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Az Istent emberitö és embert istenitő ember.
— S o n e t t .  —

(CXLVI. Zsolt. 3. v.: Ne bízzatok a fejedelmekben; az embereknek fijaiban, kikben 
nincsen, szabaditásra való erő.)

Az Ur, ha rémes ostorát kibontja 
És megveri a porba hullt világot;
—  Mert eltaposta az erény —  virágot —
Nem de méltán, hogy haragját kiosztja?

És az ember igazságát lerontja!
Oh! Jaj! Illyen szörnyet ugyan ki látott?
Atkozza azt, kihez elébb kiáltott!
Hamis előtte Isten égi fontja! ! ! . . .

S a zsarnoknak, —  a ki jogtalanul —
Tapos nyakán, — a vér-pallost kezében,
S piszkos lábát nyalja oktalanul! . . .

Az Ur előtt legnagyobb bűn az épen,
Hogy az Istent itt keressük alul,
És Őróla elfelejtkezünk szépen!...

Bényei Gábor,
medinai ev. reform. pap.
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Kis leányom emlékére.
V i s z h a n g  T o l n a i  L a j o s  i l y  c z im ű  k ö l t e m é n y é r e .

Mig én az Urat prédikáltam 
Fényes pünköstnek reggelén,
És szent hevemben hirdettem, hogy 
E gy az öröm, egy a remény:
Addig az U r, kit prédikáltam,
Lakomba küldte angyalát,
S látnom kelle halálra váltan 
Szerette lánykám: Ilonát.

Az Isten, a ki mindent intéz,
Ő tette ezt. Mért? Tudja Ő!
Áldás, csapás, öröm vagy inség 
Hogy volna rosz, ha Tőle j ő ? . . .
Csapással sulytott engem mélyen 
Szolgáját egy szegény papot,
Igét ki hirdet, vigasztalva 
Haldoklót és szegény rabot.

K i nem s ir  és nem  o r d i t bérbe !
— H isz  sz e n n y e s  m u n k a  v o ln a  ez 
A t t ó l ,  k i t  m int az Ur s z o l g á j á t  
S a p o s t o l á t ,  t a l á r  f e d e z ;  —
K i n e k  t i s z t e  a h i t  b a l z s a m á t
C s e p e g t e t n i  s z i v e k b e  b e  ....
H a n g o z t a t n i :  „ A d t a ,  e l v e t t e ,
Oh á l d o t t  l é g y e n  s z e n t  n e v e ! . . . "

Oh lányom, lányom, édes lányom,
Aranyos kedves Ilonám,
Mosolyod e borús világon 
Hol keressem majd ezután,
Nem keresem, nem kereshetem 
Itt lenn, de majdan oda át,
A  hol meglátjuk mindannyian 
A  viszontlátás hajnalát!
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Virág te nyil j , tudom kinek nyilsz 
Rózsa, liljom , tudom kinek:
A  drága hamvat mely takarja,
A  sirhalom nem lesz rideg!
Harmat, te hullj, óh égi harmat 
Mennyből jövő édes vigasz:
K i a f e l t á m a d á s ,  az é let ,
Annak szava A men — igaz.

Kálmán Dezső.

Helyzetünk vagy a polgári házasság?

Borzsák barátunk „ Helyzetünk “ feliratú czikkében gyakor
lati példákkal illustrálja azon visszás helyzetet, mely a törvény 
ellenére —  de az illető törvényhatóságoktól nem l á t v a ,  itt ott 
a lelkészek vagy épen a hézagos törvény által teremtetik. Nem 
czélom itt a felhozott eseteket újra taglalva elmondani: ebben az 
esetben ez — másikban meg az az eljárás; Borzsák barátunk, úgy 
látszik úgy is a biblia mellé lelkiesméretesen oda teszi a törvény- 
könyvet is. Úgy is kell! Mint hajdan Jéruzsálem népe a templo- 
mot —  úgy épitjük mi protestánsok is még folyvást egyházunkat: 
egyik kezünkben a kőmiveskanál, másikban a kard! Különösen 
sok a bajunk az áttértek copulátiója körül és aztán az áttértek 
gyermekeivel. Én mindezen bonyodalmakból csak egyetlenegy 
gyökeresen kisegitő eszközt esmerek és ez a p o l g á r i  h á z a s s á g  
és ezzel kapcsolatban a polgári a n y a k ö n y v .  Van azonban minden 
dolognak elméleti és gyakorlati oldala. Tekintsük a polgári házas
ság és anyakönyv elméleti oldalát: kétségkivül el kell esmernünk, 
hogy általuk a jelenlegi tohn va bohuba egyszerre beleteremtet
nék a világosság. Az apró toldó foltozó törvények által meg nem 
oldható gordiusi csomó az érintett szabadelvű és a jelen korszel
lem által sürgetett törvény által ketté vágatnék és házasfelek 
elválasztása, — elválasztottak új házasságra lépése — és ezen új 
frigyből származó gyermekek törvényes vagy nem törvényes vol
tának kérdése körül megszűnnék minden papi akadékoskodás. Ez 
mind igaz. De van a dolognak, a mint mondám, g y a k o r l a t i  
oldala is, és én egész őszinteséggel bevallom e tekintetben aggo-
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dalmimat és tán nem csalódom, ha állitom , hogy aggodalmimmal 
alig állok egyedül.

A  polgári házasság behozatalával a jegyes párok többé nem 
jelentkeznek a papnál, ő általa a templomban többé nem hirdet- 
tetnek k i , ő általa (ha nekik úgy tetszik) többé nem eskettetnek. 
Nem akarok arról értekezni, hogy az egyháznak ezen félrelökése 
által gyengittetnék-e a népnek vallásos érzülete vagy sem? Elmé
letben e tekintetben egyikünknek e z , másiknak meg az lehet a 
nézete, de a választ majd megadja a gyakorlati élet. Midőn eltö
röltük az uzsora-törvényt, az új eszme védői az országgyűlésen 
és az újságokban nagyon szépen bebizonyitották a pénzerő felsza
badulásának áldásos következményeit, én magam is élvezettel ol
vastam a szobatudósok érveléseit és erősen hittem szavukban: 
azonban keserűen csalódtunk és a gyakorlati élet, midőn elénk 
tárta azon soha többé helyre nem hozható rombolásokat, melyeket 
épen az uzsora felszabaditása okozott e szegény hazában, világo
san bebizonyitotta, hogy elmélet és praxis között nagy ám a kü- 
lömbség. Igy járnánk-e a vallásos érzület tekintetében a polgári 
házassággal is e hazában ? nem tudom, és nem merek véleményt 
mondani. Csak azt tudom, hogy az experimentum megtétele előtt 
soha sem mondhatjuk meg: hogy fog az kiütni. De nézzük hát a 
polgári házasság gyakorlati foganatositását. A  jegyeseket nem 
irja fel többé a pap, hanem hát kicsoda? A  falusi biró? hisz van 
elég, a ki irni sem tud. A  házasság körül tengersok a törvény 
és rendelet. Hol van még az a Magyarország, melyben a falusi 
birák e törvényeket és rendeleteket el fogják sajátitni? Irja fel a 
jegyző? Ez lehet; mert könnyű neki a sok törvényt és rendeletet 
megtanulni. De mily terjedelmes sokszor a körjegyzőség! Mily 
nagy mérvben vannak jelenben a jegyzők mindenféle teendőkkel 
elhalmozva! Hisz alig győzik már eddigi munkájukat és már is 
erősen hangoztatják a rendszeresitett segédjegyzői állomások fel
állitásának szükségességét. Mennyit kell egy jegyzőnek ide-oda 
járkálnia! A  jegyesek, kiknek van otthon papjuk, hányszor fognak 
majd átsétálni a jegyző székhelyére, mig azt egyszer hon talál
hatják ! Nemzetgazdászati szempontból előnyös lesz-e majd népünk
kel idejét sétálgatásokra pazaroltatni ?

De menjünk tovább. — Hogyan lesz a kihirdetés? Az árve
rezési—  tolvajnyomozási, —  elveszett ló-, csikó-, tinó-, tehén
köröztető hirdetések mellé a j e g y e s e k  kihirdetése is kiszögeltes-
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sék a biró- vagy városház kapujára? Ki olvassa majd el? Vagy 
ki tudja elolvasni? Vagy történjék a kihirdetés dobszóval? Nem 
lesz ez majd nagyon mulatságos, ha hallja a népség: „Emberek! 
N . János tehene eltörte a lábát, husát kimeri 10 krjával, a kinek 
kell, vihet belőle". És nyomban rá: „Kis Gergely eljegyezte 
Nagy Annát, a kinek kifogása van ellene, jelentse a birónál". 
No majd hozzá szokik a nép ehhez is. De ha 5— 6 párt is ki kell 
dobolni? felirni, —  hijába irja fel a jegyző a bakternak, elolvasni 
ez úgy sem tudja; okosabb, irástudó ember meg nem igen áll be 
falubakterjának. De tovább! Az esketés hogyan történjék? Városi 
helyen a miveit polgármester kétségi ívül ily fontos cselekvényre 
elég qualificált ember, de faluhelyen ! Ily  lépés fontosságának érzete 
nem öletik majd ki teljesen a nép szivéből? Vagy állittassanak 
fel a békebirói hivatalok és bizassék ezekre a polgári házasság 
körüli eljárás? Kevés ily hivatallal nem nyerünk semmit, sok ily 
hivatalt meg elbir-e az ország anyagi helyzete? Itt van a közjegy
zői hivatal, kevesen vannak, és ezek is panaszkodnak, hogy nem 
tudnak megélni.

Menjünk most még egy lépéssel tovább. A  polgári házasság 
behozatalával szorosan összefügg a polgári anyakönyv behozatala 
is. A  keresztelést, a temetést majd csak végzi a pap azután is, 
de anyakönyvet róluk nem vezet. Milyenek lesznek majd a pol
gári anyakönyvek ? Ha valamely hivatalos cselekvényre qualifieált 
ember kell, hát kell az az anyakönyv vezetésére! Nincs a népre 
nézve fontosabb okmány, mint az anyakönyv. Biztos, tapasztalt, 
tág ismeret által vezetett kézre kell ezt bizni. A  falusi birák erre 
teljesen alkalmatlanok. Első sorban tehát ismét a jegyzők volná
nak ezzel megbizandók. De milyen lesz majd a rend! Elmegy a 
bába ma a filiából keletfelé a paphoz kereszteltetni, holnap meg 
menjen el a bába nyugatfelé a jegyzőhöz a gyermeket beiratn i, 
irassa be, ha a jegyző otthon van, ha nincs otthon, menjen máskor 
újra. Szegény anyakönyv, majd mi lesz te belőled? Ha felállittat- 
nak a békebirák és ezekre bizatik, akkor is a bejelentések, már 
a mi népünk természetéből folyólag, csak épen oly eredményeket 
fognak szülni.

Ez a dolognak gyakorlati oldala. Nekünk nemcsak a tudo
mány elméletével, hanem népünk miveltségi fokával, mint igen 
számbaveendő gyakorlati tényezővel is kell számolnunk. Meg
érett-e már népünk ily törvényre ? Én határozottan állitom , hogy
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nem! Igaz, hogy honatyáink nem fektetnek mindig valami 
nagy sujt  az élet által adott viszonyokra és legszebb törvényeink 
azért épittetnek a levegőbe, mert nincs termékeny talaj a népben 
melyben a törvényt aztán keresztül is lehessen vinni és épen nem 
kételkedem, hogy az országgyűlés a polgári házasság és anya- 
könyv javaslatát meg fogná szavazni, ha a kormány a javaslatot 
beterjeszti. Azt mondom: „ha!“ Én nem hiszem. A  polgári házasság 
éle a kath. egyház ellen fog irányulni és a kath. papság eljárása 
is fogja a dolgot előbb utóbb megérlelni. Mai napság azonban a 
kath. hierarchia még erősebb a kormánynál. Még sok viz fog 
lefolyni a Dunán, mig e törvényjavaslat a ház asztalára fog 
letétetni, és ha egykor letéve és elfogadva leszen, még több viz 
fog lefolyni a Dunán, mig ezen törvény sikerrel és áldással 
keresztül fog vitetni és vitethetni.

Azért tekintve az általam festett tényleges helyzetet és 
Borzsák barátunk által festett „helyzetünk“-et: én részemről még 
eddig a polgári házasság után nem nagyon töröm magamat, mert 
az orvosságot rosszabbnak tartom a betegségnél. Szivesen beérem 
még az eddigi törvények által nyujtott eszközökkel és védem 
velök egyházam és híveim jogait. Lehet, hogy tévesen gondol
kozom, lehet hogy a polgári házasság előbb fog behozatni, mint 
hiszem; lehet hogy ily törvény végrehajtása szebben és könnyebben 
fog megejtethetni, mint gondolom: a gyakorlati élet előtt, ha 
hitem téves voltáról meggyőz, szivesen fogok meghajolni és az új 
helyzetből egyházam és népem vallásossága érdekében iparkodni 
fogok minél több hasznot huzhatni. Bár ne volna igazam!

Guggenberger. 

Aratási egyházi beszéd.
Alapige: János Jel. XIV. rész, 15. vers: Inditsad a te sarlódat és arass, mert

eljött a te órád hogy arass, mert a fö ld nek  aratásra való gabnája megszáradott.

Legédesebbek életünknek azon pillanatai, melyekben 
ártatlan reményeink teljesültét látva, keblünk örömtől 
feszül, szivünk édes érzelmek tanyája, és szemeinkből a 
megelégedés gyémánt gyöngyei peregnek alá. — Legéde
sebbek pedig azért, mert viszontagságteljes földi pályán
kon a szebb jövőben vetett reményeink, ohajtásaink,
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kedves kinézéseink, oly igen elvétve, oly igen ritkán 
szoktak teljesülni;— legédesebbek, — mert természeti alko
tásunknál fogva mi mindig csak jót reményiünk; —  a jövő 
ködhomályos messzeségét szebb színbe tünteti elő képze
lődésünk, mint a jelent, s vágyaink teljesitése a kitűzött 
nagy czél, az elérendő boldogság édes ölébe helyheztet
bennünket.

Ha kinzó nyavalyáktól leveretve fekszünk ágyunkban, 
vidorságunk s testi erőnk elenyészik, s miként várat az 
ellenség, ágy ostromolják a fájdalmak érzékeinket: re
méljük a jót, az áldott kedves egészséget! —  És ha 
egészségünk helyreáll, nem méltán hullatunk-e öröm
könnyeket, hiszen tudjuk, hogy e drága kincs, —  egészség 
nélkül az életnek semmi becse sem lehet előttünk. —  Ha 
balsors sujt bennünket, s fekete fellegek boritják el egünk
nek láthatárát, inség tanyáz udvarunkban, nyomor lakik 
házunkban, szenvedések keseritik napjainkat, álmatlanit- 
ják éjjeinket: — mi reméljük a kedves szabadulást, a 
jobb, kedvezőbb állapotra jutást. — És ha reményünk tel
jesül , ha kinzó aggodalmaink elmulnak, ha szivünk szo
rongásaiból megtágul: — hol van az öröm a mi fölözné a 
kebel édes elégültségét, a léleknek nyugalmát, s a szivnek 
kedves érzéseit? Ha barátaink, kedveseink, jóakaróink 
szives érzelmei megváltoznak, jóakaró pártfogoló szerete- 
tük kihül kebelükből s helyét az irántunk való bosszúság 
és neheztelés foglalják el: — mi reméljük a jót, a kedves 
kibékülést, mert ez szivünknek oly édes, mert erre emberi 
természetünk vonz bennünket; —  s ha a viszálynak ördöge 
eltávozik sziveiknek lakóházából, hogy abban újra fello
bogjon az irántunk való szeretetnek lángja: —  méltán 
virulnak fel arczainkon az öröm rózsái; mert szeretetre 
teremté Isten az embert, kedvesei, embertársai szeretetére. 
— Ugy-e méltán nevezhetjük hát édeseknek a pillanato
kat, mikben reményeink teljesültén örvendezünk?

De nemcsak az előszámlált esetekben édesek remé
nyünk teljesülésének órái, hanem akkor is édesek azok, 
midőn nemes munkáink, fáradságos szorgalmunk és verej
tékhullásunknak kedves gyümölcsei örvendeztetnek meg 
bennünket.



A jóltévőnek örömvirág virul szivében, ha a leg
inkább ohajtott jutalom a háladatosság koronázta lépteit.
— A munkásnak örömmosoly vonul végig arczán, ha a 
nap terhének hűséges hordozása a reménylett sikerrel 
fizet fáradságáért. És a földnek szorgalmas mivelői vidá
man tekinthetnek a fáradságos munkával szántott anya
föld szinére, midőn annak kebeléből munkáik után élet 
nőtt fel számukra, élet embertársaik számára, —  és ezen 
életet a természet kártékony csapásai, a puszti tó elemek 
megkimélték, — hogy hiába ne fáradozzék, hogy kedves 
reményei teljesüljenek.

T i, kik nagyobb részint földművelők vagytok, sor
sotok az, hogy arczotok verejtékével kövéritsétek az anya
földet, nem örvendeznétek-e most, midőn fáradalmas mun
kátok után reményeitek teljesülését látjátok ? — Nem örven
deznétek-e midőn szemlélitek a késő fagyok, a fojtó ködök, 
szárazság és jegektől megkimélt hullámzó buzakalászokat?
—  Nem örvendeznétek-e most, midőn eljött a ti órátok, 
hogy arassatok, mert a földnek aratásra való gabnája 
megszáradott?

Ker. hivek! midőn ekként megbizonyitotta Isten, hogy 
mind testünknek, mind lelkünknek gondviselő édes atyja,
—  midőn áldásaival, mint jóságos atyai szeretetének zálo
gaival vonz minket magához, — mutassuk meg mi is áldá
sai elvételének alkalmával, hogy nem csupa testek, nem 
csupán a földhöz ragadott állati teremtések vagyunk; — 
emelkedjünk fel lelkünk nemesebb erejével ő hozzá, s 
elmélkedjünk jelen alkalommal arról: —  m i l y  k e g y e s  
é r z e l m e k  k ö z ö t t  takarja be  a hiv k e r e s z t y é n  az 
I s t e n n e k  á l dá s át ?

Jó Isten mennyei édes atyánk! Áldd meg szentlelked- 
del foglalatosságunkat, hogy midőn testünket táplálod, — 
lelkünk is tápláltassék az örök életre!

A kegyes keresztyén érzése, melylyel Isten áldását 
betakarja,

I. Ö r ö m é r z é s .
Az örömnek kedves érzése járja keresztül a kegyes 

keresztyén szivét, midőn a föld gyümölcseire tekint. — A

—  8 —



9

legnemesebb öröm érzése pedig ez, mely egész valóján 
tükrözi magát. — Igen! mert a föld megérett gabnájában 
arcza verejtékének gyümölcsét látja; —  a szántóföld arany
kalászaiban izzadságának ohajtott sikerét szemléli, — és 
midőn földjének keresztbe rakott kévéire vagy szérüjének 
gazdag asztagára tekint, örömteljes szive méltán ömlede- 
zik igy: —  „Jó atyám te nem nézed gyarlóságomat, 
nem tekintetted méltatlanságomat, áldással koronáztad 
gyarló szolgádat! — Itt van a drága eledel, melyet nekem 
s háznépemnek adtál, melylyel egy évi szükségemet kielé- 
githetem ; — bizony áldásnak és szeretetnek Istene vagy 
te, áldassék és dicsőittessék a te neved mi általunk! —  
Ugy van, ker. hivek! mert az aratásra nem elég az emberi 
munka s szorgalom; —  hiába plántálunk, hiába öntözünk 
mi, ha az Ur előmenetelt nem ád!

De vajjon ezen kedves örömérzésben részesül-e minden 
földművelő? Éppen nem! — Mert hány ember van, ki iste
néről még csak meg sem emlékezik; ki megfontolatlan 
szavak, gunyolódó tréfák, s bűnös kicsapongások között 
aratja kévéit! — Hány ember van, ki nem munkálódik, 
hanem a henyeség heverő párnáján lopja a szép napot, s 
arat az ő lelkének veszedelmet! — Pedig a pihenés csak 
a fáradt munkásnak édes, az étel csak az éhezőnek fűsze
r e s ;— jutalmat csak a küzdő türelem reménylhet! —  
Mikép várhatnál hát te munkátlan henye korhelységed 
dijául örömérzést? Az embernek jelene a multból, jövője 
a jelenből fejlik k i; a tegnap a mával s a ma a holnappal 
igen szoros összeköttetésben van. — Ha tegnap henyéltél, 
ma jutalmat nem várhatsz;— ha ma elpazaroltad a drága 
időt, holnap dijért nem nyujthatod ki kezedet. Pedig lásd 
mily nagy a veszteséged! Máson áldás van, téged inség 
vesz körül; —  más a munka után egészséges, téged a 
henyeség bádgyadttá s lankadttá tészen ; —  másnak öröm 
van szivében, mig téged kinos aggódással tölt el a félel
mes rettegés, hogy a jövedelmetlen korhelység után miként 
lehessen megélned a jövőben!

Ébredj kárhozatos álmodból mig időd vagyon s tanuld 
meg, hogy Isten munkára teremté az embert. —  És a hiv 
munkásnak öröm , elégedés és boldogság adatik díjúl.
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A kegyes keresztyén érzése, melylyel Isten áldását 
betakarja,

II. A m e g e l é g e d é s  érzése.

Elégedés érzése boldogitja a kegyes keresztyént, midőn 
gabnáját csűrébe takarja. —  Azok a telhetetlen lelkek, 
kikre a mennyei atya bár jobb és balkezének minden 
áldásait is kiöntse, — mégis mindig többet várnak,-— a 
megelégedés édes érzelmében nem részesülnek. — Pedig e 
nélkül a szivben igazi öröm nem lehet. Ez az életnek valódi 
fűszere, mely édes izt önt ételünkbe, megédesiti poharun
kat, és a gondokkal terhes óráknak közepette lelki nyu
galommal ajándékoz meg bennünket.

Az Isten jóságát szivén hordozó keresztyén Isten 
áldását soha sem kevesli, soha azt csekélynek nem mondja. 
—  Nézd meg őt te békételen telhetetlenkedő s vess számot 
magaddal, vajjon a legcsekélyebbre érdemes vagy-e ? 
Kérdezd meg magadat, mint jártál el keresztyéni köteles
ségeidben? mennyei atyádnak milyen gyermeke s felebará
tidnak milyen testvérjök voltál? Hányszor zúgolódtál, 
dobzódtál, mértéktelenkedtél, s igazságtalankodtál ? Ha 
számot vetsz önmagaddal, bizonyára nem leszesz megelé
gedve s ezen vallomást fogod tenni: „Kisebb vagyok 
uram minden jótéteményeidnél! de igyekezni fogok, hogy 
ezután atyai jótéteményeidhez méltóbb életet éljek!“

Gyenge halandó! kinek féktelen indulataid kiélégit- 
hetlen vágyak forrásai, — nézd meg magát az anyatermé
szetet, melynek porából van alkotva tested, mily kevés
sel megelégszik az! Tanulj megelégedett lenni minden 
sorsban, minden helyheztetésben; —  Isten jótéteményei igy 
lesznek áldások te reád nézve.

Az elégedetlenség egy veszélyes indulat, mely jelened 
örömeit, jövőd reményeit a nyugtalanság mérgével szokta 
megkeseri teni; —  száműzd tehát kebeledből keresztyén 
társam e zsarnokoskodó kényurat! és az isten mindennemű 
áldásainak elvételénél, — de különösen akkor, midőn tested 
táplálására eledelt nyersz, — légy nyugodt s elégedett, 
mert csak igy féled igazán a te Uradat Istenedet.
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A kegyes keresztyén érzése, melylyel Isten áldását
betakarja,

III. H á l a  ér zés e .

Azon szent érzelem, mely az emberi erények egyik
legjelesbike.

Ha elgondolod mindazon jókat, melyeket veled az 
isteni jóság azon időtől fogva közlött, midőn a föld tenyésző 
rétegei közé hintéd el gabonádnak magvait: elboritja lel
kedet az áldásoknak sokasága. Az esőnek nevelő cseppjei, 
az égnek harmatja, a levegőnek tápláló ereje , a napnak 
éltető melege, mind az Istennek áldása volt a te földeden! 
— Hát a természet kártékony csapásait ki tiltotta el föl
dedről? Ki tartóztatta vissza a veszedelmes záporokat? 
Ki zabolázta meg a jegeket az éhségnek e borzasztó köve
teit s az emésztő férgeket ki verte vissza? Hát neked ki 
adott erőt, életet, időt a munkásságra? Ki aczélozta meg 
karjaidat, hogy el ne hajoljanak a terhes munka alatt? 
Ki erősitette lábaidat, hogy el ne tántorodjanak? Kicsoda 
más, hanemha a te mennyei édes atyád! ? ! . .  Bizonyára 
megáldott téged az Isten és a háladatosságnak szent 
érzelmével áldjad és dicsőitsed a te mennyei atyádnak 
szent nevét!

És méltán ker. hivek! mert nincs jelesebb erény a 
hálánál, s nincs undokabb bűn a hálátlanságnál. — Nézd 
meg keresztyén felebarátom az oktalan állatokat, hiszen 
még azoknak belsejét is a hálaadatosság érzelme melen
geti jóltevőjök iránt! —  És fájdalom! találkozik ember, 
kiknek keblét nemcsak embertársai, hanem még Istene iránt 
is a hálaadatlanság undok mocska szennyezi. —  Tisztitsd 
ki e mocskot szivedből és az Istent, ki téged megáld, 
féljed és dicsőitsed az ő szent nevét!

Ker. hívek! Az elszámlált keresztyéni érzelmeknek 
kell a ti kebleiteket melengetni mikor arattok, hogy kiki 
ama nagy aratáskor jó gabnának találtassák s a konkoly
tól elválasztassék.

Az öröm érzése hassa át kebledet,
A midőn emeled gazdag kévéidet;
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Légy megelégedve Isten áldásával,
Zugolódás, panasz legyen tőled  távol.
Háladatos szivvel tekints fel az égre,
Örök dicsőséget igy arathatsz végre. Ámen.

K. D.

Kik a boldogok Jézus szerént?
II.

A  s i r ó k.
Máté 5. 4. Boldogok a kik sim ak , mert ő k megvigasztaltatnak.

Szeretett hiveim!
Ha vannak az új-szövetségben Jézusnak olyan sza

vai is, melyeket senkisem akar magára alkalmazni, mint 
például: A ki az én tanitványom akar lenni, vegye fe l  az 
ö keresztjét és úgy kövessen engem; vannak olyanok is , 
melyeket sok ember jogtalanul alkalmaz magára. A szen
télynek drága kincsei ezek, melyeket a bitorló és szent
ségtörő kezek eltulajdonitani akarnak. Ilyen például eme 
mondása: Boldogok a kik sirnak, mert ök megvigasztaltatnak.

Sokan azt következtetik Jézus ezen szavaiból, hogy 
minden könycsepp szent és érdem az Isten és az embe
rek előtt. Kérkednek szerencsétlenségükkel, dicsőségüknek 
tartják, gyakran még akkor is, midőn szerencsétlenségük
ért maguk a hibásak, vagy midőn szerencsétlenségük 
már magában véve hiba. Vannak önző és vétkes fájdal
mak. A féltékenység dühe, a nagyravágyás és a kiván
csiság telhetetlensége, a gyarló hiúság, mely semmiségün
ket is nagynak fitogtatni ohajtja, a bosszúállási vágy — 
valóban keserű fájdalmakat okoznak. Boldogtalanok, kik 
ezek miatt érzik a fájdalmat. Az ilyenek, hogy utálatos 
szenvedélyeiket kielégitsék, hasztalan könyörögnek az Is
tenhez! Vannak továbbá önmagukban véve ártatlan, jogos 
fájdalmak is, melyeket átkozódás mocskol és bélyegez, 
mivel forrásuk és táplálójuk az Isten elleni fellázadás. 
Tömérdek azon elkeseredett szerencsétlenek száma, kik 
zúgolódnak az őket érintő atyai kéz ellen!
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Jézus nem az ilyenekhez intézi áldásos boldogitó 
igéretét, mely szent leczkénkben van: Boldogok a kik 
sirnak, mert ök megvigasztaltatnak.

De hát kik azok a kikhez szóll? Hogy ezt megért
sük, vissza kell emlékeznünk a szent igénket megelőző sza
vakra , melyeket már megmagyaráztam tinektek: Boldo
gok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa; 
meg kell emlékeznünk a szent igénket követő szavakról, 
melyeket későbben fogok fejtegetni: Boldogok az alázato
sak, mert ök örökség szerént birják e  földet, továbbá: Bol
dogok, a kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ök 
megelégittetnek. Emlitettem már, hogy Jézus hegyi prédi- 
kácziójának kezdetén, a magával hozott egyetemes vallás 
eme nyilatkozványában köszönti azokat ,  a k i k  az ö vé i ,  
ünnepélyesen üdvözli azokat, kiknek valósitja és betölti 
szent reményeiket. Jézus kinyilatkoztatja Isten országának 
uralkodását.

Továbbá meg kell emlékeznünk a zsidók nyelvéről, 
a közhasználat által megszentelt egyes kifejezéseiről. A 
zsidók a messiást várták a legyőzött és kegyetlenül elnyo
mott nép türelmetlen aggodalmával, számitva előbb a fel- 
szabadulásra , azután a győzedelemre; a m ess i ás t  I z r á e l  
vigasztaló j á n a k  nevezték könyveikben, beszélgetéseik
ben, imáikban. Ismeretes, hogy az öreg Simeon miképen 
várta I z r á e l  v i g a s z t a l ó j á t  és midőn meglátta, midőn 
karjaiban tartotta a gyermeket ki egykor vigasztalást fog 
nyujtani népének, az öröm kitörésével kiáltott fel, hogy 
most már nyugodtan halhat meg, mert látták szemei az 
idvezitőt!

Végre meg kell arról is emlékeznünk, hogy Jézus, 
midőn tanitványaihoz a bucsú fájdalmas és magasztos 
szavait intézi, kinyilatkoztatja előttük, hogy elhagyja őket, 
de nem sokára elküldi — saját kifejezésével élve — a v i
gasztalót ,  a sz. lelket.

Képzeljük most már mindezek után magunk elé az 
egyház isteni alapitóját, a mint az új vallást hirdeti: Jézus 
a körülötte lévő nagy tömeg előtt kinyilatkoztatja, hogy 
mindazok, kik fájdalmas érzéssel, könyhullatások között 
várják Istennek országát, meg fognak vigasztaltatni, és
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boldogok, hogy szenvednek, mert szaggatott zokogásuk, 
kegyes várakozásuk és aggodalmas sohajuk örömmé fognak 
átváltozni.

Hogy megvigasztaltassunk—  ehhez a szó valódi jelen
tése és a keresztyén vallás értelme szerént — nem elég 
egy-két nyájas szó, mely elaltatja a fájdalmat, letörli a 
könyet; nem elég egy-két napsugár, mely a sötétség 
mélyébe behatol; hogy megvigasztaltassunk, éreznünk kell 
vigasztalhatatlanságunk örömmé változását, látnunk kell 
a teljes napvilágot, mely mindenüvé elhat és elűzi a 
setétséget; hogy megvigasztaltassunk, teljes valóságban 
birnunk kell azt, a mit könyhullatásaink között hasztalan 
ohajtottunk. Biztosan állithatom, hogy midőn Jézus szent 
igénket mondá, hallgatói között voltak aggódó, búba, bá
natba merült lelkek, kik Izráel megvigasztaltatásáért eseng- 
tek! Biztosan állithatom, hogy számtalan szerencsétlen 
bűnös, nyugtalan lelkiismeret, összetört sziv találta fel 
nála a vigasztalás teljességét.

Szabad-e hozzá tennem, hogy itt közöttünk, e sz. 
házban is van aggódó, búba, bánatba merült lélek, nyug
talan lelkiismeret, önmagával harczban álló bűnös, tört 
sziv, kik várják, hogy Izráel megvigasztalója vigasztalja, 
emelje, ujjászülje őket is? Az ilyeneknek hirdetem az 
áldás, öröm és dicsőség felemelő izenetét: Boldogok vagytok 
kik sirtok, szenvedve e szent és nemes fájdalmat, mert 
megvigasztaltattok.

I.
Azok között, kiket Jézus tanitványainak nevez, azok 

között, kik szenvedve sirnak, és gyógyirt Jézustól nyernek, 
elsőben is ama kiváló, ritka lelkeket kell emlitenünk, 
melyeknek a bűnök látása nagy fájdalmat okoz.

Azt mondám, hogy az ilyen lelkek ritkák, vannak, 
kik még ennél is tovább mennek; a rágalmazók, a gúnyo- 
lódók és mindazok, kiknek hamis tekintetük csak a rosszat 
veszi észre, tagadják az ilyen nemes szivek létezését, 
tagadják, hogy az ilyen nemes fájdalom sajátja lehetne 
gyarló természetünknek. Sokan vannak, kik az ilyen fáj
dalmat nem tartják egyébnek álnok tettetésnél, vagy vak
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buzgó szenvelgésnél. Könnyű kimutatni, hogy mennyire 
csalódnak az ilyenek és ha ti, Sz. H ., sohasem éreztétek 
e szent fájdalmat, reménylem, hogy bizonyos mértékben 
meg fogom értethetni veletek, úgy hogy legalább léte
zését nem tagadhatjátok. Mint tényt állitom fel, hogy 
senki sincs közöttetek, a ki egy bűnös láttára őszinte és 
részrehajlatlan bosszuságot, undort, haragot ne érzett 
volna magában. Talán tanui voltatok valamely jogtalan, 
gonosz cselekedetnek , vagy hallottatok ilyet megilletődve 
elbeszélni, vagy olvasmányban értesültetek róla. Bizonyos, 
hogy belső remegés járta át tagjaitokat, egész lényetek 
fellázadt, kitört, tiltakozott ellene. Nem dicsérlek érte 
titeket, nem tulajdonítom érdemeteknek; jól tudom, hogy 
nagyon is hajlandók vagyunk bámulni és becsülni magun
kat erényes haragjainkért, mert megbotránkozunk azon 
bűnökön, melyek nem kisértenek meg bennünket, mig 
szépeknek látjuk azokat, melyeket szeretünk. Csupán azon 
általános természeti vonást jelzem itten, hogy midőn 
érdek, szenvedély nem gátolja pártatlanságunkat, szivesen 
vagyunk az Isten mellett, és szemben a roszszal, a jó , 
az igazság, a jogosság, a szeretet pártján állunk.

De az a sajnos, hogy ez ritka eset, sajnos, hogy 
Isten és embertársainkat nem szeretjük annyira, hogy 
mélyebb és erősebb fájdalmat éreznénk ama sértések látá
sára, melyekkel a mennyei atyának szentsége és földi 
gyermekeinek érdeke megtámadtatik. Sajnos, hogy oly sok 
vallástalanság , erkölcsi romlottság, gonoszság, méltatlan
ság vesz körül bennünket és oly kevéssé bánkódunk, 
sirunk miattok.

Isten maga mellé hiv bennünket, sajnos hogy mégis 
gyakran messze vagyunk tőle; elvben megvetjük a rosszat, 
dicsőitjük a j ó t , sajnos, hogy a gyakorlatban szivünknek 
nem ez az eredeti jósága vezérel, sajnos, hogy csak 
érdekből vagyunk vallásosak, hogy Isten és Jézus oly 
kevéssé fekszenek szivünkön; hogy nem törődünk vele: 
megszent e l t et ik  -e a t y á n k  nev e  vagy nem; o rs zá g a  
terjed-e k ö z ö t t ü n k  vagy nem; a k a r a t a  v a l ó s u l - e  
szemben a mienkkel; sajnos, hogy érdekünkre, jólétünkre, 
hiúságunkra végtelenül sokkal többet adunk, mint Isten
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szentségére és dicsőségére, mint a világ boldogságára és 
az emberiség jövőjére; sajnos hogy a csekély dolgok 
nagyok előttünk, mert bennünket érdekelnek, mig a nagy 
dolgok csekélyek, mert azok Isten és az emberiség dol
gai; mert magunkat tartjuk központnak, Istennek; hanem 
nyomorult zsugori bálvány Isten vagyunk, és mindennap 
feláldozzuk magunknak az igaz Istent, embertársainkat, 
— saját vesztünkre!

De hát ezzel azt kivánom-e én, hogy tettessétek a 
fájdalom érzését, melyet nem szenvedtek? Vagy vakbuz
góságra akarlak-e serkenteni, mely megvet mindent, még 
a lelkiismeretet is, hogy egyedüli imádata tárgyát: a 
dicsőséget annál inkább hajhássza? Épen nem, Szeretett 
h .! A tettetés a legnagyobb bűn, a bűnök koronája; a 
vakbuzgó pedig sérti az Istent, kit szolgálni hisz, meg
veti , áthágva törvényeit, feláldozva a természeti érzel
meket, törvényes vonzalmakat, melyeket Isten teremtett 
és megszentelt.

Jól tudom én, hogy pharizeusi tettetés és vakbuzgó
ság volt a zsidókban; de nagy szégyenünkre, nekünk a 
XIX. század keresztyéneinek, volt bennük, sokkal több 
mint bennünk, őszinte fájdalmat érző buzgóság is Isten 
iránt, volt bennök igazlelkű, aggódó vágy az igazság és 
jog országa után, melyben a dolgok új rendje áll be, 
melyben a Messiás megigért uralma véget vet a tömérdek 
istentelenségnek, bűnnek és tiszta szent életet állandósit 
a világon Jézus hallgatói között; voltak lelkek, kik mint 
Illyés, véghetetlen remegéssel vágyakoztak az örökkévaló
hoz; voltak hivek, kik keserűen igy kiáltottak fel Dávid
dal : „A te házadhoz való buzgó szeretet megemészt engem és 
azoknak gyalázatjuk, kik téged gyaláznak én reám estek“ 
(Zsolt. 69, 10); voltak zsidók kik utálattal fordultak el 
koruk undok tetteitől és buzgó könyörgéseikben könyö
rögtek, — könyek között könyörögtek az Istenhez, hogy 
l á t o g a s s a  m e g  n ép é t  és nyilatkoztassa ki dicsőségét 
az emberek között.

E fájdalom és emésztő szánalom Jézusban érte el 
tetőpontját; nem vagyunk képesek megmondani, hogy 
mennyit szenvedett ő polgártársainak erkölcstelenségeiért;
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nem vagyunk képesek megmondani, hogy hitetlenségük, 
szeretetlenségük mennyire sértette szentségét, és hogy minő 
sok kegyetlen bántódás, keserű tapasztalat csalta ajkaira 
eme kifakadást: Óh hitetlen gonosz nemzetség, meddig 
leszek még köztetek?!

E példához nincs mit hozzáadnunk, tanúsága pedig 
nagy fontosságú. Boldogok azok, kik érezik magukban e 
dicsőséges fájdalom keserűségét; boldogok azok, kik ilyen 
nemes fájdalmukra és forró könnyeikre a Messiástól vár
ják a vigasztalást, azok megvigasztaltatnak, mert a Mes
siás a vigasztaló, — mert a Messiás az ilyen nemes lel
keket összegyűjtötte és az örök életre újjászülte; mert 
megalapitotta itt alant az erény birodalmát, melynek még 
csak neve is alig volt, alázatosságra, szeretetre, reményre 
tanitván az embereket. Boldogok az ilyen emelkedett 
lelkek, mert ha bántja őket a világ tisztátalan érintése, 
ha könyeznek és sirnak e miatt, megvigasztaltatnak: a 
Messiás erkölcsi szépsége eszményi és valódi tökélye sze
retettől sugárzó szigorú tekintete, mély értelmű felemelő 
nyilatkozata a vigasztalás kiapadhatlan forrása.

Mester, vezető, példánykép, szabaditó és Izráel vigasz
talója egy személyben.

II.

Sokáig elmélkedtem a rajtunk kivül létező rosszról. 
Szabad-e elfelejtenem, nekem, ki magam is bűnös vagyok, 
hogy bűnösök előtt beszélek?

Sürgetősebb és elengedhetlenebb kötelesség is van 
annál, melyet eddig fejtegettem. Nemcsak a világon létező 
rosszat kell éreznünk, megsiratnunk; meg kell siratnunk, 
meg kell utálnunk, le kell győznünk a bennünk levő 
rosszat is.

Boldogtalanok vagyunk, ha nincs bennünk erre ké
pesség, ha békében tudunk élni hibáinkkal!

Boldogtalanok vagyunk, ha bizonyos érdekünkben 
álló világias erkölcsi fogalom, —  elegendő a nagy botrá
nyok kikerülésére, — kielégiti lelkiismeretünket és bennün
ket megnyugtatni képes.

2
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Boldogtalanok vagyunk, ha a Megváltó erkölcsi nagy
sága, a fájdalom emberének élete és halála, véghetetlen 
szeretete annak, ki magát az emberiségért feláldozta, 
magasztos szentsége annak, kiben nem volt semmi bűn , 
ránk hatást nem tesz, bennünk elvész, és helyét langy. 
meleg, nevetséges, hazug erény foglalja el, mely keresz
tyéninek tartja magát, mivel senkinek sem tesz rosszat. 
Sz. H .! kinyilatkoztatom nektek és veletek együtt leg- 
elsőbben is magamnak — kinyilatkoztatom , vagyis inkább 
az evangyeliom és a lelkiismeret kinyilatkoztatják, még 
a legjobbnak is közöttünk, hogy a bűn lelkünkben van 
és hogy a lelkünkben levő bűnt gyűlölni kell, ellene 
küzdeni kell, életre, halálra küzdeni. Boldogtalanok 
vagyunk, ha nem érezzük, hogy minden bűn lázadás az 
Isten ellen, háború, melyet ellene folytatunk, és ez 
nemcsak kifejezés, szóllásmód, hanem tény, valóság. Bol
dogtalanok vagyunk, ha nem érezzük, hogy a mely napon 
megszűnünk őrködni önmagunk felett, Istentől is eltávo
zunk, magunkat lealacsonyitjuk, elerőtelenitjük és erőssé 
tesszük magunk felett a rossz befolyását. Boldogtalanok 
vagyunk, ha nem érezzük, hogy a kor, a szokás, az 
emberekkel való érintkezés a sziv megkeményedése, a 
fiatalkori ábrándok eltűnése mind inkább rosszabbá, hala
dásra, emelkedésre mindinkább képtelenebbé, buzgóság 
és szeretet nélkülivé tesz! Vegyük tekintetbe, hogy mik 
voltunk és mik vagyunk ma? Nem ugy van-e, hogy ma 
hidegek és közönyösek vagyunk olyan hibák iránt, melye
ket hajdan méltó megilletődéssel utasítottunk vissza? Nem 
úgy van-e, hogy fiatal korunkat bizonyos nyomor látása 
fájdalmasabban érintette, mint mai korunkat? Nem úgy 
van-e, hogy minél kevesebb időnk van hátra, annál inkább 
ragaszkodunk a földhöz, mintha egyedül a bennünket 
megsemmisitő föld csodás, folyvást nevekedő hatalma 
alatt állanánk?

Hova tűnt el legelső imádságunk belsősége ? Hova 
tüntek el örömkönnyeink, miket, először járulva az Úr- 
asztalához, hullattunk ? Hol van az a boldog idő, meny
nyire kell keresnünk visszaemlékezésünkkel a multban, 
midőn önzés nélkül szeretni, hinni és jót cselekedni tudtunk?
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Óh milyen mély igazság rejlik Megváltónk ezen sza
vaiban: Boldogok a kik magukat vizsgálva, birálva, sirnak! 
Boldogok a kik sirnak saját bukásuk miatt, mint sirt 
Péter apostol, ki mesterét megtagadta! Boldogok, kiknek 
különbánatuk nem mulékony megindulás, hanem állandó , 
éles fájdalom, nem egy véletlen köny, hanem ama gazdag 
benső forrás, mely az örökélet felé buzog.

Csakhogy kevesen vagyunk ilyen boldogok! A köte
lesség nemes tüze elveszett, kialudt bennünk; közönyösek 
vagyunk, alszunk és nem akarjuk hallani eme mennyei 
szózatot: Serkenj fel te, ki aluszol!

Kétségkivül bensőnk vágya szerint jobbak kivánunk 
lenni, sajnáljuk, hogy engedtünk a kisértetnek, hogy 
elbuktunk; de mulékony bánatunkra, pillanatnyi ma- 
gunkba-szállásunkra nincsen vigasztalás. Másképen kell 
szenvednünk, ha vigasztalódni akarunk.

Jézus azokhoz intézi ezen szavait: Boldogok a kik 
sirnak, mert ök megvigasztaltatnak, kiket mélyen elszomo
rit gyengeségük, erkölcsi gyávaságuk, romlottságuk, kik 
remegve, teljes erejükből dolgoznak, hogy a bűn hatal
mát megrontsák, és erre nézve égő , buzgó imádságukban 
kérik az Isten segitségét!

És hogyan ne vigasztalódnának, midőn érzik fokon
kénti felemelkedésüket, napról-napra javulásukat, dicsőbb 
életüket, melyben bizalommal megerőltetés és mégis fél
beszakitás nélkül közelednek Istenhez és egyesülnek Jé
zussal, erőt, kegyelmet, vigasztalást nyerve tőle?!

Az örökkévaló biztatta Ézsaiást, hogy ismeri a bűnös 
utát, de gyógyitani és vigasztalni akarja. A ki valóban szive 
mélyéből fordul hozzá, meg is gyógyítja, meg is vigasztalja.

III.
Nagy nyomorúsága a mi világunknak, hogy gyakran 

a legszebb és legszentebb dolgok is a legkeményebb fáj
dalmak forrásai lesznek; nemcsak a nemes lelkek szen
vednek a közromlottság miatt, nemcsak a bűnösök szen
vednek saját hibáikért, hanem még a szerető szivek is
nem ritkán fájdalomra, szenvedésre bukkannak legszen
tebb érzelmeikben.

2*
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Valóban ritkaság, hogy szerető szivünk előbb vagy 
utóbb ne találkozzék a tiszta és keresztyéni gyengédség 
két hatalmas ostorával: a hálátlansággal vagy a gyászszal

Senkisem tapasztalta nagyobb mértékben a hálátlan
ságot, mint Jézus; senkisem hallott hálátlanabb kifaka- 
dást, mint ő , az emberiség megváltója, midőn a tömeg 
Pilátushoz igy kiáltott: Feszitsd meg! és midőn hosszas 
szenvedése alatt, hangzott körülötte a gúnyos szózat: 
Másokat megtartott, magát nem tarthatja meg! Senkitsem 
ismertek annyira félre, tagadtak meg és árultak el mél
tatlanabbúl mint őt, pedig senkisem érdemelt több szere- 
tetet, tiszteletet, teljesebb átadást. Méltán hangzott el aja- 
kán eme szivszaggató szemrehányás: „Jeruzsálem Jeruzsá
lem! ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, kik te 
hozzád bocsáttatnak, mennyiszer akartam egybegyüjteni a 
fiaidat, miképen a tyúk az ö fiait egybegyüjti szárnyai alá 
és nem akartátok"! (Máté 23. r. 37.) Nem tudok előttetek 
felmutatni hatalmasabb szemrehányást az emberi hálát
lanság ellen!

A mi a gyászt illeti, gyakran akkor legfájdalmasabb 
gyászunk, mikor hallgatag, néma. Képzeljétek el mit 
állott ki Mária, Jézus anyja, midőn fia keresztre-feszité- 
sének tanúja volt! Hallotta a szegek verését, és látta 
fiának borzasztó szenvedését, tanúja volt ama kegyetlen 
vérengzésnek, melyet saját szivén — fián hajtottak végre. 
És hallgatott, némán viselte borzasztó anyai fájdalmát; 
szeméből könyek folytak alá, sirt, zokogott és eszmélet
lenül dőlt a szeretett tanitvány, ezentúl gyámja karjai 
közzé! Mélyen érezte a fájdalmas gyászt a tanítvány is, 
de mennyire elmosódik ez az anya gyásza mellett! A 
szerencsétlen anyának maradt ugyan támasza, pártfogója, 
de mi ez elveszett fia mellett ?!

V ajjon, Sz. H .! mi legelső gondolatotok, midőn tőlem 
e megható gyász futólagos elbeszélését halljátok és ezzel 
kapcsolatban feltámad bennetek sziveteknek minden alvó 
fájdalma, gyásza? Nemde az: Boldogok a kik senkitsem 
szeretnek, boldogok, kik egyedül állanak az életben és 
szeretetük által boldogtalanságot nem gyüjtenek fejükre; 
boldogok, kiknek nem kell tisztes szülőiket, szeretett
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gyermekeiket megsiratniok, boldogok az önzők, a magány
ban élők, a puszták remetéi!

Ah ! mondjátok inkább, hogy Mária legborzasztóbb 
fájdalmában is „áldott az asszonyok között“, mert volt fia, 
kit igy szerethetett és megsirathatott! Mondjátok, hogy 
magasztos lélekemelő úgy szeretni, mint Jézus szeretett, 
még akkor is, ha az emberi hálátlanság olyan büntetést 
m érránk, mint a minővel őt sújtotta.

Ugy van, Sz. H .! boldogok a kik szeretnek, bármi 
történjék is velők! Több boldogság rejlik a szenvedésben, 
a mit szeretetünkért állunk ki, mintha sohasem érezzük 
a szeretetet! Többet ér, érezni a szétszaggatott, összetört 
szivet, mint sziv nélkül, szivtelenül lézengeni át az életet!

Oh szeressetek, Sz. H .! szeressétek még a háládatlan 
gonosz embereket is, szeressétek és tegyetek jót velök ; 
kövessétek a Megváltó példáját, szeressétek őket, még ha 
gyülölnek is titeket, mert ha azokat szeretitek a kik titeket 
szeretnek, micsoda jutalmát veszitek annak? Nemde a fuka
rok is nem ugyanazont mivelik-e? (Máté V. 46.)

És ha a halál karjaitok közűl , vagy a mi még 
rosszabb, a távolban elragadja tőletek szivetek kedvesét, 
szeressétek őket könnyeitek között is, szeressétek őket 
még a halál árnyékának völgyében is ! Szeressétek őket, 
mintha mellettetek volnának, csakhogy komolyabb és 
szentebb szeretettel. Reméljetek a reménység ellenére is. Ne 
sirjatok úgy mint a pogány ok, kiknek nincsen reménységök. 
Jézus is sirt Lázár koporsója felett, és mégis ö a feltá
madás és élet; ö az élet fejedelme, a halál meggyözöje ;  ö 
világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Országa, 
uralkodása az egyetlenegy, félbeszakitás nélküli örök élet 
országa és uralkodása, mely e földön kezdődik, Isten 
mellett folytattatik, melynek vége sohasem lesz, és a 
melyben egyesülünk elköltözött kedveseinkkel. Oh szeres
sétek még sirjaikban is azokat, kik nincsenek többé, sze
ressétek könyhullatások között, mig saját sirotok megnyi
lik, hiszen Jézus mondja: Boldogok a kik sirnak, mert 
ök megvigasztaltatnak.

Minden könnycsepp, minden sohaj, fájdalmatok minden 
érzete olvadjon át atyáitok eme reményteljes, buzdító,
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felemelő énekébe: Hol vagyon halál a te diadalmad? Hol 
vagyon koporsó a te fulánkod? Az Istennek legyen hála, a 
ki adott nekünk diadalmat a mi urunk Jézus Krisztus által 
(I. Korint. XV. 55— 57.)

Sz. H .! mielőtt győznénk, küzdenünk kell; az élet 
koronájáért fel kell áldoznunk magunkat. Mint halandók
nak és bűnösöknek örök háborút kell folytatnunk a bűn, 
az önzés, a szerencsétlenség és a halál ellen.

Ettől függ a mi haladásunk. Isten küzdelemre szóllit 
minket és a küzdelem teréről leginkább a szenvedés, a 
könyhullatás szóllit el. Gyáva katonák vagyunk , elfutunk 
a harcztérről és legyőzni engedjük magunkat. És a mi fe
jedelmünk, a mi mesterünk mégsem kárhoztat, mégsem 
átkoz minket gyengeségünkért, kezét nyujtja bátorit, ke
gyelemmel tekint küzdelmeinkre és bajainkra, melyeket 
tapasztalatból ismer és kinyilatkoztatja, hogy ha világon 
létező rosszért, saját hibáinkért, az emberi hálátlanságért 
és szivünk gyászáért folynak könyeink, boldogok vagyunk, 
mert megvigasztaltatunk.

A föld királyai megjutalmazzák a harczosokat, kik 
vérengző csatákban hiu érdekeikért küzdenek, de szolgá
latukban elvesztett erőiket visszaadni nem képesek.

Jézus, a lelkiország királya többet ád nekünk har- 
czosainak, mint a mennyit koczkáztatunk. Neki küzdel
münkből nincsen haszna, az ő czélja az, hogy megsza
baditson, megmentsen minket, hogy meggyógyitsa bajain
kat; fájdalmainkat örömmé, küzdelmeinket győzedelemmé 
változtassa át.

És mivel ő előtte a jövő egy a jelennel, előre bol
dogoknak mond minket, ha az igazságért, a jogért, a 
szentségért, az Isten és az emberek szeretetéért szenvedünk.

B o l d o g o k n a k ,  mert ez a küzdelem, ez a fájda
lom emeli, erősiti, újjászüli lelkeinket.

B o l d o g o k n a k ,  mert általa, még szenvedve is jót 
teszünk, legyőzzük a gonoszt, megtörjük a kigyó fejét.

B o l d o g o k n a k ,  mert életünket jól használjuk, re
ményeink és erőlködéseink Istenhez vezetnek.
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B o l d o g o k n a k ,  mert egyesülünk a küzdelemben és 
szenvedésben mesterünkkel, remélve, hogy egyesülünk 

vele a békében és a dicsőségben is! Amen.
Ifj. Coquerelle után

Feleki József,
foktői ref. lelkész.

Szertartási beszédek.
Beteg gyermekek keresztelésekor.

I.
Életnek és halálnak szabados ura, nagy Isten! legyen 

nevedben szent foglalkozásunk. Ámen.
** *

Sietve hoztátok el a szenvedő kisdedet, hogy Urunk 
és Megváltónk e szent rendelete értelmében: Elmenvén 
tanitsatok minden népeket, megkeresztelvén öket az Atyának, 
a Fiunak és a Szentléleknek nevébe — részesüljön az újjá
születés „ f e r e d ő j e “ szent áldásában, s igy ha sorsa ha
lálra válnék is, maradjon egy kedves név a családi 
házban, melyhez kötve legyen rövid életének áldott 
emlékezete.

Sietek tehát végezni én is szent szolgálatomat, az 
Urnak nevében, ki egyedül adhat békességet e szenvedő 
kisded gyermeknek, s vigasztalást mindazoknak, kik bús 
sorsa felett szivbŐl keseregnek.

Keresztellek én téged stb.
** *

Mostan pedig imádkozzunk e már keresztyén szen
vedő kisded gyermekért!

Kegyelemnek ura, a Jézusban szerető Atyánk! te 
akartad, hogy e kisded gyermek meglássa az élet vilá
gosságát, és hogy már ily korán a szenvedés bús nyögése 
szóljon piczinyke ajkain. O h! szánd meg az ártatlan szen
vedőt , és gyógyitsd meg őt e nyavalyájából, melynek
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fájdalma előbb szállt gyenge szivére, mint az életnek 
édes érzései.

Ha pedig az volna örök végzeted, hogy a földi éle
téhez kötött szép remények füstbe menjenek, s elszakadva 
szülei kebléről, a jobb világban folytassa életét, mit e 
földön alig hogy elkezdett: óh küld el Atyánk! hozzá 
mihamarább a te szabaditó angyalodat, hogy vigye el 
lelkét a menny boldogságának elvételére, melyet Meg
váltónk a kisdedeknek igért, kegyelmedből. Ámen.

** *
Akár élünk, akár meghalunk, mindenkor az uréi 

vagyunk, kinek akarata nélkül egy hajszál is a mi fejünk
ről le nem eshetik. E hit adjon vigaszt e kisded felett 
való szomorúságunkban; az Ur szent neve pedig legyen 
áldott, most és mindörökké. Ámen.

II.
Kegyelem Ura, nagy Isten! fogadj kedvesen, midőn 

e szenvedő kisded gyermekkel hozzád járulunk, s tőled 
kérjük és várjuk azt, a mi az ő életének békességére szol
gálhat. Ámen.

** *
Mi lesz a név, a mit a szent keresztségben e kis

dednek adni óhajtotok ?. . .
Keresztellek én tégedet stb.

** *
Szerelmeseim az Urban! Akár éljünk, akár meghal

junk: mindenkor az uréi vagyunk — szól hozzánk az égi 
biztatás. Miért aggódnátok tehát ez ártatlan kisded sorsa 
felett? Legyen bár sorsa hasonló a hulló csillagéhoz, 
mely alig ragyogott fel az élet egén, már a temető po
rába esik, aggódnunk felette mégis nem szabad. A hulló 
csillagok útját is az Ur szabta meg, nem a véletlenség; 
a bölcs, a j ó , a mindenható és mindentudó Isten, a ki 
előtt nemhogy egy embernek drága élete, de még az ér
téktelennek látszó porszem sincs elfeledve. Ki is kétel-
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k ed n ék te benned óh Isten! a ki — nagy vagy a nagyok- 
b a n, bölcs vagy a kicsinyekben, gondod el nem fárad annyi 

sok ezerekben...
E szent Felség és jó mennyei Atyának, soha meg 

n e m  f áradó gondviselése őrködik e szenvedő kisded 
gyermek élete felett is, kinek tehát hogy merre fordul 

s orsa, nem a mi gondjaink közé tartozik. Csak e g y e t  
kell tudnunk, és ebben az e g y b e n  van az örök vigasz- 
talás, ezt az — e g ye t  szerelmeseim! hogy: akár éljünk, 

a kár meghaljunk: mindenkor az uréi vagyunk!...

** *
Mostan pedig immár leborulván a Mindenható előtt, 

imádkozzunk ekképen:
Mindenható Isten, atyánk a Jézusban! kegyelmedbe 

ajánljuk e kisded szenvedőt, kinek bús nyögése elhat egé
szen szivünk mélyéig. Oh! mint szánjuk őt, és mint fáj, 
hogy rajta segitni nem birunk. Jövel hát Uram! és te 
magad vidd véghez azt, a mit mi meg nem cselekedhetünk.

Mit végezett e kisded felöl örök bölcseséged, mi azt 
nem tudhatjuk és nem is kérdezzük. Csak egyet tudunk 
mi, és ez nekünk elég, hogy — életünkben és halálunk
ban a tieid vagyunk. Oh! legyen örökre a tied Uram! 
ez ártatlan kisded gyermek is, k inek sorsa mostan,  
az újjászületés vizénél, kies he lyre  esett ,  és n y i l v á n  
szép  ö rö k sé g  jutott  ő neki ,  kegyelmedből. Ámen.

** *
Az égi Atyának szent áldása, a ki nem akarja, hogy 

elveszszen egy is az ö kicsinyei közül, nyugodjék meg e szen- 
v e dő kisded felett, és adjon neki békességet a szerint. Ámen.

Garzó Gyula,
a békésgyomai ref. egyház egyik rendes 

lelkipásztora.
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Halotti tanitás.
I d ő s  ö z v e g y a s s z o n y  fe l e t t . * )

Textus: János Jelenések könyve 18. r. 7. v. utófele: Ug y  ülök mint 
királyné asszony, és nem vagyok özvegy és semmi keserüségét nem látok soha.

A mulandóság törvénye érvényesitvén a maga hatal
mát, ime, gyászkoporsót kisértünk fel e szent hajlékba. 
—  A gyászkoporsóban csendesen pihenő halott, egy az 
özvegység terheit évek hosszú során át vállain hordott, 
élemedett k. asszonyatyánkfia, alussza végálmát, melyből 
csak az örökkévalóság kies vidékein ébred új életre.

Igy leend ez, K .! egykor mi reánk is, mindnyájunkra 
nézve! Az a nagy törvény, melyet halandó által nem 
hághat, mi rajtunk s szerelmeseinken is, érvényesitni 
fogja hatalmát s akkor mi, a mostani sirók leszünk a meg- 
siratottak; mi a mostani temetkezők leszünk az eltemetettek.

De boldog, igazán boldog amaz órában csak az leend, 
ki boldogul is élt; ki az eléje irott kötelességeknek úgy 
tett eleget, hogy nyugodt lelkiismerettel nézhet vissza 
multjára; —  ki imádkozott élte körülményein, kit soha sem 
találtak készületlen a veszélyek, kit azon szomorú válto
zások is, melyek a kishitüt és gyávát bűnre vagy kétség- 
beesés szélére sodorják, nemhogy leverték volna, de sőt 
magasabb reményre , boldogabb várakozásra serkentették.

Ilyen volt amaz immár koporsójában nyugvó ker. nő, 
k i, mint azt szerelmeseihez is hangoztatá , úgy uralkodott 
élte eseményein, mint királyné asszony, hogy nem érezte 
az özvegység terheit.— Jertek el azért, sz. G y .! s az ő vég
akarata szerint elmélkedjünk az ő utolsó érzelmeit s gondo
latait kifejező szent igék felett, megtekintvén röviden I. a 
szent igék értelmét s II. ki alkalmazhatja azt jogosan magára.

I.
Ugy ülök, mint királyné asszony és nem vagyok özvegy 

és semmi keserűséget nem látok! —  Ezen szavakat, k .! a
*) Ezen beszédet egy 22 év óta özvegy nő felett mondottam, ki a kiirott 

szöveget maga választó. — Egyszerű, tiszta öreg nő  volt, több gyermeket nevelt, 
(közűlök egy országos képviselő is volt), kik mindenkor a legnagyobb tisztelettel 
s szeretettel vették őt körül.
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jelenések irója ama kevély, kérkedő városnak adja ajkaira, 
mely a keresztyének véres üldözésével, keserves kinzá
sával tette magát emlékezetessé a történelem lapjain; —  
mely annak idejében úgyszólván az egész világ központ
jának volt tekinthető; melyet az ész- és pénzerő , a roppant 
katonai hatalom, mely benne öszpontosult, félelmetessé 
tett mindenfelé. — A prófétai ihletű János, már eleve látja 
bűnhödését e városnak, mindazon kegyetlenkedésekért, 
melyeket a keresztyéneken elkövetett; mindazon hatal
maskodásért, melylyel az ismert világ minden népeinek 
szabadságát lábbal tiporta, megseminisité. — „Az ö bűnei 
meggyülvén — mondja ő —  szintén az égig hatottak, és 
megemlékezett az Isten az ö gonoszságairól."— „Fizessetek 
úgy neki, mint ő fizetett; kettöztessétek meg ö neki a bünte
tést, az ö cselekedetei szerint; amely pohárból itatott titeket, 
ugyan abból kétannyit adjatok neki; kinnal és keserüséges 
sirással fizessetek meg neki, mert ezt mondja az ö szivé
ben: úgy ülök mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy 
és semmi keserüséget nem látok!1 — Más szavakkal: alázzátok 
meg a büszke, elbizakodottat, ki azt mondja, hogy ural
kodik, mint királyné; ki azt mondja, hogy ő megalázta
tást nem láthat, keserűséget nem érezhet soha.

Eltekintve, K .! ez igék ezen alkalmazásától, adjuk 
ezeket egy kér. nőnek és épen özvegy ker. nőnek ajkaira 
s az értelem mindjárt és egészben megváltozik. —  Ki ne 
tudná, hogy társadalmi életben férfiúnak és nőnek ki van 
szabva teendője?— A szükséges vagyonról gondoskodik a 
férj, a meglevőnek gondozására a feleség hivatott. — Ugy 
gazdálkodni a meglevővel, hogy jusson is, maradjon is, 
ez egészen a házastárs kötelessége. — A családi életben 
ennélfogva az, kitől Isten után minden, vagy legalább 
a legtöbb függ, nem más, mint a férj; ez a kereső, ez 
a fentartó oszlop, s ha alá hanyatlottak ennek karjai, 
vele együtt hanyatlik alá az árva család is , mint a gyenge 
növény, melynek támasza kidőlt. — Titeket hivlak bizony
ságul özvegyek, árvák! kik nem egyszer fájó sohajtással 
veszitek ajkaitokra ama közmondást, hogy az árvát még 
a szél is jobban éri! titeket hivlak bizonyságul a mellett, 
hogy a férfiút, az apát, az anyagi vagyon nem pótolja



28

eléggé, hogy a honnan elvétetett a férj s apa, ott épen 
a fenntartó erő, a családoszlopa hiányzik.

Bizony nincs szomorúbb helyzet, mint a gyászos 
özvegység! És a ki mégis, az élet e szomorú körülményei 
között is ama szavakat veheti ajkaira, hogy ő ül, mint 
királyné asszony, hogy ő uralkodik élte körülményei felett, 
az özvegység terhét nem érzi, keserűséget nem lát, 
valami rendkivüli, valami csodás lelki erejének, rendit- 
hetlen hatalmának kell lenni, vagy birnia kell azon 
segédeszközökkel, melyeket e világ egy része nem ismer, 
s melyeknek hiányában oly sokan terméketlen bánat s 
tehetetlen kétségbeesésnek adják át magukat.

Ama szavak tehát egy nőnek, özvegy ker. nőnek 
ajkain, nem a kérkedő elbizakodottságnak, hanem a hitet 
lehelő bizalomnak szavai. Mivel azonban ezt nem mindenki 
mondhatja el magáról, lássuk meg, kik azon boldogok, 
kik az özvegység sokszoros gondjai között sem látnak 
keserűséget ?

II.
Tapasztalati tény az, hogy sokkal boldogabbak azon 

emberek, kik a boldogságot nem alant, vagy nagyon ma
gasan, nem önmagukon kivül, önmaguktól távol, hanem 
önmagukban s legközelebbi környezetükben keresik s ta
lálják fel. A férfiú, kit elragadt a dicsvágy, ki hiusága 
tárgyainak elérhetése végett kihagyta aludni keblének 
legszentebb érzelmeit: dicsvágyának vagy hiuságának ki
elégitése után, vagy csalódásai közben sokkal boldogta
lanabbnak, levertebbnek, üresebbnek fogja érezni magát, 
mint az, ki bizonyos czél felé törekedve, figyelmét ön
magára is forditá, ki a dolgokat s eseményeket mindig 
belértékük szerint itélte meg s nem azt mérlegelte: mit 
adnak egy vagy más dologra a nagy világban, hanem 
azt, mi boldogságot szerez az neki, magának; mi örömöt 
találhat abban önmaga s legközelebbi környezete.

A nő, ki kihagyta magát ragadtatni azon körből, 
melyben szükségképen mozognia kellett; ki jobban sze
rette a zajos társaságokat, mint saját házi körét, többet 
gondolt öltözetére, mint gyermekei neveltetésére; jobban
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ismerte rokonainak, ismerőseinek házát, mint saját magáét; 
gyakrabban foglalkozott azok gondolkozásmódjával, mint 
saját gondolataival s szivérzelmeivel, bizony a körülmé
nyek változtával sokkal elhagyatottabb, boldogtalanabb 
lesz, mint az, kinek első és főgondja volt az otthon, gyer
mekeinek nevelése, első saját belbékéje s csak második 
mások ügye s baja, s kinek élte boldogságát önmagában, 
csöndes othonában, hivatását házi tűzhelyénél sikerült 
feltalálni.

Teljes lehetetlen az, sz. Gy.! hogy az ember, mig 
emberileg érző szivvel bir, ne érezze a csapást, ne jaj- 
duljon fel a szenvedések ostroma alatt; teljes lehetetlen 
az, hogy pld. az özvegy özvegységének, az árva árvasá
gának fájdalmait ne érezze s gondot ne adjon nekik azon 
eszközök feletti tusakodás, melyekkel támasz nélkül is 
feltalálhatják a megnyugvást, a keserv nélküli életet. De 
higyjétek el azt is, hogy e tekintetben mégis Isten után 
a legtöbb önmagunktól függ. Legyen meg csak keblünk
ben azon hit, hogy odaadó, szorgalmas munkásságunkat, 
buzgó törekvéseinket megáldja az Isten; igyekezzünk csak 
ápolni keblünkben azon vigasztaló vallásosságot, mely 
nemcsak akkor vezet Istenhez, midőn veszély s csapás 
sujtól, hanem az öröm óráiban is hálás szivvel fordul a 
a jó teremtőhöz; legyen meg csak bennünk a buzgó tö
rekvés, hogy megszabaduljunk a családélet töviskoronáitól 
s gyermekeinkben neveljünk magunknak az elhagyattatás 
pillanataira védőket, vigasztalókat: higyjétek el, nem 
fogunk keserűséget látni, a kétségbeesés pedig épen távol 
fog járni körünktől. Az élet terhei megkönnyülnek; nem 
fog végképen leverni szivünk felének elvesztése; a fájdal
mak hatásukat vesztik, mert lesz magunkban is elég erő 
azok felfogására, lesz különösen környezetünkben, gyer
mekeinkben elég gyöngédség s szeretet, hogy azoktól le
hetőleg megóvjanak.

És most engedjétek meg, K. T . ! különösen ti ker. 
házastársak, hogy megkérdjem tőletek: akarnátok-é, ohaj- 
tanátok-é, hogy majd akkor, midőn sorsotok változik, 
midőn nem lesz mellettetek már az, ki bajtól, bánattól 
hiven oltalmazzon, a bizalom ama szavaival vigasztaltas-
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sátok magatokat: úgy ülök, mint királyné asszony, és nem 
vagyok özvegy és semmi keserűséget nem látok soha? Oh 
ha akarjátok, forduljatok önmagatokhoz; legyetek igaz 
házastársak, ápoljátok kebletek vallásos melegét, neveljé
tek igaz gondossággal gyermekeiteket s nem fogtok látni, 
igen, nem fogtok látni keserűséget s nem fogjátok érezni 
az özvegység terheit.

Sz. G y .! Koporsóban nyugszik hát már az a ker. nő, 
ki még életében megemlékezett haláláról; ki tekintve öz
vegységére, tekintve a boldog családi körre, melyben 
gyermekei, az életterheit reánézve megkönnyitni igyekez
tek: már eleve elmondá, hogy az ő életének alkonyát, 
helyzetét s gondolatait és érzelmeit, melyek őt utolsó nap
jaiban foglalkoztaták, legjobban amaz igék fogják feltün
tethetni, melyek felett épen elmélkedtünk. Úgy ülök mint 
királyné asszony és nem vagyok özvegy és semmi kese
rűséget nem látok, mondotta ő. Boldog halott! sorsodat 
megérdemléd. Hogy ne érezd az özvegység terheit, hogy 
ne láss keserűséget, azon, Isten után magad fáradtál leg
többet. Mert ha kebled vallásos érzelmei Istenhez emeltek 
s megbékéltetének Isteneddel s önmagaddal, itt is itt 
voltak körödben szeretett gyermekeid, kik igazán hálás 
gyermeki szivvel emeltek fel téged, hogy a terheket csak
ugyan ne érezd s keserűséget ne láss. Most pedig már ott 
vagy, csendes és nyugalmas halál karjain elszállva, ott 
vagy, hol nincsen sem hajadon, sem özvegy, hol nem 
látsz keserűséget soha. A jók emléke legyen siri álmaiddal!

Szeretett gyermekei! kik az elhunytban azt a jó anyát 
kiséritek sirba, ki úgy ült közöttetek, mint királyné aszzony, 
kinek —  bár már régen önálló családot alkottatok, de 
mégis jól esett sziveteknek engedelmeskedni, mint egy 
királynőnek: ti is áldásban őrizzétek meg a jó édesanya 
emlékezetét. A jó Isten, ki elköltöző szerelmesteket oly sok 
évig s annyi sok áldásával szerette, szeressen titeket is 
minden áldásival. Az Úrnak megáldó kegyelme veletek!

Szeretett unokái, unoka vő i ! Az a jó nagyanya, kit 
oly gyakran meglátogattatok, ki oly boldog szeretettel 
figyelt éltetekre, nincs többé az élők között. Tanuljatok,
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oh tanuljatok sokat az ő életéből s halálából. Legyetek 
külön-külön szüleitek hálás gyermekei, hogy fájdalmat, 
keserűséget szülei sziveiknek ne okozzatok. Erre figyelmez
tet titeket a távozó nagyanya, ebben őrizzétek meg ma
gatok között emlékezetét. Isten veletek!

Mi pedig, K .! mondjunk áldást a nyugvó poraira. 
Legyen álma csendes, boldogsága örök, ama sirontúli 
boldogabb hazában. Amen.

Zsigmond Sándor.

Biblia-magyarázat.
H.

II. Zsoltár, 1. v. végig.

Mielőtt e felolvasott zsoltár rövid értelmezéséhez hozzáfog
nánk , szükségesnek tartom, atyámfiai! előtökbe adni a következőket. 
Nevezetesen: a zsoltárok között van egy nehány olyan, melynek 
nincsen feléhe irv a , hogy ki irta azt ? —  Az ilyeneket nem Dávid 
király irta , de azt sem lehet egész bizonyossággal tudni, hogy 
ki irta hát? Van egy nehány olyan, mely jövendölést tartalmaz 
és pedig ama megigért szabaditóra: az Idvezitő Jézus Krisztusra 
vonatkozó jövendölést, a mennyiben a zsoltárban mondottak egy 
vagy más tekintetben magára a Jézusra s egyedül csak ő reá 
alkalmazhatók. Az ilyen zsoltárok m e s s i á s i  zsoltároknak 
szoktak neveztetni. Ezek is aztán kétfélék. Vagy olyanok, me
lyeknek minden egyes tétele is az Ur Jézus Krisztusra s egyedül 
csakis ő reá alkalmazható, mint a milyen a 110-ik zsoltár, 
melyet midőn a zsoltáriró megirt, egyenesen ama megígért fel
séges szabaditóra, a Jézusra gondolt, az ő megdicsőittetése felöl 
jövendölt. Vagy ismét olyanok, melyek már egy képzelt felséges 
személyről szólanak, jövendölnek; leírva egy erős, hatalmas 
királyt, kinek egy-egy szava, cselekedete, jellemzése az Ur Jé
zusra is alkalmazható, minthogy az ilyen énekekből mindazon 
irók, kik az ígért szabaditóról szólottak, mind később az aposto
lok, mind pedig maga az Ur Jézus Krisztus úgy idéztek, úgy 
vettek fel egyes verseket, mint a melyek róla írattak vagy mon
dattak volt.
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Épen ilyen ez a most felolvasott második zsoltár is , melynek 
1., 2 ., 7. s 9-ik verseit, mint olyanokat idézték fel az apostolok 
melyek az Ur Jézus Krisztusra vonatkozólag jövendöltettek.

Első és második verse szerint a pogány népek, ezeknek fe
jedelmeik, a zsidókkal egyetemben felfognak lázadni amaz Isten
től küldött hatalmas ellen, kit a zsoltáriró úgy ir le , mint Is
tennek kedvenczét, mint hatalmas királyt. Ezen vonás beteljesült 
a Jézus Krisztus életében, mert a zsidók s pogányok, Heródes 
és Pilátus feltámadtak ellene, tanácsot ültek felette, s e szem
pontból idézi e zsoltár-verset Máté evang. 26-ik részében. A. 
zsoltár 7. versének eme szavai azonban: „Én fiam vagy te, én ma 
szültelek téged", csak átvitt értelemben alkalmazhatók Jézusra. 
—  Hizelgésből ugyanis a hatalmas pogány fejedelmeket is úgy 
tisztelték, mint Isten fiait, — ezen kifejezés tehát: Én fiam vagy 
te! más fejedelmekre, más hatalmasokra is alkalmazható; de ezen 
kifejezés: ma szültelek téged! nem alkalmazható egyetlen földi 
fejedelemre sem s az Idvezitőre is csak úgy, ha ama mondásnak 
ezt az értelmet adjuk: Öröktől fogva.

Igy állván a dolog, azt kell hinnünk, hogy midőn a zsol
táriró ezt a II-ik helyen emlitett zsoltárt irta, nem egyenesen 
az Ur Jézus Krisztusra, hanem egy általa képzett hatalmas 
királyra gondolt s annak életéről jövendölt. —  Azokat tehát, kik 
ezen zsoltárt úgy tekintették, mint a mely a Jézusra vonatkozó 
jövendölést tartalmaz, bizonyosan az a gondolat s történeti dolog 
vezette, hogy a mely dolgok a zsoltárban el vannak mondva, 
ha nem minden tekintetben i s , de leginkább a Jézus Krisztusra 
alkalmazhatók. —Ő  volt az igazi királya izraelnek; Dávid király 
nem a Sionon kenetett f e l ; Salamon alatt nem zúgolódtak a pogá
nyok; Ezechiás királyról pedig azt sem lehet tudni, vajjon fel- 
kenetett-e királylyá vagy nem.

A  mi közelebbről az ének tartalmát illeti, ez a következő:
Egy hatalmas izraelita király ellen, ki pedig Isten válasz

tott királya volt, feltámadnak a hatalma alatti népek s ezek fe
jedelmei, hogy lerázzák magukról az igát, hogy megszabadulja
nak annak igazán erős, bár békés kormányától. Azonban minden 
igyekezetük hasztalan, mert ama király az erős és hatalmas I s 
t e n n e k  áll pártfogása alatt, k i, mig egyfelöl nagy hatalmat 
igért pártfogoltjának, maga is oly erővel rendelkezik, hogy csak 
n e v e t  a földi fejedelmek erőlködésén s hatalmának, erejének
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tudatában fel sem veszi azon hetvenkedő nyilatkozatot: S z a k -  
gassuk el  az ő t. i. I s t e n n e k  és az ő K r i s z t u s á n a k  kö 
te leket  és r á z z u k  le r ó l u n k  az ő i g á ju k a t .

Úgy látszik, hogy a földi fejedelmek az úrnak fenyegeté
s ére sem hagytak fel tervükkel. Akkor szólott az úr nékiek ha
ragjában : nem tudjátok-é, hogy a z t , ki ellen lázongtak, azt én 
választottam, a legnagyobb kitüntetéssel, magán a szent hegyen, 
a Sionon választottam királylyá, kinek ezt mondottam — veszi 
át a szót maga a király: én fiam vagy te, ma küldtelek téged; 
kérdd tőlem s neked adom a pogányokat örökségül és a földnek 
határait birodalmul. Urává teszlek az egész világnak, oly hata
lommal s erővel ruházva fel, hogy mint a cserépedényt a vas- 
vessző: úgy győzheted le , úgy törheted össze minden ellenségidet.

Felhivja aztán maga a király a lázongókat, hogy tanulja
nak, vegyék szivökre a figyelmeztetést, szolgáljanak az úrnak 
félelemben s örüljenek néki rettegésben. Mert mig Isten az őt s 
szent fiát tisztelőket szereti, a benne bizókat boldogokká teszi: 
addig az ellene s választottja ellen lázongókat megtöri, szigorúan 
meg is bünteti.

E zsoltár előadása szerint tehát a pogány népek s fejedel
meik , az izraelitákkal egyetértve, megunván azon kötelességek 
teljesitését, melyeket tőlük amaz Isten által felkent s hozzájuk 
küldött király megkivánt: összeesküsznek, hogy egymást költsö- 
nösen segitv e , lerázzák magukról ama már annyira gyűlölt s 
megunt terheket. Ismerték ők ama királyt, ismerték az Isten 
által arra ruházott erőt, hatalmát; de nem tetszett nekiek tör
vénye , nem szerették a szabályokat, melyek szerint az őket kor- 
mányozá, melyek által bizonyára zabolázni igyekezett az ő 
indulataikat.

És vajjon nem igy vagyunk-é mi is, — K. T .! — ha nem is 
mindnyájan, de közülünk is bizonyára sokan? Habár ismerjük is 
azt a felséges uralkodót, kire a zsoltár igéit alkalmazhatjuk ; 
habár ismerjük a törvényt, melyet ő adott, az erőt és hatalmat, 
melylyel felettünk bir: nem úgy van-é, hogy sokszor szeretnénk 
szabadulni az általa elénk írott kötelességektől ? nem úgy van-é, 
hogy feledjük ama szavait: az én igám ggönyörüséges, az én terhem 
könnyű! feledjük, mondom — s lázongva kiáltunk: szakgassuk el 
az ő  köteleket s rázzuk le rólunk az ő  igájokat! — mert hány 
ember gondolkozik a közönséges életben ig y : Istenem! be jó volna

3
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ledölni a heverés puha párnájára! mért is engedelmeskedünk mi 
Isten munkára serkentő szózatának, hiszen ő átkozta meg a földet 
hogy teremne bogáncsot és kórót, hiszen ő kényszerit, hogy véres 
verejtékkel együk kenyerünket. Rázzuk le magunkról ezt az igát! 
Hány ember gondolkodik i g y : nekem az az ember nem atyámfia 
nem rokonom; —  miért szeressem ő t , ha hasznommal megrontha
tom? miért legyek én jobb, mint oly sokak, kik embertársaik 
kárán gazdagodtak meg. Hány ember gondolkozik i g y : meguntam 
a küzdelmet, pihenni ohajtok ! a bennem lakozó jó  és rosz hosz- 
szantartó harczában már kimerültem; elég — hogy épen teljesen 
romlott nem vagyok, végképen el nem merültem, tovább már nem 
megyek. És óh, ha nem volna, óh hogyha nem szóllna hozzánk 
a tántorgás ama pillanataiban az a szigorú bár, de oly szeretet
teljes lelki fejedelem ,... ha nem mondaná: munkálkodjatok, mig 
nappal van, legyetek tökéletesek, s ha a munkában elfáradtatok, 
ha a szeretet munkájának gyakorlásában meglankadtatok, ha a 
tökéletesség felé futástokban kimerültetek: jöjjetek én hozzám és 
én megnyugosztlak titeket! Oh akkor — akkor sohasem jutnánk 
el az igaz boldogságra, az óhajtott békére Istenünkkel — mely 
nélkül nyugodt boldogság nem is képzelhető.

Szeretettel, tisztelettel s félelemmel szolgáljunk tehát, K. T .! 
ama fővalóságnak, ki szent fia által uralkodik lelkeink felett. 
Neki hatalma van mennyen és a földön; jutalmazni is tud, bün
tetni is. Adott nekünk erőt, adott tehetséget, hogy úgy futhas
suk meg életpályánkat, hogy a jutalmat vehessük el, ne a bün
tetést. Törekedjünk azért e szép czél felé! Ne az ő igáját rázzuk 
le magunkról, hanem a testnek igá ját; ne ellene lázongjunk s 
zúgolódjunk, ne véle keljünk harcza, hanem önmagunkkal s 
testünk indulataival. Boldogok azok, kik biznak Istenben, mondja 
a zsoltáriró az utolsó versben. Győzzük meg azért magunkat a 
felöl, hogy Isten mindenben, még legszigorúbb törvényeiben is 
csak javunkat, boldogságunkat, örök üdvösségünket akarja az ő 
szent fia az Ur Jézus Krisztus által. Ámen.

Zsigmond Sándor.

Confirmatio.
Az isteni gondviselés egy oly gyülekezet körébe hivott meg 

lelkészül, hol a valláserkölcsi élet ébresztését hathatósan előse-
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gitő egyházi intézmények mellett a confirmálás fontos teendője is 
el vala hagyagolva. Megboldogult elődöm más irányba terelt 
munkás életével ezen a hitélet ápolására felette alkalmas műkö
dési tért egészen elhanyagolta. Összes a confirmálás körül kifej
tett buzgalma abban határozódott, hogy a tizenkét éves életkor
ban levő tanonczokat a tanitó által a X . parancsolatra előkészit- 
teté s mennybemenetel ünnepén szokásos módon mintegy nagyjából 
átvizsgálván a keresztyén szent tudományban eléggé jártasaknak 
nyilatkoztatta ki arra nézve, hogy velők az úri sz.-vacsorát a 
szülékkel egyetemben fölvétethesse.

Véget ért e szerint a confírmatio könnyű lelkiismerettel és 
sok kényelemmel a tekintetből is, hogy a további istentisztelet 
minden tetemesb erőmegfeszités nélkül tovább folytattassék.

Komoly férfiak előtt emlitenem is fölösleges, hogy az ifjú
ság ilynemű teljes elhanyagolása felett megdöbbentem, akkép 
gondolkozván, hogy valamint a közéletben, ha a halál angyala 
elsodor nehány gyermeknemzedéket, ugyan meglátszik ezen ür 
idők folyamán az élők között: nem lehet az külömben az erkölcsi 
élet világában s közvetlenül a gyülekezet körében sem, mivel az 
egyszer elhanyagolt kötelesség káros következménye szembeötlővé 
válik a hivek további élettartamán is. A  fejlődésnek indult szép 
csemeték a gyümölcsözés reményére jogositanak. Lelkész, a ki el 
nem mulasztja hiveit a zsenge életkortól az Ur utain vezetni a 
jóban és igazban gyarapitani, azok akaraterejét erősiteni és ne
mesiteni, hivőkké tevén a lelkeket az isteni tudomány befogadá
sára, az szivelelke kimondhatlan édes boldogitó örömére megéri 
gyülekezete felvirulását. A  jó l nevelt, gondosan fegyelmezett ifjú
ság biztos záloga a hivők szebb jövőjének. Áll ezen gondolat 
ellenkezője is. Elpusztul az az egyház —  vagy legfeljebb ten
geti életét — a hol a tagok jelentékeny részének szive, elméje 
üres, s nem tud magának számot adni felekezete hitelveiről s 
minden biztosabb irány nélkül tévedez lelkében, nem birván 
kellő képességgel az erények értékének felismerése s állhatatos 
gyakorlására.

Hogy a confirmálás ünnepét epedve várt nappá tegyem, 
hogy felrázzam hiveimet azon merev egykedvűségből, melylyel 
azok e szent és magasztos ügy iránt viseltettek, s hogy e jeles 
alkalomra necsak a közelről érdeklő szüléket, ámde azokat is be- 
vonjam a lelkesebb érdeklődésbe, kiknek erkölcsi kötelességük

3*
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egyházuk fennmaradásán és növekedésén munkálkodni, iparkodtam 
mindent elkövetni arra nézve, hogy ez örömünnep mennél tünte- 
tőbb s az egész gyülekezetre erősitő hatású legyen.

E végből őszinte kérelemmel fordultam mindazon lelkésztár
sakhoz, kiktől ez ügyben némi uja t , rendkivülit, vonzó hatásút 
véltem kitudhatni a confi rmálást illetőleg. S miután pedig egy 
izben Török József barátom, mint Székácsnak egykori káplánja, 
csodatevő dolgokat beszélt annak szivet-lelket mélyen átjáró con- 
firmálási módjáról s mivel ő maga megbizott, hogy az általa al
kalmazott Székácsétól módositott confirmálási módszert itészetileg 
ismertessem, ebbeli megtisztelő kitüntetésemnek s bizalmának 
akkép vélek legjobban megfelelni, ha az ismertetés kapcsában 
közlöm az elütőbb confirmálási gyakorlatot.

„Legyen szabad előre bocsátanom — irja Török, —  hogy én 
a gyermekeket 12 éves koruk előtt nem fogadom el, még akkor 
is lehetőleg úgy, hogy a 6 elemi osztályt elvégezték legyen. Ta
nitom aztán őket husvéttól június végéig azért, hogy confirmál- 
tatás után az iskolai év berekesztése előtt el ne maradhassanak 
az iskolából s naponként egy óráig."

A  kicsiny sereg 12 éves korban úrvacsorához való oktatása 
általános egyházi gyakorlat. E szokásnak van igen szép, kegye- 
letes alapja. Braxatoris Károly ezen kérdésre: hogyan vélekedje
nek a szülők és gyermekek a confirmátio ünnepéről? Ekkép felel 
meg: a confirmátio ünnepe ép annyira fontos és örvendetes a szü
lékre, mint a gyermekekre nézve. Mert ez emléke a befejezett 
gyermekévek és neveltetésnek, ez ünnepe az ifjúságnak, ünnepe 
a gyermekeknek a keresztyén egyház kebelébe való fölvételének 
az Idvezitő szüleinek példája nyomán, kik a gyermek Jézust 12 
éves korában vitték fel Jeruzsálembe. Luk. 2, 42.

A  keresztyén egyház első századaiban a felnőtt 12 éves 
gyermekek csupán a keresztség szentségében részesültek, a mikor 
tiszta fehér ruhába öltözködve siettek fel a templomba. A  ke
resztség által az egyházba való felvétel husvét utáni első vasár
napra esett, mi okon e vasárnap „fehér vasárnapnak“ neveztetett. 
E vonatkozással ezen ünnepre irja Ágoston: a husvét ünnepe eme 
nyolcz napos ünneppel fejeztetik be s épen ezért szoktak eme 
napon az újonnan kereszteltek átöltözködni ámde úgy, hogy habár 
a fehér szin az öltözékkel el is tünt, de az ártatlanságnak a 
szivben örökre ott kell honolnia.
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A keresztség fölcseréltetett a másik szentséggel az úr
vacsorával.

A  hol az úri sz.-vacsora a kezdőkkel nem virágvasárnapján 
vagy zöldcsötörtökön , hanem mennybemenetel ünnepén vétetik f e l , 
ott ugyan, — különösen falu helyen —  elég bajba kerülend a 

lelkésznek összetartani az ifjúságot. Az árva gyermekek a meg 
nem élhetés ürügyén szolgálatba szegődnek. A  keresztszülékhez 

intézett komoly szó ezen elhagyatottak érdekében nem téveszti el 
kiszámitott hatását.

Az egy órai tanitást keveslem. Az Ur nemcsak tanitotta, 
de társalgott is tanitványaival. A  délelőtti oktatást meghosszab
bitom a rendes délutánival és pedig nem egy, de két, három 
órával. Köztudomású dolog, hogy a gyermek otthon mit sem 
tanul s tizenegy órakor gyenge elméje már annyira kimerült, hogy 
a lelkész előadását csak lelki megeröltetéssel kisérheti. Egyrészt, 
hogy alkalmat szolgáltassak a gyermeknek az előadottak könnyed 
megtanulásához; másrészt, hogy a szakadatlan velük való létellel 
mennél több gyarlóságot figyelhessek meg s irhassak ki s mennél 
több izben nyiljék alkalmam a roszról leszoktatni, a jóra figyel
mesekké tenni őket; némi nevelő, fegyelmező, a jóra szoktató 
intézetté változtatom e tanitási időtartamot. Minden évi tapasz
talatom eljárásom helyessége mellett bizonyit , mert hiszen még 
azon gyermekek is, kik a lelkiekben szegényül lettek az isteni 
gondviseléstől megáldva a sok ismétlésre elsajátitják a tananyagot. 
A nehéz felfogású mellé egy jótehetségűt rendelek előmondónak. 
Ennek kötelessége korán reggel felkeresni a reá bizottat, egyre 
vele lenni, hibásan irt füzetkéjét kijavitani, a feladottakat beta
nitani s nem értés esetén gyermekmódon megmagyarázni. Mert 
csak ily úton érhető el a tisztelt collegám azon ovatosságra intő 
figyelmeztetése, hogy a templomban minden confirmandust kell 
feleltetni azon kérdésekből, mikre elkészült.

Ezen felül komolyan meghagyom, hogy minden gyermek 
kimaradhatlanul vegyen részt a vasárnapi istentiszteleten. Az ok 
nélkül — talán a szülék rosz példája nyomán —  egykedvűségből 
honmaradtat szigorúan fenyitem, a templomba járásra szoktatom, 
intem, dorgálom. Egyszóval a confirmatiói időszakot az erény 
gyakorlati iskolájává teszem a kezdő keresztyének számára.

Magamról vonom le a bizonyságot. Gyermekéveimben belém 
szítt vallásos lelkület szent kötelességeim mulasztásakor, nappal
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és éjjel, lefekvésemkor s imitten egyre váddal, sötét szemrehá
nyással kisért s nyugodt csak akkor valék, ha hű voltam lelki
ismeretemhez. Ha supplicans koromban egy reggeli imát elmulasz
tottam , az útba eső legközelebbi magas dombon édesen kiimádkoz
tam magam, miről tanúskodhatnék mellettem nem egy dunántúli 
hegymagaslat.

Az ily következetes szigornak áldott hatása el nem maradhat 
a szülékre is. Valami meginditó s elpiritó lehet az rájuk nézve, 
ha a kis keresztyént ily példaadólag látják elöljárni a buzgóságban.

„Első sorban ismétlem velök az iskolában tanultakat (lásd 
Blázy Kátéjának Bevezetését és az I. III. V I-ik részét), aztán 
fogok hozzá a tulajdonképihez (lásd Blázy Kátéjának II. IV. V.-ik 
részét), végre még ehez adatok az egyháztörténetből, melyet már 
az iskolában tanultak (Blázy Kátéjából) és a váltanokból (Székács 
Ziegenbein-féle Kátéjából) a mennyit, főleg az egyháztörténet
ből szükségesnek tartok. Végre Blázy nyomán a confirmatióról 
tanitom őket."

Átveszi eszerint a hit és erkölcstant röviden. Az eljárást 
teljesen helyeslem. Egyik magasztos feladata a confirmatiónak: 
befejezett vallásismerettel bocsátani el az ifjúságot az élet utaira.

A  váltanokra teszek némi megjegyzést. Az evangelicus 
egyház váltanait a görögkeleti s katholicus egyház hitelveivel s 
istentiszteleti gyakorlatával szemben tanitom én is; ámde a dél
utáni órákon ugyanannyi, ha nem több szorgalommal előveszem 
az evangelmi egyház és a nazarenismus közötti hitkülömbözetet, 
és pedig IX . pontban: tekintettel a) a két felekezet elnevezésére,
b) a keresztség és c) az úri vacsora szentségére, d) a szentekre, 
e) a bűnösségre, f) a szeszesitalokra, g) a felebaráti szeretetre 
nézve. Az utolsó pontban szólok azon kötelességekről, miket minden 
evangélmi keresztyén hivőnek szemmel kell tartani az álprófétá
kat, az idők gonoszságát, a hitbeli harczot, és a vallásos szine
zetű kérdések eszelős feszegetését illetőleg (pl. mennyiben nem 
tartozik a hitéletre s az üdvözülés feltételeihez a torony, templom, 
harang, oltár stb.)

Ezen tételek mindegyikét választékos sz. irási mondatokkal 
ellátom, kimeritően könnyed módon a gyermek felfogási képes
ségéhez mérten részletezem, az apák vallásos szokásainak szük
ségszerűségét és helyességét kegyeletre méltólag kitüntetni 
iparkodván.
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Az eltérő hitágazatokra s bizonyos felvilágosultabb, öntu
datos, önálló lelkiismereti meggyőződésre haladéktalanul kell 
oktatni a serdülő ifjúságot. A  protestans egyházat többé a cath. 
részről soha és semmiféle tetemesb beolvadási veszély nem fogja 
fenyegetni. Minden felekezet varázsereje csak acut jellegű. Nehány 
évtizedre rá beáll a merevedés időszaka s a v ilág , mintha már 
végleg leszámolt volna vele , napi rendre tér felette. Az áttérési 
esetek olyanok, mint a kisebb közös többes a számtanban, a 
catholicus egyházba való áttérések száma elvész a gyülekezetünkbe 
való áttérések hasonló számával. A  legizzóbb egyházkormányzati 
belvillongás sem juttatta soha bármely hivünknek komolyan 
eszébe, hogy a gyermekkori vallásos nevelésével a visszatetszésig 
ellenkező kath. egyház kebelébe belépjen, vagy tömegesen lépje
nek be. Házassági ügyek s a cura pastoralis elhanyagolása idézi 
fel ezt is többnyire. Van azonban a protestans egyháznak és lesz 
félelmesebb, rettegett ellensége a nazarenismusban. Okát adhat
nám máskor. Nagy ideje tehát, hogy az összes papság ismerje 
föl ellenfelét, fölérezzen s jó korán készüljön el a kemény tusára. 
A baj nagy és véghetetlenül az elmeháborodásig komoly.

Mivel eszerint gyülekezeteink teljesen közönyösek a tekin
tetben , mit füstölnek, csengetnek, zászlóznak a túli egyházban, 
de mértéken túl éberek, kiváncsiak s a megesés hajlamáig érdek - 
lődők az új felekezet istentisztelete, titkos szokásai s babonás 
vakhite iránt, eljöttnek találom, sőt már meghaladottnak amaz 
időpontot, hol a confirmandusokkal ezek ellen ovatosan a finom 
tapintat élénk érzékével tanitsanak.

És vajjon hol kinálkozik erre kitűnőbb alkalom, mint épen 
a serdülteknél és a confirmátiónál. A  gyermeki sziv tisztán befo
gadó , elfogulatlan. Nem lepte még el vastagon a kenyérérdek s 
egyes kényes egyházi ügyekből támadt ellenszenv pora. Kevésbé 
gyanakvó. E kort az egyház érdekében ki kell zsákmányolni. 
Ama felekezet iránti vonzó hatást gyengiteni, mindennapivá tenni, 
eszejárásukat a hit dolgában s tantételeiket a világos ész, a ter
mészetszerű itélet s a sz.-iratok b e t ű j e  és szellemével az e r ő l 
ködés s a kirivó ellenszenv minden látszata nélkül ki kell for
gatni , hogy a gyermeki elme mintegy önmagától rájöjjön hite 
tiszta fenségére s hitelveink bölcseségére. A  ki lefoglalta magának 
az ifjúságot, birja kezében a jövő egyházat. —  A  confirmálási 
időszakban eléggé érett már a gyermek értelme s nyilt eléggé
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arra nézve szive, hogy ily fontos dolgokat befogadhasson. A 
későbbi korban a közember tanulni, a tények valóságának aljára 
kerülni nem szeret. Emészti —  ha van —  a készet. Hit elődeink 
is a confirmatió cyclusára tették át a váltanok oktatását. Zsák
mányoljuk ki a még most kinálkozó alkalmat. Jöhet idő, hogy 
áron sem vásárolhatjuk meg, mert ha eljő a válság órája; ha a 
félrevezetett s furfangosan megdolgozott meggyőződés párosul a 
vakság és hajthatlan konoksággal, ott csak épen a Szentlélek 
világositó s átteremtő ereje segithet, ámde emberi törekvés minden 
a művészetig kezelt mesterfogásaival hiú marad. A  vallásszabad
ságról szóló törvény meghozatala nehány hónap kérdése s aztán? 
Szaporodni és teremni fognak a sületlennél sületlenebb vallásfele
kezetek gombamódra, angolosan —  százával.

Helyettesitsük vagy legalább pótoljuk a cath. egyházra 
vonatkozó választanainkat a nazarénusokéival és pedig kivétel 
nélkül az egy- vagy többfelekezetű községekben. A  mulasztás és 
egykedvűség árát országos hirű fényes gyülekezetek koronájuk 
porbaomlásával fizették meg. Itt a tekintély, szónoki bűbáj, kor
mányzati bölcsesség a személyes tulajdonok igéző ereje s a hiva
talos teendők szabályszerű végzése mit sem használ.

Nem, ezerszer nem, azt nem hihetem, hogy a protestans 
papság e kemény harczban le hagyja magát győzni s hogy nagy 
tudományának, emberismeretének s leleményes egyházkormányzati 
ügyességének e téren semmi hasznát ne vegye. Az egyház hajója 
a csendes öbölből nyilt vizekre lépett, a hullámok nagyok s tor
lódni egyre fognak, ügyeljünk a hab menetére.

„E közben templomba járatom, a prédicátió megértéséhez 
gyakorlom, sőt tisztán ebből vasárnap délután a hivek jelenlété
ben catechisálom őket."

Ezen eljárást követésre méltónak s utbaigazitónak találtam 
azért, mivel sok helyütt mind a szülők, mind a templomi közön
ség, mind pedig a gyermekek kimaradoztak a vecsernyei oktatás
ról az okon, hogy a lelkész a hitczikkek magyarázása után rögtön 
kérdést intézett a catechumenusokhoz, mire neki részint az érthető 
feszélyezettség, részint pedig az egyszer-kétszeri hallásra kielégitő 
feleletet adni nem tudtak s erre beáll a szülők és gyermek szé
gyenpirulása. De ha emigyen mintegy már elkészülve s tájékozva 
catechizaltatnak, ez emeli üdvös, látható becsét az egyházi köz
vélemény előtt. E kényes természetű vallásoktatási módnál úgy
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gondolt magán, a gyülekezeten és az ifjúságon segiteni nem egy 
lelkész, hogy rendszeres előadásra készült el ily alkalommal, 
miből persze maradandó hasznot épen a felnőtt ifjuság nem látott.

(Folyt. köv.)
Margócsy Kálmán.

K ü l ö n f é l é k .
A)  Feleletek.

A  19. sz. számú kérdésh ez .  Lehetséges-e, hogy a lelkész 
a hiveknek az úr sz. vacsoráját feladja, ő maga meg ne éljen 
vele? A  két testvéregyháznak e kérdés körül ellentétes nézetei és 
szokásai vannak. A  ref. egyházban a lelkészbe azon meggyőződés 
neveltetik bele, hogy a sz. vacsorát előbb szolgáltassa ki önma
gának , azután csak a hiveknek: a lutheranus pap meg kétszer is 
meggondolná a dolgot, mig egyszer tenni merné. Én mint luthe
ranus pap e tekintetben igy gondolkozom: „A  magokat bűnösök
nek érző hiveimet, kik az úr sz. vacsorájában a világ zajában 
elvesztett lelki nyugalmukat óhajtják visszanyerni, előbb meg
gyóntatom, töredelmes bűnvallásuk után a bűneik bocsánatát 
nékik h i r d e t e m  és aztán adom nekik a sz. ostyát és bort és 
mondom, a mint irva van: vegyétek és egyétek stb. Ezt cselekszem 
mint Isten szolgája, ki erre hivatva vagyok. Emberileg szólva 
emberek szemében az én állásom magasabb, mint hiveimé és büszke 
vagyok rá, hogy —  a költővel szólva —  „én az úr szolgája vagyok" . 
De épen mint az úr szolgája legelső kötelességem az alázatosság 
és ez nekem azt mondja: Isten előtt, te lelkész , is csak olyan 
bűnös ember v a g y , mint millió más ember, és önnön magadat meg 
nem gyóntathatod, önnön magadnak bűneid bocsánatát nem hir
detheted, s ennél fogva önnön magadnak a sz. vacsorát fel nem 
adhatod; azért ha meg akarsz gyónni, eredj a hivek közé, alázd 
meg magad a többiekkel és valljad be a többiekkel: „igen szánom 
és bánom bűnömet."

Igy okoskodom én mint lutheranus pap. Ily  gondolkozásban 
nevekedtem és igy gondolkozva fogok pályámon haladni siromig. 
Az Isten előtt melyik felfogás a helyes? a ref. vagy a luthera
nus ? Ki tudná ezt megmondani! Egyik másik zelota ugyan egynek 
fogja magát érezni az Istennel és az ő meggyőződését az egyedül
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helyesnek tartani, de én e tekintetben elismerem a lelkiesméret 
szabadságát másokban, de követelem a magam számára is.

Guggenberger.
A  21. sz. k é r d é s r e ,  a) Nem anyakönyvezhető az oly egyén, 

ki eltűnik akár mint élő önakaratából, akár mint öngyilkos a Duna 
jege alatt. Épen Apostagon adta magát elő a mult hónapokban 
azon kivételes eset, hogy egy a még 50-nes években katonaviselt 
emberről az a mesehir kapott szárnyra, hogy a csatában elesett 
s mint ilyen többé vissza nem kerül; de sőt az illető hadparancs
nokságtól hasonló értelmű tudósitás is érkezett a községbe. Álli- 
tólagos özvegye természetesen a boldogult férjet kellő módon meg
siratta , talán harangoztatott is neki, kérdés, nem papoltatta-e 
el siralmas módon a Tiszteletes úr által. Mit volt mit tenni, az 
asszonyka csakhamar túltette magát özvegyi bánatán s férjhez 
ment, mint ilyen, kis családot is alkotott. Évek jöttek-mentek, 
hol komorabban, hol derültebben s a vélt elesettnek már az em
léke is egészen kipusztult. De mint a villám a fekete égből érke
zik a hajdankori férj vigasztaló levele, melyben irja, hogy biz ő 
miatta többé ne búsuljon a felesége feje , mert 30 éven át ott 
lenn a ráczok között meggazdálkodván ennyi összeget érő vagyon
kát, jő  haza, csak várja valami jóféle vacsorával. A  viszonttalál- 
kozás ellentétes benyomásairól nem akarok szólani, ez úttal még 
csak kárhoztatni sem akarom a birodalmi katonai fennhatóságot 
azon szabálytalan eljárásáért , hogy a Bosniában elesett harczfiak 
halotti bizonylatát nem a lelkészhez, mint első sorban érdekelt 
hivatalos közeghez, de a községi hatóságnak küldte be, —  csak 
annyit kivánok vonatkozással a felvetett kérdésre megjegyezni, 
hogy orvosi kémlapocska nélkül ne anyakönyvezzen a lelkész.

A  filiámban a rectoron kiadtak. Bolygó zsidóként járt-kelt 
fel s alá az országban. Visszavetődött egykori helyére. Egyszer 
csak veszett hirét költötte a v ilág , tanúk látták, hogyan ugrott 
a Duna jege alá, sőt még a boldogtalan embernek a ruhaneműjét 
azon melegen ott találták. Az élők egyáltalán leszámoltak vele. 
Három évre rá az elveszett juh kapja magát s küld egy az elég
tétel érzetével áradozó levelet a biróra, hogy ime, ott valahol 
Bácskában tanitóképesnek találták.

Dunaegyházának 1810-ben volt egy Kalivoda nevezetű papja, 
kiről a helyi egyház történelme azt az érdekes adatot jegyezte 
f e l , hogy szeretvén a borocskát, midőn egy izben Földvárról a
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Dunán átmenendő lett volna Egyháziba, mámorosan a hullámok 
közé esett, ruháját a Dunapartján találták. Holott a valódi tény
állás a következő : Földvárra átjárván, megismerkedett az ottani 
barátokkal s különösen azok kényelmes életmódjával. Áttérési haj
lamokat nyilvánitott, Leska egyik emlékversében ezt szemére veti. 
A hivek Pesten találkoztak vele, mint meglett baráttal.

Az utasitás ezen csalékony előzmények alapján, de, ha még 
teljesen igazolt volna is a vizbefullás esete a z , hogy a lelkész 
soha orvosi kémlap hijával he ne jegyezze, s ne vegyen róla oly 
czélból tudomást. Ennek szegéről végire járni s a hulla felbonczo- 
lásáról bizonylatot állitani ki, a polgári hatóság és az orvos fel
adata. Ily  látlelet beküldése után áll elé az anyakönyvezés köte
lessége. Az ügy hivatalos alakú s a lelkész merőben az igy ki
állitott okmány fonalán vezethet be valamit törvényes erővel, 
mint hivatalos személy. Margócsy Kálmán.

A  20. sz. k érdésh ez ,  b) A  Duna jege alatt eltünt és meg 
nem talált hivünk anyakönyvezendő-e ? — Ezt a világi hatóság 
határozza meg. A  világi hatóság nyomoztatja az eltünteket és ha 
nem találhatók meg, nyilvánitja őket holtaknak és tudatja ezt az 
illető lelkészszel, ki is a világi hatóság átirata folytán az esetet 
az anyakönyvbe bevezeti. Guggenberger.

22. sz. k é r d é s r e .  Nézetem szerint tanitónak, kántornak 
sem szószéken, sem az úrasztalánál papi functiot végezni soha 
nem volna szabad. Nem pedig azért, mert ők a lelkészi teendők 
végzéséhez szükséges magasabb theologiai és homiléticai tudomá
nyos előkészület által nincsenek arra képesitve. De nem lenne 
szabad még akkor sem, ha esetleg az arravaló tudományos kép
zettség megvolna is nálok, mert hiányzik a képesitést igazoló 
oklevé l  s a hivatalos f e l j o g o s i tás. S ezzel nem mondtam 
semmi szokatlant; mert legyen bár nekem például a legszebb mér
nöki, vagy jogi képzettségem, ha diplomám nincs, ugy-e sem 
egyik, sem másik téren nem működhetem jogosan, s az én mun
kálataimat semmiféle hivatalos forum sem fogná hitelesiteni?!

Miért működnek mégis, — akarom mondani: miért m ű k ö d 
tet jük mégis tanitóinkat a gyakorlati lelkészet mezején oly 
nagy szabadsággal?

Valljuk meg őszintén: k é n y s z e r ű s é g b ő l ,  még pedig prot. 
egyházi hiányos, mondhatnám gyarló szervezetünkből önként 
folyó kényszerűségből.
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Tudjuk ugyanis, hogy a prot. pap, különösen, mint homi- 
léta túl van terhelve. Sokszor úgy kénytelen tehát segiteni magán 
a hogy tud, többnyire a tanitó által; a ki nem ritkán iparos, 
katona, jegyző stb. volt elébb. De hát mi jogon cselekesszük ezt? 
Régi megrögzött gyakorlat alapján. E  pedig abusus, visszaélés 
az autonomicus szabadsággal, lealacsonyitása a papi hivatal mél
tóságának , helytelen, félremagyarázása az egyetemes papság 
fogalmának.

Nem igy a cath. atyafiaknál! Ki látta azt valaha, hogy ott 
a lelkész helyett tanitó fungált volna ? Senki, senki. Igen természe
tes aztán, hogy ott már csak azért is nagyobb a papi hivatal tekin
télye. A  mi j ó , a mi czélos, életre való, miért nem követjük mi is.

Most már az a főkérdés: lehetne-e segiteni e bajon? Igenis 
lehet. Im elsorolom erre vonatkozó nézeteimet. Az én nézetem 
szerint a képzettebb tanitókat képesitse az egyházmegyei kormány
szék p r e d i k á l á s r a ,  a kitűnőket, különösen távoli leányegyhá
zakban az egyházmegyei kormányszék ajánlatára exmittálja a 
püspök k e r e s z t e l é s r e ,  e s k e t é s r e  sőt ú r v a c s o r a - o s z t á s r a i s .

S ezzel sem újat, sem szokatlant nem mondtam, mert 
mindkét esetre tudok precedenst. (Az első esetre példa Ózd-Bor- 
sodban, a másodikra Páskaháza Gömörben s mondhatom, hogy az 
egyházi dolgok mindkét helyen ékesen és szép renddel folynak.)

Az eként nem képesithető tanitók nézetem szerint szinte te
hetnek a lelkész helyett szolgálatot; de csak a  c h ó r u s r ó l  en
gedtessék meg nekik a lelkész által előre kijelölt predikátió és 
ima felolvasása. (Példa rá több szepességi egyház.)

Röviden összefoglalva a fentirtakat:
1. Az én s elvtársaim véleménye szerint a szószék legyen a 

papé ,  p a p j e l ö l t e k é  s arra k é p e s i t e t t  t a n i tóé.
2. A  sakramentalék kiszolgáltatási joga legyen a papé  s 

szükség esetén az e x m i t t á l t  t a n i tóé .
3) A  chorusról való predikátió és ima-felolvasás, a nem exmit

tált , de rendes tanitóé s kántoré.
Példa van mindenik esetre elég. Léptessük életbe s köves

sük, haladjunk, emelkedjünk, nem válik szégyenünkre. Szentilonai.
A  23. sz. k é rdé sh e z .  Az elváláshoz szükséges lelkészi bi

zonyitvány oly határozottan körülirt formalitásokhoz van kötve, 
melyektől semmi szin alatt eltérnünk nem szabad. Ha egyik vagy 
másik fél a lelkész előtt a hivatalos felszólitásra meg nem jele-
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nik, akkor nem bánhatunk vele „in contumaciam“ mint a tör
vényszéknél bánnak az akaratosságból elmaradó féllel, hanem el 
kell hozatni brachiummal. Volt egyszer nekem is egy ily fajta 
hivem, ki azt izente: „nem parancsol neki a pap“ ; de én egy
szerűen irtam a szolgabirónak és az kiküldte egy pandurját, ki 
a makacskodót hivatalomhoz elkisérte, és tőlem aztán vevényt 
nyert arról, hogy emberét hiány nélkül beszállitotta. Kérdezték 
az úton az atyafitól: hová kisér a pandur? „Nem kisér, —  azt 
mondá, —  hanem nekem dolgom van a papnál, és a pandurnak is 
ugyan oda kell mennie, tehát együtt tesszük meg az útat.“

Guggenberger.
A  25. szám ú k é r d é s h e z .  Ha a jegyesek bejelentése alkal

mával a beirásnál tévedés történik, akár azért, mert a fél akarta 
félre vezetni a papot, akár azért, mert a pap nem vigyázott j ó l : 
arra való a hirdetés, hogy az által a pap mindenféle akadálynak 
vagy tévedésnek is nyomára jöhessen. Jelentetik be oly akadály, 
mely az egybekelést egyáltalában lehetetlenné teszi: akkor a hir
detés beszüntetettetik. Jelentetik be oly akadály, mely elháritható; 
elháritjuk. Jelentetik be tévedés a nevekben, vagy állapotban: 
egyszerűen kiigazit ju k , és a következő hirdetésnél ezt őszintén 
felemlitjük. De ez utóbbi esetben épen nem látom á t , miért a hir
detéssel újra kezdeni ? Épen azon körülmény, hogy a hivek figyel
meztetik a lelkészt a tévedésre, mutatja, hogy igen is jó l értet
ték , hogy ki a z , kit hirdettünk. Miért tehát újra kezdeni a 
verset? Rajtam történt ily utóbbi esetben igy jártam el, és úgy 
hiszem, helyesen cselekedtem. Guggenberger.

B) Kérdések.

33. Á talános gyakorlat, hogy az esketés végrehajtása s beirása 
mindig a menyasszony lelkészének joga és tiszte. Kérdem tehát: 
ha a vőlegény más vidéki, szükséges-e az esketési actust a vőle
gény lelkészének is beanyakönyvelni ? S miután ez nálunk Bor
sodban egy régi szabályrendelet folytán (aszalai tract. gyűlés 
1795.) még ma is sok helyen szokásban van: czélos-e azt jövőre 
is gyakorolni? Ha igen, micsoda érvek bizonyitanak a kettős be
jegyzés szükségessége mellett? S kiadható-e a vőlegény lelkésze 
által történt beirá s , mint hiteles anyakönyvi kivonat ?

Szentilonai.
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34. Milyen hangon és minő modorban lehet és kell —  külö
nösen az úgynevezett „alkalmazás"-ban beszélni —  egy egyenes 
lelkű protestáns lelkésznek, hibás életet élt —  s halálát főképen 
ennek tulajdonitható ifjú nő koporsója felett? Lehet-é itt a „de 
mortuis aut bene aut nihil" elvet szigorúan követni, —  másfelöl 
az evangyeliom szelleme mit enged meg e tekintetben?

Szamosparti.
35. Melyik helyesebb: bezáró ima előtt mondani el némely

p. o. temetésre, iskolára, oltásra stb. vonatkozó hirdetményeket, 
vagy pedig a bezáró ima után? Szamosparti.

36. Sok ideig együtt é lt , de törvényesen csak később egybekelt
szülék gyermekei, az egybekelési actus által ex offo törvényes 
utódoknak tekintendők-é ? s ennek jelzésére elegendő-é a lelkipász
tor által az „észrevételek" rovatába beigtatott egybekelési időnek 
nyilvántartása ? Szamosparti.

(Kérdező tiszttársunkat utaljuk a „Prot. Pap" 8-dik számá
ban Pfeiffer Lajos ev. lelkész úr „még egyszer a 7. sz. kérdésre" 
adott kimeri tő feleletére. A Szerkesztők.)

37. „Stampiglioinkra mit jobb rávésetni: —  A z  n. n.-i ev.
g y ü l e k e z e t  p e c s é t j e  — vagy az n. n.-i ev. l e l k é s z i  h i v a 
ta l  p e c s é t j e " ? Frähwirth Sándor, istvándi ev. lelkész.


