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Tóth Balázs lelkész sirja felett.
Bánatkönyektől ázott temető !
Áldásthozón viruljon hantidon 
A  biztató Remény örökzöldje;
Gyászfedte tériden derengjenek 
Vigasztaló Hit fénysúgárai;
S lebelkarokkal a hiv Szeretet 
Ölelje szendén síremlékidet.

Hol éj honol, szent béke s nyugalom:
— Korán, az életnap fényes delén —
Itt szálla meg — miként fáradt madár 
Pihenni, erdők éjjelébe tér — 
Im e kiszenvedt ifjú férfiú.
Őt nem tehetlen aggkor oldja fel 
A  földi lét lazult kötelmitől,
Mind ezt a fáradatlan szorgalom 
Erőpazarló kézzel tépte szét,
Midőn még tőle oly sok váratott.

Dús lombozattal, éredő gyümölcscsel 
Az életfán rakott diszág vala,
Önsúlya vonta a mély sír felé.
Óhatlanúl ekkép elhervadott 
És könyharmatnak árja viszsza nem 
Adhatja életét, virúlatát.
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Itt csend honol, szent béke s nyugalom: 
Kün jajkiáltás, bánat, bú zajong: —  
Miért hogy elhagyá ily  hirtelen,
Kik őt szerették, hölgyét, magzatit, 
Testvéreit, rokonszivek sorát,
Számos barátit és kartársait 
És szent egyháza buzgó hiveit,
És mind kik értte könyet öntenek ?!

Siralmitok keresztyén gyászolók!
E csend honában csendesedjenek!
Csak pormaradványok nyúgosznak itt 
A  földanyának keble mélyiben:
De a dicsőült lélek mennybe kelt, —  
Isten áldását rátok kérve ott,
Felétek hinti égi csókjait.

Ott nincs halál, az élet ott örök,
Bánat helyett, öröm s gyönyör virul,
Ő vár ez égi honba titeket:
Ne sírjatok, —  vigasztalódjatok !
Az ember és az angyal hogyha küzd;
A  föld s az ég midőn versengenek:
A  győzelem kit illet? — tudható.

Az Úr akarta igy, —  mit ő akar, 
Legyen, miként mennyben, e földön is.
Ő a z , ki elválaszt hív szíveket,
Ő egyesiti őket egykoron,
A  túlvilági élet bájölén.
Kegyteljes és mindenható az Úr,
Övé örök hálánk, dicséretünk.

Stettner Ignácz,
nyárádi ev. ref. lelkész.
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Mire kell ügyelnünk, hogy templomi ének
lésünk téveszthetlen hatású, s igy czéljának 

megfelelő legyen?
,,A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel 

minden bölcsességgel: tanitván és intvén egymást ti magatok 
között, psálmusokkal, dicséretekkel, és lelki énekekkel, nagy 
kedvvel énekelvén a ti szivetekben az Úrnak.“  Kolossebeliek- 
hez, III. r. 16. v.

Az ev. protestans egyház istentiszteletének egyik nélkülöz- 
hetlen, fő és kezdő alkatrésze az é n e k lé s . E nélkül a predi- 
kálás folytatás lenne kezdet nélkül, test fej nélkül, vetés szán
tás nélkül.

Az éneklésre a hivők, mihelyt Isten iránt érezni kezdtek, 
önkénytelenül késztetve érezték magokat; mert az éneklés az 
érzelmektől áradozó kebelnek az eszményi iránt való magasztos 
nyilatkozata, ihletett kitörése. Az éneklést, mint az istentisztelet 
egyik főalkatrészét már a legrégibb népeknél feltaláljuk. Izrael 
népe, Dávid zsoltárait annak lantja mellett zengedezé a Sionon. 
A keresztyénségben is tért foglalt az éneklés: — de illetékes 
helyére csak a reformatio juttatta. A  történelmi vallomás azt 
tartja, hogy Luther és a reformatio nem annyira tanitással, mint 
magasztos énekeivel hóditott. Lám az ének hatalma! E  történeti 
vallomás kellő s illetékes alászállitása tekintetéből megjegyzendő 
mégis, hogy az éneklés a megtisztitott tan hirdetésével együttesen 
eszközlé a roppant, a világ által megbámult eredményt.

De vajjon az éneklés oly hatékony tényező, hóditó hata
lom-e csakugyan?

Oh igen is ! a rendszeres, a szabályszerű éneklés hatása 
téveszthetlen. A  mit a pogány hitrege Orfeusról állit , hogy 
annak lanttal kisért dalára a vadállatok hozzá közeledtek s meg
szelidülve gyönyörélvezettel hallgaták: úgy a szép éneklés ma is 
varázserővel vonja magához az elvadult keblet, szelidit i , nemesiti 
annak érzelmeit, s gyönyörélvbe andalitja a lelket. De az emberek, 
valamint sok jó t , szépet, úgy az éneklést is igen gyakran elfer
ditik, eltorzitják, úgy hogy éneklésök a helyett, hogy a sziv 
érzelmeire ébresztőleg, buzditólag hatna, inkább lehangol, altat, 
vagy épen botránkoztat s rosz érzéssel tölti el a keblet annyira,
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hogy nem egy emberben irtózat támad az ily éneklés hallatára 
és fut és távoltartja magát a helytől, ha mindjárt templom is az , 
a hol elferditett éneklés terjeszti riasztó hangjait. Mert milyen is 
a templomi éneklés számtalan helyen? Nem kinlódásszerű nyögés-e, 
a melytől elfáradva álomra csukódnak a szemek? vagy nem kel
letlen , éktelen kurjongatás-e, mely megöli a buzgóságot s a szent 
vágyodást ? Minek ilyenkor a predikálás ? A  pap ily éneklés után 
akar fel se menjen a szószékre! Hisz mielőtt felmenne, már őt 
magát is elkedvetleniti, lehangolja s szónoki lelkesedését lehűti a 
torz éneklés; de ha fellép s látja , hogy a hivek figyelme, éber
sége már is az elalvó mécs végső lobbanásához hasonlit , hogyan 
gyujtsa pünkösdi lángoló lelkesedésre a lelkeket?!

Elérhető-e a romlott éneklés mellett a templomi egybejövetel 
czélja, am ely istendicsőités, az Isten igéjének buzgóságos hallga
tása, érzelmeink nemesülése s üdvünk öntudatos eszközlése? Hisz 
az éneklésnek olyannak kell lennie, mint a jótékony esőnek, 
mely a virágok alvó vagy hervatag kelyhét megnyitja; mint a 
fuvola hangjának, mely figyelmünket teljesen magára vonja; mint 
a pásztor-sipnak, a mely vidámságra kelt, vagy mint a harso
nának , mely riadólag ébreszt. Igen a templomi éneklés k e ll, hogy 
az igehirdetés befogadására képesitsen; mert csak igy „lakozhatik 
a Krisztus beszéde bennünk bőséggel és bölcsességgel“ , ha nem akár
milyen, de igazán l e lk i  é n e k e k k e l ,  ha nem akárhogyan, de 
n a g y  k e d v v e l  é n e k le n d ü n k  a mi s z i v e i n k b e n  az Úrnak :  
akkor, csak akkor lesz a mi éneklésünk üdvös hatású lelkeinkre; 
ekkor lesz vonzó azokra, a kik az Úr templomának látogatásától 
talán a rosz ének által lettek elriasztva. Nem lehet fontosabb 
kérdésünk azért annál:

M ire  k e l l  ü g y e l n ü n k  h o g y  tem plom i  é n e k lé s ü n k  
t é v e s z t h e t l e n  h a t á s ú  s i g y  c z é l j á n a k  m e g f e l e l ő  l e g y e n ?

Ügyelnünk kell
1. az é n e k  z e n e i  m in ő sé g é r e  vagyis dallamára. S itt 

megjegyzendő, hogy nem minden vers vagy költemény egyszer
smind ének. A  vers vagy költemény akkor válik énekké, midőn 
annak szavaiba öntött érzelem és eszme, erős vagy halk, rövidebb 
vagy hosszabb, mély vagy magas hangok által akként fejeztetik 
ki, hogy ezen hangok kellemes váltakozása, rokonulása, találko
zása bizonyos természetes szabályszerűségbe ömlik. A  hangok 
szabályszerű kellemes váltakozása neveztetik dallamnak, mely ha



5

megszülemlett természetességében vagyis eredetiségében adatik 
vissza, avagy ismételtetik, a lelket mindig gyönyörbe andalitja, 
örömre kelti; s a keblet, fájdalmat enyhit ő , gondot oszlató, szóval 
boldogitó érzéssel tölti el. Ha a dallam hangjai szabályszerűsé
güktől eltérőleg fejeztetnek k i , a dallam megszünt eredeti lenni, 
az természetes sajátságától meg lett fosztva, azt mondjuk reá: 
el van ferditve, és soha sem képes többé az eredeti kellemes 
hatást eszközölni. Hatása vagy csökken, vagy egészen elenyészik, 
vagy ellenkezőleg kellemetlenül érint, megbotránkoztat, mert érte
lem nélküli, fülsértő hangzavarrá válik. Veszt akkor maga a 
versben vagy költeményben rejlő eszme s szavaiba lehelt érzelem 
is: ellenben pedig, ha a zenei hangok magok is kifejezni látsza
nak a költemény tartalmát, annak becse kétszereződik s hatása 
biztos, maradandó.

De a dallamok elferditésétől nemcsak azért kell ovakodnunk, 
mert kellemök, szépségök s eredetiségök elvész ; de mert a dallamok 
elferditése kegyeletlenség azok szerzői ellen. Vannak ugyanis éne
keink , melyeket boldog emlékezetű vallásos férfiaink és nőink sze
reztek p. Luther, Gusztáv Adolf svéd, Frigyes porosz király, Mária 
magyar királynő, s a melyek nemcsak azért jók a magok nemé
ben: mert ezek által irattak; de mert kitünők, mert a vallásos 
érzelmek felköltésére hathatós befolyással vannak. Kegyetlenség 
elferditeni az énekeket azért i s , mert nehányába ezeknek 
egyes nemzetek, felekezetek saját vallásos eszméiket, érzelmeiket 
rakták le , mint p. a hussziták, a lengyelek, a németek stb. Oh 
ha az énekek s dallamaik szerzői feltámadnának, mit gondoltok?! 
nem a kárhoztatás dorgáló szavát emelnék-e a hálátlan utódokra, 
kik kegyeletlenül bántak el vallásos buzgóságuk e szüleményeivel?!

Épen azért, hogy a kegyeletlenség vétkébe ne essünk, szük
séges, hogy az ének dallama az ő eredetiségében a gyülekezetek 
által megőriztessék. Meg fog pedig őriztetni a dallam az ő erede
tiségében akkor, ha annak h a n g m e n e t é t  és l e n d ü l e t e s s é g é t  
megtartjuk. Az ének h an g m en ete  nem egyéb, mint annak dal
lama, vagyis az ének bizonyos számú hangjainak szabályszerű s 
természetes emelkedése és alászállása. A  ki az ének emelkedő 
vagy alászálló hangjait összezavarja; azokat ott a hol nem kell 
fellebb vagy lejjebb viszi; egész hangok helyett fél vagy negyed 
hangokat ejt ki, vagy épen holmi sallangos hehentéseket, kacs- 
karingos czifrázatokat told önkényesen, az ő , meglehet, romlott



izlése szerint egyes főhangok közé, kivált pedig az éneksorok 
vége felé —  a z , az rontja a templomi éneklést, az követ el szent
ségtörést az Isten tisztelete ellen s az istendicsőités magasztossá
gát az fosztja meg az ő természetes szépségétől.

A  dallam l e n d ü l e t e s s é g é t  (tactusát) sem szabad figyel
men kivül hagyni a templomi éneklésnél, a mely az egyes han
goknak a maga helyén, kellő hosszitás és gyorsitásában áll. Mit 
tapasztalunk e tekintetben isteni tiszteleteinknél ? Két nagy hibát. 
Az egyik a z , midőn épen azt a hangot énekeljük rövidnek, a 
melyet hosszan, nyujtva kellene kifejezni, vagy ellenkezőleg, 
midőn a dallam természeténél hosszabb tartamot igénylő helyen 
átsiklunk, mi által a dallam egészen más kifejezést, alakot nyer, 
de soha a szép, a jó  előnyére. De bár ez is gyakori hiba, gyako
ribb ennél s nagyobb hiba, sőt természetté vált szokás a templomi 
éneklésnél a z , hogy a hangok egyenlően, hosszan énekeltetnek, 
sőt annyira túlnyujtatnak , hogy minden szótag kiéneklésére egy 
egész lehellet fordittatik, holott egy lehellettel, egy lélegzettel 
kellene az egész verssort kiénekelni; a minél nem az a főbaj, 
hogy se vége se hossza az éneklésnek, de hogy az ének szépsége 
teljesen elvész s megszünik a lélekre gyönyörködtetőleg hatni. 
Hogy a lendületesség mily kelléke a jó és szép éneklésnek, kiki 
megtudhatja egy egyszerű példából. Énekelje valaki „Erős várunk 
nekünk az Isten" czimű énekünket vontatva, minden szótagot 
egyenlőn nyujtva s énekelje azután azt a körülményt tartva 
figyelemben, hogy az ének tulajdonkép protestans induló, hogy 
valamint a katonák az ő tábori zenéjüknél szoktak, úgy hajdan 
Luther kisérete Worms városa felé ez ének mellett haladt lelkesen, 
hősiesen — s mindjárt tapasztalandja, hogy a kellő lendületesség 
megtartása, mily varázserőt fejleszt ki e hősi énekünk dallamából.

Ne mondja senki, hogy neki nincs fogalma, vagy hiányzik 
képessége a hangmenet és lendületesség megértésére és megtartá
sára. A  szép, a jó  iránt mindenkinek adott természetes érzéket a 
Teremtő. Maga a dallam és hangjainak lágy vagy éles természete 
mintegy mutatja, érezteti velünk, hogy az ének lassú vagy sebe
sebb lendületességgel éneklendő-e? Csak egy kis éber vigyázat és 
jóakarat, csak egy kis gond és szent elhatározás — és a rosz , 
jóra fordul. Az ének kezdete előtti orgonajáték, és maga az ének 
megkezdése, van hivatva a dallam természetességébe bevezetni az 
éneklőket s ha ez kevés arra, hogy egy nagy tömeg éneklő
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hangját összehozza, irányitsa , arra való az orgona teljessége, 
változatainak összesége, hogy azok mellett az éneknek dallama 
egy-két versen át valódi lendületességébe hozassék. S ha ez is 
kevés; arra való az iskolában ily czélra betanitandó gyermeksereg, 
hogy az, éles, átható hangjával az éneklést úgyszólván „ v i g y e . "  
A  mi mellett ha senki sem mellőzi azt az egyszerű szabályt, hogy 
egy verssor tulajdonkép egy lélekzetre éneklendő k i, lehetetlen, 
hogy a templomi ének megromoljék, lehetetlen, hogy szépségét, 
kellemét veszitse. Hatása a szivre , a lélekre, ha zord, miveletlen 
lenne is a z , téveszthetlennek bizonyul, hódit, vonz , gyönyörköd
tet ; lelkesit , g y uj t , ragad ellenállhatlanul. Ime igy lesz a mi ének 
lésünk igazán lelki éneklés, a melynek magunk is annyira fogunk 
örülni, hogy nagy kedvvel éneklendíink sziveinkben az Úrnak.

De hogy templomi éneklésünk téveszthetlen hatású s czél- 
jának megfelelő legyen, ügyelnünk kell

2. az ének s z e l l e m i  t a r t a l m á r a  is ,  azaz: a versben, köl
teményben szavakkal kifejezett igazságokra, eszmékre , érzelmekre, 
példákra, történetekre. Mert némely énekben öröm, másikban 
hála, dicséret, magasztalás, a harmadikban üdvös tanulság, ismét 
másban buzditás, lelkesités, vagy bizalom, remény van kifejezve, 
a mit az éneklés által ki kell tüntetnünk s ki is tüntethetjük 
azt, ha figyelembe veendjük, hogy ezen érzelmeknek erősebb és 
gyorsabb vagy lágyabb és lassúbb hang felel-e meg. Mert azt 
csak ki-ki tudja, hogy a gyászt, a fájdalmat, a busongást tar
talmazó éneket lágy és hosszitott hangon; a dicsőitést s a diadalmi 
örömérzetet pedig erőteljes és gyors hang által kell kifejezni. S 
mielőtt magát az éneket futnók á t , már maga az egyházi évszak 
is ráutal arra, hogy mily tárgyú lehet az azon évszakra szóló 
ének. A  szent karácson ünnepén bizonyosan minden hivőnek önként 
eszébe ju t , hogy akkor az Idvezitő születése feletti öröm a z , a 
melyet fel kell újítanunk s fel kell költenünk lelkeinkben. S esz
közölhető volna-e ez lágy, csendes menetű éneklés által!! Nem 
érzi-e ki-ki magától, hogy az öröm kifejezésére gyors és magas 
hangok szolgálnak? s nem érzi-e ki-ki, hogy midőn a „Dicsérd 
Istent keresztyénség" kezdetű ének által fel akarjuk egymást 
hívni Isten közös dicsőitésére, hogy akkor azt a buzdítás élénk 
hangján kell kifejeznünk? S ellenben, midőn elközeleg a böjti 
időszak, édes Idvezitőnk szenvedésének gyász emlékezete, ki volna 
az a ki ne tudná, hogy ekkor fájdalmas gondolatoktól borús



8

lelkünk a sohajtozás, a kesergés, a bánat méla bús lágy s von
tatott hangján ohajt szólani, énekelni? No és midőn beköszönt a 
husvét szent reggele, a halál feletti diadalom ünnepe s egy gyü- 
lekezet megfeledkeznék ez ünnep hősi tárgyáról s böjti lassú 
hangon kezdené ekkor énekeit, nem azt mondaná-e ily gyüleke
zetre a templom előtt megálló vándor idegen: micsoda felekezet 
lehet ez, hogy husvét ünnepén nagypénteki gyászának ad kife
jezést? Lehetetlen, hogy e gyülekezet most husvétját tartsa, 
midőn lassú gyászhangmenetben szól most éneklése?! Ime lám a 
gondolkozó rögtön eltalálja, hogy a husvét diadalmi öröme, a 
feltámadás hite feletti örvendezés, erőteljes, hatályos és gyors 
hangon fejezendő ki. *) S midőn az örökéletről emlékezünk meg s 
eszünkbe ju t, hogy az evangyeliom azt mondja, hogy harsonával 
fognak erre a halál álmát aluvók felköltetni s midőn rákezdjük 
az éneket, hogy „Vigyázzatok! ezt kiáltják" — nem fogjuk-e ezen 
éneket hangműszerünk érczszavával s orgonáink teljes hangjával 
megzenditeni ?

De vannak történeti eseményeket tárgyazó énekeink is. 
Hogy ezek is más előadási modort igényelnek; hogy ezek mérsékelt, 
egyenlő menetű lendületességben viendők — emlitenem is felesleges.

S a ki egyes énekeink történetét is tudja, p. hogy az „Isten! 
oh szent Isten" czimű éneket Frigyes porosz király a csata előtt 
egész seregével énekelteté; vagy hogy „Te benned biztam eleitől 
fogva" kezdetű énekkel Hussz János a máglya lángjai között 
bátoritá magát a hűséges kitartásra; a ki hallotta valaha, hogy 
Gustáv Adolf a svédek királya, midőn a némethoni protestánsok 
segitségére jőve, a tengerparton kiszállt és térdre borult seregét 
általa szerzett „Ne csüggedj kicsiny seregem!" énekével biztatá 
— oh az ily történeti eseményekre visszaemlékező keresztyén bele 
fogja magát találni az ezen énekeknek megfelelő érzelmekbe s 
azokat tartalmuknak megfelelő hangon fogja tudni énekelni.

Ne tévesszük soha szemeink elől énekeink szellemi tartalmát 
s ezek történeti körülményeit s éneklésünk bizonyára téveszthet- 
len hatású, szép és jó  leend. Lelki éneklés leend az s mi azt 
veendjük örömünkre észre, hogy nagy kedvvel énekelünk az Úrnak 
a mi sziveinkben.

*) Idézhetők egyes szebb énekeink; mit én azért mellőzök, mivel egyhá
zainkban négyféle énekes könyv divik s igy bajos volna találóan idézni. M. J.
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De hogy templomi éneklésünk czéljának megfelelő legyen, 
ügyelnünk kell végre

3. az ének h a n g  á l t a l i  kifejezésére is. Mert nem elég, 
hogy csak hangot adjunk, s hogy mintegy kierőltessük magunk
ból az ének dallamát. Hangejtés és hangejtés közt nagy különbség 
van! Némelyek részint téves nézetből, részint feltünési vágytól 
elkapatva azt mivelik, hogy midőn éneklésre kerül a dolog , torkuk 
egész erejével énekelnek; megfeszitik torkukat, úgy hogy a 
nyak-erek kékre dagadnak, szájukat vagy elferditik, vagy kapu 
nagyságra tátják k i, szemük kidülled, homlokuk redőkbe huzódik 
össze, szóval arczuk eltorzul s oly irgalmatlan hangot adnak, 
hogy az legkevésbé ékes, legkevésbé természetes s nem is 
emberi. Csak egy ily éneklő legyen a hivők seregében s az képes 
a többi hivek rendes énekét teljesen elrontani. Az ily éneklés 
Isten dicsőités nem lehet.

Ügyelni szükséges tehát a szájnyilásra is, hogy azt se szer
felett tágra ne nyissuk; mert ekkor vadállatias, üvöltésszerű 
hang származik; de nem kell szűkre se vonni a fog egybeéréseig 
a szájat, mert ekkor dongássá válik. Itt is mint sok másban a 
középszerűség aranyszabálya tartandó meg.

A  szájnyitás után a hangcsőre, a torokra is kell ügyelni. 
Itt két szélsőséggel találkozunk. Az egyik az, midőn a torok
izmokat teljesen szétnyujtjuk s ekkor a természetes hang elferdül, 
megszűnik tökéletes, biztos, egységes lenni, de más hangok felé 
látszik szétmenni s válik vegyes, bizonytalan hanggá. A  másik 
szélsőség, midőn valaki hangszálait mindig összecsomózva tartja 
a mikor aztán a természetesnél vékonyabb, úgynevezett „gége“ - 
hang keletkezik. Egyik se j ó , egyik se szép; sőt bántó és botrán- 
koztató. Legyen e részben is irányadónk a mesterkéletlenség; a 
mely megóv a hangferditéstől s eszközlendi, hogy hangunk ének
lés közben az igaz, az alaphangtól el nem üt, el nem változik.

S csalódnék, a ki azt hinné, hogy ezzel immár kimeritettük 
amaz észrevételeket, melyeket figyelemben kell tartanunk. Mert 
gondolkozzunk csak, nem találkozunk-e azon sajnos tapasztalattal 
is, hogy sokan a magánhangzókat éneklés közben elváltoztatják, 
úgy hogy e miatt az ének szellemi tartalma másokra nézve telje
sen érthetetlenné válik? nem tapasztaljuk-e, hogy sokan az i betűt 
é-nek, az u betűt ou-nak, az ü betűt ö-nek ejtik ki, a minek 
következtében azután Isten helyett esten, Úr helyett our hangzik ,
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a mi egyenesen az Isten nevének nem dicsőitése, de megszentség- 
telenitése s hijábavaló felvevése? Vagy nem ismerünk-e oly éneke
seket , a kik két mássalhangzó közé ott a hol nem kell magán
hangzókat csúsztatnak be , úgy, hogy Krisztus nevét kerisztusnak 
énekelik? Lám ha ily és ehez hasonló éneklést nem hallanánk, 
nem is hinnők el, hogy igazat mondunk s ha nem volna igáz ez 
állitás, mosolyognánk e beszéden, holott csak szomorúság foghat 
e l , hogy a templomi, az egyházi, a szent éneklés ily ferditésekkel 
rontatik, hatása csökkentetik, s a jobb izléssel biró hiveknek, 
a templomtól való elidegenitését eszközli.

De ne fájjon lelketeknek, hogy mind e sajnos tapasztalatokat 
előhoztuk. Szükséges, hogy az itélet az Isten házán is megkez
dessék , mondá egykor az Úr. A  hibák mellett a javitó szereket 
is felhoztuk. Tartsuk meg azokat mind emlékezetünkben, mind 
éneklésünk közben s örömmel fogjuk tapasztalni, hogy éneklésünk 
lelki ének leend és nagy kedvvel éneklendünk mindig az Úrnak 
sőt azok is, a kik az Úr oltára gyakorlatától épen a megromlott, 
a botránkoztató éneklés miatt idegenedtek e l , meg fognak térni 
az Úr temploma látogatásának s éneklésünk megjavulását tapasz
talva azt fogják rebegni:

Hadd vegyitnem néped énekébe 
Oh szent Isten ! hálahangomat,
Adjad áldozatként bémutatnom 
Templomodban buzgóságomat.

Margócsy József,
irsai ev. lelkész s pestmegyei ev. főesperes.

Aratás utáni hálaadás.
1. Timoth. VI. 8. 9.

,,Adjatok hálákat az Úrnak,
Mert nagy az ő kegyessége.

És nagy volta szent irgalmának
Megmarad most és örökké. “  (Zsolt. 118.)

Sok ker. templomban imádkoznak ma eképen, s nem 
ok nélkül, mert a jóságos Isten kezünkbe adta ismét egy 
évi küzdelmes munkánk, szorgalmunk gyümölcsét: az 
új kenyeret.
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Nem mondhatjuk ugyan, hogy ez év az egyptomi 
hét kövér esztendők egyike volt ránk nézve; hajh mert az 
úr ez évben is elküldé hozzánk az ő sötét arczú követeit, 
a természeti csapásokat, melyek pusztitva vonultak végig 
határainkon. De azért kérdem: van-e okunk a panaszra? 
Nincs, keresztyének! mert habár nem adott is az Ú r sokat 

ő áldásiból, de valljuk m eg, adott mindenből azaz
elégségig.

Fogadjuk ezt is hálás szivvel. Ne legyünk sopánkodók, 
telhetetlenek. Az irás szerint e l é g e d j ü n k  m e g  a  j e l e n -  
v a l ó k k a l ,  m e r t  nem a sok e s z t e n d ő r e  e l t e t t  v i l á g i  
j a v a k ,  nem a g a z d a g o n  r a k o t t  c s ű r ,  h a n e m  e g y e 
dül  a m e g e l é g e d é s  az a k i n c s ,  m e l y  a k ö z é p 
s z e r ű  á l d á s  m e l l e t t  is

1. Megőriz bennünket sok olyan bűntől, melyek halá
los veszedelembe meritenek.

2. Megédesiti számunkra e rövid földi életet.

I.

„Kik meg akarnak gazdagodni esnek kisértetbe és tőrbe, 
és sok balgatag kivánságba, melyek bemeritik az embereket 
a halálos veszedelembe.“

Valóban mély alapra fektetett intése ez az apostol
nak! Mert a kit a telhetetlenség ördöge hálójába akar 
keríteni, elsőben is szemeit vakitja meg aranynak és ezüst
nek fényével. Ha pedig valamely lélekben lángra lobbant 
a gazdagodás, a telhetetlenség vágya: az előtt aztán nincs 
többé semmi szent, semmi sérthetetlen, az nem hallgat 
sem az ész, sem a becsület, sem a lelkiismeret szavára; 
az nem éri be többé földjeinek szerény jövedelmével, 
hanem őrült szenvedéllyel ragad meg minden alkalmat, 
hogy kincsei számát szaporíthassa.

Ez a gazdagodási vágy korunknak egyik főbetegsége, 
s mint valami ragadó pestis hegyen völgyön, falun váro
son pusztitva vonul keresztül, s ezereket sodor magával 
a romlás őrvényébe.

Állitásom igazságát eléggé szomorúan igazolják a 
sötét fegyházak, melyek többnyire rablók, tolvajok, csalók 
s gyilkosok, egyszóval a telhetetlenség szánalomra méltó
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áldozataival vaunak m egtöm ve, a kiken betű szerint betel
jesedett az irás ama szava: h og y  „ t ő r b e  e s t e k . "

V alóban  n agy  betegség a telhetetlenség s o k a ,  for
rása sok szám talan egyéb bűnnek.

Nevezzetek nekem  csak egyet az Ú r tiz parancsa 
közűl , m elyet egy  kincsszom jas m eg ne sértene! A z első 
parancs igy  szó l: „N e legyenek  tenéked idegen Isteneid 
én e lő ttem !“ A  m ásod ik : „N e csinálj te m agadnak fara
gott k épet!" Á m de a telhetetlen m egszentségteleniti mind
kettőt, mert ő nem  az élő Istent, hanem a m am m ont, 
vagyis az aranyat és ezüstöt választja im ádása tárgyául. 
A  harm adik parancs igy  hangzik : „A  te U rad Istenednek 
nevét hiába fel ne v ed d !"  És m égis m ily  sok  átok s aljas 
károm kodás hangzik el naponta eg y  telhetetlen ajkairól! 
A  negyedik  ezt m on d ja : „A  szom batot m egszen te ld !" A 
telhetetlen erről sem akar tudni sem m it; m ig más hivők 
az Ú rnak házában ekként im ádk oznak : „A ty á n k ! legyen 
m eg a te ak aratod , mint m en n yben , ú gy  itt e fö ld ön  is! 
add ig  ő szobájába zárkózva, titokban szövi a sötét terveket 
s fe lsóhajt: Szerencse, légy  velem  czélom  k iv itelében ! Az 
ötöd ik  parancs igy  szó l: „T isz te ljed  atyádat és anyádat, 
h o g y  hosszú ideig  élj e fö ld ö n !"  E g y  kincsszom jas alig 
várja szüléi k időltét s a temetési gyászének ördög i örömet 
kelt fel keblében. H atodik  parancs: „N e  ö l j ! "  Nézzetek 
k örü l! hány halandó társunkat g y ilk o l m eg a gonosz tel
hetetlenség pénzeért s verejtéken gyűjtögetett keresm ényé
ért?  H etedik parancs: „N e légy  házasságtörő!" É s mégis 
hány szánalom ra m éltó teremtés adja el becsü letét, ártat
lanságát aranyért, ezüstért, bársony és selyem ért, czifra 
haszontalanságokért? N yolczadik  parancs: „N e lo p j!"  Itt 
felesleges példával bizonyítanom . E  parancs megerősítését 
naponta száz m eg  száz példával b izonyítja  körülöttünk az 
élet. K ilenczedik  p aran cs : „N e tégy ham istanúbizonysá
g o t ! "  És m égis hány em bert látunk pénzért hamisan 
m egesküdni, k ik  árúba bocsátják  saját lelkiismeretöket 
hitvány nyereségért. T ized ik  parancs: „N e táplálj gonosz 
kívánságot a te szived ben !" Á m de lehet-e eg y  telhetetlen 
szivnek egyetlen  szeglete is, m ely  telve ne v o ln a  a leg
a ljasabb, a legnem telenebb k iv á n sá g ok k a l? ! G ondoljatok
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csak az áruló Júdásra, a hazug Anániás és Zafi rára ; 
mindezek hangosan fogják  bizonyitani szent leczkénk sza- 
vait: kik m eg akarnak gazdagodni esnek kisértetbe és 
tőrbe és sok balgatag k ivánságba, m elyek bem entik  az 
embereket halálos veszedelem be. E légedjünk m eg  tehát a 
jelen va lók k a l! A z elégültség n agy  k in c s , mert az m egóv 
bennünket a telhetetlenség v é tk é tő l, m egtanit kevéssel 
beérni, s ezen felül

II.

M egédesiti számunkra e rövid földi életet.
A sorsával elégült em ber minden körü lm ények  között 

b o ld og , a kelő  nap sugara az ő aranya, a halvány hold 
szelid fénye ezüstje; a viruló pázsit lábainak szőnyege. 
E gy szeretetre m éltó n ő , ki m egosztja vele  az élet ter
heit , egy  kedves g y e rm e k , ki szelid m osolyával viditja 
f e l ; a jó  b a rá t , kivel eg y  sziv , eg y  lélek ; a jó  egésség , 
mely többet ér a földnek m inden veszendő ja v a in á l; az 
édes á lo m , m ely  feledteti vele a gondokat s új erőt 
ad a nap terheinek em elésére; a szent k ö n y v , a b ib lia , 
mely őt a sötét napokban m egvigasztalja . . . ezek —  ezek 
az elégült em bernek azon k in cse i, m elyek  m egédesítik  
számára e fö ld i életet.

H igyjétek e l , m ég a szenvedés is elviselhetőbb arra 
nézve, ki a m aga m ély jelentőségében ismeri e s z ó t : 
„e 1 é g ü  1 t s é g . “ Ez pedig nem valam i elérhetetlen. F ig y e l
jetek ! állitásom at tényekkel v ilágosito m : Am a h ires porosz 
király, N agy F ridrik ép o ly  egyszerű ruhát v iselt, mint 
legutolsó közkatonája. A  19. század leggazdagabb em bere 
( P e a b o d i ) ,  ki a szegények felsegéllésére s közhasznú 
jótékony czélokra naponként ezereket osztott k i : megérte 
oly egyszerű háztartással, m ely  naponta alig került pár 
forintjába. Am erika nagyhirű  korm ányférfiai általában 
nem ismerik a fén yt, rangot; ruházatuk, életm ódjuk m in
denben hasonló a közönséges polgáréhoz; élnek egyszerű, 
fénytelen, de mindenki által tisztelt és m egelégedett é le 
tet. . . D e ne menjünk ily  m essze a p é ld á k ért!

Istennek hála m ég kisded helységünkben is láthatni 
egyes házakat, m elyeknek fedele alatt jó lé t , m egelégedés
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és b o ld ogság  szállásol. S v ajjo n  mi lehet ennek oka, 
forrása? K étségk ivül az egyszerű , de czélosan vezetett 
háztartás, a m unka okos m egosztása, Isten áldásának 
bö lcs  használása; a g on d osság , takarékosság, m ely  nem 
kivánja a m ásét, a m agáéból pedig  nem enged semmit 
h iába e lveszn i; továbbá  a szigorú mértékletesség éte lben , 
ita lban , ruházatban. M indenekfelett pedig  Isten parancsá
nak tiszteletben tartása. Ezek azon tén yezők , m elyek  a 
legegyszerűbb házat is a m egelégedés és b o ld og sá g  para
dicsom ává képesek varázsolni. Látni való tehát, hogy 
nem a gazdagon rakott csűr, nem a nagy jöved elem , 
nem  a dusan teritett asztal s m ég kevésbé a czifra ruhá
zat : hanem a sorsunkhoz mért tisztességes, m egelégedett 
élet az, m ely  m egfűszerezi szám unkra az életet.

U gyanazért hiv e k ! a telhetetlenség ördögének  ne 
adjunk mi szállást szivünkben, hanem igyekezzünk meg
elégedni a je len v a lók k a l; mert nem a sok esztendőre lera
kott világi ja v a k , hanem egyedü l a b o ld og  elégültség 
lehet az a drága k in cs , m ely  m inden körülm ények  közt, 
a középszerű áldás mellett is m egóv bennünket a telhe
tetlenség vétkétől s m egédesiti és m egsokasitja számunkra 
e rövid föld i élet örömeit.

*
* *

Most pedig  szeretett hiv e im , mielőtt az újkenyér 
zsengéjében részesülnétek , teljesedjék m eg szivetek a hála 
érzelm ével s em elkedjetek fel lélekben istenhez, az áldá
sok  amaz osztogatójához s

„Adjatok hálákat az Úrnak,
Mert nagy az ő kegyessége 
És nagy volta sz. irgalmának 
Megmarad most és örökké. A men.

(Német után.)

Szabó József,
szalonnai ref. lelkész.
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C o n f i r m a t i o .
(Folytatás.)

A confirmatiói s catechisálási oktatásnál a biblia elhozatalát 
elmaradhatlanul követelni kell. A  gyermekvilág hol okuljon belé 
tényleg a helyek keresésebe s hol ismerkedjék meg a sz. könyvek 
általános tartalmával, ha épen itt nem , a lelkész ellenőrző felügye
lete alatt, mindig azt bizván meg az ily szükségelt idézet kike
resésével , a ki a confirmandusok közül teljesen közönyös és 
hanyagnak mutatkozik. És mily édesen megnyugtató hatású a 
szülékre, midőn látják gyermeküket a nagy, a szent bibliával hóna 
alatt befelé iparkodni az emlékezetes confirmatioi oktatáshoz. Ezen 
emlék kedves utóereje visszahat még az élemedett kor napjaira 
is. De hát miért is volnánk mi evangelikusok, ha e sz. könyvet 
mindenütt és mindenhol nem alkalmaznók a tanitásnál, reá nem 
hivatkoznánk, s belőle nem bizonyitanánk ?! Az egyes családok 
hajlékából, azon időtől fogva tűnt el a biblia, a mióta a lelkész 
elmulasztá követelni. Az egyháztörténelem tanúsága szerint, a 
szakadások többnyire a szent könyv nem ismerése, nem birása 
miatt keletkeztek. E szent könyv maga e szerint, a lelkiismereti 
nyugalom. Ha a nazarenismus terjedésének elejét akarja venni a 
lelkész, olvastassa az ifjúsággal templomban a catechisáláskor, 
annak az oktatás alkalomszerűségére szánt helyeit, mint pl. a 
4-ik parancsolatnál Absolonról stb. A  nazarenusok kizárólag az 
újszövetséget olvassak gyülekezeteikben. Hasonlót hasonlóval, 
amennyire csak észrevétlenül paralyzálhatjuk az eljárás széditő 
hatását, azt ily nyilvános módon ellensulyozzuk.

„Esetleg valami jótékony czélra gyűjtetek velök. Ebből 
látható, hogy előkészitésem: ismétlés, tanitás, gyakorlás. 
Megjegyzem, hogy a tanitáshoz illő énekekből közbe énekeltetek 
is velök. “

E z  a  könyöradomany-gyüjté s , oly helyen, hol azt az előző 
lelkész gyakorolni elmulasztotta, valóságos ellenszenvet és forron- 
gást ébreszt a hivek köreben a lelkész ellen. Nem csoda, olyas
valamire szóllittattak fe l, mi szokatlan, önérdekbe ütköző és sokszor 
rájuk nézve —  a nemes czélt illetőleg —  felfoghatatlan, műveltségi 
körük és fogalmaikon kivül esik. Szoktatni, nevelni szükséges 
erre is a gyermekembert, állandó szokássá tenni a jótékonyság 
erejének gyakorlását. Fájdalom, a nélkülözhető piperére még a



legszegényebb hajadon is állását meghaladó mértékben szeret paza
rolni , de valamely jótékony czélra egy fillért is sajnál áldozni.

Az énekeltetést olykor sürűn ismétlik az iskolában, mindaz- 
által nem akarom ezt, mint túlterheltetést ellenezni. Annál nagyobb 
gondot forditson a lelkész a kegyes buzgóság külső nyilatkoza
taira , hogy a gyermekek kézösszekulcsolva imádkozzanak, hogy 
az imádkozás legyen komoly és nem szórakozott. Az ily kisszerű
nek látszó fegyelmezés jótékony elégültséget s némi boldogitó 
szent örömet eszközöl a gyermekek szivérzelmeiben. Az emberek 
szeretik a mély buzgóság ily külső módjait. Mennyire boldog az 
a hánykódó lélek, ha az imádságot ily istenes alakban végezheti 
el. Az ily külső gyakorlat indit önmegtagadó erényekre s gya
korta kedvezőbb utóhatása az erkölcsi életre, mint az olvasás, 
vagy élő oktatás. A  lelkész legyen mestere, példája, gyakorlója 
a szép vallásos életnek. Sovárog ezután a mi korunk, vágyva 
keresi a mély istentiszteleti gyakorlatot, ha tán egészen nem 
is követi.

Megboldogult elődöm, mint patentális superintendens egy 
felette hasznos tartalmú agendát szándékozott kiadni, hol a con- 
firmatiora vonatkozólag a többi közt ezeket mondja: A  lelkipász
tornak gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek éretlenül és 
készületlenül ne kerüljenek az úrasztalához. Az érettség idejét 
meghatározni nem oly könnyű dolog, mint egyelőre gondoljuk. 
A  lelki ajándékok, valamint a nevelés különféle. Mindazáltal 
ohajtandó volna, hogy a gyermekek 12. és 14. évi életkort meg
előzőleg ne bocsáttassanak e szentséghez. Az életkor eme évei
ben az emlékező- és itélőtehetség a gyermekeknél a leghivebb, 
legéberebb.

Az előkészület tárgyát képezheti a keresztyén imák isme
rete, a melyek megszentelőleg hatnak az ember egész életére; a 
sarkalatos hitczikkek ismerete. Mi okon a lelkész kötelessége: 
hogy ezen hitczikkeket a gyermekek előtt tárgyalja, erősitse, 
magyarázza a sz. irás szavaival és pedig illő rövidséggel, mind
azáltal alaposan, világosan a gyermek ismeretköréhez mérten 
Luther Kátéja szerint. Tekintettel kell lenni a nem iskolázott 
tanonczokra. Ezektől csak az úri ima, tiz parancsolat, hiszekegy, 
némely reggeli s esteli imák s a hitczikkek dióhéjas ismerete 
követelendő. Ellenben az iskolában járt gyermekektől már több 
kivántatik. Az ilyeneknek nemcsak hogy jártasaknak kell lenniök
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az imák s énekekben, ámde Luther Kis-kátéját is alaposan kell 
birniok. Ennek megértéséhez felette hozzásegit az ó- és újtesta- 
mentomi történetek s a sz. irási helyek ismerete. Miért is a lel
késznek, mint nemcsak a templomi istentisztelet intézője s veze
tőjének, ámde az iskolai tanitás őrének gondja legyen arra, hogy 
a  gyermekek a vallásban rendszeresen tanittassanak, az ő további 
oktatásához előkészittetvén.

Határozottan kárhoztatandó az oly hézagos vallásoktatás, 
hol az elemi iskola 6. osztályán át a tiz parancsolat s az apostoli 
hitvallás részletes magyarázatán kivül mi se tanittatik s igy a 
keresztség, úri sz. vacsora s ima tanitása a confirmatioi oktatás 
keretébe szorul. E tarthatlan helyzeten segiteni, a vallásoktatás 
mennyiségéről számot kérni minden egyházmegye legszentebb 
kötelessége.

„A  confirmatió napján reggel szüleiktől bocsánatot kérve a 
papiakra gyülekeznek s vezetésem alatt mennek templomba s fog
lalnak helyet az oltár közelében, de nem az oltár körül.“

Ez itt igen egyszerűen van elmondva, de az én csekély 
észrevételem szerint a szivetinditó jelenet itt veszi kezdetét. Nem 
mennek e szerint a gyermekek vezetés nélkül maguk az egyházfi 
vezetése mellett a templomba s nem is gyülekeznek ott összevissza 
rendetlenül, ámde a lelkész a legélén maga megy a sorba hozott 
kicsiny sereggel s ez némileg emelőleg hathat a jelenlevőkre. 
Egy cath. lelkésztárba ez van feljegyezve: ezen ünnepélyt mennél 
fényesebben kell elvegezni. Való a z , hogy rendkivüli erővel hat a 
hivőkre. Az iskolából m a g a  a l e l k é s z  vezeti a nem com- 
municáltakat.

A  bocsánatkérés alatt értem dr. Szeberini János, V álka, 
Blázytól ezen alkalomra készült megható s a gyermekek által a 
szülei házban s azok jelenlétében elmondandó vezeklési szót. Jó 
lélekkel ajánlom a néhai bányakerületi superintendens által szer
kesztett a szöget fején találó köszöntőt. Erre következik a 
kézcsók. E kézcsókra szoktatom a gyermekeket már első izben 
való eljövetelükkor. Megérdemli ezt az a gondos k éz , mely a 
gyermek számára napjában annyiszor szel kenyeret. Nincs 
kétség benne, hogy az illemesség ily egyszerű kifejezésével némi
leg meglepve találják magukat a szülék s különösen ha ez a 
lelkész meghagyása következtében történik — jól esik s kedvesen 
fogadtatik. Nem mindenütt: 45 család közűl 40-nél. De az már
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szintén följegyzésre méltó, hogy a szülék számára eszközölt ily 
megtisztelési mód szóbeszéd nélkül visszaháramlott a lelkészre is.

„Ekkor a hivek szokás szerint orgonakiséret nélkül eléneklik 
az u. n. fölálló éneket; mint neve mondja, állva. Ezután orgona- 
kisérettel énekelnek egy nagyon rövid alkalmi éneket, vagy a 
hosszabból csak pár-pár verseket, melyek közé esik az én tényke
désem. Ez pedig következő :"

Egyebütt nem a hivek , hanem kizárólag a confirmandusok 
énekelnek pl. a bűnbánati énekek valamelyikét, vagy az „Erős 
várunk nekünk az Isten" , vagy pedig az ezen alkalomra szóló 
egyházi éneket a lelkész intonálása mellett.

„ A  fölálló ének végeztével az oltár elé lépek, a confirman
dusok az oltár köré sorakoznak állva. A  gyülekezet orgonakisé- 
rettel, mint rendesen, énekli a 604-dik éneket (dunántúli énekes
könyv), melynek végeztével a gyülekezetet rövid imára hivom a 
confirm. gyermekekért, majd mindenkori confirmálási szövegül 
felolvasom 1. Kor. 13. r. egészen. Ezután a papszékbe megyek, 
a gyermekek is ülő helyeikre."

Itt a confirmálás ünnepe a rendes istentisztelet cselekményébe 
olvadt be s nem képez elkülönitő szertartást, s igen helyesen, 
mert hisz valamint a keresztyénség kezdő századaiban a gyerme
kek megkeresztelése s a hitczikkekben való vizsgálata, azaz: a 
keresztyén egyházba való fölvétele egészen nyilvánosan és örven
detesen történt, épen úgy a confirmálási actusnak is az egész 
gyülekezet jelenlétében kellene megtörténnie. Hanem a keresztyén 
egyházak, valamint a rendes gyónási istentisztelettel — tartván 
azt nagyünnepkor —  mintegy röviden és futólag, bár ez sajátságos 
hivatásánál némi magasztos változatosságot eszközölne az isten- 
tisztelet rendében és mindenfélekép megérdemlené, hogy ne mintegy 
hónalatt, sietve végeztessék, ámde egész ünnepi komolysággal a 
szokásos vasárnapi délelőtti istentisztelet helyett böjtkor lenne 
megtartva —  visszaélnek , teszik ezt a confirmálási szertartással is 
ennek rovására, legfeljebb nem egy atyánkfia kényelmére, kivet- 
kőztetvén ez ünnepet sajátságos jelentőségéből. Holott ez mindenek- 
felett a gyülekezet létérdekének ünnepe. Tapintatos az oly értelmű 
eljárás , hol a hivek általános közreműködésével s részvéte mellett 
ejtetik meg. A  tultömött templom a legszebb ünnepi decorátio, az 
üresség lehangolja a lelkészt s vele egyetemben a kis nyájat. 
Égi ihlet helyett némi kellemetlen szivbeli nyomással távoznak a
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communikansok a szentegyház falai közűl . Ez ünnep természete 
követeli, hogy abban az egész gyülekezet arra alkalmas és bőven 
kimért időben osztakozzék.

Vannak esetek, a hol ily berendezés mellett is gyéren, 
mintegy itt-ott jőnek be a hivek, ennek oka igen sokszor az új 
ruha hiánya. A  szűk év erre is gyakorol visszahatást. Másutt az 
új berendezés szokatlansága.

„A  gyülekezet ismét énekel alkalmas verset vagy éneket, 
teszem 186, 485 stb., melynek végeztével oltár elé lépek, a gyer
mekek körül állva sorakoznak s a gyülekezethez, majd a gyer
mekekhez intézett p á r  a l k a l m i  szó  előrebocsátása után, meg
kezdem velök a vizsgát. “

Nem tarthatunk e szerint részletes, egészen kimeritett egy
házi beszédet, mivel e nehány óra java részét egyfelől a vizsga, 
másfelől az imák és szertartás veszi igénybe. A  beszéd gyónási 
rövidségű legyen. Az agendák mindenütt rövid beszéddel nyitják 
meg e szertartást. A  szó azonban legyen velős és találó.

„Itt vigyázni kell, hogy a vizsga tulhosszú ne legyen; ne 
mindenre terjeszkedjék k i , mit tanultak, csakis a hitbeli főbbekre. 
Vigyázni kell arra is, hogy ez alkalommal m inden  g y e r m e k  
tudjon  f e le ln i .  Ha nem tud, megszégyenül, a szégyen elidege
niti a gyermeket, elkedvetleniti a szülét, holott e nap k ell, hogy 
az öröm és lelkesülés napja legyen."

Hogy sok lelkész megkimélje mind a szüléket és gyerme
keket a kifogásolt és akadékos feleletből eredt kellemetlen hely
zettől; mind pedig, hogy időt nyerjen a további istentisztelet 
megtartásához, akkép jár e l , hogy a vizsgát a szülők s az egyház 
jelenléte nélkül az ünnepet megelőző hétköznap délutánján végzi 
e l, vagy nem készitvén elő confirmandusait, azon tárgyakból 
intéz hozzájuk nehány szót, mikből a tanitó az iskolában készité 
el őket az évi tavaszi vizsgához. A  gyöngékkel elmondandók az 
imák, hiszekegy, tizparancsolat s a nyert oktatásból a kezdet
leges dolgok.

„Vizsga végével jön Blázy Kátéja szerint „A  confirmatioról" 
irt s a benne foglaltakból a 297, 299, 300-dik h á r o m  k é r d é s :  
miért mondtátok ezt mind el az egész gyülekezet jelenlétében? 
Mi jelentősége van a confirmatiónak ? Kivántok-e ti ily értelemben 
a hitben megerősittetni s az egyház tagjaiul fölvétetni? Mit igértek e
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szerint ? S itt következik az egy által az összes gyermekek nevé
ben mondott lekötelezés."

É n , ha kedves barátom helyzetében volnék a dunántúli 
Agenda magvas s nagyjelentőségű, ily alkalomra használt kérdé
seket intézném hozzájuk. Azok körmönfontan s alaposan vannak 
föltéve. Nem lehet okunk rá, hogy azokat mellőzzük. Nőjjünk ki 
a szerzők azon elfogultságából, a kik azt, a mi másnál jobb is, 
tökéletesebb is , csak azért, hogy eredetit producáljanak, föl nem 
vették, mi minden dolgozat előnyös részét használjuk önczélunkra. 
A  bűnvallomás s a gyermek által mondott nyilvános lekötelezett
ség itt rövid s nem meriti ki az alkalom által előretolt fogadal
makat. Szeberini e végből készült igéreti felmondója kitünően 
rájátszik a hatás emelésére. A  dunántúli Agendában e hatástger- 
jesztő epizód nem található, holott erre állana be, vagy legalább 
itt lenne alapja letéve a szivetinditó jelenetnek. A  confirmatio 
fogalmát a tanitás legkezdetén szoktam adni.

„S rögtön ezzel kapcsolatosan, mintegy belőle folyólag a 
c o n f i r m a t i ó i  b eszéd  egyenesen és kizárólag a gyermekekhez 
intézve, melynél még csak az sem szükséges okvetlenül, hogy 
textusa, de igenis, hogy irásszerű s minél inkább alkalmi legyen."

Ennek tartalma inkább figyelem fölhivás és óvaintés a foga
lom és igéret tartalmát, messzeható fontosságát illetőleg.

„A  confirmatioi beszéd végeztével fölhivom őket s ez a rész 
a fő! a confirmatio elfogadására, mire a gyermekek a 219-ik ének 
6-ik versét, mely r e n d k i v ü l  a l k a lm i ,  orgonakiséret nélkül 
eléneklik, aztán az oltár köré letérdepelnek mind. Ők alant térde
pelnek , én velök szemközt az oltár magaslatán állok s ily hely
zetben (ez volt Székácsnál még a köveket is könyekre, néha 
hangos zokogásra inditó jelenet, a legnagyobbszerű, mit életemben 
valaha láttam) röviden imádkozom fenhangon: hogy áldjon meg 
az Isten engem, hogy én is megáldhassam e gyermekeket; hogy 
a szó, mely őket megáldandó ajkaimat elhagyja, áldássá váljék 
az ő életükben; hogy áldásul teljesüljenek be általuk a szülők 
legszentebb ohajtásai; hogy az Üdvözitőhöz, az ő evangéliumához 
hivek maradjanak mind halálig stb. Ekkor az oltár magaslatáról 
közéjök lépek, a lehető legpiánóbban kezd játszani az orgona, 
úgy, hogy az én szándékosan erősbitett hangom. midőn megáldom 
a gyermekeket, az orgonahang daczára hallható, érthető legyen. 
Áldom pedig őket úgy, hogy két kezemet kettő és ismét kettő és
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igy tovább fejére téve az úgynevezett ároni áldást kibővitve han
goztatom, oly formán, hogy mindegyik kettő fölött egy bevégzett 
egészet mondjak s lehetőleg irásszerűt. Például kettő fölött: 

Áldjon meg titeket az Úr lelki és testi áldásának bőségével, 
hogy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, kik látván a 
ti jócselekedeteiteket, dicsőitsék a ti mennyei atyátokat." Ismét 
kettő fölött: „Őrizzen meg titeket az Úr lelki és testi minden 
veszedelmektől, mert boldogok, a kiknek ő őriző pásztoruk és a 
kiknek szivök tiszta, mert azok az Istent meglátják. És igy 
tovább szétszedve és kibővite az ároni áldást."

(Vége következik.)
Margócsy Kálmán.

Pár szó temetési szertartásainkról.
E komoly és fontos tárgy nem régen felkerült a „megbeszél- 

getés“ szőnyegére s több oldalról elég hathatós szózatok emeltettek, 
melyek kimutatva temetési szertartásaink jelen állapotban tart
hatatlanságát —  ennek reorganizálására serkentik a „possumus" 
embereit. Én is e tárgyban— jobban mondva tárgyról — akarok 
egy „pár szót" szólani a t. szerk. urak becses engedelmével.

Mielőtt azonban szorosan a tárgyhoz szólanék, előre bocsá
tom , hogy én hajlamból léptem a papi pályára; és e hajlam nem 
csökkent, sőt pályám iránti meleg szeretetté érlelődött a theolo- 
giai kursus folyama alatt s hittem, miszerint nem lesz idő, a 
melyben pályám iránti szeretetem habár kevéssé is —  csökkenni 
fog. Csalódtam. Nem ösmertem az életet.

Alig nyertem kápláni állomást, koporsóval találkozám , mely 
fölött már én valék szolgálandó. —  Ifjú i, de hivatását komolyan 
érző kebellel állottam föl a szószékbe végzendő szomorú tisztemet. 
— Megtörtént. — Azonban mindjárt az első körültekintés alkalmá
val egy előttem szokatlan esemény ragadta meg figyelmemet; 
hasztalan kerestem ugyanis gyászos feleket, a jelenvoltak között 
nem voltam képes ilyeneket fölösmerni; még feltünőbb volt tem
plomból kijövet alkalmával az a halotti gyászos eseteknél általam 
még sohasem tapasztalt gunyoros mosoly a legtöbb arczon, mely 
az egész esetet merő komoedia szinében tüntette föl. Megütközé
semnek ez úttal nem adtam kifejezést, noha belsőmben a legfájóbb 
sejtelmek s borús gondolatok váltogatták egymást. — Talán mert
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öreg (74 éves) volt a kiszenvedett, talán mert inkább jótétel volt 
rá és környezetére nézve a halál, mint sujos csapás, talán mert 
nem véletlen villámként lesujtv a , de évek szenvedései s nyavalyái 
késziték elő az elkerülhetetlen végsorsot — s innen a kevésbé 
bánatos érzés a végtisztességtevők arczán ? Ilynemű gondolatokkal 
kivántam a látottak fölött megdöbbent keblemet megnyugtatni.

Azonban az egymás után csakhamar bekövetkezett esetek a 
szomorú valóról kezdtek meggyőzni. Jött ugyanis gyermek, 
fiatal s középidejű ember halálesete , a mikor az egészet föl sem 
vevő tisztességtevők (?) részéről, a legundoritóbb magaviseletet 
kelle tapasztalnom. Nem elég volt a már magában véve templom
ban el nem tűrhető gyermeksirást gyakran hallani, ehez járulván 
a belépésnél mindjárt erősen észlelhető „alkohol" szag, majd az 
ezzel telt kábult főknek éneklési erőlködése, az egyházi beszéd 
tartama alatt a most lassabb, majd hangosabb értelmetlen „gagyo- 
gások“ , fentszóval declamálások, feltett kalappal ki s bemászká- 
lás — s mindezak felett a nőközönségnek otromba mulatozása stb. 
tiszta, világos de elszomoritó képet nyujtottak én nekem a felől, 
mily állati végletekig képes sülyedni az ember!

És kérdem, ki az, ki ily tapasztalatok mellett mélyen el 
ne keserednék ? ki a z , ki fájó s komor érzések között ne gondolna 
az előtte fekvő pályára, melyen keresztül az ecsetelt vérző tövisek 
és büszhödt burjánok között kell haladnia?! Én megvallom, volt 
már időpont eddigi rövid fungálásom alatt, a midőn telve bosszú
sággal , telve elkeseredéssel, komolyan aggódtam lelkipásztori 
pályám felett, melyen eddigelé szeretettel csüngöttem, —  hát 
midőn nemcsak hallomás, de tapasztalat után is meggyőződtem, 
hogy a temetéseknél —  még a jobbak előtt is —  nem annyira az 
egyházi beszéd, mint inkább a „három harang“ zúgása a fő 
moti vum — mert ha ez elmarad s helyette csak „egy harang“ 
kiséri az elhunytat nyugalma helyére (p. o. énekszós halottnál) 
föltámad „a világ nyelve“ — kellett-e több, hogy a halotti szer
tartást minden czerimóniájával együtt elitéljem? S csüggedt szár
nyaimmal — jövőmet illetőleg — más vidéken keressek boldog 
megújulást ott, hol szinte lehet tövises az út, de az emhersziv 
még tisztább, nemesebben érez a kebel, s az elköltöző vándor
társak felett a komoly meghatottság könnyeit sírja.

Vitás kérdés levén egykor közöttünk a halottak predikáczióval 
temetése, én határozottan m e l l e t t e  nyilatkoztam; mert úgy
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voltam meggyőződve, hogy ha van pillanat az életben, midőn az 
Isten-ige termő talajba s nem tövis közé avagy kősziklára hint- 
hető, ez kiváltképen a halotti alkalom, midőn a hit megrendülve, 
a remény habozva s a szeretet kétségbeesve küzd az isteni vég
zettel, az isteni mindenhatósággal.

Annyi ál l , hogy ma nem szavaznék egyébre, mint a legegy
szerűbb , minden teketóriát mellőző temetési szertartásra; mert 
ez a mostani nem egyéb, mint destrualása mind annak, mit a 
kegyelet szent oltárára egyébkor gondosan felrakosgatnnk, merő 
kigúnyolása az életnek — halálnak, —  legrettentőbb káromlás Isten 
ellen, — profanizálása a legszentebb, a legkomolyabb vallásos actus- 
nak, — folyvást keseritője a lelkipásztornak, — legalább mi nálunk.

Ezek után elmondjam, hogy és mint ment végbe már egyszer 
másszor a mi „halotti végtisztességtételünk“ (?)—? Valóban nem 
kis meglepetést szülhet — ugy — bár látni, mint áll föl s mint 
akar ki —  vagy ki tudja hova —  menni a „szellemes" közönség, 
midőn a pertractatióhoz akarván kezdeni a szokásos „jertek afi!“ 
megszólitással hivtam föl figyelmöket az elmélkedés főtárgyára ? — 
mint nem képes a legtöbb, mi tevő legyen az istenitisztelet tar
tama alatt — üljön-e, álljon-e, —  mint nem képes a jó  tágas uton , 
mely templomunkból kivezet —  gyámol nélkül perambulálni, — 
mint veszekszik a gyászos koporsó felvétele fölött, mig nem végre 
is nagyot döbbenve hull ki az erőtlen karokból?

És — fájdalom! —  bár mindez ellen tenni biróság utján is meg- 
kisérlettük, feljelentve a botránkoztatót, — funeratorokra rábeszél
tünk, járjanak el egy kissé lelkiismeretesebben tisztökben s szá
mitsák e közé a botránkoztató emberek eltávolitását, — szóltunk 
nem egyszer méltán kifakadva —  de a hely szentségéhez illően a 
kathedrából — ma mégis ott vagyunk , hol ezelőtt s megesik, hogy 
épen a legközelebb érdeklettek jelennek meg a legbotrányosabb 
állapotban, mint p. o. egy alkalommal a „gyásztisztesség tárgyá“ - 
nak a gyermeke, a mikor a kántor nem állhatva m eg , igy szól 
hozzám: Tiszteletes úr elbucsúztathatta a fiától! látta az apró 
lányok székében azt a r .........d . . . .  az volt a fia.

Igy állunk! És én csak tünődöm, gondolkozom: mit tevők 
legyünk ily helyzetben ? minden tőlem telhetőt megteszek s az 
állapot nem ja v u l; a nagy többség itt már ezt megszokta, elfásult 
vele szemben; de én javitani szeretnék, metszeni a fekélyes hus 
darabot; tépni a gyomot, tisztitani, seperni a szemetet; ezért
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fordulok bizalommal a „Prof. pap“ igen tisztelt és tapasztalt 
olvasóihoz; ezért nyujtám ily hosszóra „pár“ szavamat, s beszé
lék leplezetlenül, hogy kellően tájékoztathassam mindazokat, kik 
kiáltó szavamat figyelmökre méltatva, elég kegyesek leendenek 
czélszerű utat-módot ajánlani midőn kérdem: ily szivig sértő, 
aggasztó s elcsüggesztő valláserkölcsi desolatioval szemben mit 
cselekedjünk atyámfiai férfiak?

Szamosparti.

Lelkészi iroda.

III. Lelkészi iktatókönyv.

Ezen tárgyról szólt Laukó Károly testvér „Prot. Pap“-unk
5. és 6. füzetében, meleg érdeklődéssel és szakavatottsággal irá
nyozva a testvérek figyelmét ezen, sok előtt kevés becscsel biró 
és talán azért sok által el is hanyagolt tárgynak rendes és rend
szeres kezelésére, s egyuttal bemutatva két táblázatban, miként 
vezeti ő hivatali irodájának ügyeit.

Felszólalása egészen helyén van. Eltekintve azon —: a felsőbb 
egyházi hatóságok által okvetlenül megrovandó és megtiltandó 
ténytől, hogy vannak lelkészi hivatalok, melyeknél iktatókönyvek 
(habár csak lelkészi hivatalos napló alakjában is) nyoma sincs, 
a tapasztalás mutatja, hogy a lelkészi iktatókönyveknek vezeté
sében is a legnagyobb különféleség uralkodik. Ime, Laukó testvér 
úgy kezeli az iktatókönyvet, a mint bemutatta, én —  megvallom 
—  egészen másképen, s ilyen szeretetre méltó egyöntetűségben 
megy ez ad infinitum. Hogy ez nem jól van igy, azt erősen 
hiszem, habár nem is tartom ez által veszélyeztetve az egyházat. 
Hogy e tekintetben több egyöntetűség ránk is férne, nem is 
ártana, —  ki tagadhatná azt ? A  reánk bizott hivatalnak , és épen 
ezért a saját magunknak is jól felfogott érdekében fekvőnek 
tartom a lelkészi iktatókönyvnek pontos és rendszeres vezetését. 
Hallottam már ez iránt oly nyilatkozatokat is, melyek szerint ez 
nem egyéb, felesleges bureaucratismusnál. Én megint az ily néze
tet bizonyos kényelmesség kifolyásának tekintem, mert az iktató
könyvnek pontos és rendszeres vezetése szerény nézetem szerint 
nem bureaucratismus, hanem a hivatal követelte pontosság és
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rend, és másrészt mai nap, a midőn a lelkészi irodának teendői 
tetemesen felszaporodtak, és mindig szaporodnak, még egy kis 
bureaucratismus is elmaradhatlan dolog. Nem is olyan rosz dolog 
az, minőnek némely kényelmes ember hireszteli, a mint nem is 

olyan nagyon jó dolog az a pongyolaság, melynek annyi barátja van.
A lelkészi iktatókönyvnek alapfeltétele, bogy nyujtsa hű 

képét a hivatalos ügykezelésnek, hogy tehát mindenek előtt teljes 
legyen, azaz: legyen meg benne m i n d e n  a lelkészi hivatalhoz 
beérkezett és (mert mindent el is kell intézni a maga rendje 
szerint) elintézett ügydarab. Azon eljárást, melyet igen sok lelkész 
követ, hogy t. i. a látszólag csekélyebb, vagy semmi fontosság
gal biró, és a hivatalhoz beérkező ügydarabot nem jegyzi be, 
hanem félre teszi, —  absolute helytelenitem. Szerintem nem lehet 
meghatározni, hogy ennek vagy amannak az átiratnak nincs fon
tossága , nincs rá szükség. Gyakran kell olyan irat is , melyre 
semmi súlyt sem fektettünk. K i tudja egyáltaljában, melyik irat 
fog kelleni, vagy sem ? Laukó testvér erre nézve egy igen találó 
példát hoz fe l, s én lelkészi gyakorlatomból igen sok nem kevésbé 
eklatáns példát tudnék hozzácsatolni. Ebből következőleg azt 
állitom: a lelkésznek nem szabad az egyik vagy másik ügydara
bot nem fontosnak tartania, hanem mert minden ügydarab hiva
talos, ergo minden ügydarabot be is kell jegyeznie, meg is kell 
őriznie. Hogy ennek folytán nagyobb tért kell nyujtanunk az 
irattárnak, az tény, de nem baj. Önigazolási, történelmi és számos 
más érdekből is kell igy eljárni.

És itt az előrebocsátottak alapján helytelennek kell monda
nom igen sok lelkésznek azon eljárását, hogy az anyakönyvi 
kivonatokat szám nélkül adják ki, tehát az iktatókönyvbe be 
nem irják.

Az iktatókönyvnek teljességéhez tartozik az i s , hogy az 
ügykezelés minden oldalát hiven feltüntesse, tehát a beadót, a 
beadási időt, a tárgy rövid tartalmát, elintézését a nyert vagy 
adott határidőt —  és mindezt a lehető legegyszerűbben és könnyen 
átnézhetőleg. Továbbá kell az iktatókönyvnek kitüntetnie, melyik 
actánál vannak az egy tárgyra vonatkozó, és ennélfogva okvet
lenül együvé teendő ügydarabok ?

Ezeknek előrebocsátása után legyen szabad nehány meg
jegyzést tennem a Laukó testvér által közlött két mintára. Ő két 
iktatókönyvet vezet, az érkezett levelek és ügyiratokról egyet,
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és az elküldöttekről egyet— mindegyiket külön. Elismerem, hogy 
ezen minták szerint is jól lehet vezetni az iktatókönyvet, kivált 
kisebb ügyforgalmú lelkészi hivataloknál, de még sem tartom azt 
teljesnek és könnyen áttekinthetőnek. Mindenek előtt kérdem: 
Miért k é t iktatókönyv és miért nem csak e g y ?  Mi igazolja az 
ügyiratoknak értekezettekre és elküldöttekre való különosztását ? 
Hiszen az érkezettek a legszorosabb, sőt elválaszthatlan kapcso
latban állanak az elküldöttekkel; hiszen az érkező iratokat el is 
kell intézni. Ennélfogva azt hiszem, hogy érkezett és elküldött 
ügyiratok egy iktatókönyvbe valók, a mi nagyon könnyű és 
sokkal czélszerűbb. Továbbá én Laukónak mintáiból nem veszem 
k i : Miképen és mikor intézte el a beérkezett ügydarabokat ? Igaz, 
az ő általa az I. mintán közlöttek olyanok, a melyek vagy egy
szerű tudomásul szolgálnak, vagy csak az egyház kebelében 
igényelnek intézkedést, de kifelé való elintézést nem. —  Azonban 
épen ilyen esetek a leggyakoribbak. P l . : a főesperes beköveteli 
Jan. 15-én az egyháznak adatait az egyetemes névtár számára és 
határidőt ad Febr. 10-ig. Ez beiratik az I. mintájú iktatókönyvbe, 
de abból nem veszem k i: meddig szól a terminus, és mikor intéz- 
tetett el ezen ügy? Igaz, ott állana a II. mintájú könyvben pl. 
„Febr. 2. . . . sz. a. főesperesnek a bekövetelt adatok az egyet, 
névtár számára." De kérem: midőn e két dolog egymástól csak 
el nem választható, minek azt csakugyan elválasztani, minek 
kelljen egy másik könyvben utána nézni, valjon, és mikor intéz- 
tetett el a főesperesnek az első iktatókönyvben foglalt meghagyása; 
és nem volna-e sokkal czélszerűbb, ha az elintézés kapcsolatosan 
a beadással tüntettetnék ki ? Egy másik baja e kétszeres iktatás
nak az, hogy az érkező ügyirat külön szám alatt iktattatik be 
és ugyanazon ügyiratnak elintézése is iktattatik be ismét külön 
szám alatt, tehát egy és ugyanazon ügydarab egy és ugyanazon 
hivatalos kezelés alatt két különböző számot kap, a mi nem 
helyes, nehézséget sőt zavart is okozhat. Szerény nézetem szerint 
csak egy iktatókönyv vezetendő és minden ügydarab ugyanazon 
szám alatt intézendő el, a mely alatt érkezésekor beiktattatott. 
Ez a hivatalnak egységes és rendszeres vezetését tetemesen köny- 
nyiti, a II. sz. mintát egészen feleslegessé teszi, a lelkészt a 
végzettek és végzendők, valamint a nyert határidők és az ügy
iratoknak hol fekvése iránt azonnal eligazitja s az irattári keze
lést is egyszerűsiti.
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Ajánlatosnak mutatkoznék talán az alábbi minta, melyről 
azt jegyzem meg, hogy a politikai hivatalok mintájára van elké
szitve. Hadd álljon itt próbaképen:

A ............. i lelkészi hivatal iktatókönyve az 1879-ik évben.

Folyó
szám K itő l? T á r g y Határ

idő E lin té zé s
Későbbi
viszony
szám

1.1/1

Főesperes30/12 
1878. 755. sz. 

a.
Az egyház évi jelentését 

bekivánja. Febr. 1. 21/1 27

2.
1/1

Hvtból 
3 drb.

Az 1878-iki anyakönyvek 
másodpéldánya - 2/1 a szolgabiró- 

ságnak

3.
2/1

Kir. törvény
szék helyben 

1878. 30/ , , 
2539. sz. a. 

4. db.

Jogérvényes itéletek a 
Pozsgai Ádám és Kószás 

Karolin közti házasság vég
leges felbontása iránt.

—
Az 1859. esketési 
anyakönyv 22. sz. 
a. feljegyeztetett

27.
26/1

Főesperes 
26/1 45. sz. a.

Az egyház évi jelentésének 
pótlását a nyert kegyado

mányok kimutatásával 
hagyja meg.

1.

Febr. 1. 31/1.

52.
12/3

Hvtból Halmi Ferenez elhalálozá
sáról szóló jelentés —

12/3 a községi elöl
járóságnak
14/3 előjegyzés vé
gett a kecskeméti 
lelkészi hivatal

nak.

65

65.
20/3

Kecskeméti 
lelkészi hivatal 
18/3 34. sz. a.

Értesités, hogy Halmi Fe- 
rencz az ottani anyaköny

vekben nem találtatik. 
52.

—

22/3 a szolgabiró- 
ságnak az elhalt 
születéshelyének 

kipuhatolása 
iránti kéréssel.

86

86.
28/5

Szolgabiróság 
25/5 523. sz. a.

Értesités, hogy Halmi Fe- 
rencz Kis-Kőrösön született. 

65.
—

30/5 a halotti levél 
a kis-kőrösi lel
készi hivatalnak.

93.
2/6.

Kádár Fe- 
rencz B.-pest

1/6
Keresztlevelét kéri. — 2/6 a beadónak 

B.-pestre
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Ezen táblázatból kitűnik minden, a mit az ügykezelés kiván 
Vegyük pl. az 1. számot. Ennek első rovatába a folyószám alá 
a beérkezés napját is szoktam feljegyezni, (habár ez magára az 
érkező iratra is följegyeztetik, ekkép: Érk. 1879. Jan. 1. és alája- 
1. sz.) A  második rovat mutatja, kitől érkezett a darab? A  har
madik röviden adja a tartalmát, a negyedik a kapott határidőt, 
az ötödik az elintézést, a negyedik és ötödik rovatnak össze
hasonlitásából pedig látható, mikor tettem eleget a főesperesi 
meghagyásnak. Az utolsó rovatban levő 27. sz. azt bizonyitja, 
hogy ugyanezen ügyben későbben még egy ügyirat érkezett, 
melyet ennélfogva a 27. sz. a. keresek és megtalálok. Most már: 
a mint ezen ügyiratot 27. sz. a. beiktatom, előveszem az 1. sz. a. 
iratot és becsatolom a 27. sz. alattiba, úgy hogy az egy tárgyra 
vonatkozó ügyiratok mindig együtt vannak. Hogy azonban az 
iktatókönyv 27. sz. a. is ki legyen tüntetve, mily előiratok csa- 
toltattak oda, a tárgy rovatában kiteszem az 1. sz. a. hozzácsatolt 
iratnak számát. Ha tehát az iktatókönyv első számát megtekin
tem , annak utolsó rovatából azt látom , hogy az ügyiratot 27. 
sz. a. megtalálom (mert nem maradhat az egy tárgyra vonatkozó 
több irat elkülönitv e , de kel l , hogy együtt legyen), az iktató
könyv 27. sz. a. pedig azt mutatja, hogy ott van az 1. sz. irat 
is, és miután a 27. sz. utolsó rovatában későbbi viszonyszám 
nincsen, tudom, hogy ezen ügyben többé nem érkezett semmi, 
hogy tehát az összes ezen tárgyra vonatkozó iratokat a 27. sz. a. 
együtt megtalálom.

A  „határidő" rovata el nem felejteti velem a teendőket, ha 
pedig az „elintézés" rovata üres, akkor egy pillantásra tudom, 
hogy ezt még el kell intéznem.

Azon körülmény, hogy a 2-ik számot Jan. 2. tehát előbb 
intéztem el, mint az elsőt, melyet csak Jan. 21. kültem e l , az nem 
b a j, és nem is okozza a legkisebb zavart sem, sőt ellenkezőleg 
évek óta igy vezettem az iktatókönyvet minden fennakadás nélkül.

Azzal zárom be igénytelen soraimat, hogy Laukó testvér
nek csak hálával tartozhatunk felszólalásáért, és hogy ezen 
ügynek testvéri megbeszélése nagyon kivánatos lenne. A  hivatal
nak rendszeres és pontos vezetése távolról sem olyan csekély 
dolog, mint a minőnek némelyek tartják.

Mockovcsák János,
beszterczebányai ev. lelkész.
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K ü l ö n fé l é k .
A) F e l e l e t e k .

A  16. sz. kérdésre: A  hosszú betegségben sinlődő 12 éves 
confirmálatlan gyermeknek kiszolgáltatható az úrvacsorája, feltéve, 
hogy ez kivánsága nemcsak a szüléknek, hanem az illető gyer
meknek is. E nézetemet okadatolhatnám azzal, hogy a hosszas 
betegség, a fájdalmak, a halál, illetve a halál utáni állapot közel- 
létének képzete gyorsan érlelik a gyermek lelkét (Zsolt. 119,71.) 
és a confirmatioi tanitás , előkészület nélkül is a nagykorú keresz
tyének sorába avatja fel. Felhozhatnám példaképen azon betege
ket, kiket az Üdvezitő egy szavával gyógyitott meg, vagyis 
kiknek szivét a hosszas szenvedések oly porhanyós-termékeny 
földdé művelték k i , hogy az a kis mustármag, melyet Jézus egy 
vigasztaló igécske alakjában az emberi kebelbe ejtett, csakhamar 
a megváltóban való hit termő fájává növekedett fel. Továbbá a 
betegágy azon legkinálkozóbb alkalom, hol a gyermeklélek is, 
Üdvezitőjével szenvedéseiben és halálában, mit az úrvacsorája 
alkalmával hirdetünk, legkészségesebben és legbensőbben egyesül. 
S elvégre egy haldokló gyermek jámbor kivánsága és vallásos 
óhaja tetszőbb dolog Isten előtt, mint a mi merev ragaszkodásunk 
az egyházban megállapitott rendhez , a katechumenok, audientes, 
genuflectentes stb. fokozatához.

Különben azokra nézve, a kik ezzel sem tudnák megnyug
tatni lelkiismeretöket, azt ajánlom és nemcsak olyanokra nézve, 
hanem egyáltalában ajánlhatom, hogy a 11 — 12 éves confirmálat
lan beteg gyermeket, mielőtt az úrvacsorájában először részesite
nék, c o n f i r m á l j á k ;  ha súlyos állapota megengedi, hitvallásunk 
lényegesb pontjaira nézve intézzenek kérdéseket; intézzék pedig a 
kérdést úgy, hogy a beteg ne legyen kénytelen egy-két szónál 
többet felelni; ha kevésbé tájékozott, akkor elégedjenek meg egy 
„igen", „nem“ , „hiszem" stb. felelettel is , melyek után bátran 
reá adhatják az áldást.

N.-Becskerek, 1880. jul. 2.
18. sz. kérdéshez: A  siket-néma részére is megszavazom az 

úrvacsoráját. Ugyan az irás nagy súlyt fektet arra „hogy a hit 
ha l lásbó l  vagyon", és „nem látásból." De vajjon az első pün
kösdi szózat nem-e „idegen nyelveken" hangzott a hallgatóság 
legnagyobb részéhez s ilyenformán alig voltak külömb helyzetben,
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mint a süket-némák, mert „hallva sem hallottak" , a minthogy a 
süket-némák is „látván a heves kézmozdulatokat, de „nem hallván" 
a lelkes beszédeket, nem vonakodnának az apostolokról kijelen- 
teni, hogy „édes bortól részegedtek meg.“ Azonban a „hivők" 
kikről , azokkal ellenkezőleg, bátran kimondhatjuk, hogyha „nem 
hallanak is, hallják az igét" vagyis megértik, mert a mit a
hallásban megtagadott tőlök a természet, azt a látás utján köz- 
vetíti a sziv rejtekéig, a hol a hit szunnyad.

N.-Becskerek, 1880. ju l. 2.
21. sz. kérdéshez: A  vizbe f ult, inig fel nem találtatik, az 

eltüntek iránti eljárás rovatába esik, tehát reklamálandó. Az 
anyakönyvbe csakis a hivatalos közegek által konstatált haláleset 
(halotti szemle) vezethető b e ; két vagy több laikus szemtanúnak 
akár szóbeli, akár irásbeli bizonysága nem szolgálhat alapul.

Ha egy év és 1 napnyi idő tartama alatt felfedezik a hullát, 
ekkor is csak azon egyházközség anyakönyvébe jöhet a haláleset 
a hol eltemettetett (ministeri rendelet), mert különben a halotti 
statistika veszítene korrektségéből, ha egy haláleset két anya
könyvben tüntettetnék ki.

N.-Becskerek, 1880. jul. 2.
A  27. sz. kérdéshez: Minden esetre hiba volt az áldatlan 

bort a hiveknek kiszolgáltatni. Ha hibáztunk vagy tévedtünk, 
legjobb azt egész őszinteséggel bevallani és a hibát lehető leg
hamarabb és a mennyire még lehet jóvá tenni. Megáldatlan kenyér 
és bor nem úrvacsora, nem ugyan azért, mivel holmi átváltozást 
hinnénk, hanem azért, mert a kenyér és bor mellett ott kel l  
lenni az „igének." Ha a hivek észre nem veszik is, azért az mégis 
hiba; de ha észreveszik, a mi pedig igen valószinű (a pap hibáit 
és tévedéseit igen élesen szokta a nép látni és megbirálni) akkor 
a hiba még nagyobb, mert alkalma nyilik a népnek úrvacsora 
közt az úrvacsora felett élczelni és ez annak vallásos érzületére 
mindenesetre károsan hat. Én egész őszinteséggel megmondtam 
volna a hiveknek: „atyámfiai, tévedés történt és ezt mindenek 
előtt helyre hozzuk."

De az emlitett bizonyos esetben az elaggott feledékeny prin- 
czipális követte el a hibát és miután ő a hibának öntudatával nem 
b irt, a káplánnak kellett volna a hibát valahogy helyre igazitni. 
De hogyan? Sok „ha“ és „de“ villant át a káplán eszén. Nem 
mondja ugyan meg, hogy ő mit tett: de én minden habozás nélkül
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fig y elmeztettem volna a princzipálisomat a tévedésre. Nem valami 
épületes dolog ugyan, ha princzipális és káplán az oltár előtt 
beszélgetésbe ereszkednek, azonban a két baj között az ember a 
kisebbiket szokta választani. Guggenberger.

A  28. sz. kérdéshez: A  kérdéses eset csak akkor fordulhat 
elő, ha valaki nem  keresztyén vallásból lép át a keresztyén 
anyaszentegyházba. Ily  esetekre meg ott van a „megtértek anya
könyve" ; beirjuk az újkeresztyént oda (természetesen el nem 
felejtve születéséről is a megszerzett hiteles adatot) és a sorozás 
idejében forgassuk aztán ezt az anyakönyvet is. Akkor nem marad
hat ki a lajstromból. De vigyázzunk például a z s i d ó n á l ,  hogy 
ki ne irjuk aztán szegényt ketten: a rabbinus, ki körülmetélte 
és mi, kik megkereszteltük. Guggenberger.

A  29. számú kérdéshez: Mindenekelőtt szemelőtt tartandó a 
cultusminister legújabb 1880. 1/4 9329. sz. rendelete. Aztán meg 
a f ő r o v a t b a  jön mindenesetre a belügyminiszterium által enge
délyezett ú j név. A  jegyzés rovatába meg az én nézetem szerint 
mindenesetre bevezetendő a régi név is, már azért is, mert 
későbbi örökösödési vagy más esetekben az illető ennek nagy 
hasznát veheti. Az illető belügyminiszteri engedélynek meg egy 
hiteles másolatát sem volna felesleges levéltárba tenni.

Guggenberger.
A  30. sz. kérdéshez: Mit csináljanak a lelkészek? Akármit 

csak „ h a l l g a t n i “ nem. A  „Prot. Pap“ által a multkor közlött 
esetet is nem ártana az illető esp. gyűlésen egy kicsit megvilá
gitani. A  törvény ránk diktálja az anyakönyvek két példányban 
vezetésének nehéz munkáját, de nem azért, hogy a világi hiva
talok valamely iródeákja azokból a papirkereskedőknél magának 
kereseti forrást nyisson, hanem azért, hogy ezen másolatok a 
megye levéltárába helyeztessenek el. Guggenberger.

A 32. sz. kérdéshez. Betegért imádkozni szép és keresztyé- 
nies dolog, de én más gyülekezetbéli betegért az én templomomban 
nem imádkozom. Ne tegye ezt egy lelkész sem, és a nép meg 
fog maradni a helyes uton. Guggenberger.

B) K é r d é s e k .

38. Helyeselhető-e protestans szempontból Szász Károly 
miniszteri tanácsos újabb szereplése Kézdi-Vásárhelyen, s volt-e
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helye annak, hogy ő az egyetem 100 éves jubileumán palástosan 
jelent meg? — Sokan, azon nézetből indulva ki, hogy a prot. 
papság nem o r d o ,  nem r end ;  —  úgy vélekednek, hogy közülünk 
bárki is csak addig pap, mig ecclesiája van, s ha lemondott, vagy 
ha világi pályára lépett, megszünt pap lenni. —  Mások más véle
ményben vannak. Kovács Albert „ E g y h á z i  j o g “-ában azt mondja 
(78. §.), hogy az egyszer felszentelt lelkészek világi foglalkozá
sok ideje alatt is megtarthatják papi jellegöket. És erre felhozza 
a főiskolai tanárok helyzetét.— Kérdés hát: mennyiben van — s 
tulajdonképen van-e igazok azoknak, kik azt állitják, hogy a prot. 
pap csak addig bir papi jelleggel, mig fu n g e ns ,  ecc les iá s 
pap , —  s ha egyszer ecclesiájáról lemondott, papi jellegét elve
szit i , — papi teendőket nem végezhet, s „Tisztelendő úr“ -nak 
magát nem hivathatja. Egy prot. pap.

39. Több falusi egyházban a tavasz kinyiltától hideg őszig —. 
kivévén a poenitentiális heteket — bár a harang reggelenként 
szorgalmatosan hivogatja a hiveket: —  köznapokon egyetlen egy 
ember sem jelenik meg könyörgésre a k ö z ö n s é g e s  i s t e n t i s z 
t e l e t r e  szentelt helyen — a templomban. Tehát ilyenkor a lelkész 
és tanitó —  mint fizetett hivatalnokai az egyháznak —  kettecskén
— azért mert fizetve vannak: — kötelesek-e forma szerint végezni 
az istentiszteletet, mely voltaképen ilyenkor nem „közönséges?" 
nem veszi-e az ki furcsán magát, nem lesz-e komikussá, mikor a 
rektor, vagy kántor, ki különben „énekvezér“ volna, egy chórussá 
rögtönzi magát egy személyben s soló — mert a pap nem köteles 
neki kontrázni — mintha tizen, huszan , százan, vagy többen vol
nának:—  teljes hangon énekeljen 2— 3 vagy plane több stróphát 
is? A  lelkész pedig, mint a gyülekezet papja, pásztora, —  most 
nyáj nélkül —  csupán a rektor előtt, — a közönséges istenitiszte
let fogalmából folyólag gyülekezet — (álljon az 2 vagy 3 tagból)
—  szájába adott imát olvasson fel? Van-e jogunk arra és helye
sen kivánják-e a hivek „mi hétköznapokon nem megyünk a tem
plomba, mert dolgozunk, hanem megkivánjuk, hogy a pap és 
rektor — ketten is — végezzék az istentiszteletet, imádkozzanak 
helyettünk"!? Nem juttatja-e ez eszünkbe az indiai imagépet? 
Ilyen helyeken nem volna-e czélszerű a mindennapi harangoztatást 
a hétnek legalább egy-két napjaira szoritani? Medinai.


