

Szentirás.
Mi reformátusok, hit és erkölcs,

tekintetében egyedüli forrásnak a
Szentirást ismerjük el mindenféle
hozzáadás vagy belőle való elvétel
nélkül. A Szentirás Istentől ihletett
és teljesen elegendő az idvességre
tartozó dolgokban: nem szükséges
hozzá sem hagyomány, sem semmi
más . . bizonytalan származású irat.

Egyedüli közbenjáró.
Imádkozni csakis a Szenthárom-

ság egy örök igaz Istenhez lehet és
szabad. Egyedüli közbenjárónk pe-
dig az Ur Jézus Krsztus, aki az
Anyaszentegyháznak a Feje, és
aki által igazgat a Mennyei Atya
mindeneket.

Vallás-szabadság.
Az Evangélium szellemétől vezet-

tetve Erdély az összes államokat me-
gelőzte, amikor 1568-ban teljes val-
lásszabadságot hirdetett, megelőző-
leg szabadságot adván az evangéli-
kus (1557) és református (1564)
vallás követőinek. Ezek a reformá-
tus alapelvek magyarázzák azt is,
hogy hithös elődeink nem engedték
az ország jogainak csorbítását.
lí604-ben az önkényes fejedelmi
rendelkezés által s Bocskai vezér-
letével fegyvert fogtak. Amikor pe-
dig a bécsi feékével a vallásszabad-
ság is az ország törvényeibe iktat-
tatott, ettől fogva, annak megsérté-
sét is, mint az alkotmány megtá-
madását tekintették. Bethlen Gábor,
I. iRákóczi György és a későbbi
szabadsághösök ezért a vallássza-
badsággal kiegészített alkotmány
biztosításért harcoltak . . ."

Dr. Erdős Károly.
Gályarabok.
I. Lipót elhatározta a protestán-

sok kiirtását. 1674-ben törvényszék
elé idézték az összes protestáns pa-
pokat és tanítókat, összesen 336-ot.
A vád ez volt: részvétel a király
elleni lázadásban; cimborálás a tö-
rökkel; a római katolikus egyház
ócsárlása. A vádlottak hiába bizo-
nyították be ártatlanságukat, vala-
mennyiökeí halálra Ítélték: ijeszté-
sül. Nem sokkal később u. i. kihir-
dették (előttük, hogyha áttérnek
vagy kivándorolnak, vagy lemon-
danak papi hivatalukról, akkor a
király megkegyelmez nekik. Kilenc-
venketten nem voltak készek sem
hitüket, sem hivatalukat, sem hazá-
jukat elhagyni. E hitvallókat bör-
tönbe vetették, éheztették, korbá-
csolták. Negyvenegyet -egy év múl-
va útnank indították Nápolyba, és
ökeí egyenként ötven aranyért gá-
lyarabokként eladták. Hatan bele-
haltak szenvedéseikbe. Kilenc hó-
napi szenvedés után Ruyter Mihály
holland tengernagy szabadította ki
őket. A tengernagyot egy nagy
győzelme után ki akarták tüntetni.
Ekkor ö ezt mondta: „Adják ne-
kem azoknak a magyar testvéreim-
nek életét, akik hitükért szenved-
nek vártanuságot a gályákon."





veieiKoen. jvmyeii igazi „reiui nia-
ció" történt ott, ahol ilyen nyilván-
való jelek beszélnek!

Hogy a lelki megújulás mennyire
valóságosan áthatja az életeket,
hadd említsünk meg egy példát.
Ismeretes, hogy Déldunántúl népé-
nek állandó égető kérdése volt: az
egyke. Már az 1949-es hivatalos
egyházi jelentések szerint, az itteni
egyház-megyékben hosszú évtize-
dek után az élveszületések száma
-először haladta meg a halálozások
számát. Igen, Isten Szent Lelke
nem csak a „lelket", de az egész
embert is megújítja! „A régiek el-
multak, imé újjá lett minden."

Mindezeket elolvasva, tudod-e
kedves Testvérem, mikor ünnepelsz
az idén is, itt a szabad világban,
igazán reformációt? Ha találsz va-

WLL clZ.Ui.clll ÖZ.1VCUCL
otthoni szeretteink és a mi közös
Urunknak és hálát adsz azért a
kegyelméért, hogy Ö ma sem ha-
gyja magára az övéit. Söt inkább
csodálatosan megújítja a halál ár-
nyékában élőket. Ha mindent el-
vesztenének is, mi csak kedves
vesztenének is, ami csak kedves
volt nekik, — megtalálják az egy-
etlen drága kincset: Öt magát, a
vigasztalások Istenét!
. Utána kérheted, hogy folytassa
tovább népünkben az „új reformá-
ciót", terjedjen el minél szélesebb
rétegekben.

Végül pedig könyörögj Önmagá-
dért. Vajha Téged is megújítana az
Ur, Aki talán a Te otthoni csa-
ládtagjaid életében is oly csodála-
tosan munkálkodott. Egyházi Pál.

Reformáció.
1517 október 31-én szegezte ki

Luther Márton ágostonrendí szerze-
tes a wittenbergi" vártemplom kapu-
jára 95 vitatételét. Evvel az ese-
ménnyel vette kezdetét az a mozga-
lom, melyet összefoglaló névvel re-
formációnak nevez a történelem.
Nyomán megmozdult először Né-
metország, később az ©gesz Európa
vállalva a küzdelmet a hit és á
Szentirás központi jelentéséért a
maga vallásos életében.

Azokban az országokban, .mely-
ekhez a reformáció első századai-
nak történelme fűződik, ma romok
között .menekülttáborok gyűjtik
magukba azokat, akiket kiűzött ott-
honukból a politika sok kegyetlen
jelszava és még kegyetlenebb ökle.
Emberek népesitik be Európa és a
többi földrészek országútjait, akik
előtt új élet felépítésének nehéz fe-
ladata áll. Mögöttük mind nagyobb
messzeségbe vész az „otthon", me-
lyről csak az álmok beszélnek még,
mig körülöttük egy „más" világ a
maga életét és követeli tőlük a hoz-
zá való alkalmazkodást. Ilyen kö-
TÜlmények között mindenki számá-
la az első feladat az anyagi alapok
biztosítása. Evvel együtt jelentkezik
azonban egy másik probléma is: a
világkép megtartása és ujjáalkotása
a változott körülmények között, az
•eltűrt szenvedések és a változott
szellemi hatások nyomása alatt. Ha
az otthon után újra és újra felkel
hennünk a sóvárgás, ez nem csu-
ipán egy többé-kevésbbé szilárd
anyagi biztonság utáni vágy, hanem
egy világ után is, amely a miénk
volt és a miénk marad, s amelylen
mindennek megvolt a századok so-
ián kialakult helye és jelentése. Egy
új világban gyökeret verni éppen
ezért sokkal több, mint gazdasági
önbiztositás. Jelent: ez az abban
való elhelyezkedés; a világkép te-
kintetében is. Ez azonban nem tör-
ténhetik meg az újonnan talált
puszta lemásolásával, hiszen a má-
solt dolgok a másoló igazi tulaj-
donává soha nem válnak. Ez a kö-
rülmény első-sorban azt a felada-
tot rója mindenkire, hogy a maga
élete szellemi alapjai felett újra
eszmélkedjék.

Ez annál jelentősebb feladat, mi-
vel az egész emberiség hatalmas va-
júdásban van.

ÍA krízissel egyben az abból ki-
vezető utak is adva vannak és min-
den út kezdetén ott. állanak annak
apostolai, akik kérnek, menjünk ve-
lük. Utunk apostolok hívogató
szavai között folyik és éppen ezért
hitbeli állásfoglalást követel tőlünk.
Mert a világkép a hiten épül fel.

A változások, az azokkal járó
szenvedések mindenkit befelefordu-
lásra kényszerítenek. Fel kell, logy
vetődjék minden keresztyénben
ilyen fordulópontokon a kérdés:
hogyan is állok én a keresztyén-
seggel szemben? Ha erre a válasz
csak annyi: jó református, jó •egy-
háztag, jó magyar voltam és akarok
lenni, akkor meg kell mondanunk:
ez nem elég. jézus. Krisztus elsősor-
ban nem ezt kéri tőlünk, hanem azt,
hogy megtérjünk őhozzá személy
szerint egyenként a magunk dönté-
séből. Ez az első és elengedhetetlen
követelmény és ez a reformáció
igazi értelme és feladata. Személy
szerint külön kell igent mondanunk
erre a kérdésre, újra és újra olyan
körülmények között, amelyek kö-
zött éppen vagyunk: a menekült-
táborokban, vagy valahol egy uj-
életkezdés verejtékezésében. Ha
azonban az igent kimondtuk és en-
nek következményeit vállaltuk, adva
van az alap, melyen állva —• bárhol
legyünk is — megtartjuk magunkat

Isten szövetségében. Evvel együtt
adva van az is, ami által megtalál-
juk kapcsolatunkat azokhoz is,
akikhez az új világban Isten keze
vezetett. Nem a nemzeti elkülönül-
ésben, amely az egyik embert a
másiktól — minden jóindulat elle-
nére is — többé-kevésbbé elzárja,
hanem a Jézus Krisztusban vetett
hitből fakadó szeretetben, mely min-
denkivel egybeköt.' Mindez ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy
magyar voltunkat megtagadnánk,
sokkal inkább azt, hogy az abban
adott értékeket mások számára is
gyümölcsözővé tesszük és a mások
szellemi értékeiből magunk is épü-
lünk.

A megtérés döntéséből azonban
egy további feladat is fakad. Az t. L,
hogy tájékozódjunk, miként adjunk
feleletet mint keresztyének az élet
felvetődő kérdéseire keresztyén
életünk felépítése folyamán. Ha a
keresztyén theológiával foglalko-
zunk egy kissé, mindjárt érthetővé
válik számunkra például a külön-
böző protestáns egyházak közötti
különbség. — Amely otthon nem
volt oly éles és sokszínű, mint nyu-
gaton — s amely sok testvérünk
számára nehézséget jelent új hitbeli
otthona megtalásában. Ilymódon
azonban öntudatosabb lesz a ma-
gunk hite is, minél gyakrabban
szembesítjük avval, amit mások hir-
detnek. Ezt a feladatot mindnyá-
junknak vállalnunk kell éppen azért,
mert egyházunkban nincsenek dog-
mák a római katholikus értelemben.
Az egyetemes papság egyháza va-
gyunk, ennek minden kockázatával
és minden feladatával. Különösen
nagy segítséget jelent a tájékozódás-
ban az, hogy az emigrációban
szinte mindenki megtanul egy-két
világnyelvet. Miért ne használnék
fel ezt szerzeményt egy ilyen fon-
tos cél érdiekében?

iMi, hazánktól messze került, ú;
otthont kereső magyar reformátu-
sok nem mulaszthatjuk es ezt a re-
formációt a magunk életében. Meg-
térés Jézus Krisztushoz és ennek
világnézeti következményeiben való
lemérése, ime ez az a reformáció,
az a megújulás, melyet Isten kér
tőlünk ma különösen, midőn meg-
próbáltatásoknak vetett alá csak
azért, hogy meglássuk: Ö milyen
nagyon szeret bennünket.

„Te, óh Istennek embere... kö-
vessed az igazságot, az istenféíel-
met, a hitet, a szeretetet, a békes-
séges tűrést, a szelidséget. Har-
cold meg a hitnek szép harcát,
nyerd el az örökéletet...!" (I. Tim.
6:11, 12.)

Tóth István.

Szerkeszti: Dr. Zayzon Sándor.

A R A D !
iMi mindent juttatsz eszünkbe, ha

kimondjuk nevedet. Először büszke,
nagyszerűen megépített vára voltál
a magyar önvédelemnek, azután
börtöne, majd vesztöhelye lettél'
szabadsághöseinknek. Virágzó vá-
rosa voltál a magyar kultúrának,
hogy az első világháború békediktá-
tuma megfosszon életlehetőségedtől.

Október 6-án lelkünk és elménk
feléd fordul, mint a magyar szabad-
ság és élniakarás hős mártírjainak
vérétől megszentelt hely felé.

Kik a mártírok? Kik minden 'ere-
jüket, munkájukat, életüket egy
nagy és szent eszmének állítják a
szolgálatába és-ha kell-vérükfcel
tesznek tanúságot annak igazsága
mellett, amiért küzdöttek. Az Isten-
től kapott legszentebb és legtisztább
emberi jogok védői és harcosai és
mindig a sötét, ezeket lábbaltipro,
könyörtelen, íboszuállo önkény ál-
dozatai. Haláluk minél meggyalá-
zóbb akar lenni, annál örökéleteta-

Ismerd meg önmagadat.
Pál: iRómabeliekhez irt levél 7.

' 14-^25.
Pál: Korinthusbeliekhez irt levele

15. 45-49.
Szeretett keresztyén.magyar Test-

vérem! Olvasd illő áhítattal és figye-
lemmel a megnevezett Szent Hely-
eket és akkor ezek, mint reflekto-
rok világítják meg a Te' emberi mi-
voltodat.

Az Ur porból vette testünket és
szellemét lehelte belénk, ezért ket-
tős törvény uralkodik rajtunk: a
megelevenített porból lett húsnak
és vérnek a törvénye és a belénk
lehelt isteni szellem törvénye.

Ezért az igaz keresztyén ember
élete belső küzdelem, hogy melyik
törvény szabjon irányt földi életé-
nek. A hit által elnyerhető kegye-
lemtől függ, hogy melyik szerint
tudunk élni és ez dönti el azt, hogy
milyen lesz saját életünk és emiber-
társainhhoz való viszonyunk.

A vértől és az ember indulatától
született emberen ezeknek a tör-
vénye is uralkodik és ez a törvény
erős, mert bennünk él, tagjainkban,
csontunkban, velőnkben. Ez a tör-
vény viszi az első Ádámot az Ur
akaratával való szembehelyezke-
désre, ez a törvény vezeti Kaki ke-
zet a testvérgyilkosságra, mert en-
nek a törvénynek hatása alatt az
ember azt cselekszi tehetetlenül,
amit gyűlöl. Ezért kell minden igaz
keresztyénnek kétszer születnie:
először testtől, azután víztől és le-
iektől.

Az első törvény írja életünkbe a
könnyelműséget, a könyörtelensé-
get, gyűlölködést, kapzsiságot, önr
hittséget, dölyföt és az Isten elleni
lázadozást, melyek itt a földön ha-
sonló érzelmeket váltanak ki ve-
lünk szemben embertársainkból és
reánk Isten haragját és a megpró-
báltatásokat.

A második törvény parancsa, a
szeretet két nagy parancsa. Ezek-
nek teljesítése az élö forrása az
Istenbe vetett mélységes hitnek és
a Vele szemben való .gyermeki en-
gedelmességnek. S az embertár-
sainkkal szem ben való igaz keresz-
tyéni magatartásnak, melyről így ír
Pál apostol a Rómabelíekhez irt le-
vele 12. részében: A szeretet kép-
mutatás nélkül való legyen. Iszony-
odjék a gonosztól, ragaszkodjék a
jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás
iránt gyöngédek, tiszteletadásban
egymást megelőzök legyetek
Örüljetek az örülökkel és sírjatok
a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon
indulattal legyetek Senkinek
gonoszért gonosszal ne fizessetek.
Ha lehetséges-amennyire rajtatok
áll-minden emberrel békében élje-
tek. Magatokért bosszút ne álljatok.
Az első törvény erős, mert testünk-
kel született és húsunkban és vé-
rünkben él, a második az isteni
szellemmel belénk oltott erkölcsi
törvények alapján a lelkiismeret
hangján szól hozzánk. Ez a hang
távolról jön, tiszta, de csendes, a
földi élet morajló küzdelmében ne-
hezen érthető, söt elnémitódik, mert
meghallására képtelenek vagyunk.

Kedves Testvéreim! bizonyára
voltatok már sok templomban.
Vannak külsőleg gyönyörűen felé-
pítettek, valóságos építészeti műre-
mekek. Elragadtatva nézi szemünk

mindaddig, -amíg meg nem kezdő-
dik benne az istentisztelet. Ekkor
jön a nagy csalódás, mert nem lehet,
vagy csak egyes pontokon lehet
tisztán hallani az imát, éneket, az
igehirdetést. Valami zavar. Zavarja
a falakról visszaverődő visszhang.
Igen, az építőnek mindenre volt
gondja, csak arranem, hogy a temp-
lomnak csak egy hivatása van hogy
Isten igéje hirdetésének a megszen-
telt hajléka legyen.

Van egy templom az elrabolt Er-
dély fövárosában-Kolozsvárott-a
Farkas utcai öreg templom. Ebben
tisztán lehetett hallani az Ur sza-
vát, mert az avatatlan kézzel végre-
hajtott restaurálás előtt a szószék
könyöklőjére tett zsebóra ketyegé-
sét meg lehetett hallani az egész
templomban.

•Istennek sok elrejtett titkos tem-
ploma van, mert-ez kellene legyen
minden igaz keresztyén embernek a
szive és lelke. Ez a templom épül a
születéstől a sírig, s a lelki öntudat-
ra ébreidlés pillanatától kezdve a
földi építőmesterei mi magunk va-
gyunk. A templom külseje a test-
ünk, mely az anyag törvényszerű-
sége alatt áll, s igy uralkodnak
rajta a test törvényei, szentélye a
szív és lélek, 'ahol felhangzik min-
dig lelkiismeretünkön keresztül az
Ur szava, ha döntenünk kell csele-
kedeteink felett.

Ha életünkben uralkodók a test
törvényei, mert azok győztek a mi
belső küzdelmünkben, akkor oly-
anok leszünk mint az a templom,
mely földi szempontból .gyönyörű,
csak épen az Ur szavát nem lehet
benne hallani.

IHa hittel kért kegyelem folytán
a Megváltónk tanításai érvényesül-
nek a mi életünkben, a mi belsőnk-
ben hordott templomunk hasonla-
tos lesz az elrabolt ősi magyar kál-
vinista istenhajlékához, melyik kül-
sőleg is szép a maga egyszerűségé-
ben, de benne mindig és mindenkor
hallatszani fog az Ur szava.

Nehéz küzdelmet, lemondást je-
lent és önmagunk legyőzését kí-
vánja az Isten törvényei szerint való
épitömunka, dle-ha véghez tudjuk
vinni-egy csodálatosan felemelő bol-
dogságot ad, mely hasonlatos ahhoz,
amit egy turista érez, ha kifáradva,
átizzadva, talán felsértett lábakkal
is, éhesen, de felér a tetőre és eléje
tárul az addig nem látott, csak hir-
bÖl hallott csodálatos panoráma.
Elfelejt minden nehézséget és felu-
jong a lelke.

Ez a hrc és annak megállása, az
igaz keresztyéni élet, s aki megállot-
ta, az az igaz keresztyén.

Ha az ige fényénél figyeljük az
emberek életét, azt látjuk, hogy a
magát keresztyénnek nevező vi-
lágunkban olyan kevesen vannak,
akikről ez elmondható. Nézz körül.
Ünnepnapokon tele vannak a tem-
plomok, nagy ünnepeken istenszol-
gái kevesen vannak a sakramentu-
mok kiosztására. A jelenlevők min-
denike mélységesen megsértődnék,
ha azt mondanád neki, hogy nem
jó keresztyén. Milyen kevesen van-
nak pedig közöttük a lelkiszegé-
nyek, akik magukat mindig bűnös-
nek érzik, akik soha sincsenek me-
gelégedve önmagukkal és sóvárog-
nak Krisztus után. Milyen kevesen
vannak a könyörülő szamaritánu-

sok és akik úgy élnek, amint azt
Pál apostol tanította.

De mily nagy azoknak a száma,
akik úgy imádkoznak, mint a fari*-
zeus, hálát adok Néked Uram, hogy
nem vagyok olyan nyomorult, mint
a mellettem térdeplő. Igen azt hiszik
ök a hibanélküliek. Hányan van-
nak, kik megszokásból elmormol-
ják az imát, ott ülnek testileg, de
lelkűk talán ugyanabban az időben
valami nagyon is földi érdekeket
szolgáló dologgal foglalkozik, me-
lyet az istentisztelet után kell elin-
tézniök. Titokban megnézik az órá-
jukat, nem kell-e vajon menniök,
megvárhatják-e az istentisztelet vé-
gét? Mellüket verik, de nem bün-
bánatból, hanem öndicséretböl:
nézzétek, ki vagyok én! Mit tettem,
mit fáradtam? Aztán folyik ajkuk-
ról a panaszkodás, hogy mások nem.
ismerik mindazt el, ellenkezőleg
semmittevéssel vádolják őket. Pa-
naszkodnak, mert saját lelkiismere-
tük előtt önigazolás, ha elhagyják
istenházát beszédjük közönséges, söt
káromkodás. Szeretetről beszélnek,
s a legalattomosabb bosszúállók
tudnak lenni. Élénken él még egy
példa emlékezetemben, mikor autón
együttmentem valakivel, aki csak
embertársai megsegítésének él állí-
tólag és - hogy óriási befolyását és
hatalmát igazolj a-háromszor kimu-
tatott, nézd ezt az embert is én tet-
tem lehetetlenné, mett mert elle-
nem mondani valamit!

Kedves Testvéreim, ha látjuk és
szenvedjük a mai élet nyomorusá-
gait, ne lázadjon szivünk Isten el-
len, hanem nézzünk önmagunkba,
ott találhatjuk meg mindennek az
okát. Istennek megmentő és boldo-
gító akarata van a világgal és az
emberiséggel szemben, megmutatta
az utat a próféták és Szent Fia ta-
nításain és példáján keresztül, de
az ember nem tudta és nem tudja
megérteni. Nem. tudta és tudja
megérteni, hogy épen teremtetése
által, a lélek adományozása által
magához emelte.az Ur és részesévé
tette az Ö akarata beteljesülése
munkájának. Eléje irta a nagy pa-
rancsot: ismerd meg tenmagadat,
törekedj Belém vetett törhetetlen
hittel legyőzni magadban a bün
törvényeit, akkor segíteni foglak in-
gyen kegyelemből a Szent Fiam
áldozatáért, hogy a küzdelemben
diadalt arathass.

Kedves Testvéreim! földi és tul-
világi boldogságunk feltétele, hogy
belső harcunk, amely egyszersmind
életünk nagy próbatétele is, diadal-
lal végződjék, hogy Istennek ben-
nünk elrejtett titkos temploma úgy
épüljön fel, hogy abban az Ur sza-
va mindig és mindenhol hallható
legyen.

Vigyázzatok, hogy Jézus tanításai
szerint éljetek ugy sarját egyéni éle-
tetekben, mint a közösségi életben
és imádkozzatok bensőséges hittel
Istenhez az Ö erőt adó kegyelméért,
melyet megad mindenkinek, aki
igaz hittel és bizalommal kéri.
Ámen. dr. u. Z. S.

dobb lesz, mert a gyalázat és az
ártatlanvér azok fejére hulla vissza,
akik a tettet elkövették. Megismét-
lődik a Pilátus előtti jelenet: az Ö
vére rajtunk és utódainkon. Tettük
következménye előbb vagy utóbb ö
reájuk sújt le.

A szabadságáért küzdő magyar-
ság legyőzhetetlen volt, míg végre
a gyűlölettől elvakult, 'tehetetlen
hatalom felidézte a keleti rémet, az
apokalipszis lovasainak hadát és tu-
dott találni oroszvezetö magyarokat
is. így foljtatott vérbe egy újjászü-
letni akaró nemzet szent lelkesedése.

Görgey Paskievics előtt tette le a
fegyvert, ki tábornoki és katonai
becsületszóval biztosította a hősie-
sen küzdő magyar tábornokok és
honvédeik számára a büntetlenséget,
az amnesztiát.

A becsületszó nem tartott meg,
kelet 'Leviathanja szembe került ké-

söbb a boszuállo hatalommal,h ogy
hetven évvel később elnyelje azt a
hatalmat, amelyiknek 1849-ben segí-
tett a szabadságharc elnyomásában.

Azután megint ötven évet fordült
az idökereke. A cári Leviathan az
Antikrisztus szolgálatában álló, min-
den emberi jogot, szabadságot és
kultúrát elnyelni akaró vörös ször-
nyeteggé változott. A földi érdekei-
ben megsértett és mindent saját ma-
ga hatalma alá hajtani akaró erők
megint felidézték a szörnyeteg szel-
lemét. Megint voltak, akik hitték,
hogy ki lehet egyezni vele. Hiába
hullott a magyar mártírok és hősök
vére a Kárpátmedencében, a magyar
szabadság elveszett, a nép rabszol-
gaságba sülyedt vagy szétszóratott,
de vele együtt elbukott a nyugati
keresztyén népek kultúrájának, sza-
badságának a biztonsága is. Magyar-
országot nyugat Istentől rendelt vé-

dőbástyáját, önkezével rombolta le
Nyugat, s ma kétségbeesetten szer-
vezkedik, hogy megmenthesse ma-
gát a mindent elnyelni akaró vörös
rémtől.

Aradi Tizenhármak, mi a Ti már-
tírhalálotok nagy tanúsága a ma-
gyarság, az Istentől honfitársul ren*
delt népek és az egész világ szá-
mára?

Ha olvassuk neveiteket, képvisel-
ve közöttük nemcsak a magyarság,
de a közös hazául rendelt Kárpát-
medence minden néjp.e és nemzeti-
sége. Amíg együtt küzdöttünk kö-
zös akarattal, a poklok kapui sem
tudtak diadalt aratni felettünk, de
amikor a kígyó csábitószavának en-
gedve más-más utakon kerestük a
boldtagulásí, sorsunk megpecséltete-
tett. Ez következett be nemcsak
Ii849-ben, hanem az első és a máso-
dik világháború után is, csak a meg-



vei elienKezneic. JN-eKunK kozos itiaza
rendeltetett, hogy annak örizöi és
művelői legyünk, mivel vetkeztünk
a rendelés ellen, mint az első em-
berpár, mi is kiüzettünk a nyomó-
íuságba, mint ök. !Ha ezt a megpró-
báltatások súlya alatt meg tudjuk
érteni, boldogan élhetünk együtt az
Istentől kapott szabadságban, nyu-
galomban és a szó nemes értelmében
vett 'emberekként. Ha nem tudjuk
megérteni, sorsunk a közös rabszol- j
gaság, pusztulás és halál.

iDe a világ nagy népei is megta-
nulhatják, hogy amit Isten alkotott,
azt kicsinyes emberi érdekből, em-
beri elgondolásból lerombolni nem
szabad. Mi történt az első világhá-
ború után? A Kelet-és Középeuro-
pa nyugalmát biztosítani, tudó bás-
tyát lerombolták könnyelmű kezek.
Keletkezett egy politikai légürestér,
mely játékszere lett a földi hatalmi
törekvéseknek. A felrobbantott
bástya romjai még egy darabig ál-
lottak, mint égfelé nyulo, segítsé-
get kérő és figyelmeztető kéz ujjai,
hogy aztán földdel egyenlővé tegye
a felszabadító képében tetszelgö/
nőket meggyalázo, embereket rab-
szolgaságba hurcoló és az 1919-ben
történt legyözetésért bosszúért lihe-
gő vörös rém.

IMa sokan gondolkoznak 'egy uj
bástya felépítésén, de-ha az nem
Isten akarata szerint fog felépülni-
romfoa fog dőlni, mint a babiloni
torony, maga alá temetve az újra
sarjadö életet és megteremtve az
egymást megérteni nem tudó népek
khaoszát.

dr. u. Z. S.

1849. október 6.
Arad

Kivégeztetett a magyar szabad-
ságharc 13 honvédtábornoka:
Kiss Ernő, golyó által;
Aulich Lajos, kötél által;
Damjanich János, kötél által;
Nagy Sándor, kötél által;
Vécsey Károly kötél által;
Török Ignác, kötél által;
Lahner György, kötél által;
Knézics Károly, kötél által;
Pöltenberg Ernő, kötél által;
Leiningen Károly, kötél által;
Schweidel József, golyó által;
Dessewfy Arisztid, golyó által;
Lázár Vilmos, kötél által;

„ . . . De még ennyi véráldozat
sem elégítette ki a bosszúszomjat.
Battyáni és a tábornokok kivé-
geztetése után a polgáriakra ke-
rült az újabb s o r . . . " (Horváth
Mihály egykorú feljegyzéséből).

remién uavozio vers neiyeir:
írta: ARANY JÁNOS

Edwárd király, angol király
léptet, fakó lován:
„Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A welszi tartomány
Van-e ott -folyó és földje jó
Legelőin fii kövér?
Használt-e a ;megöntözés:
A pártos ihonfivér?
S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt
Mint akarom, s mint a barom
Melyet igába hajt?"
•—• „Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Welsz:
Földet, folyót, legelni jót
Hegy-völgyet benne lelsz.
S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta Sire!
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir"
Edwárd király, angol király
Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment
és néma tartomány.
Montgomery á vár neve,
Hol aznap este szállt

-Mon.go.mery, a vár ura
Vendégli a királyt.
Vadat és halat, s mi. jó falat
Szem-szájnak ingere
Sürgő csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh.
S mind, amiket e szép sziget
ételt-italt terem
S mind, ami bor, pezsegve forr
Túl messzi tengeren.
„Ti urak, ti urak! hát senki sem
koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak! Ti welsz ebek!
Ne éljen Eduárd?
Vadat és halat, s mi az ég alatt
szem-szájnak kellemes,
azt látok én: de ördög itt
belül minden nemes.
Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?
Hol van ki zengje tetteim
Elö egy welszi b á r d . . . ! !"
Egymásra néz a sok vitéz
A vendég welsz urak:
Orcáikon mint félelem
Sápadt el a harag.
Szó bennszakad, hang fennakad
Lehellet megszegik
Ajtó megöl fehér galamb
ösz bárd emelkedik.
„Itt van király, ki tetteid
elzengi!" mond az agg,
s fegyver csörög ihaló hörög
amint húrjába csap:

„Mert vannak betűk, amik nem
hallgatnak.. Sorok, amikben jajki-
áltás „égzengés, gyászharang hang-

Széchenyi István:
1857.

A Nagy Szatírából.
„Ha valami ezred esküvését meg-

töri, decimálják, és ezt elérthetni.
Egész ezredet azonban, bár a leg-
sötétebb tettért, egytöl-egyig, kivé-
tel nélkül levágni, kiirtani, ily gon-
dolatra legjobb kedviben még Néró
sem bukott. Rebellió alkalmával
5—6, bár százat lenyakaztatni-még
ezt is elérthetni, de ily vérontás
után, kivált ha megtört a feltáma-
dás, tüstént be kell következni ál-
talános amnesztiának, és ha ez be-
következik, alkalmasint jó sikerrel
fel lehetet volna kíáltni. „Felejt-
sünk!" De ez senkinek sem jutott
eszébe vagy inkább szivébe-és hinc
illae lacrimae; mert minden csepp
vér, mely példaadásra nem szüksé-
ges és lesújtott ellenszegülés után
öntetik azon bosszuló gyilkosnak
fejére száll, ki ily iszonyaínak szer-
zője. — E tekintetben hogy folytak
1848 után a dolgok, mikor már tök
életesen le volt verve a nemzeti fel-
gyulladás és csak itt-ott reszkettek
még elvágott véres tagok, és a vi-
lág iszonyodására annyi jeles egyén
hurcoltatott vesztöhelyre, mint e

világon sehol és soha ezelőtt —
valljon volt e általános amnesztiá-
ról szó. Igen és csak erről volt szó,
és pedig nemcsak az osztrák biro-
dalomban, hanem egész Europában-
csak egyetlen egynek szájába nem
akart jutni e kis, milliókat megbol-
dogító szavacska-és ezen száj Fe-
renc Józsefnek incostestahilis tulaj-
dona-akkor húsz éves volt, az élet-
nek azon favens korában, mikor a
közönséges embernek szíve még
dobogni szokott, és rothadásnak
még nem indult. Valóban még
messze viheti!... A császár hallga-
tott és amnestia helyett, egytül-
egyig mind üzöbe vétetett sine ex-
ceptione, kinek nagyobb bűne nem
is volt, mint az, hogy a rebelliót
véletlenül megszagolta. — Minda-
zok, kik segítséget hoztak a musz-
ka cárral bölcs Jellasicsot ideértve,
pedig mint kinyomott citromhéjjak
ganéjra hajíttattak. .. Minden em-
ber kimondhatatlan örömére, asz-
szonyi angyalt kapcsolt a császár
magához, és azt hitte nagy és kicsi,
most megindul szíve, és most tán
ki fogja mondani ezen oly sok kí-
nok közt várt szót: „amnestia . .."
De ö hallgatott. Megáldotta most
az ég gyönyörű leány magzattal, de

l e reitea ezi Kiraty!
Levágva népünk ezrei
Halomba, mint kereszt
Hogy, sírva tallóz, aki él:
Király! Te tetted ezt."
„Máglyára el! igen kemény,.. ."
Parancsol Eduárd —
„Ha! lágyabb ének kell nekünk."
—• S belép egy ifjú bárd.
„Ah lágyan kél az esti szél
Milford öböl felé;
Szüzek siralma, özvegyek
Panasza nyög belé.
Ne szülj rabot, te szűz!
anya: ne szoptass csecsemőt..."
S int a király. S elérte még
A máglyára menőt.
De vakmerőn s hivatlanul
Előáll harmadik:
Kobzán a dal magára vall,
Ez ige hallatik:
„Elhullt csatában a derék —
No, halld meg Eduárd:
Neved ki diccsel ejtené,
Nem él oly welszi bárd!
Emléke sír a lanton még ^-
No halld meg Eduárd:
átok fejedre minden dal
Melyet zeng weíszi bárd". •
„Meglátom én!" —•
S parancsot ad
Király rettenetest:
„Máglyára, ki ellenszegül •
Minden, welsz énekest." , .
Szolgái szétszáguldanak
Országszerint tova.
Montgomeryben így esett
A 'híres lakoma. —• —
S Edwárd király, angol király
Vágtat fakó lován:
Körötte ég földszint az ég
A welszi tartomány.
Ötszáz bizony, dalolva ment
Lángsirba welszi bárd
De egy se bírta mondani
Hogy: éljen Eduárd.
„Ha, ha! mi z ú g ? . . . mi éji dal
London utcáin ez?
Felköttetem a Lord-imajort
Ha bosszant bármi nesz!"
áll néma csend; légy szárnya bent.
Se künn nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
Király nem alhatik!"
„Ha, iha! elö síp, dob, zene!
Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
A welszi lakoma.. . "
De túl zenén, túl síp-dobon
Riadó kürtön át:
ötszáz énekli hangosan
A vértanúk dalát.

zik! Sorok, mik a posztóval bevont
dobok hangján dübörögnek."

J ó k a i Mó r

ö mindegyre hallgatott, és ez alatt
folytak mindég a soha megszűnni
nem akaró üldözések és investigá-
tiok, nagyrésze a felingerlett ma-
gyaroknak akasztófa és éhhalál
közé .állítva, desperátiobul és az
amnesztiára hiába várván, elvégre
rablóvá gyilkossá lön-mig egy má-
sik magzattal ajándékozta meg öt a
sors, mely kisded már születésének
kezdetén használtatik a felvett fur-
fangpoliiika következtében, mint
csábító szer. „Gizellának" keresz-
telik és magyar leányzót állünak
melléje-mert úgy hiszik, a magyar
elég ostoba, ily horogba csípni-és
amnestia helyett ily nagy és felette
becses pótlékot örömittasan elfo-
gadni; —• most pedig — mind ezen
atyáskodó fogások után, mi már-
már kínos kacajra gerjeszt, még
azon komédiára is kényszeríti a
romlásnak indult hajdan erős ma-
gyart, hogy Európának szemfény-
vesztésére, pesti és magyarországi
útja alkalmával, örömét, jó kedvét,
megelégedését tárja ki torka és
egészsége megszakadtáig... 5 vall-
jon ki oly merész vagy inkább oly
szemtelen azt állítni, hogy mindaz,
mit most elősoroltam, szórul-szóra
nem igaz? .."

a Harangszó csatlakozásával
A Szétszórtságban Élö Magyar
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A reformáció főbb adatai.
Ii521-iben volt a wormsi birodalmi

gyűlés, melyre V. Károly német-
római császár megidézte Luthert —•
kit időközben a pápa kiátkozott —,
hogy adjon számot tetteiről. Luther
Húsz János tragikus példájától —•
kit 14ll5-ben a konstanzi zsinat ha-
lálraítélt s elevenen megégettek-
nem engedte visszarettentetni ma-
gát, megjelent Wormsban s az ak-
kori keresztyén világ hatalmasai
előtt nemhogy nem vonta vissza
tanait, hanem bátran kijelentette:
„Itt állok, másként nem tehetek,
Isten engem ugy segéljen!"

1531-ben, a kappeli sikon halt
hősi halált a mindössze 47 éves
Zwingli Ulrich zürichi reformátor

az evangéliumi keresztyénség ellen-
ségei ellen vívott harcokban.

1536-ban, Baselben irta meg a
harmadik nagy reformátor, az akkor
mindössze 27 éves Kálvin János
legnagyobb életmüvét: A keresz-
tyén vallás rendszere címmel.

Az L55O-es években jelentkezik a
svájci reformáció hatása is hazánk-
ban, főként a tiszántúli Tészeken
a zwingliánus Kálmáncsehi Sánta
Márton reformátor munkássága ré-
vén. Ezt követöleg, ugyancsak a
század közepe táján már a kimon-
dott kálvini irányzat is terjedni kezd
s hamarosan egybeolvadt a zwing-
liámus irányzattal.

1567-ben volt a debreceni zsinat,
mely a legnagyobb magyar refonmá-

ben bíró volt egy idegen-testület, Mindegy akárki vére, csak meleg
melynek tagjai senkit, de senkit nem legyen . . ."

A fejgörcsök napján
Haynau.

A teljhatalmú kormányzónak fejgörcsei vannak. Brescia ostroma
alatt kapta azokat. Mikor bevonult az elfoglalt városba egy ablak-
ból, valami szerzetes kétcsövü fegyverrel kétszer lőtt a fejéhez. Nem
találta. Megtorlásul a tábornok hekatombét csinált a város föfö pol-
gáraiból.

Hanem a fejét mégis eltalálta valami. A rettenetes fejgörcs, mely-
nek lüktetései alatt, mintha mindazon golyó találkozót adna egy-
másnak az ö agyában, amit ö „izent" másoknak. Ily óráiban a nagy
embernek félelem hozzá közeledni; örjöng a fájdalomtol s legked-
vesebb emberére is dühös. Mindenkiben hibát talál, mindenkire
gyanakszik, senkinek nem irgalmaz. Hiszen az ö fejének sem irgal-
maz az a láthatatlan démon, aki kinpadra feszíti a hatalmast; hom-
loka körül csavarja a spanyol diadémot, s kalapácsokkal üti halán-
tékait; ki forró pokollégbé mártja bele fejét, és szemei előtt tűzzel
festi ki a világot. Hasztalanul jönnek hozzá ilyenkor kegyelemért,
hasztalanul magyarázzák előtte ilyenkor, a napfényü igazságot! —
Hát, az ö kínzója kegyelmez e neki? hát az ö tortúrájának van-e
valami igazság írva a gyógyszerekben?

Es ezen ember tartott törvényt egy legyőzött nemzet fe lett. . . !
A kinzó fejgörcsöknek egy ily órájában, este későn, a gyöfrött

ember egyedül ült szobájában s tízedszer vágta földhöz az orvos-
ságot amit tízszer megújittatott egy nap. Ilyenkor senkinek sem
volt szabad bejönni hozzá. Még az orvosokat is kikergette. Miért
nem tudják legyőzni az ö üldözőjét. — Komornyikja mégis be mert
hozzá jönni lábhegyen. — Valaki akar excellentiáddal beszélni! —
űzd el! — Egy nő! — Pokolba valamennyi jajveszékelö asszony-
sággal. Ma nem akarok nyafogó pofákat látni! — Az a hölgy
Plankenhorst Alfonsine bárónő, bátorkodék a komornyik megjegy-
ezni. — Azt mondja, hogy legsürgetösebb beszéde van excellen-
tiádal. — Erős jellemü dáma. Jó. Bocsásd be. Hisz ez nem nö, ha-
nem ördög. —

Aztán leült karszékébe, feje kendövei bekötve, úgy várta látoga-
tonöjéí. —• Alfonsine úti köntösben lépett be hozzá.

— Röviden fogok szólni, tábornagy úr; ma tudtam meg, hogy ön
föl fog mentetni Magyarország kormányzóságától. —

— Hah! — A beteg embernek ez egy ágyúlövés volt az agyán
keresztül. — én? s miért? —

— Végét kell szakítani a szigornak, amit ön eddig gyakorolt, s
felvilágosítni róla a világot, hogy ez nem a kormánypolitika hibá-
ja, hanem személyi túlbuzgalom.

A beteg ember két tenyerét halántékaira nyomta. Valami ki akart
törni azokan. — Holnapon más rendszer álland be, más tényezők-
kel. A halálbüntetés megszűnik, s csak fogságot fognak azontúl az
elitéltekre mérni. —•

— Ah! Nagyon köszönöm önnek ezt a hírt baronessz. —
— Holnap reggel megkapja ön a felmentést, még egy éjtszaka

van hátra, ami alatt önnek tennie kell.
— Tenni fogok! Arra esküszöm!
— Tábornagy úr, ön tudja minő fogadás köt engem önhöz. A

bosszú. Megalázva, széttiporva látni azokat az embereket, kik ben-
nünket megtámadtak kigúnyoltak, kik elpusztításunkra összees-
küdtek. Kiirtani ezt a javíthatatlan ivadékot, mely ha életben ma-
rad, újra fölemeli fejét, újra harapni fog. Megbosszulni azt a sok
nemes vért, mely végig öntözte ez átkozott földet. Ezért imádom
önt; mert önnek ez kezében volt, és megtette azt.

— Igen . .. valóban szükséges, hogy legyenek ilyen lények a nap
körül, akik elfogják a napvilágot s árnyékot vetnek a földre; akik
•mérget csepegtetnek a sebekbe és bosszúterveket koholnak ki.. .
— s jó, hogy van egy félörült ember, aki az ön álmait megvalósítja.
A világ vértengerbe úszik körülötte. S az égő fej szomjazza az
egész vértengert. Holnap reggelre elmúlik a kin s elmúlik a hatalom.
Mit tegyek ez idő alatt angyalarcu szép hölgy? —• Mindent! A száz-
fejű hidrának most egy nyaka van. Ez a nyak az ön kezében. Egy
szorítás . .. s a munka a be van fejezve. Akkor aztán repülhet a
kegyelem galambja. A denevérszárny gyorsabban repült:

—• Sok éjtszakát lehet csinálni egy éjtszakából. —
A nagy férfiú csöngetett.
Hadsegédem jöjjön be.
Menjen ön sietve a föhadbiró ezredeshez. Mondja neki parancso-

lom, hogy ma 12 óra előtt minden hadbíró készen legyen a keze
alatti perekkel. Tizenkét órakor összeüljön minden haditörvényszék.
Reggeli három órakor minden ítélet itt legyen nálam. Reggel ötkor
minden vádlott készen ítélete meghallgatására. A helyőrség fegy-
verben álljon....

A fejgörcsök embere pedig azt az utolsó tizenkét órát arra hasz-
nálta fel, hogy elővette 120 legfőbb vádlott perét, ítéletet hozatott
benne. Az Ítélet mindnek halálra szólt: ö pedig megkegyelmezett
valamennyinek. Teljhatalma volt rá. Nem is hogy büntetéseiket át-
változtatta, enyhítette voma; elengedte minden dolgukat végkép és
egészen. Menjenek szabadon.

A fejgörcsök embere e kínzott órájában csakugyan bosszút állt,
de nem az elbukottakon, akiknek ö tartotta fejükön a lábát; hanem
a miniszteren, aki az ö fejére készült gázolni. Tömegestül lökte a
végbocsánatot a terheltek közé. Most már tessék a miniszternek
tovább játszani a partiét.

tor, Méliusz Juhász íPéter előzetes
munkássága révén a kálvini refor-
máció mellett foglalt állást.

1590-ben, a felsömagyarországi
Vizsoly-foan jelent meg a legelső
magyarnyelvű teljes iBiblia Károli
.Gáspár gönci református lelkész
fordításában, minek hatása lega-
lább olyan nagy volt a magyar
nyelvre, művelődésre s mindlenek-
fölött a magyar protestáns egyházi
életre, mint Luther német bibliafor-
dításáé a német nyelvre, művelő-
désre és egyházi életre. Még a most
épp megjelenőben levő magyar
bibliafordítás is (odahaza, a kom-
munista kormányzat idején) tulaj-
donképen Károli bibliafordításának
az egyszerű revíziója.

li608-ban jelent meg Szenei Mol-
nár Albert költői fordításában a
150 zsoltár magyar nyelven, mely-
nek hatása szintén jóval túlterjedt
az egyházi életen. Mai nap is eze-
ket a zsoltárszövegeket éneklik a
protestáns magyarok világszerte. |

Elhanyagolt véres szivünk..
Sebeink megújulhattak százszor
Ugy adta az élet
Támadtak a magyar sebeknél
Mjndig tüzesebb kelevények
S mi árván, porban üszkösödtünk.
En-sirásunkat végigsírnunk
Hangosabb sirások
Nekünk soha meg nem engedték
Ugy licitált reánk, mint vásott
Kegyetlen uzsorás: a más sors.
Ha harcaink parazsa lobbant,
Világok gyúltak ki,
Sohse tudott az igazsághoz
Igazunk minket el juttatni:
Hamupipőke a magyar kín.
Mégis és újra föl a szívvel '
Mi véres szivünkért,
Mi kínunkért, mi bánatunkért
Ha orkánzik a Mindenség is.
Harcunk a magyar Pokollal van,
Mindent erre tettünk
Ennek a kapuit döngetjük
Ezé a harcé lelkünk, testünk,
Ez vesztünk, vagy győzelmünk:
sorsunk! Ady Endre.




