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I. Kor. II . r. 1. v . .!.egyetek ón koye16im. 

Temet6ben járok; elmult i dők, elmult századoknak temet6-
kertj~ben. Oondozott sirhantok mel1cl! történetei beszN a sirkő 

egykori időről s a következil nemzedékek kegyc[ctéről, le1kUlelCrÖI. 
Bemohosult sirhanfoknái szellcmlényck támadnak. gondolatokat su
sognak. ertelmeket varázsolnak és jsmcrellen világokról világosságOI 
gyujtanak. Temetőben járok, hol olyan csendes, s mégis oly bcszé
des minden ; hol ncm remit már a világ: s ennek kisértete, nem 
hazud a virág, a levelek rezgésc s a szellő játéka. Temetőben járok 
reggeli harmaton, vagy esteli alkonyon, a nap hőségében, vagy az 
ezüstfénnyel diszitc!l éjjeli csendben. Tcrnetöbcn járok és a sir
hanlokkal beszélek. A sirhantokkal ? ... Oh nem! a sir lakóival !. .. 
Ezekkel scm, hanem az élő lelkekkel! Nem enyészet: életnek tanyája 
a lelllelőkertje; élet az arra, ki már elköltözött és arra nézve is, 
ki itt bolyong még e sötét csillagnak tartolt sárlekén. ts nem sze· 
gény: gazdag a temetö kertje, legtöbb kincsűnk oda van elrejtve ; 
nem néma, hanem beszédes, dc cs.."lk a rokon lelkeknek. Szellem· 
tények, élő lelkek jelennek ott meg és beszélnek nekű nk változa· 
tosabbnál vál tozatosabh dolgokról. Iti a bUnről és vCtekröl, o tt a 
nélkilJözcsrő l és erényrő l ; egyik II kisé rtésekről , másik adiadalról ; 
ez a becsUk t és önfeláldozásról, amaz II megtepett szivröl es önzés· 
röl. Felhangzik iti az á rtatlanság hangja, amott az elkárhozás SZo1Va; 
itt a szil1<i i, amott a gyermeki vagy a hitves i szeretet és jóság, itt 
az anyag, 011 a lé lek szava ; iti a Ilazáért való nemes kUzdelem, 
am ott !Ileg a hi t, vallás, a lelkiismereti szahaus.ig mondja cl esetét, 
történetét ; itt győzött a gOllQszság, amott a tisztas..i g, ez nlérgel 
itatott a b1llcscscl, amaz tIIeg koronát te lt az áruló fejére. Beszél, 
heszél nekUnk a teme tő kertje, mely szellem lényekkel, ö rökké éJö 
le lkekkel van tele, s a sIcIIcmlények nem hazudnak, a lelkek igazal 
mondanak, minket a jelen- és jövőre iguztin tanilnak. 
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Temetőben járok; az emberi~g s hazánk, nemletUnk mult~ 
janak nagy tcmclöjébcn - a mrténch:mben. Lelken, cSlIgged vagy 
magasr<L szárnyal, sir avagy Ilrvcndcz, slenl hevületében áldást 
avagy átko! ki<iU a szerint, a Ininl a szellemlények, az örökké élO lelkek. 
e legjobb t.irsak, legigazabb !>aratok c vilagon beszélnek velem. Obi 
e lények já/szallak a szivvel s inkább irányit ják életünket és jöv6n
ket, mini a körölüUUnk küzködö cs gyUlilIö bUszke embertömeg' 

Ünnepet illünk, háromsz.l1.au\)s emlékilnnepe!! Repes a sziv 
öröméhen. köny gyUl a szemekhen, mert legalább simunk ma már 
szahad. Cs.1knem négy szi\zadnak horuja és derUje, szenvedése és 
reménye, csoggedése és küzdelme vonul cl IclkUnk elotl, aztán az 
emlékezés vi lágánal fogva a tisztelet és hála érzelmében egybdor
runk 111a, meri legaláhb egymási Illa mar szeretnü nk is szabad. 
EmlékülluCI>ct ülünk s én a tcmct()hcn járok, egy sirhantnál állok. 
Iti és ott lidérczfény vonul cl I11cllcllcm, dc tevutra nem mcgyck. 
Állok s várok ma amaz egy hant mellett. És a mint várok, egyszer 
csak szcllemhazának világossága tOr e lő c sirból,egy fénysugár, mcly 
az égig ér ; világosság támad a távoli tájon s mintha megzavartuk 
volna a pihenönek nyugodalmát: egy lény száll ki a sirból égi 
fénynyel övezettcn és mcgy, rohan hejárni hadinknak sikj,1it és 
hén.:zcs ormai t ; lobogó leng kczében, "a haz..l és lelkiismercti sza
bauság~ feliratával. E hűvös lohogóval, bUvös fénykörrel övezvc, 
ö jclenik mcg Illa előttünk; 6, a kinek ma sirjánál állunk, kinek 
emlékének, tetteinek ma ünnepet szentcInnk, ki hazánknak hőse, 

jóltevője, szahaditúja, a lelki szabadságnak védelmezője, a protes
táns vallás várának bevehetctlcn hástyája vala; ő jelenik meg rua 
ct6ttilnk - Bocskai! S mint az ur Jézus az cmheriséghez, núnl 
Pál apostol az egyes gytilckczelckhez: ő is mindcn igaz magy.'lT 
S7.ivhcz, minden fogékony felvilágosult vallásos kebclhez e szavakat 
inthi: "lI'gyefek ell kÖI'etöilll~. Igen! Lt'Kyl'lek bl követőim (j hOl/filii 
kÖldl'ssr/.:ck fl'ljesitóébl'll és (j ff'lkiiSlllerl'li s.zabadsdg biztosillístibulI . 

• • • 
. LeKyel('k él! követiiifll~ a /lOllfiui köfI'fesséKek Ieljesilésélxll. 

, Ez az első szózat. liol e]őszOr süt!) tI ránk a nap e földi élelcn, 
hol éreztük az édes anya csókját, szerete tét és gyöngéd öld~sé t , 
láttuk az édes atyának érettünk veritékezett homlokát, önfelaldolú 
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6IOnk kjkeJdá1 szemem az Iflui ujvben, vagy hangzott el 
hitnd CIIdI .Jkl.inkon él nyiIoli utat egy boldog culádi 

~Ielllel ; ob, uent ez a fOld • ' Idott irte a &Ori és Istenunk. Hol 
.zal6l'llk, IUrireink. rokonaink él barátaink élnek, vagy már sir
_ pDunnek. !tol el6ször ejtettlIk ki lsten nevét ajkainkolI s tanu1· 
....... Irnjdlrozni; boi dalba önlMI érzelmeinket messze v ilt~ a 
"""Mk aelt 5 viSlhango' á bérczek ormán az ereJők kebele; hol 
"'!mern minden családnak meglaláljuk ezer évnek során névtelen 
hőseit; hoJ a menydörgés is a síkság megmozdult népének moraja, 
vagy a btrczek lakóinak harczi csattogása. a villámlás pedig a 
háhorg<1 magyar léleknek kipa tlant szikráp; . hol szebb a rózsa, 
tisztább a patak és lcngöbbck adalük " , mint bárhol c/.,'yebO l1 : oh 
az a fold, oh, az a táj, az a vidék, <Il. <I világ a költó szerinI gyö
nyör1l bokréta az lsten kalapjtin. Es cz a fold hazánk, a mi magyar 
haunk l Ez szmt, ez nevel, itt pi hennek szivUnknek drága kincsei 
s il1 domborodik majd a sir fölöttünk is. S ez a haza kötelességet 
ró fiaira. 

Mi honfiak és honletinyok vagyunk s a haza tótilnk, mint 
sllllü gye rmekétŐ l, kötelességei vár, kötelességet örömben és haj· 
IKUl , szcrencsében és szenvedésben. Mert mindezekbö[, fökél) a 
bajbúl L'S szenvedésből, sokszor kijutott és kijut a :lI1 i arva éd L'S 
any.lnknak hol idegen kéz től , hol s,1jál szU1ötteinek vcrscngcséWI, 
cgycnctl c llsegétŐL Multról heszcl[Unk csak s hagyjuk tnos! a jelent , 
mert sok, sok a seb a multban . melynek fájdal ma atnyilallik J 

[..:lenn! is. Fe1Umm a történelmet, s forgOltUtll lapjait olt, ott valalt ti 

hárOll1sdz és nehány cvvel elciólI , mikor a gyászos rnoh ti~si vész 
utfm hárum darah hazánk li 1I10s1 " (Örük és Iil lár cSiIpatoknak, 
majd a nénlel zSI) ldosnk nak mitTt,déka, állandó harczuknak, $(;t 
lII s<:gnck cs éhségnek szin terc. Vész és pusz t uJá~ mindenfelé s nl 
erdélyi fejedelemség a magyarság végv<lra. A jobll.1k kebdéhc ll h+ 
támadt az érzés: egygyé ten nt ujra a fc!darallOJt Magy't rorSl.:igul 
Bi l tak a kercszténv telki világo);s.1~h.1 n és s~c relelbcn. A lllrök igj t" l 
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kivántak cleri :;zabadulni s a nemci csásur, milli magyal király 
jogara alatt egységei, békét nyerni és élvezni. Az elterjedt rdor
rnatióval szemben, megindult hazánkban az ellenrefonnafio is. • 
mikor fcJ1ámadt a testvér is testvére ellen. Az egyesitesi lr.i.MeRk 
folytak. de sikerhez nem vezettek. Nem jobbjainkon ; az akkori 
királyon és német tanácsosai" mull cz. Igen I mert beteges ked~lyO. 
félénk s nem az állam ilgyeiveJ, hanem csillagászat- és festbzetlel 
foglalkozó király 11 11 a trónon. Egy király, Rudolf, ki csak egy 
nyelvel s egy vallást óhajtott hallani és látni kormánya alatt , bár
mily messze is terjedt az, és hazánkat nem önálló, nem alkotmá
nyos ország gyanánt hirni és kormányozni, hanem mini meghódított 
nemCI tartományt E végre mcg kelleti Erdélyi is törni s ennek 
akkori ingadozó fejedelme háromszor adta el bérez~s hazánka t, 
miután ártallanul ömlött ki vére sok tiszla honfinak e város piaczán. 

A 17-ik század elején a magyarság végvára - Erdély is a 
vérontás, túz és pusztulás szintere rŐn. Básta rémuralmának, német 
zsoldosai embertelenségének s a havasalföldi vajda kegyellenkedé
senek az időszaka ez ! Elesnek legjobbjaink az unitárius hös, Székely 
Mózes fejedelemmel elOkön, a többi bujdosik, mert nncm lelé honjál 
e hazáhan". Akkori pilspökUnk il toroczkói vasbányák sö t étsé~ébcn 

lel mcnedéket, fö léri templomunk, óvári iskolánk erőszakkal idegen 
kézre adatik s azokban a jezsuitizmus szövi és fonja jövö tervei t 
S igy van ez mindenütt széles magyar honban, idegen a magyar 
hazájában, nem imadkozhatik a proteslans templomában és nem 
tanulhat iskoláiball. Bocskai, ki még mind nem hagyott volt fel 
eldarabolt hazánknak egyesitésc kisérletevel, végre is meggyőzödött 
Prágában, il királynál levő követsége alatt, hogy e törekvés tovább 
már hi.1 ba val6. ts ekkor magya r lelkében, protestans szivében a 
megmenlésnek más eszméje támadt. Amaz eszmétől indiUatva, hogy 
ha egy apa önkívüle ti állapotában. vagy őrUlési rohamában gyer
mekeit lcgyilkolni akarja, ki kell akkor ragadni a fegyvcrt kezéből, 
mig uj ra eszéhez t~ r : Bocskai föltámadt, a felkclőknck élére ál lt 
S gyözclcmről gyözclcmre vivén sergeit, 1l1egtisztitá ez országot, 
llIeJ.:"lnenté a hazát. KUzdellnéllek eredménye lelt az HJ06-iki hécsi 
békekötés, melylyelncmcsak hazánk alkotmányát menté meg, hanem 
a proteslans vallás szabad gyakorla tál is biztositá. Tetteiért királyi 
koronát el nem fogadott, de Illegtartá erdélyi fejedetemségét, mert 
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Igy kljelltette Boc· ... ; honflui kMe1 '1 1 !~r Nem hagyta el 
bOMl, mert érezte, hogy ,mvet cseréljen u, a ld t:azál cserél' 
hanem tett, kOzdGtl itt ~rette ; nem a maga, hanem honütirsai és 
hadJa boldtlgitása , lit szeme, lelke elött, Ö kiadta a jelszót : ~Iegyetek 
~n követöim!' s kik kövelt~k öl egykor: aZűk boldogultak. Ma 
onnepelOnk az ö és tettei emlékének ; kikel ö sirjaból és ür(ikké 
élö lelke megszóla l hou,ánk: " legyetek én követőim U a hanfiui 
kötelességek teljesitésében ; s nekünk ? Nekünk rnennunk kell utána, 
hogy szép legyen e hon es szenl, dicső in az elei t 

• • • 
Ug}'c1ek én kÖIY?löim (/ lelkiismereti szabodSiig biztosillistílxw. 

Ez a másodi k szózat t A lélek egy ka pocs az lsten és ember közö t! 
s mini ilyennek megvan nak vágyai, liszti)nzcsei és jogai, lsten nem 
szolgává, hane m gycnnekévé teremtette az emhert s mint földi 
szülö ad bizonyos szabadságot g yermekének: ugy lsten is ml"gadla 
IcikUnknek azt a jogot, azt a szabadságo L, hogy vizsgálja az (I 

mélységei t és magasságait, kutassa titkai I s szcrCZ'lc n meggy6z6désl 
önmagána k a legfel sőhb lényrii l, ennek l ényegérő l , munkái ról, a 
világ nak mivoltáró l és önmagának hivatásáról, ilZ embernek rendel
tetésé ről, Igy sz(lIelik meg a vallás, a kUlönbözö hi t és vallásos 
n~ze t. És a hit és vallásból csak az becses, csak az érl~kes ránk 
nézve, mely egyed ul a sziv és lélekl>e il gyökerezik, s mint ilyen 
megnyugtat minket föld i sorsunkban és boldogságot iger a jövőben . 
A hit , a vallás leljesen a 1~lek , a lelkiismeret dolga s annyiféle 
lehet, min! a hány em her él e világon. meri e nnek fe!épiidését hcfo
ly.'!solja a IlHJo111.'!ny, a tapasztalnt , s még maga életsorsulIk is. 
Önként köveikezik tehát, hogy a léleknek, a lelkiismeretnek, a hit
lIek és vallásnak szabadnak kell lennie, mert a tökéletesetlésnek 
is a szahauság a föltétele, 

t s épen e szabadság volt a Bocskai idejéhen mcgl.'un;lllva ; 
az egyéni , a lelki szabadság, mikor parancs szóval akarlák öseikcl 
lelkiismerelUk elleni imára kényszeriteni, szerlartá<;ok !,;}'akorlás.1ra 
hajlani. A világosodás, a világoss.:\g fegyverét akarták kezilnkh..,1 ~ 
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lelkünkből kivenni. Pedig ezekl'ck k~Onheli a vi" el6lMh1h6t 
il lud(lInállY, fclfedez~ és miveltsq;:: tertn. Templomaink. hol. 
protcslans ernl>cf hile szerint imádkozbalott volna is iltoWnk.,W 
il felviláj.:.}SOlIás, il ti szta, il gyOIOtel ~ lri&iitg,~kali werLI" eh III 
tanithaUuk volna, elvetettek. Nyiltan IZÓII • klr6lyl sr.6 : .mi .. ..., 
ö felsége il róm. kath. hitvallaa buzgó hlYe , ut az ann,lIllt em
n ~kségtöJ elárasztott Magyarországon i, vlr4g0ztatni es tertciZteill 
kivánja: ezennel me!:uji~a ellWeinek a vallás m.1ekéhen alkotott 
n:mJclctcil s törvenyeit. Nehogy pedig a vallasi vitatkozások a 
kOlllgyek tárgyalását kési cl tessék, azokal eltiltja s rendeli , hogy 
ilyetén nyugtalanok s ujitók az elődei törvényeiben kiuabott bUn
Iclt.lsckbcn marasztaltassanak el~. Hogy minő szomoru kOn>lólk 
k(lVetkezel! erre, minő vallási, lelkiismereli uldözés, s minő mcjt
próbáltalása őseink hilének: böség\!s feljegyzést ad erről a IOrté
nelem: elég lleküllk annyit tudnunk, hogy találl épen e királyi 
kijeleIllésre gondolva, Bocskai a bé.:si hékél a proteslans vallás 
szallad gyakorlalának biztositása nélkUl meg nem kölé. E mellett 
is még sok üldözés, sok szenvedés juloll a proleslansok oszlály
részébe, s ha e béke sem lesz: ki mondja meg, vajjon mi kövel· 
keleIt volua akkor?! 

r~ál1k llnitárillsokra nézve az is nevezetes, hogy alig jí\ll 
Bocskai, mint fejedelem "':oIOlsvflrra: azonnal visszaadatá piaczi 
templomunkat és óvári föiskolánkal. A jezsuiták munkáját pedig. 
hogy mennyire becsülte, mutatja az, hogy országából öket kite1c
pi té. NekOnk méltó okunk van unnepelni ma Bocskai és az ö 
td td emlékén~k, ki a vallás szabad gyakorla tának biztosításával. 
hiztusit:\ a lelkiismeret szaoodságát is, szólítván minket, hogy 
legyIInk mindenkor az li követói a lelkiismeret szabadságának hit
tositásjban is, mert ezzel minden felvilágosult cml>cr tartozik önma
gának, hazájának, emhertársjnak, vaH:\sának, lelkének és Jstenél1l:k. 

~Legyctek én kövctöilll!" Mult századoknak élö Icike hiv és 
stúhl l\1inket. Hiv és !;lőtit a honriui kütctcsségek tcJíesitésér~ cs 
~l lelkiisl\1erc1i szahadság hizlositás.:ira. 1l~lza cs vallás l. E keH/iért 
élni, Icnni, áldozni meg ne szOnjet.:k. Slah!lu haláhan, szahadolI 
inlMkozni: rninden idűhen ~rrc tor('kcdje lek. E filld szilltés n~vcJ, 
s eJ:ykor majd nyugalmat ad; n vallás l11elleUelek, veletek V!lrl élle· 
teknek minden változatában, v gaszlal és megálu titeket. Van cg)' 
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"'pocs, mel)' OSSzekOli a hazát és , vaJlást, a mint ('-szckOti az 
életet n sirt, a fOld és ég lakója' és ez: a szeretel Ezt erOsitsé
lek; ezl a haza és vallás iránt II akkor ádAz vihar nem fog duJni 
többé e hon határiban és I;\etsülni fogjuk- egymást a kUlOnbözö 
lemplomokban. Mult századok sirhantjai megnyílnak s égi fénnyel 
ovedzett lelkek lobogót visznek előttetek, a haza és lelkiismeret 
szabadságáér!; öket kövessétek, hogy legyen már egyszer áldott 
béke, igaz szeretet e sokat szenvedet! hazában. Ámen. 


