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Óh m a r a d j  v é l e m !
(Luk. XXIV . 29.)

Teljes szivemből tégedet szeretlek,
Az én szivembe mást bé nem eresztek,
Csak téged , Jézus, nyugalmam, reményem —  
Óh maradj vélem!

Óh maradj vélem, ha napom leszálla,
Reá borulván bánat éjszakája;
Te vezetsz engem csillagként az éjben —
Oh maradj vélem!

Ha sírba tettem mind, a kik szerettek,
És nehéz szívvel zokogok felettek:
Te mutatsz égre, föltámadt vezérem —
Oh maradj vélem!

Hogyha lefonnyad örömöm virága,
S búsan csorog rá könnyeimnek árja ,
T e , öröm-forrást akkor is nyitsz nékem —
Oh maradj vélem!

*
Kisértetek közt pályámat ha futván,
Meginog lábam szent erénynek utján:
Csak te emelsz föl s megbocsátod vétkem —- 
Oh maradj vélem!
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Végre ha eljön az utolsó óra ,
S a végső nagy harcz vár rám bajvivóra:
Benned halálom édes álom lészen —
Oh maradj vélem!

Sántha Károly.

V i s z á s s á g o k .
A protestáns egyházi autonomia az egyházi köztársaság 

eszméjén alapszik; —  a „királyi nép“ és „fejedelmi papság" nagy 
és magasztos evangyéliomán!

Szellemi olajfájának árnyékában újjászületnek a népek s nem
zetek és a lelkiismereti szabadság martyrjai megpihenni térnek 
id e , tengernyi kin és üldözés után.

A  protestáns egyháznak nincsen sem látható fe je , sem csó
kolni méltó papucsa, sem uszályos püspöki kara, sem czafrangja, 
sem sallangja, —  de jövedelmező búcsújáratai sincsenek! .. .

Szabadok vagyunk —  de szegények is vagyunk! — Nem 
szellemileg ugyan, de igenis financialiter. . . .

Minden, a mivel csak hitközségünk rendelkezik , templomunk, 
tornyunk, paplakunk s iskolánk saját hiveink keserves verejték
kel gyűjtött filléreiből állittatott fel s tartatik fenn.

De ha hiveinknek semmijök sincs? ha pénzök elfogyott, 
termésök nem volt; ha földjeiket adósság terheli s a lelketlen 

   uzsorások kapzsiságtál reszkető kezei nyúlnak máris ingatlanjaik 
után; ha halljuk az áldozatok szánalmas jajveszékeléseit s látjuk 
önnevelte hitrokonainkat mint hagyják el sirva szülőföldjük barát
ságos küszöbét, jobb hazát indulván keresni o t t , hol idegen ég 
és idegen nép honol: akkor megrendül szivünk, mert hiveinket, 
de —  fentartóinkat is veszitjük el —  a fundus studiorum pedig 
protestáns lelkipásztort, protestáns tanítót nem ismer, nem 
támogat. Az állam segélye végre, a jóakaratnak csakis —
árn yéka ! ------------ De azért nem csüggedünk. A  szellemi haladás
dicső zászlaját magasan lobogtatjuk s a lelkiismereti szabadság 
szentségéért mi is küzdünk. Küzdünk, hiszünk és remélünk! — — 
--------Hanem hát tulajdonképen nem is ezekről akartam én szó
lam. Csak kisebb bajok jutottak eszembe, de mindenesetre azok 
is ba jok ..........
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Igy például a papválasztás sem történik mindenütt de facto 
úgy, a miként történnie kellene. A  helyes forma eltakarja ugyan 
a  hibát, de az igazságot mégsem lehet véka alá rejteni, mert az 
napvilágra törekszik. A  korteskedés gyalázatos mestersége az 
eg yh áz i térre is áthurczoltatott s az ev. papválasztás fontos és 
életkérdéses momentuma is bizonyos, többé vagy kevésbé elfogult 
pártok által befolyásoltatik. — Ha az „uraknak" nem tetszik a 
megválasztott lelkész, addig be sem mennek a templomba, mig 
áldozatukat halálig meg nem sértették s meg nem kinozták; ha 
a „paraszt" tesz kifogást a pap személye ellen, akkor rendesen 
csak az úrnak van papja, a paraszt pedig kiabál és instigál.

Azután meg ha a superintendens vagy esperes ajánl valakit 
papnak, azt rendesen megbuktatják; mert hát igy követeli azt az 
autonomia. (?!) Lehet az illető tetőtől talpig derék becsületes 
ember, mi veit, sőt tudományos hitjelölt — csak azért is: „le vele!"

No de még egy másik holt-tetemes kinövése is van a pap- 
választásnak: „a nepotistico-familiáris oldal" . — Szükségtelen fej
tegetni. Láttuk, tudjuk, ta p a szta ltu k ...! Pedig bizony az is 
csak egy neme a beatae memoriae simoniának!

-------- —  Azt mesélték, hogy valahol e magyarföldön az is
megesett, hogy egy fiatal káplán egy pap özvegyének udvarolni 
kezd s ennek házassági ajánlatot tevén, az özvegy iránt kegye
lettel viseltető hivek által pappá választatik. Most már a fiatal 
parochus egyet gondol, ott hagyja az özvegyet a faképnél (értsd 
a papiakon kivül) s másnak nyújtja hitszegő jobb kezét. —  Ime 
ez is egy neme a „czélhoz juthatásnak" .

Mondhatnék még többet is. Leirhatnám a korteskedés módját 
azon elv szerint, hogy: „finis sanctificat media" , — de meghara
gudhatnék rám azon szegény végzett hitjelölt, ki évek óta neve- 
lősködik s türelmesen várakozik s meg is vénül némileg, mig 
czélhoz ju t; megharagudhatna jogosan, ha elfelejtenék róla meg
emlékezni. ------------ Igen bizony, könnyű annak beszélni, a ki
már paróchián van s még hozzá talán jó zsiros parochián, de 
mit szóljon az a szegény hitjelölt, ki mint valódi ; szeka
túrának és fitymálásnak van kitéve a „nagyságos familia" összes 
tagjai, sőt még a cselédség részéről is. Pedig bizony néha nagyon 
is úgy van! És az ilyen nevelősködés eltart gyakran éveken ke
resztül a nélkül, hogy eszébe jutna az a szegény nevelő valaki
nek, ki papi vagy tanári állomásnak betöltésénél szavazattal bir.

a*
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Persze hogy csak az ilyent sujtja  ez a végezet, kinek sem pro- 
tectorja, sem családi összeköttetése vagy ismeretsége nincsen- 
kinek türelmesen kell bevárnia azon pillanatot, a midőn a vak 
szerencse felkeresi, hogy 100 forintos káplániára vezesse ki.

Bizony nem csekély baj , nem igen dicséretes dolog a z , hogy 
a káplánságra vagy tanárságra készülő, végzett egyéneket, semmi 
néven nevezendő hatóság sincs hivatva nyilvántartani és sorrend 
szerint, ha nem is kinevezni, de legalább illetékes helyen fel- 
emliteni.

Onnan van , hogy a hittanintézetből alig kikerült, a nagy
korúságot gyakran el sem ért, szép theóriákkal, de semmiféle 
praxissal nem biró ifjú, egyszerre önálló lelkészszé ajánltatik s 
választatik s ráillik azután a példabeszéd: „Könnyű annak, a 
kinek a Krisztus a barátja" (értsd valamely jó  nevű patrónus 
vagy papicsalád).

Én azt hiszem, hogy az igazság s méltányosság is követeli, 
mikép minden egyházi főhatóság a maga jelöltjeit tartsa nyilván 
s küldje ki káplániákra, vagy ajánlja segédtanárokká úgy, a 
mint a sorrend vagy érdem reájuk következik. (Ez az autonomiába 
nem ütközhetik.)

Mert különben, a kinek sem ösmerőse, sem rokona, sem 
patrónusa, —  minden tehetsége, készültsége és hivatása daczára 
megkopaszodhat ik , mig alkalmaztatni fog ; vagy, a mint nem egy
szer , hanem sokszor is történik, más pályára kénytelen lépni, 
hogy önállóságra és kenyérre szert tegyen.

Ennyit a hit- és tanárjelöltek nyilvántartása ügyében s most 
még nehány befejező szó . . . .

A  hittanintézetből imént kikerült ifjúnak a „Magyar köz
jogról" alig van fogalma. Ő vele saját hazája alkotmányát és po
litikai állását s beosztását nem is ösmertették; elegendőnek vélvén 
azt, ha az egyházjogban tájékozást nyert. Nem hinném, hogy 
feltűnő külömbséget eredményezne , ha a héber-olvasmányi (nem 
nyelvtani) órákból hetenként egy vagy kettő elszakittatnék s a 
közjog legalább a nyári félévben tárgyaltatnék.

Mellesleg legyen itt felemlitve az is, hogy a „Magyar pro
testáns Egyház történelmét" nálunk (t. i. az ág. ev. hitttaninté- 
zetekben) csak igenis rohamosan adják elő, s h a jó i  tudom, a 
tantervezetben mint önálló tantárgy nem is szerepel, hanem az 
„általános Egyháztörténelem" Eüggeléke gyanánt kezeltetik.
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A gyakorlati téren működő lelkésznek még más feladata is 
van t. i. a közigazgatási rendszerrel (mely jelenleg vajmi bonyo
lult!) alaposan megösmerkedni. A  lelkésznek a rend és erkölcsös
ség fentartása s a közjó emelése körül, az állami törvényhatóság
gal vállvetve kell működnie; miből az is következik , hogy a 
törvénykönyv legfontosabb s az egyháziakkal érintkező czikke- 
lyeit is ösmernie kell.

Ezeket kivántam elmondani. Legyen megbocsátva a szónak.

Kottler Ottó.

Virágvasárnapi egyházi beszéd.
Jézus honszerelme és honfi bánata.

(Lukács 19 : 37— 46.)

Ez volt Jézus életében, emberileg szólva, a legdi
csőségesebb jelenet, s ha Jézusnak előbbi életét, mun
kásságát, tetteit nem ismernők : arra, hogy őt szeretni, 
tisztelni, bámulni tanuljuk, elég ha őt Jeruzsálembe föl- 
menő útján elkisérjük.

Mint a pályája végén felhők közűl kibukkanó nap a 
legnagyobb alakban mutatja magát, s mosolygó fénynyel 
borit, áraszt el mindent, mig maga csaknem vérben 
úszni látszik: úgy tűnik föl Jézus is e nevezetes alkalom
mal. — Három év óta működött már, isteni bölcsesség, 
szeretet és türelemmel, csendesen és zajtalanul az emberi
nem megváltása munkáján. —  A nagy mű végéhez köze
litett, s csak egy lépés volt még hátra, az utolsó, az 
egészet bevégző —  J e r u z s á l e m b e  va ló  f ö l m e n e t e l  —  
vagy a mi egy jelentésű volt ezzel: a h a l á l r a  m e n e 
tel ,  mert Jézusnak Jeruzsálembe való fölmenetele a bi
zonyos és elkeriilhetlen halállal való szembemenetel volt. —  
Jézus tudta ezt, s elhatározta magát. —  Nagy czélját 
tartva szemei előtt, az életnek csak annyiban volt becse 
előtte, a mennyiben az czélja kivitelére szükséges volt. — 
Annálfogva midőn az áldozatot kivánt tőle, egy pillana
tig sem habozott életét áldozatul vinni, és —  megtevé az 
utolsó lépést. —  Elindult Jeruzsálembe.

Utja valódi diadalmi út volt. — Körülte a boldog
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jövendők édes reményével betölt zsidó nép örömtől elra
gadtatva zengedezi: „hosánna a Dávid fiának ! áldott a ki 
jött az úrnak nevében". — Némelyek ruháikat teri tik az 
útra, mások zöld ágakat tördelnek és hintenek ú tjára 
hogy az örömet, mely keblüket feszité s szájukba ma
gasztalé éneket ada, tettleg is kimutassák. — A mester 
jobb és balkeze felől menő tanitványok is , látván a nép 
szokatlan lelkesedését s ragaszkodását Jézushoz, — látván
a királyt megillető tiszteletet, melyet iránta mutat__s
hallván az örömkiáltás szavait: nem kétkednek többé a 
messiás országának elkezdődéséről, sőt magas remények
kel eltelve kiáltának: „áldott a király, ki jött az úrnak 
nevében. Békesség a — földön és dicsőség a magasságban".

Az öröm átalános s annak kitörése csaknem az őrjön
géssel határos. Egyedül Jézus, az ünnepelt az, kinek 
lelke bánatos, arcza borult, mint az é g , midőn setét fel
legek takarják a napot. —  Egyedül ő , Dávid fia, a nép 
szeretetéből való király a z , ki mélyen hallgat az öröm
kiáltások közt, s szomorkodva halad az örvendező soka
ság közepeit. — Micsoda bánat lehet az, mely az átalános 
öröm közepett kizárja Jézus szivéből az örömet? Miért 
háborognak keblében setét búval az érzelmek, midőn 
mások a béke olajágát hordják kezeikben? — Tán, mert 
isteni lelke a jövőbe tekintvén, a nagypéntek véres jele
netei tűntek föl előtte? tán mert előre látta, h o g y  a  nép, 
mely most ruháit teri ti lábai alá, nemsokára sorsot vet 
az ő ruháira? mely most virágokkal, zöld ágakkal hinti 
meg útját, rövid időn tövissel koronázza s vasszegekkel 
sebesiti ? mely most királynak, áldottnak , Dávid fiának 
nevezi, nehány nap múlva ezt fogja kiáltani: „nincsen 
királyunk! vidd el, feszítsd meg!" —  Tán ezek előrelátása 
szomoritotta Jézust? —  Nem! Tudta ugyan, hogy mily 
setét éj következik e fényes nap után, tudta, hogy meg 
kell halnia: de e miatt nem szomorkodott , mert tudta 
azt is , hogy a csúfos halált dicsőséges föltámadás fogja 
követni. —  Vagy talán azon szomorkodott, hogy e nép, 
mely őt most félreismeri s néhány nap mulva halálra 
hurczolja, majd tudományát is félreismervén, üldözni 
fogja, mignem feledékenységbe menend? Oh nem! mert
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hiszen megmondta: „az ég és a föld elmulnak, de az én 
beszédim m egmaradnak."— Nem a maga sorsán, nem 
tudománya jövőjen szomorkodott Jézus, hanem szomorko- 
dott hazáján, melynek végveszedelmét előre látta, s szo- 
morkodctt a népen, mely rövid időn hontalanná lesz. —  
Igen! Jézus Isten fia lévén, az egész emberiségért jött 
ugyan e világra: de e napon lehetetlen benne a hazáját 
szerető honfit, s bánatában a honfibánatot nem látni. —  
És én nem találok nagyobbszerű s e nap méltóságához 
illőbb tárgyat, melyről ez órában s az eddig elmondottak 
után szólanom lehet, mintha határt nem ismerő, egész 
világra szóló idvezitői álláspontjából a hazafiúság szűk, 
de dicső keretébe foglalva Jézust, beszéllek

I. honszerelméről s
II. honfibánatáról.
Igen! Jézus honszerelméről akarok ma beszélni, s 

beszélhetek, mert ő szivvel-lélekkel szerette hazáját. — S 
lehetett-e máskép? —  Ő benne, ki minden erényekkel 
ékeskedett, hiányozhatott-e a polgári erények legdicsőb- 
bike, a hazaszeretet? —  Ő , ki oly nagy volt mindenben, 
lehetett e kicsiny a hazaszeretetben?

Tudom, hogy voltak és vannak, kik azon álláspontnál 
fogva , melyet a világban s emberek közt elfoglalt Jézus, 
megtagadnak tőle átalában minden hazaszeretetei, s hatá
rozottan kimondják, hogy Jézusnál hazaszeretetről, — ama 
hazaszeretetről, melylyel a schweiczi öleli kedves bérczeit, 
mely a négert égető homok sivatagjához, a szegény esz
kimót jéghegyeihez lánczolja, — ily hazaszeretetről csak 
azok beszélhetnek, kik nem gondolják meg e g y f e l ő l  az 
ő nem egy kis számú nemzet, hanem egész emberiséget 
érdeklő üdvös czéljait, —  nem egy szűk ország, hanem 
széles-nagy világra szóló küldetését; — m á s f e l ő l  pedig 
azt, hogy az ő küldetése nem is abban állt, hogy földi 
érzelmeket tápláljon magában és egyebekben. —  Nem! 
az ő küldetése egészen szellemi volt, s e küldetéséhez 
hiven a szellemi királyságot kiáltotta ki. „Az én országom 
nem e világból való" —  mondá s e többször ismételt mon
dásának megtestesülése egész földi élete. —  Ránézve elenyé
szett minden, a mi nem volt Isten országába való, s



208

tudományának is tulajdonképeni czélja nem más, mint 
az , hogy az emberek szemeit a földtől s földiektől elfor
ditva, egyedül a mennyre függeszsze.

Voltak s vannak — mondom — kik igy okoskodtak 
igy beszélnek. —  De vajjon nem egyoldalúlag gondolkoz- 
nak-e az ilyenek Jézusról? s vajjon ama dicső erény, 
mely oly természetes szivünkben, hogy a velünk szüle
tett ösztönökhöz látszik tartozni, —  mely a régibb és 
újabb, a miveit és miveletlen népeknél eleitől fogva a
legfőbb erények közé számittatott s számittatik ma is , __
mely eleitől fogva ezreket képesitett a legnagyobb áldo
zatra s lelkesitett a legveszélyesebb vállalatokra, — a 
hazaszeretet hiányzott és hiányozhatott-e Jézusban? s a 
hazaszeretetnek lenne-e gyilkosa a Jézus tudománya? És 
vajjon miért? tán mert azt tanitja, hogy Isten nem csupán 
az Izraelnek, hanem minden embereknek istene és atyja? 
tán mert azt tanitja, hogy minden ember, bármely néphez 
s nemzetséghez tartozzék is , testvérünk, kit szeretni tar
tozunk ? tán mert maga Jézus minden jó embert, bárhol 
találta, szeretettel ölelt keblére, s a szeretet lánczával 
akarta összekötni a zsidót, pogányt és samaritant? vagy 
tán mert azt tanitja, hogy az embernek nem a földön 
van igaz hazája, — hogy itt csak kezdődik, de a menny 
felé tart s ott végződik pályája?

Igaz, igy tanitott Jézus, de mert igy tanított, meg 
kell-e tagadnunk tőle a hazaszeretetei, s rá kell-e fognunk 
tudományára, hogy az ellene van a hazaszeretetnek? — 
Oh nem ! mert vajjon a hazaszeretet nem fér-e öszze az 
átalános emberszeretettel ? ha hazánkat szeretjük , gyűlöl
nünk kell-e a mellettünk lakó népeket? s lehetetlen 
volna-e Jézus boldogitó tanai által egy néppé, Isten vá
lasztott népévé, az erény és igazság országává olvasztani 
össze a föld minden népeit, a nélkül, hogy azért tulajdon 
hazájukat szeretni megszűnjenek? S legyen bár, hogy 
odafent van halhatatlan lelkünk valódi hazája, de tes
tünknek itt alant van igaz hazája, mert földi ez, —  föld
ből táplálkozik, —  minden kivánságival a földhöz tapad, 
és ismét földbe —  melyből vétetett — kell visszatérnie. — 
Hát maga Jézus, a világ megváltó, az Isten örökfia, ki
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mennyből szállt alá, nem ismerte, nem vallotta-e hazá
jának e földet? és az egész földön nem ama kicsiny 
ország volt-e előtte minden országok közt legdrágább és 
legkedvesebb, melyben mint ember született? Nem vilá
gosan megmondta-e, hogy ő k i v á l ó l a g  az I z r a e l  há
zának e l v e s z e t t  j u h a i h o z  k ü l d e t e t t ? —  Nem vilá
gosan mondta-e: „nem jó  a fiaknak kenyerét elvenni“ ? —  
Mennyi hálátlansággal találkozott hazájában, mennyi üldöz
tetést szenvedett honfiai részéről, s ő még sem szűnt meg 
hazáját szeretni, még sem szűnt meg érte működni! — 
Az Izlam prófétája Mohammed szökve keres menedéket 
népe gyűlölsége elől: de Jézust mi sem birhatá rá, hogy 
elhagyja hazáját, hogy idegen földön, idegen emberek 
közt keressen magának menhelyet. — És mily jóságosan 
mentegeti szülőfölde Nazaret lakóit, kik egy szikláról 
akarták a mélységbe taszitani: „egy próféta sem kedves 
hazájában".

De miért mentséggel keresni bizonyitékokat Jézus 
hazaszeretetének kételkedésen felyül helyezésére. —  Emlé
kezzünk a virágvasárnapi jelenetre. — Kisérjük el Jézust 
Jeruzsálembe fölmenő utolsó útján; állitsuk őt szemünk 
elé Jeruzsálem kapui előtt állva: s nem fogunk többé 
kételkedni, sőt mint keresztje alatt a pogány százados 
fölkiáltani volt kénytelen: „bizony ez ember igaz vala“ : 
úgy nekünk is mondanunk kell: bizony ő szerette hazá
ját. — Sőt többet, azt kell mondanunk: szerette, mint 
senki más. —  Igen! mint senki más. — Nincs nemzet, 
melynek története ne birna fölmutatni oly ritka jelleme
ket, melyeknek egyik kitűnő vonása a tiszta fényben 
ragyogó hazaszeretet. —  Mindig éltek e földön nagyok és 
dicsők, kiknek hazaszeretete a legbámulatosb áldozatok 
és önfeláldozás által egész életüket megdicsőitette. De a 
hazaszeretetnek minden valaha feltűnt legdicsőbb példái 
fölött utolérhetetlen fönségben ragyog, mint nap a csil
lagok fölött, Jézus honszerelme. — Mutathat-e a történe
lem nagy könyve hozzá hasonlót, ki a maga közellevő 
kinos és gyalázatos halálát bizonyosan tudván, elfelejtke
zett volna arról a másokra s épen gyilkosaira váró sze
rencsétlenség miatt? mutathat-e olyat, ki szomorkodott
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volna annak a népnek esztelenségén és romlottságán 
mely kész lett volna őt királyi székre emelni ? —  Oh erre 
csak Jézus, a Dávid fia volt képes. — Ő  szomorkodott! 
és szomorkodott, mert szerette, a sziv egész melegével 
a lélek minden erejével szerette hazáját, és mert igy 
szerette, a jelen csáb jelenetei közt s küszöbén a setét 
jövőnek, mely rá és hazájára várakozott, el tudott felejt
kezni magáról, jövő szenvedéseiről, s csak egy fájdalom 
de mindennél szentebb fájdalom előtt nyilt meg szive' 
keble. — Kérditek, mi volt e fájdalom ? Ennek neve 
hon fi b á n a t , —  és én

II. Jézus honfibánatáról akarok elmélkedésem további 
folyamában beszélni.

Vagy hallgassak? s engedjem beszélni a tények, a 
k ö n y ,  a szó  és tett szent-háromságát, melyekben nyi
latkozott Jézus honfibánata? — Ezek a mellett a legéke
sebben szóló bizonyságok. —  Mert hol van a halandó, 
kinek ékesszólása képes volna mindazt és oly elevenen, 
oly elragadón elmondani, a mit mond és a mit beszél 
ama k ö n n y c s e p p ,  melyet Jézus sirt e napon?

És minő helyzetben, minő körülmények közt!!
A husvét ünnepe közel volt. — Az ország minden 

részéből tódult fel a nép Jeruzsálembe, áldozni az úr 
templomában; s midőn megtudá, hogy a nazareti próféta 
maga is szándékozik az ünnepre feljönni Jeruzsálembe, 
feszült figyelemmel várta ő t , majd csoportonkint tódult 
ki a kapukon s ebbe ment a bethaniai úton.

És ime ott jön a nagy nazareti, minden pompa 
nélkül, szerény egyszerűségben, tizenkét tanitványi kisé
retében, maga egy szamár hátán ülve.

Az olajfák hegyének egy kanyarulatánál, a Morea 
hegynek átellenében feltűnt Jézus szemei előtt a szent 
hegy, mint hó és aranyból rakott tömeg. — A hegy leg
magasabb tetején Sion vára, mint odaillesztett korona, 
fénylett tornyaival; alantabb a ritka pompájú templom 
büszkélkedett a háromszoros oszlopzatú Salamon-csarno- 
kával; a hegy alján és oldalában pedig fényes palotáival, 
fénylő lemezekkel fedett házaival a régi nevezetes város, 
Jeruzsálem feküdt, mint kiteri tett pompás szőnyeg. —
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Nagyszerű látvány! mely valamennyi izraelitát örömmel 
é s büszkeséggel töltött el , de Jézusra nézve mély bánat 
érzete  mérgezte meg s homályositá e látványt, s mig a 

tanitványok heves képzelődésükben szemeik előtt látván 
már a hatalmas országot, melyet Jézus felállitand s mely- 
nek dicsőségében ők is osztozkodni fognak, —  örvendez

ite k  és vigadtak; — mig a nép, mely Jézusban Zsidóor- 
szág megmentőjét, a római járom alól föl szabaditóját 
akará feltalálni, öröm-, bámulás és reménytől ittasan 
tolong körülte, s lelkesülten kiáltja hosánnáját: az alatt 
ő az ünnepelt, mélyen hallgat és szomorkodik. —  Öt nem 
szédité el a hódoló tisztelet, nem az ezrek ujjongó lár
mája. Nagy lelke felejtve a jelent, felejtve saját sorsát 
is mely rá várakozott, népe és hazája szomorú jövendő
ién andalgott, — az könnyeket csalt szemeibe, és sirt.

Könnyet szó magyaráz, e nélkül rejtély, melyet 
látunk, de nem értünk. —  S kinek szive telve, megered 
a nyelve. — Jézus setét érzelmekkel borongó honszerelme 
sem állapodott meg a könnyeknél, hanem a mint fölra- 

g y o g ott a szemben a könny, megnyilt utánna az ajak és 
szólt .  — Szólt egész prófétai szellemmel és modorban, 
szólt szomorú dolgokat a legmélyebb keserv panaszos 
hangján. — Egy setét jövő minden borzalmaival, a 
szent Sion összeomlása, a büszke Jeruzsálem rombadölése, 
a pártos nép hontalansága rajzolódik a szavakban , melye
ket a könnyező Jézus mondott. — Oh szegény nép, mért 
nem becsülted meg látogatásodnak napját! Vajjha avagy 
csak még most eszedbe vehetted volna, melyek békessé- 

   gedre valók. Még most lett volna idő a sors rettenetes 
csapásait elforditani s az öröklény büntető igazságát kien
gesztelni. —  De vaksággal valál megverve, a bűn szolgá
lata elhomályositá lelkedet, hogy nézvén szemeiddel, ne 
lásd a jeleket, melyekben Isten mind világosabban-vilá- 
gosabban mondta ki fölötted Ítéletét, mit bűneid dijában 
érdemeltél meg.

És vajjon mit kellett vala tenni a szerencsétlen nép
nek , mely által a fölötte lebegő itéletét Istennek elfor
dithatta volna? —  Mi ismerjük a szózatot, mely Tábor 
szent csúcsán Jézus feje fölött hangzott: „ez az én szerel-
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mes fiam, ötet, hallgassátok!“ ismerjük a szózatot, mely 
Galilea tengere mellett Pótért és Andrást apostollá tette:  
„kövessetek engem!11 s tudjuk Jézus naponta tartott beszé- 
deinek főtárgyát: „térjetek meg!“ —  Ötet hallgassátok, -  
engem kövessetek, —  térjetek m eg! —  Oh ha ráhallgat
ván megtérnek és követik: akkor a hosánna nem némul 
el ajkaikon örökre, Sion romjai közt nem hangzanak a 
legyilkoltak jajkiáltásai, Jeruzsálem leányi nem siratják az 
örökvárost. — Igen! ha őt hallgatják, ha megtérnek és 
követik őtet, ez lesz vala ama varázseszköz, mi által 
az örökvégzés mindenható erejét képes lett volna a zsidó 
nép —  hogy ne mondjam — feltartóztatni , de minden
esetre kiengesztelni. — És pedig mily sokszor nyilt alkalma 
e népnek hallani Jézust, hallgatni ajkairól az életnek be
szédét, s őt hallgatván megtérni és követni. Hiszen a 
mint fellépett a messiási pályára, attól fogva szava intő 
tanItó, buzditó s fenyegető szózata bezengé a pusztákat 
és falvakat, hegyeket és völgyeket.— Azonban mint ren
desen történni szokott, hogy t. i. még a rosz a föld egyik 
sarkától a másikig villámsebességgel terjed, addig a jó 
léptenkint akadályokba ütközik: igy Jézus tanitásai, in
tései, fenyegetései is visszapattantak a nyakas zsidónép 
szivéről, s izrael bűnös fajzata a szabaditót, kit Isten — 
béketűrésének még ez utolsó kísérletét is megteendő — 
küldött hozzá, megveté, kigúnyolá, s nem tért meg, nem 
követé azt.

Szomorúan látá Jézus a megvakitott nép fogékonv- 
talanságát és érzéketlenségét, — ezért feddi a szánalom s 
keserűség hangján: „e nemzetség gonosz." Szomorúan tapasz
tald nemes s jóra czélzó igyekezetének sikertelenségét,— 
ezért kiált föl oly megrázólag: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! 
mennyiszer akartam egybegyüjteni fiaidat, miképen a tyúk 
egybegyüjti fiait, de —  nem akartátok!“  —  De nem akartá
tok! oh mily kimondhatlan fájdalom fekszik e szavakban: 
de épen azért súlyos kárhoztatást is foglalnak magukban, 
s nehéz i t é l e t e t  hirdetnek a megvakitott népnek, szo
morú i g a z s á g o t  a világnak. — Hirdetik az igazságot, 
hogy a n e m ze t e k  b ű n é b ő l  e r ed  a n e m z e t e k  r o m 
l á s a , — s hirdetik az itéletet, a romlást, a pusztulást,
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mely nem egészen félszázad múlva oly példátlan s oly 
szigorú pontossággal végrehajtva, minden utazónak szemei 
előtt álland, a ki épen úgy, mint Jézus most, az olajfák 
hegyéről alá fog szállani, de a mely már ma egész bor- 
zasztóságában tükröződik Jézus prófétai lelke előtt, s 
nemes szivét tépve, miután egész a könnyezésig vitte, 
ez óva-intő , de egyszersmind jós szavakat adja ajkaira: 
"óh hazám! vajjha eszedbe vehetted volna avagy csak e 

mostani napodon, melyek békességedre valók, mert eljö az 
idő ellened, midőn ellenségeid körülted palánkot épitnek, 
és körülvesznek téged, és mindenfelöl megszoritnak, a föld
del egyenlővé tesznek téged, és fiaidat ott benn földresujtják, 
és nem hagynak benned egy követ más kövön, mivelhogy 
nem becsülted meg látogatásodnak napját“ .

Igy szólt Jézus e napon.
Szónak tett ad erőt, —  a csupa szó tettek nélkül 

pára, mely nyom nélkül eltűnik. — Midőn a haza nyo
morban van, és nyomorának látására csak könnyeket 
hullatunk; midőn a zaklatott haza tettre, áldozatra hiv s 
hivó szavára csak sóhajtunk, vagy szépen hangzó, sokat 
igérő szavakat szólunk, holott tettlegesen folyhatnánk be 
megmentésére: ekkor könnyeink a hazug honszeretet ál- 
gyémántjai, melyek csillámlásukkal csalnak, a nélkül, 
hogy benső becsük volna, — sóhajtásaink pedig s üres 
szavaink a hamis gyémántok csalárd csiszárjai. —  Tettek
ből tűnik ki az igaz szeretet, — könnyek, szavak csak 
azok mellett, vagy a tehetetlenek részéről becsesek.

Jézus szerelméről is, melylyel népéhez viseltetett, a 
könnyek s szavakon túl és mellett tettei beszélnek; — és 
pedig világosabban, mint a leghosszabb dicsérő beszéd, 
inkább meggyőzőleg, mint a legmesterkéltebb előadás, és 
maradandóbban, mint a legdrágább kő- és érez emlék
szobrok.—  Ha végig tekintjük rövid, de munkás életét, 
azt látjuk, hogy nem szólt, nem tanitott, nem hirdetett 
semmit, a minek saját példájával, tetteivel ne adott volna 
erőt, nyomatékot; — nem volt egyetlen oly erény, melyet 
midőn népének ajánlott, egyszersmind saját életére mu
tatva el ne mondhatta volna: „tanuljátok meg én tölem" , —  
nem volt egyetlen oly kötelesség, melyet midőn népének
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szivére kötött, egyszersmind saját tetteire mutatva el ne 
mondhatta volna: „ti is ekképen cselekedjetek!“ — És most 
is, e nevezetes napon, miután elsirta bánatát, kibeszélte 
fájdalmát, könnye, szava tettekben nyert koronát. — Ekkor 
történt az, hogy lelkének busult gerjedezésében ostort 
ragadott, s a templom körül zsibongó vásárosokat kiűzte 
a tornáczból, a pénzváltók asztalait felforgatta. —  Gyakran 
volt Jézus a templomban, látta azt a csalásokat, vissza
éléseket, az Ur házának megszentségtelenitését: de mindég 
hallgatott. Most azonban már eljött az idő, midőn nyil
vánosan és kimélés nélkül föl kellett lépnie minden tévely
gés, minden visszaélés és megszentségtelenités ellen, _ 
Ezért mennydörgők ajkai a szavakat: „Az én házam imád
ság házának mondatik, ti pedig azt latrok barlangjává tet
tétek" ; — ezért suhogtatták kezei a fenyitő ostort.

És miután megtisztitá a templomot, bűnt ostorozó 
kezei áldásra nyilva, a szeretet munkái által mintegy 
újra felszentelő ezt. —  A szenvedők, nyomorultak, vakok, 
sánták, kiknek kérése előtt szerető szive mindig nyitva 
volt, s benne mindenkor egy segiteni kész, megelőzőleg 
nyájas és szives emberbarátot találtak, — most is mintáz 
előtt, mint annyiszor, seregestül tódulnak hozzá, biza
lommal közelednek felé. — S ime egyszerre mintegy varázs
ütésre, a kiapadt szemek visszanyerik látásukat, s öröm
könnyekben ragyognak, —  a nyomorékok visszanyerik ép
ségüket, s testben-lélekben megújulva hajtanak térdet; — 
a szenvedők ajkain elnémul a gyötrelem bús kiáltása; — 
vidám ajkakról zeng az imádó halleluja, s gyermekek 
ártatlan szivéből kelő imádó fohász lélekemelő hangjai 
töltik be a templom pitvarait: „légy segitségül Isten a Dávid 
fiának! áldott a ki jött az Urnak nevében!“

Megható, elragadó jelenet! A teljes fényben fölkelt, 
de majd záport osztó, menydörgéssel mindent megresz- 
kettető és villámokat szóró fellegektől elboritott napnak 
alkonyaikor újra kiragyogása, mely a láthatárt arany- 
szinbe öltöztető sugarai özönével, mint igéző mosolylyal 
eltakarni, elfeledtetni iparkodik mintegy az elviharzott 
közel mult minden borzalmait.

Azonban a virágvasárnapi nagyszerű képnek ez utolsó,
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már nem emberi, de isteni kézzel rajzolt, s épen azért
o]y elragadó, oly magasztos vonása ne vonja el figyel
münket az egésztől. — Szükség van rá, s ma tán inkább 
mint valaha, hogy a Jeruzsálem kapui előtt álló Jézus 
isteni alakja, honszerelmével, honfibánatával állandóan 
lelkünk előtt álljon. — Nehéz napokat élünk. —  Jobb és 
bal kezünk felől, nyugoton és keleten két-két óriás csak 
az imént küzdötte meg egymással az élethalál harczot. —  
Küzdelmeik súlya alatt megrendült a föld. Az események 
vihara évszázadok műveit dönté romokba, és tépte szét 
a legbölcsebb államférfiak terveit és számitásait. — És ki 
titkolhatná el, ki nem érezhetőé azt, hogy földrészünk 
egy új korszak küszöbén ál l , melynek rejtelmes ködfátyo- 
lán még sejtelmeink is alig hatolhatnak át. Nem tudjuk 
mi sors vár reánk, hazánkra, nemzetünkre a jövőben. 
Közel lehet az idő, mely a lét és nem lét kérdését hozza 
fölszinre, s előttünk álland a nagy föladat, hogy meg
feleljünk arra. Megtudunk-e majd kielégitőleg felelni? — 
A jelen nem, csak a jövő fogja megmondani. — De a 
jelennek is vau szava hozzánk. — Figyelmeztet, hogy 
vegyük eszünkbe idejekorán, a melyek békességünkre 
valók. —  S int, hogy övezzük fel a mi derekainkat, s 
öltözzünk fel a honszeretet mellvasába. — Előttünk a dicső 
példa. —  Ott áll Jézus honszerelmével, honfibánatával.— 
Lebegjen is előttünk szüntelen dicső alakja, hogy tanul
juk meg tőle úgy szeretni a hazát, mint ő szerette; — 
tanuljunk meg tőle — ha úgy jő  — s irn i a hazán;— ha 
szükséges, s z ó l n i  javára,— és ha kell t e n n i ,  sőt meg 
is h a l n i  érte. Ámen.

F ö l d v á r i  L á s z l ó ,
d.-bogdányi ref. lelkész.

H usvéti egyházi beszéd.

Az ö rök  é le t  hi tének á l d á s a i  e mu l an dó é l e t b e n .
Egy közös, általános tapasztalat fölemlitése lesz mai 

ünnepi elmélkedésünk kiinduló pontja. Ha volt egy eszme , 
melyért lelkesültél, ha volt egy párt a melyhez tartozál,
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ha volt egy czél, neked dicső, nemes czél, mit szent 
jelvényül lobogódra tűztél, és érte küzdtél, vivtál, har_ 
czoltál: és mégis, a legszentebb lelkesülés s a leghivebb 
kitartóbb harcz daczára, a győzelem nem lett tied, tiétek 
s bálványod, a szent eszme elbukott: oh mondd, test
vérem, ugy-e hogy e csalódás olyan kinteherrel nehezült 
szivedre, hogy bele sem tudtál nyugodni, és kebledből 
minden öröm és ajakadról minden mosoly, soká, sokáig 
száműzött maradt! Fájdalmaid hevében, kész valál kifa
kadni az egész erkölcsi világrend ellen, —  gyűlölettel 
néztél a földre, melyen szent ügyed megbukott, s nem biza
lommal még az égre sem, a mely azt megbuktatni engedé.

De nézd, ha napok, idők multával borult eged mégis 
derülni kezdett, s tarlott reményed újra hajtani, ha tár
said ismét sorakoztak, ha lobogótok fennlengett újolag: 
s a küzdelmet most diadal koszorúzta: oh ennek édes, 
áldott örömétől nem lett-e más a sir, a föld, az ég!

Az a leverő bánat, mely előbb ott borongott, az a 
fölemelő öröm, a mely most feldereng: az volt osztály
része a szent sir azon látogatóinak is, s utóbb minden 
társaiknak, a kikről a mái szent napra, a husvét nagy 
ünnepére rendelt evangyeliom emlékezik.

Milyen szent hódolattal csüggtek Jézuson, a naza- 
rethi prófétán! Mindenöket elhagyták érte, —  mert benne 
föltalálták mindenöket. Követték készen, követték buzgón, 
s mennél tovább véle voltak, annál szorosabban füződtek 
hozzája! De nemcsak, hanem annál szebb reményszála- 
kat is fűzött, a maga érzelme és a maga értelme szerint 
minden s z iv  azon férfiúhoz, kiről azt hitték, „ ho g y  ő 
f o g j a  m e g s z a b a d i t ani  az I z r á e l t . “ E reménység 
hatása alatt, kérdék tőle egykor a tanitványok: melyik 
lesz majd ő közölök a nagyobbik az új birodalomban, 
s e reménység hatása alatt járult a mesterhez egykor az 
az anya is, a ki arra kérte: hogy, ha majd Jézus orszá
got alapit, az ő két fia foglalhassa el abban a főhelyet!

Világiak, földiek voltak e remények, — s igy osz
toztak a földi remények sorsában: el kellett hervadniok. 
A nagypéntek gyásza, a Golgotha keresztje hervasztá el 
mindazokat! Sötét árnyat vetett e kereszt, de a legsötéteb-
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bet azon szivekre boritá, a kik a Mester gyászos halálá
ban, egyszersmind legfényesebb örömeiknek végenyésze
tét siratták.

Igy mult e néma, mély bánat között, két hosszú 
nap, a melyek minden percze, talán egy hosszú század 
kinja volt! Mi csaltuk-e meg magunkat? Vagy ő csalt 
meg minket ? A kinos kérdés ott vergődött a szivben, — 
de az ajk kiejteni nem meré. Félt reá feleletet adni, —  
és még jobban félt feleletet kapni! S pedig e felelet 
nélkül el nem lehetett! A kinzó kétség sokkal gyötrel
mesebb, mint maga, a lesujtó bizonyosság.

És e felelet nem késik sokáig! Egészen váratlanul 
hallják meg azok, a kik az evangyelium szavai szerint: 

kora reggel elmennek a sirt fölkeresni, hogy a halotthoz 
eljussanak; de ime szózatot hallanak, mely a csodás, a hihe
tetlen s oh mégis minden balzsamnál enyhítőbb hirt hangoz
tatja feléjök: Nincsen itt, —  föltámadott!“

Az Úr é l ! — hangzik fel boldogitó viszhang gyanánt 
szivökben; s mint az, a ki drága kincset visz, elrejti azt 
az idegen szemek előtt, hogy annál biztosabban megmu
tathassa a rokon-sziveknek: viszik ők is a kimondhatatlan 
boldogság örömhírének e drága kincsét, az idegenek előtt 
némán, hogy majd a rokon szivekhez érkezvén, annál 
hangosabban kiálthassák: Az Ur igaz volt! Az Ur él! 
Az Ur föltámadott!

Ez egyetlen szó, de e minden egyébnél boldogitóbb 
szónak hallatára, mintegy varázsütésre, a sziv mássá lesz 
bennök, a föld mássá körültök, s fölöttük más az ég! 
Örvendezőbb az első, a második mosolygóbb, s derültebb 
az utóbbi.

S mi volt ezen áldó vigasztalásnak forrása ? Az az 
újabb élet, melyről a husvéti nagy esemény szolgáltatott 
bizonyságot!

A mái napon e pontnál ragadjuk meg mi is a husvéti 
evangyeliumot, és szóljunk azon hatásról, melyet az gya
korol szivünkre, életünkre, s foglaljuk majd elmélkedé
sünk tárgyát e szavakba:

Az ö r ö k é l e t  h i t é n e k  á l d á s a i  e m u l a n d ó  
é letben.

b
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Halljátok meg immár a mai napra, ugymint Husvét 

első napjára rendelt evangyeliumot, melyet följegyezve 
találunk Márk. 16. 1 — 8.

Textus. 
A  felolvasott szent igék alapján az lesz mai elm él

kedésünk főtárgya:
Az ö r ö k é l e t  h i t é n e k  á l d á s a i  e múlandó  

é l e t b e n .
Kiváltképen három e hitnek áldása; általa lesz:

1) Enyhébb a bánat.
2) Szentebb az élet.
3) Könnyebb a sir!

E három főpontból fog állani a mai prédikáczió.
Istennek szent lelke, szentelj meg most minket,
Áldd meg, tedd hasznossá elmélkedésünket. A men.

I .

E n y h é b b  a b á n a  t.
Egy és ugyanazon tárgy alig mutathat föl szembe

tünőbb változást, szeretett testvéreim az Urban, mint a 
körülöttünk terülő természet este és reggel. Amott, a nap 
egyre hanyatlik, az árnyak egyre nőinek, a fény folyvást 
halványul, a zaj mindegyre halkabb, az élet egyre lankad; 
s  e mit, — merő ellentéte mindennek: napnak kelte, 
árnyak fogyta, fénynek áradása, zajnak ébredése, élet 
pezsdülése mindenütt.

Oh de mi e változás azon szivekéhez képest, melyek 
félve és aggva jelennek meg a Mester sirjánál, — s az 
ott szerzett tapasztalatok után örömtől boldogan térnek 
vissza övéik körébe?! Volté valaha sötétebb éj, mint a 
mely ő felettök borongott, —  s lesz-e valaha nagyobb 
reggel, mint a mely ez éjet fölváltotta!

Nehéz volt hordani a fájó bánatot, mely rájok nehe
zült; s könnyűvé tette azt, elhordhatóvá ez édes vigasz
talás! Igaz hogy a Mester sokat szenvedett, de mind e 
szenvedést gazdagon kipótolá az a dicsőség, a melyben 
az Urnak kegyelme részesité. Igaz hogy még hiveinek 
ki kell üriteni a keserű pohárt; de tűrhető lesz az, mióta
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b izonyos , hogy a kik részesei voltak az ő szenvedéseinek, 
részeseivé lesznek dicsőségének is.

S nézd, édes testvérein, nem könnyiti-e meg, nem 
teszi-e elhordozhatóvá a te mulandó, földi életednek még 
legsúlyosabb szenvedését is , fenséges hite, magasztos 
reménye egy boldogabb öröklétnek?! Csak az igazán 
nehéz, az igazán elhordozhatatlan , a minek ha vége lesz 
is, de ju ta lm a, elismerése nem remélhető. De csillanjon 
fel egy reménysugár, csak egy vigasztaló hang mondja 
azt: ne félj, küzdelmed nem lesz hasztalan, nem vége 
lesz csak, lesz jutalma is: oh, e sugár, ez egy vigasz
taló hang, új életet ád és új erőre kelt és még a legsú- 
lyosb is könnyű lesz! Milyen nehéz küzdelme a hajósnak, 
ha a viharzó tengerrel dacol! S százszorta súlyosb, — ha 
reménytelen. De lássa, — bár a távol kék ködében, bár 
elmosódó félhomályba’ még, a partot, a hol újra földre 
szállhat, ez a reménység újra erőre kelti, s újabb erővel 
könnyebb küzdeni.

Lásd, földi szenvedések harczosa, a kinek itt nehéz 
küzdés jutott, s kit néha már-már elborit az ár: előtted 
is, bár távol kék ködében, bár elmosódó félhomályba’ 
még, mosolygva int a hivó béke-part, hol minden szen
vedéstől megpihensz. Két kéz az, a melynek e partra 
nézve életedben nagy szerep jutott. A hitetlenségé az 
egyik, mely szemeidet el akarja födni, hogy ne lásd, s 
merülj alá reménytelen; a másik a hité, mely folyton 
rámutat s a küzdelemre biztat, bátori t! Melyiket tartod 
jobb akaródnak? Azt-e a mely a hullámsirba lök, vagy 
azt, a mely a part felé vezet? S ha ezt, a mint hogy 
ezt kell tartanod: ragadd meg ezt, ő legyen a vezéred,—  
s ha ő emel könnyebb lesz bánatod.

II.
S z e n t e b b  a z  é l e t .

Az Ur él ! Hangzott fel a szent sir amaz első láto
gatói előtt, és általok, mind a többi tanitványok előtt. 
Láttuk hogy e nagy hir hogyan enyhité meg bánatukat; 
nézzük annak egy másik hatását: hogyan szentelé meg

b  *
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életöket. S pedig megszenteld; és ez szenteld meg valóban 
A mester életében, együttlétök alkalmával, van még 
közöttük a ki kétkedik, van még közöttük a ki inga- 
doz: de most, e nagy esemény fűzi hozzá igazán a szi
veket, most adják életüket igazán az ő szolgálatába 
most válik tetté valóban mit Péter egykor a meg élőnek  
igért, de a nna k meg nem tartott: „Uram, ha kell halálba 
megyek érettedé Most öltik fel igazán a Krisztust, most 
lesz az ő  tanainak élőhirdetőjévé , a feltámadt Mesternek 
szentelt életük.

S azon bitnek, melyet elmélkedésünk alapjául kitűz
tünk, ezen áldása, az élet megszentelése, nyilván meg
látszik a mi életünkön is !

Tudom, szeretteim az Urban, hogy az örökélet hite, 
nem él minden kebelben oly erősen, hogy gyökeret vert 
volna teljesen. Sokak szivéből egészen hiányzik,—  mások
ban még kétség közt ingadoz. S nem mondom azt sem, 
hogy e hitnek gyengesége, vagy hiányzása azonnal elve
temült, kész gonosztévővé tesz minden embert. De azt 
határozottan merem állitani, sokat, sok nagy bűntől visz- 
szatartott volna, ha keblöket e szent hit hatja át.

Mert mi a bűnösök egyik leghatalmasabb csábitója? 
Megmondom. Az a képzelődés: Nem tudódik ki, — nem 
lesz érte hántásod. Ha leplet sejt a bűn, mely eltakarja, 
erőt is nyer, hogy el legyen követve.

S pedig az, ki csupán emberekre néz, és csupán embe
rektől tart, e leplet, a mely a bűnt elborítja, nagyon 
könnyen fel véli találhatónak. Nem ember-e a biró, s ha 
ember, nem lehet-e könnyű szerrel kijátszanom? Csak 
óvatosan, csak vigyázva kell tenni, s akkor lehet mindent! 
Mindig azok lesznek a leghajlandóbbak törvény és igaz
ságot kijátszani a földön, a kik amaz örökbirónak ítéle
tével nem törődnek.

Ugyanigy gondolkozik-e az, ki azt a szemet látja 
mindenütt, a mely ellát mindenhová? Ki maga fölött látja 
a kezet, mely áld, vagy büntet, lesujt vagy fölemel? A 
ki azt tudja, hogy a halál nem von el a biró elől, sőt 
inkább a biró elé állit bennünket?! Oh bizonyára nem 
igy gondolkozik, s mennél világosabban lát, mennél szilár-
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dabb e hite, és az általa felébresztett lelkiismeret mennél 
érzékenyebb: annál kevésbé fog megfeledkezni magáról, 
hogy olyant kövessen el, a miért egykor a nehéz szám
adás következik.

De az örökélet hite nem csupán a bűnök elkerülése 
szempontjából teszi tisztábbá, szentebbé a földi életet; 
szentebbé teszi az által is , mert az ülteti szivünkbe s az 
erősiti, gyökerezteti meg benne a legszebb erényeket. 
Igaz, hogy a jót nem illő jutalomért tenni, de az elisme
rés jutalma édes öröm még a legönzetlenebb jóltevőnek 
is. Nem várja, de örömmel veszi; nem követeli, de boldog 
ha megnyeri. S mi tudjuk, hogy az elismerés ez édes 
jutalmával, e múlandó földi élet oly sokszor, oly igen 
sokszor adós marad. De nem lesz-e fölbátoritó, buzditó, 
serkentő vigasztalás, hogy ha jótetteink vetéséből itt e 
földön nem arathatunk is, tart fenn számunkra Isten még 
időt midőn ez aratás elérkezik. Maga az Üdvözitő nem 
egyszer mondá tanitványainak: „a ti jutalmatok bőséges 
lesz a mennyekben“ ; s melyik szolga volna a z , ki nem 
gondolna örömmel arra, kit újabb hűségre nem serkentene 
az a reménység, hogy egykor ő is azt hallja majd Urának 
ajkiról: „Jól van én hü és igaz szolgám; kevésen voltál hiv, 
mindazáltal hü és igaz voltál, menj bé a te Uradnak örö
mébe!" E szent hitünk megóv a bűntől, serkent az erényre, 
nem mondhatjuk-e felőle méltán, hogy szentebbé teszi 
az életet ?!

III.
K ö n n y e b b  a sir.

És könnyebbé a sirt,— ez az utolsó a miről meg 
akarunk emlékezni. Ugy volt-e a szent sir ama kegyes 
látogatóinál? Ki hengeriti el nekünk a követ a sir szájá
ról , — hangzik fel ajkokon a fohász; és méltán, mert a 
mint az evangyelista megjegyzi: e kő felette igen nagy 
vala. Súlyos teherrel nehezedett a sirra, — oh de még 
sokszorta súlyosabbak a szerető szivekre! Mindenöket az 
zárta el tőlük, az volt a gát, mely szent szándékok elé 
gördült, hogy legalább még egyszer láthassák a megsi
ratott halottnak arczait!
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De ime, van-e pehely, mely sulyára nézve könnyebb 
legyen, mint a szikla-sirnak e sulyos darabja, midőn fel
hangzik a vigasztaló szó : „Nincsen itt föltámadott!“ „Halál 
hol van a te fulánkod, koporsó hol van a te diadalmad!‘‘ 
kiálthatnának fel ők is örömmel ama nagy apostol szavai 
szerint, ki nem sokkal utóbb oly lelkesen hirdeté az 
Urnak dicsőségét. Bánatuknak elvetett könnyeiből e helyen 
a legboldogitóbb örömnek legszebb virágai fakadtak!

Megsebbzett sziv , könnyektől áradó szem, bús f á j 
dalommal zokogó kebel: hajlandó vagy-e s be tudod-e 
fogadni a vigasztalás e szent evangyeliomát?! S oh pedig 
lásd, kiváltképen tenéked szól az , a te számodra iratott 
meg leginkább: az örökélet hitének áldása, a te számodra 
tartogatja legédesb balzsamát, —  könnyebbé téve a sirt, 
elhengeritve róla a súlyos követ, mely tőled a legdrá
gábbat zárja el! Nem oly nehéz a hant a lent levőnek, 
mint a mellette sirva térdelőnek!

Én hitvesem, ki annyi éven által hűn. gyámolitád 
minden léptemet, kivel közös volt búm és örömem, s 
megosztva az könnyebb, s ez édesebb; oh , most tudom 
csak mi az elhagyottság, az özvegység tanitott meg reá!

Atyám, anyám, ki lent pihensz sirodban , — csak 
egyszer láthatnám még arczodat, csak egyszer érezné még 
homlokom szelíd kezednek áldó illetését, csak egyszer 
hallhatnám még hangodat, a nyájas hang, mind elnémult, 
úgy érzem, mióta a te ajkad néma lett!

Én gyermekem, korán letört virágom, hiába várom 
ébredésedet! Kis karjaid nyakamra nem füződnek, s hajh 
nem mosolyg rám szép csillag-szemed! Az ég azóta oly 
setét nekem, mióta e két csillag lefutott!

Oh szent a könny, oh szent a fájdalom, a melyet 
emlékökre ejtesz, érezsz; hisz életed szebb része mit elte
mettél , ki rosszalhatná hogyha siratod. De lásd, van mi 
e könnyet felszántja, még ez égő sebnek is van balzsama. 
Az, ki egykor Nainnak kapujában megállitá a gyászos 
menetet, s az özvegy bús anyának azt mondá: „Ne sir j!“ 
az mondja néked is, és minden fájó kebelnek, a mit 
egykor tanitványainak mondott: „Ne sirjatok; a ti fájdal
matok örömre fordul; és a ti örömeteket senki többé el nem
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veszi." Az mondja ezt, ki azért jött, azért élt, szenvedett 
és halt meg a kereszten, —  hogy feltámadása által hir
desse a vigasztalás evangyeliomát: „Ne sírj!“ Hogy oda
mutasson saját diadala által, diadalára a halhatatlan lélek
nek, mely rokon azon Istennel kiről megmondatott, hogy 
nem holtaknak, hanem élőknek Istene!

Igaz, hogy e vigasztalás a legnehezebben megragad
hatók egyike mindazok között miket a vallás nyujt. Olyan 
mint a gyémánt; az a legdrágább, — egyszersmind a leg
ritkábban található. De mégis található.

A kik az örökélet vigasztaló hitét tagadják, — azok
nak végső oka: „Nem láttam, nem hiszem!“ S ez dönt
sön? dönthet-e ez egyedül?!

Ha annak , a ki az éjszak hólepte kietlenén született 
s nevelkedett, beszélnél boldogabb vidék virányiról, hol 
nem hideg hótól fehér a fö ld , de zöld mező teriti bárso
nyát rá , —  hol nem moh nől , de karcsú büszke pálmák 
és mézizű gyümölcsöt nyujt az ág; meglehet, hallgatna 
egy ideig, s aztán tagadva rázná fejét, s azt mondaná: 
„Nem láttam, nem hiszem!“

S ha annak, a ki első gyermekkorától, emberektől 
elszakasztva, a vadon magányában nevelkedett: elmonda
nád a sok csodás találmányt, a mit a művelt népek 
alkalmaznak. Csalónak hinne, s fejet rázva szólna: „Nem 
láttam, nem hiszem, s nem is lehet!“ Neki nem, — de 
azért nem lehet-e egyáltalában? Tapasztalatra hivatkoztak 
mind a ketten; s ez egy alapon tagadja egyik, mit a 
másik állít.

Tapasztalatra hivatkozik az evangyeliom is; tapasz
talatra amaz első tanitványok, kik az emberiség e nagy 
vigasztalásának áldó kincsét azon Jézustól vették: „kinek 
szájában álnokság nem találtatott !

S a másik fél, mely folyton csak tagad, sohasem 
mélyedt bele azon igazságok komoly szemlélésébe, tüzetesen, 
a melyeket felületes megitélés után, könnyelműen elitéi.

Saját élted java, szived békéje, lelked nyugodalma 
követeli, hogy e nagy gondolatokkal te magad, tüzete
sebben foglalkozzál. S ha még a teljes hit nem vert is
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gyökeret szivedben: a velök való komoly foglalkozás 
meghozza a maga áldásait.

Oh nézd a tó mederben sokáig csak viz áll ; s úgy 
látszik, lennt, fenekén nincsen tenyészet; de feljön a nap 
és a tó vize lágyan ringatja képét habjain; és igy megv 
e z , soká, nap, nap után. Igaz, a tavon rezgő nap elmo
sódik, de lásd sugára mégis mélyre hat, s alant lassan
ként élet kezd tenyészni. Növényzet ébred s nől , nől 
fölfelé, s egyszerre csak virág nyit fenn a tükrön, s még 
az is a nap felé emelkedik; a tó addig ringatta a napot 
mig az, ily életet keltett mélyiben.

Te lelked e tó, s a vallás a nap, a mely abban 
életet akar kelteni. Ringasd ez áldott képet habjain, s 
megéred a boldog tenyészetet. Növény ered meg, mely 
mindig fölebb tör, — s e  szép növénynek szép virága 
bit, —  a melytől áldó balzsamot nyer élted: Enyhébb 
lesz attól egykor bánatod, —  az élet szentebb, — és 
könnyebb a sir! Ámen.

Győry Vilmos,
ev. lelkész Budapesten.

Esketési beszéd.
Hozzád emeljük buzgón sziveinket,

Oh végnélküli Szeretet!
Kérve te tőled, hogy hallgass meg minket 

S tetézd áldással e frigyet. A men.

Keresztyén jegyesek!
Igazi vallásos öröm tölti be szivemet, midőn oly 

czélból állok e szent helyen, hogy házassági szövetségteket, 
melyre egymással lépni kivántok, a házasságszerző Isten 
nevében megkössem s reá lekönyörögjem a mennynek 
áldását.

De tudjátok-e keresztyén jegyesek! mikor valósulhat 
ezen fohászom? tudjátok-e, mily feltétel alatt lesz áldott 
a ti házassági frigyetek? Csak akkor, és azon feltétel alatt, 
ha a kölcsönös vonzalom és szeretet, mely ide vezérelte 
lépteiteket; mind végig élni fog sziveitekben. Mert tudjá
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tok meg, hogy minden összeköttetést e földön, csak a 
szeretet tesz boldoggá és tartóssá. A hol szeretet nincs, 
ott a tettetés szerepel és veszedelmet kohol. A házasság
nak is, mely az élet legfontosabb és legbensőbb össze
köttetése ; éltető lelke — a szeretet. Ti érzitek most a 
szeretetnek üdvhozó hatalmát; ti hiszitek most, hogy a 
szeretet az egek legbecsesebb adománya Oh ápoljátok és 
neveljétek ezt sziveitekben. A szeretet, mely Pál apostol 
szavai szerint: „minden tökéletesség köteléke“ csatoljon és 
kössön egybe titeket mindenkor. Eszközölje ti bennetek 
az egyetértést és békességet, hogy köztetek, két lélekben 
mindig egy gondolat, két szivben mindig egy akarat lakoz
zék s minden törekvéstek egy közös életczél felé legyen 
irányozva. Mert kérdem, mit használ az olyan házassági szö
vetség a hol egyetértés nincsen, hol az egyik fél jobbra, a 
másik balra tart, hol az egyik épit, a másik ront; hol az 
egyik akar, a másik ellenkezik? Vájjon valami jó , üdvös 
és boldogitó létesülhet-é ottan ? Legyen tehát sziveitekben 
örök a kölcsönös tiszta szeretet, s higyjétek e l, házassági szö
vetségtek boldogságot árasztand reátok s áldani fogjátok 
ezt a napot, mely titeket ily fontos összeköttetésbe hozott.

De keresztyén jegyesek! az egymás iránti kölcsönös 
szeretet mellett, mindenekfelett szeretettel forduljatok ahoz, 
ki a tiszta szeretetnek kiapadhatatlan forrása: —  Istenhez. 
Erre kell, hogy kötelezve érezzétek magatokat, ha visz- 
szagondoltok mindazon jótéteményekre, melyekkel gyenge 
gyermekkorotoktól fogva mindekkoráig elhalmozott tite
ket, s különösen ha megfontoljátok, hogy a mai nap 
öröme is nem a vakesetnek játéka, hanem az ő atyai 
intézménye. Igen ő tette azt, hogy két — eddig elágazó — 
életösvény, egy életúttá fejlődjék; ő érintette úgy szive
tek húrját, hogy azok dobbanása s érzése egy szép össz
hanggá olvadjon egybe.

Azért keresztyén jegyesek! égjen sziveitekben min
denkor az Isten iránti szeretetnek szent tüze; tápláljátok 
lelkeitekben az iránta való rendithetlen bizalmat s akkor 
meglássátok, ő frigyeteket legjobb áldásával fogja koro
názni. S ha házassági élteteknek most tiszta egén néha ború 
is mutatkoznék, mert hisz senki sem lát mindig derűs
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ő  benne lesz vigasztalástok s tapasztalni fog-napokat:
já tok  „h o g y  azoknak , kik az Istent szeretik, mindenek 
egyaránt javok ra  vannak. “ A men.

(K ik érd ezés, eskü , ima.)

Csermák Kálmán
tótkomlósi ev. lelkész.

Az istentisztelet reformjáról.
(Folytatás.)

Istentiszteletünk eddigi berendezése nagyon különböző és 
egészen rendszertelen v o lt , a mint azt egy rövid áttekintés 
mindjárt be is fogja bizonyitani.

A  legtöbb helyen ugyanis kezdődik az istentisztelet egy 
előénekléssel, melynél a kántor sokszor jelen sincs, hanem végzik 
azt az iskolás gyermekek éktelen sivalkodások között.

Hogy ez a bevezetés mennyiben költi fel a templomba lépő 
hivekben a vallásos hangulatot, azt kiki tapasztalhatta, ha sze
rencsés volt valaha egy ilyen éneklésben gyönyörködhetni.

Második sorban jön az u. n. „fennálló ének" , a melynek 
hogy mi értelme van a mi prot. istentiszteletünkben, hogy miért 
kell azt épen fennállva énekelni e l , nem hiszem, hogy akadjon 
ember, a ki meg tudja mondani.

Ezután következik megint éneklés, mely tart addig, mig a 
pap gondolja, hogy már mind egybesereglettek a hivek s az 
istentisztelet megkezdődhetik. Mert tulajdonképen csak most 
kezdődik, mivel eddig még mindig a gyülekezés tartott.

S itt jön egy imádság, mely legtöbbször semmi összefüg
gésben nincs a mondandó egyházi beszéddel. Utánna ismét imád
ság , a „Miatyánk" , melyről szintén nem tudná senki megmondani, 
hogy miért került épen erre a helyre, t. i. közvetlen a predi- 
káczió elé.

Predikáczió után ismét imádság , sokszor ez is vonatkozás 
nélkül a mondottakra; utána a „Miatyánk"  másodszor; végül 
bezáró ima.

S mikor mindezek a mondott rendben megtörténtek, akkor 
következik a hirdetés, melyet némely helyen állva hallgatnak 
a hivek, mintha még ez is az istentisztelethez tartoznék, másutt azon
ban igen helyesen a zárima után azonnal leülnek. Akár álljanak
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akár üljenek különben, azt úgy hiszem senkisem fogja talán tagadni, 
hogy bármiféle hirdetés is (nem véve ki a házasulandókat sem) 
valóságos visszaélés a szószék tekintélyével s innen végre vala- 
hára elutasitandó.

És még ezután is jő a záréneklés, holott talán a megáldás 
illenék oda inkább befejezésnek.

Ime egy példány a sok közűl , melylyel főbb vonásaiban 
különben a többi is megegyezik s csak imitt-amott tér el egyben- 
másban. Néhol pl. a szószékbe való felmenés előtt még egy má
sodik fennállót énekelnek, másutt meg a hirdetés a bezáró ima 
előtt mondatik el a lehető leghelytelenebbül.

Ha már most megpróbálná valaki megkeresni azt a vezér
elvet , mely ehhez a berendezéshez útmutatóul szolgált, hát bizony 
hiábavaló munkát cselekednék, mert olyat keresne, a mi nincs. 
Puritánus őseink eltávolitván a szertartásokból azokat, melyeket 
pápista szintieknek tartottak, a megmaradottak rendbeszedésénél, 
úgy látszik, mindössze arra voltak tekintettel, hogy a prediká- 
czió középre essék, a többiekkel pedig nem sokat törődvén , igy 
jegeczesedett aztán a mi istentiszteletünk különféle vidékeken, 
különféle alakúvá.

Istentiszteletünk mostani berendezése tehát tervtelen és 
elvtelen, melyet új és helyesebb berendezéssel kell felváltanunk.

Ennek az új berendezésnek vezérelve pedig lehetne a követ
kező : az istentiszteleti cselekmények egy kört irjanak le, azaz , 
emelkedjenek azok az átalánostól a különösig,  a 
speczifikusig s a különösből térjenek vissza ismét az 
átalánoshoz.

Ime egy igy berendezett istentiszteleti terv :
1. Hogy a kellő hangulat már a belépésnél felköltessék , 

kezdődnék a szertartás egy szép orgonajátékkal, vagy a hol ez 
nem lehet, a karzaton az énekkar által előadandó énekkel. S ez 
alatt a közönség begyülekeznék.

2. Együtt lévén a gyülekezet, a pap kilép az úr asztalához 
s a gyülekezettel imádkozik.

3. Ezt követi gyülekezeti éneklés, a melynek szövege már a 
predikáczió tárgyával foglalkozik s igy az iránt már megkezdi a 
figyelmet felkölteni. Ennek végeztével:

4. A pap szószékbe lép, textust olvas és prédikál.
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5. Prédikálás után ismét gyülekezeti éneklés, ugyancsak az 
egyházi beszéd tartalmára való reflektálással.

6. Imádkozás a gyülekezettel az úr asztala eló'tt, vonatko
zással szintén az egyházi beszédben fejtegetett igazságokra.

7. Úri ima.
8. Megáldás.
Végül a gyülekezeti élettel összefüggő hirdetések , de a 

melyek már nem tartoznak az istentisztelethez. S mindezek 
után a gyülekezet teljes csendben eloszlik; és pedig azért csendben, 
mert az istentisztelet már be van végezve s mert az ének nem 
azért van, hogy azt eloszlásra használjuk fel, az épen olyan 
becses része az istentiszteletnek, mint az imádság s nemde azon 
mindnyájan megbotránkoznánk, ha a gyülekezet az imádság alatt 
próbálna hazaszéledezni. De meg olyan hatásos is ez a komoly, 
csendben való eloszlás.

E beosztásban, mint azt kiki láthatja, a fentebbi elv ele
jétől végig meg van tartva, a mennyiben kiindul az egy imából, 
mint egészen átalánosból s azután az énekkel már közeledik a 
különöshöz, mig az egyházi beszédben egészen odáig emelke
dett , mivel minden jóravaló egyházi beszédnek egy speczifikus 
tárgygyal kell foglalkoznia. Innen aztán fokozatosan tér ismét 
vissza oda, a honnan kiindult volt, t. i. az énekkel s még 
inkább az utánna következő imával közeledik az átalánoshoz, az 
úri imában pedig — mely egészen átalános kéréseket tartalmaz — 
valamint a megáldásban már egészen visszatért ahhoz.

E beosztásból azután még az is látszik — a min némelyek 
tán meg is fognak ütközni — hogy az imádkozást nem a szószék
ben, hanem az úr asztala mellett kell végezni. Pedig ez nagyon 
protestáns eljárás. Mert azt talán mondanom sem kell, hogy a 
prot. templomban minden tárgynak s igy a szószéknek és úr 
asztalának is meg van a maga symbolikus jelentősége. A szószék 
azt példázza, bogy mikor a prédikátor onnan beszél, akkor ő hi
veinek felette áll, több, mint azok, mert tanitja őket, s az 
Istennek igéjét, annak melegét és világosságát árasztja reájok 
mint a nap. Az úr asztala pedig hálaadásnak oltára, a hová a 
mikor kilép a pap, hogy gyülekezetével együtt felfohászkodjék a 
mindenhatóhoz, akkor ő hiveivel teljesen egyenlő, velök együtt 
ugyanazon lelki szükségeket érzi, s Istennel szemben ugyanazon 
erőtlen bűnös halandó ő is, mint a gyülekezet bármelyik más
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tagja. Ezért kell az imádságnak mindig az úr asztalánál, a tani
tásnak pedig a szószékből történnie.

Ezek után azonban azt is ki kell jelentenem, hogy a fenn- 
tebbi istentiszteleti tervezet nem az én fejemből került k i , 
hanem azt még hittanhallgató koromban egyik kitünő tanárom 
előadásai után tett jegyzeteimből vettem át e dolgozatba, mint 
olyat, mely az istentiszteletről kifejtett nézetemmel teljesen 
összevág s igy feleslegesnek gondoltam helyette más, talán sokkal 
gyarlóbb tervezet összeállitását kisérleni meg.

Ha más valaki megkisérlené, igen nagy örömemre szolgálna.
Legyen is szabad annyit reméllenem, hogy mivel ez a tárgy 

elég fontos arra, hogy bővebben megbeszéltessék, e folyóirat ér
demes munkatársai közűi mások is hozzá fognak szóllani.

Pálóczi István.

Cura pastoralis.
Jelen időnkben, midőn a korteskedés, érdekharcz , szédelgés , 

önzés és bosszúállás pusztító áramlata a politikai élet teréről egy
házi életünkbe is napról-napra ijesztőbben átcsapdos, égető szük
séggé vált, hogy az őrállók felkeressenek minden gyógy- és véd- 
eszközt, melyekkel prot. egyházunk legszentebb érdekeit ama dúló 
áramlattól megóvják s az abban fuldoklókat kiszabaditsák.

Avagy nem aggasztó példákat kell-é látnunk? !
Hiszen jelentékeny számú nagyobb egyházaink életét, mű- 

ködhetését az átcsapott politikai párttusa immár megzsibbasztotta 
s halálra fojtogatja!

Politikai pártok szerint való presbyteriumok alakittatnak, 
melyekből az ellenpárthoz tartozó intelligens elem — lettek légyen 
abban a legbuzgóbb s leghivatottabb egyháztagok —  kiméletlenül 
kizáratik.

S hová vezet ez ? ! . . . .
Hát ha még kisebb egyházaink népességén is erőt vesz e 

veszélyes áramlat, s megtörténik, hogy csupán politikai pártgyű
löletből épen azon — egykét — intelligens egyháztag nem válasz- 
tatik az elöljáróságba, a kik egyházaink legszentebb szellemi és 
anyagi érdekeinek már előbb is hivatott és buzgó őrei és mun
kásai voltak, vagy pedig leendettek. Mit tegyen aztán a szegény
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pap, ha egyháza tanácsában nélkülözni kénytelen épen azokat, 
kikkel fontosabb egyházi ügyekben oly jó l esnék tanácskoznia ? . . ,

Én azt gondolom, sőt hiszem, hogy a kecskeméti kisded ev. 
egyház legújabb intézkedésében egyik leghathatósb gyógymódot 
s biztositékot talált arra az által, hogy a munkás osztályból 
időnként restaurált presbyteriumba a magasabb műveltségű egy
két egyháztagot — mert hiszen kis egyházakban ilyenek nagy
számmal úgy sem szoktak lenni — t i s z t e l e t b e l i  á l l a n d ó  ta
n á c s o s o k u l  beválasztotta és felkérte, s ez által elejét vette 
azon eshetőségnek, hogy a szavazók szeszélye s bárminemű érdeke 
folytán épen azon osztály mellőztessék s idegenittessék .el egyhá
zaink kormányzásától, a mely osztály úgy hajdan mint ma és 
mindenkor leginkább v o lt , van és leend hivatva a protestantismus 
jól felfogott érdekeit megvédeni, ápolni és győzelemre juttatni.

A  megválasztott tiszteletbeli elöljárók ezen levél által lőnek 
értesitv e :

„A  kecskeméti ág. hitv. ev. egyházközségnek f. é. febr. hó 
2-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy egyházközségünknek 
azon tagjai, kik a magasabb szaktudományokból oklevéllel birnak, 
a 3. évenként restauráltatni szokott elöljáróságba (Presbyterium) 
tiszteletbeli állandó tagokul jegyeztessenek és kéressenek fe l , 
mely végzésről az illető mélyen tisztelt Egyháztagokat értesíteni 
alólirott lettem megbizva.

Midőn a T. urat egyházközségünk ezen ünnepélyes és őszin
tén megtisztelő határozata felől ezennel tiszteletteljesen értesiteni 
szerencsém van , felkérem, hogy ev. egyházunk szellemi és anyagi 
jó  érdekeinek munkálását s felvirágoztatását czélzó presbyteri 
tanácskozásainkban jövőre részt venni, bölcs tanácsaival, jóaka
ratával és protest. ev. buzgalmával minket támogatni s erősbiteni 
kegyeskedjék.

Igen jól méltóztatik tudni, hogy protest. egyházaink jól 
felfogott igaz érdeke nem egyéb, mint a józan vallásosságnak, a 
közerkölcsiségnek és közművelődésnek fejlesztése által családi-, 
társadalmi-, nemzeti-, sőt átalán egyetemes emberi életünk üdvét 
előmozdítani.

S ha ezen szellemi és anyagi áldozatokkal járó nagy és dicső 
közmunkában elődeink oly örökké megható szép példával jártak 
előttünk: jól esik hinnünk, hogy élő nemzedékünk művelt, előkelő
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osztálya is átérzi azon magasztos feladatot, melyet az egyházi 
téren is — főként jelen aggasztó társadalmi és közerkölcsiségi 
viszonyaink között — üdvösen megoldani kiválólag ő van hivatva!

E hit, ezen meggyőződés vezette a kecskeméti kisded ev. 
egyházközséget, midőn őszintén megtisztelő bizalmával czimedet 
is presbyteriumának tiszteletbeli állandó tagjául megválasztotta 
és felkéri."

K e lt .........
Laukó Károly,

ev. pap.

Lelkészi iroda.
Más ker. felekezetből egyházunk kebelébe áttért egyének anya

könyvezéséről.
Minthogy lehetnek főkép ifjabb lelkésztársaim között olya

nok , kik előtt áttérési eset még nem fordult e l ő , és igy tájéko
zatlanok a felöl, hogy miképen kellessék az egyházunk kebelébe 
áttérteket az anyakönyvbe beiktatni; úgy hiszem nem lesz feles
leges dolog e felöl is eszmét cserélni.

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy az áttérteket a rendes évi 
szülöttek és kereszteltek közé beiktatnunk nem szabad, mert nem 
születési és keresztelési esetet jegyzünk b e , hanem e czélra min
den egyházban, a hol még nincs, külön anyakönyv nyitandó.

Nem szükség egész külön anyakönyvet szerezni, elég a ke
resztelési anyakönyv hátulján 8 vagy 10 levelet e végre meg
hagyni a kisebb egyházakban.

Szalk-Sz.-Mártonban ily anyakönyv 1845-ben nyittatott. R o
vatai e következők:

1-ső: Az áttérés ideje. 2-ik: Átjött személy neve, állapota, 
életideje. Lakása helye. 3-ik: 1-ső és 2-ik nyilatkozás napja. 4-ik: 
Plebános neve, ki előtt nyilatkozott. 5-ik: Jelen volt tanúk nevei. 
6-ik: A  levéltárba betett bizonyitvány sorszáma.

Kérdés: elegendő-e ennyi? Attól függ, hogy használhatja-e 
az áttért egyén szükség esetén a rendes keresztlevél helyett a 
fentebbiek szerint kiállitott anyakönyvi kivonatot, bir-e az érvény
nyel törvényszékek előtt, vagy más esetekben. Ha nem bir akkor 
teljesen elegendőnek tartom az áttérteknek fentebbi mód szerint 
való anyakönyvezését. Mert akkor az illető, ha a szükség úgy
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hozza magával, református létére nem hozzánk, hanem előbbi 
egyháza lelkészéhez fog a szükséges okmányért folyamodni.

Ha azonban az áttérésekről vezetett anyakönyvnek kivonata 
helyettesitheti az eredeti keresztlevelet, és az oly jogérvényes 
lesz, mint az eredeti keresztelési anyakönyvi kivonat; az esetben 
bővebben és részletesebben kell anyakönyvelnünk.

Én részemről — a napokban történvén egyházamban átté
rés — a következő rovatok szerint jegyeztem be az illető anya
könyvbe az áttérést:

1-ső: R ovat, czim. Az áttérőnek születési ideje a bemutatott 
hiteles keresztlevél szerint.

2. Rovat. Keresztelési ideje ugyancsak a keresztlevél szerint.
3. Rovat. Az áttérés napja.
4. Rovat. Az áttért szüleinek neve, vallása a bemutatott 

keresztlevél szerint.
5. Rovat. Az áttértnek születéshelye, lakhelye.
6. Rovat. 1-ső és 2-ik nyilatkozás napja az 1868. 53. t.-cz. 

3. §. értelmében.
7. Rovat. Plebánus neve, ki előtt a nyilatkozás történt.
8. Rovat. Jelen volt s a bizonyítványokat kiadott. Tanúk neve.
9. Rovat. A  ref. egyház kebelébe felvevő lelkész neve.
10. Rovat. A  levéltárba betett bizonyítványok sorszáma.
Ilyformán azt vélem, tökéletesebb s kimerítőbb lesz az anya

könyvelés, habár talán okmányul nem használható is. *)

Dobos László,
ref. lelkész.

K ü l ö n f é l é k .
A) Feleletek.

55. sz. k é r d é s r e .  V ajjon lehet-e zsidó keresztszüle? Erre 
én határozottan nemmel felelek. Egyébiránt bátorkodom tiszt, 
uramöcsém figyelmét e részben egy még 1869-ben a „Prot. Egyh. 
Lap“ azon évi 6-ik számában febr. 7-én megjelent czikkemre fel
hivni. Talál ugyanott mindjárt egy azzal ellenkező nézetet szel-

*) Nézetünk szerint az 1-ső rovat lenne „sorszám“ , úgy a többi s végül az 
elmaradhatatlan „Jegyzet" rovat. „Plebánus" helyett általánosabb kifejezés: „A 
lelkész, ki előtt" stb. — Nyitni kellene még „kitértek anyakönyvét" is. Szerk.
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lőztető czikkre is, melylyel azonban én egyet érteni nem tudok. 
Én mikor confirmálásra való tanitásomat kezdem s növendékeim
nek az ügy fontos voltánál fogva ezen tárgynak magam általi 
tanittatását indokolom; mikor arra jövök , hogy én őket keresz
teltem , akkor ők arról nem tudtak, de voltak, kik az üdvtana 
boldogitó hatását ismerve , szüleik által felkérettek, hogy érettök 
és helyettök kössék meg a sz. szövetséget üdvözitőjükkel, de most 
ezentúl maguk felelendnek tetteikről: ugyan furcsán venné ki 
magát, ha most a gyermek tudakolására, hogy kik voltak azok, 
azt kellene válaszolnom: „z s id ó k " .

Az 56. és 57. sz. k é r d é s e k r e . Az értesitőket illetőleg 
azon megjegyzésem van, hogy külömbség teendő a katonai ügy
ben és örökösödés ügyben kért s kiállitottak között. — Az elsőt 
a törvény, illetve miniszterium szabályozta, meghatározván rova
tait , szigorúan előirván, hogy abból még a meghalt családtagnak 
sem szabad kimaradni. Az utóbbira nézve csak a bélyegtörvény 
intézkedik, megparancsolván, hogy ahány adatot igazolunk , annyi 
50 kros bélyeggel lássuk el. —  Az örökösödési ügyben mai napság 
kívánt értesítőkre nézve sehol sem mondja a törvény, hogy abba 
még az elhaltak adatai is kiteendők; nem szabályozza alakját, 
rovatait stb. —  Épen ebből kifolyólag én azon nézetben vagyok, 
hogy mi csak saját jövedelmünket csonkitjuk , midőn értesitőt 
adunk ki örökösödési ügyben 2 frtért, s hogy nem is tartozunk 
vele, mint erre a tiszántúli püspök utasitást is adott, irván, 
hogy mig katonai ügyben a legnagyobb elővigyázat s körültekin
téssel állitsuk ki az értesitőt, addig örökösödési ügyben kereszt- 
leveleket, esketési és halotti bizonylatokat állitsunk ki a szokott 
formában. — S ha mégis kivánnák, hogy az értesitőt állitsuk 
össze, minden egyes adatáért vegyük meg az 1 frt. dijat, mintha 
ugyanannyi külön bizonylatot kértek volna.

Ez azonban némely örökösödők nagy megterheltetésével 
jár. — Nem is vettük igénybe, hanem igenis azt tesszük, hogy 
örökösödési ügyben nem adunk „Értesitő"-t , hanem „Leszárma
zási k im utatásit, melyben csak azt igazoljuk, mit a felek iga
zoltatni kivánnak. — És ez nem is lehet másként. — A  kereszt- 
levéllel például két dolgot igazol valamelyik fél. —  Nevezetesen 
vallásán kivül (bár ez a soproni eset óta kétségessé vált) törvé- 
nyes leszármazását vagy életkorát. — A  keresztlevél tehát már 
leszármazási kimutatás. Szól egy egyénnek születésidejéről, szü-
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le iről; ha több egyén, kik egy családhoz tartoznak, kivánja ide
jét s leszármazását igazolni, akkor adunk kimutatást, melynek 
alakja sem a z , mint milyet katonai ügyben előirtak , adatai sem 
úgy szedetnek össze, hogy az egész család minden élő és elhalt 
tagjának születése, esketése, halálozása igazoltatnék, mert ez 
már ama rovatok szerint állitva e lő , melyek katonai ügyben 
megszabattak, nem is lenne lehető , —  nem lenne tisztán átte
kinthető. — A leszármazási kimutatásban csakis azon eseteket 
bizonyitjuk , melyeknek bizonyitását a felek kivánják; ha hat 
testvér közül csak négy kivánja bebizonyittatni azt, hogy ő egye
nesen származott szüleitől: bebizonyitjuk ennek a négynek, ha 
mind a hat kivánja: mind a hatnak származását; — s épen ezért, 
mert nem Kis Péter vagy Nagy Pál családjának állásáról adunk 
értesitőt (mint katonai ügyben szokás), hanem csak azt bizo
nyitjuk, hogy Kis Péter meg Kis Mária valósággal Kis Mihály 
és Nagy Erzsébettől származnak: az örökösödési ügyben adott 
bizonyitványt nem nevezzük „Családi értesitő“ -nek, hanem „Le
származási kimutatás"-nak. —  Egy ilyen kimutatás ára nálunk 
5 adaton alól 2 fr t . ; az öt adaton kezdve rendszerint a bélyeg 
ára , azaz minden adat 50 kr.

Nem tartom érdektelennek tájékozásul ide irni a mi kimu
tatásaink alakját, mely is ez:

Leszármazási kimutatás 
az  n.-n.-i e g y h á z  a n y a k ö n y v e i b ő l

b é ly e g ..........................................................
A  néhai Kis János és néhai Somogyi Rebeka utódairól:
néhai Kis János, neje Somogyi Rebeka,

megh. 1880. nov. 20.; megh. 1869. apr. 3.;
tőlük származtak:

Kis István, Kis Erzsébet, Kis Eszter,
szül. 1832. jan. 7 .; szül. 1835. nov. 3 .; szül. 1852. decz. 7.

férj. Magyar Albert, férj. Szemes Bertalan.
Anyakönyvből kiirta s kiadta N.-N.-en 1881. jan. 3-án.

N. N.
P - ° -  H - ref. lelkész.

Az igy kiállitott bizonylatra megy 5 db. 50 krros bélyeg; 
ha például az anya halálesete már igazolva lett volna régebben, 
vagy az osztály alá kerülő örökség csak Kis Jánostól szárma
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zik, akkor az anya halálesetét sem bizonyitjuk. — Megjegyzem, 
hogy az eképen kiállitott kimutatást nemcsak hogy soha vissza 
nem utasitotta a biróság, de meg sem is leletezték, a mi egye
nesen azt bizonyit ja , hogy örökösödési ügyben adott kimutatá
sainkhoz nem k ivánják a kiskorukban elhaltak kimutatását, de 
sőt nem is családi értesitőt , hanem csak a l e s z á r m a z á s t  iga
zoló okiratot kivánnak tőlünk.

És már épen ezekből kifolyólag azon nézetben vagyok, 
hogy azok, kik örökösödési ügyben oly értesitőt adnak k i , me
lyen mind az élők, mind a meghalt családtagok minden adata 
ki van téve: egyfelöl felesleges teherrel róvták meg önmagukat, 
másfelöl szükségtelen kiadással terhelték a feleket, és pedig saját 
kárukra, mert ismétlem azon nézetemet, hogy értesitőt örökösö
dési ügyben nem, csak katonai ügyben tartozunk a törvény által 
elénk irt módon s 2 frt. dijért kiadni.

Egyébiránt jó  lesz, ha többen is szólnak a dologhoz, majd 
csak megjön aztán — az egyöntetűség okáért erre is a miniszter 
rendelete — bár valószinű, hogy nem a mi szerény jövedelmünk 
előnyére. Tiszántúli.

A z  59. sz. kérdésre .  „Egy ref. pap“-tól adott felelet sze
rintem is helyes ugyanazon oknál fogva , mely az adott feleletben 
felhozatik; ugyanis az 1848. évi 20-ik t.-cz., mely 2-ik §-ában a 
hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve, 
különbség nélkül, tökéletes egyenlőséget és viszonosságot megál
lapitja , az 1868. évi 53. t.-cz. által hatályon kivül téve nincsen ; 
sőt annak bevezetése kilátásba helyezi a felekezetek egyenjogú
ságának általános szabályozását és §§-saiban épen az 1848. évi 
20-ik t.-cz. alapján csak a legsürgősebbekről intézkedik. A  tökéle
tes egyenjogúság útját ime a róm. kath. papok magok egyengetik 
többek közt azon eljárásuk á ltal, melyet az 1848 és 1868 között 
kötött vegyes házasságokból származott gyermekek körül gyako
rolnak. Eljárásukért börtönbe nem jutnak; a protestans pap sem 
juthat hasonló eljárás miatt a börtönbe. Ezen meggyőződésben 
megerősit engem épen a kir. tábla itélete, mely legújabban a 
soproni keresztelési esetben hozatott. Szerintem emez itéletnek 
mégis megvan azon áldása, hogy minket is felbátorit hasonló 
esetekben hasonlóan eljárni, mint a róm. kath. collegáink. Eleinte 
én is azt tartottam, hogy például most a kereszteléseknél tartsuk 
magunkat a törvényből sejthető loyalitáshoz, de miután látom,

c*
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hogy ezen hozott kötelesség alól a róm. kath. papok felmentet
tek , magam is lemondtam arról. A  baj nálunk csak a z , hogy 
félénkebbek vagyunk, mint róm. kath. collegáink és irántuk elő- 
zékenységet mutattunk ott is , hol az a körülményeknél fogva 
nincs helyén. A  róm. kath. pap, ha hozzám tartozó gyermeket 
keresztelt, a keresztlevelet meg nem küldi, ha kérem is. Részünk
ről megtörténik, hogy nemcsak a keresztlevelet, de még a stolát 
is megküldjük s bocsánatot kérünk, hogy tévedés történt és a r. 
kath. collega minket hálául kinevet. Legyünk bátrabbak, nézzük 
mit tesz r. kath. collegánk, és hasonló esetekben járjunk el mi 
is hasonlóképen. Egy kis perpatvar nem árt, elősegíti az ügy 
tisztábahozatalát. *) Bierbrunner Gusztáv.

A z  59. sz. k é r d é s r e .  Igen furcsa logikával jár el e fele
letnél a tisztelt befelelő úr, a mikor azt mondja, hogy az 1868 
előtt kötött vegyes házasságban élő evang. vallású nőnek leány- 
gyermekét R ékai, mint evang. káplán jogosan keresztelte, anya
könyvezte s jogosan fogja most konfirmálni, mert az 1848 és 
1868 között kötött vegyes házasságok körül a kath. papok is 
hasonlóképen jártak el és járnak el. Igy  hát, mert a katholikus 
papok törvényellenesen járnak e l , a prot. papok se legyenek 
jobbak a Diákné vásznánál. Igyekezzenek visszatorolni — persze 
hasonló, vagy még nagyobb törvényellenes dolgok elkövetése 
által — tetteiket. Ilyen elvet prot. papnak nem szabad hangsú
lyozni. Különben az 1868. 53. t.-cz. 17. §. errenézve világosan 
intézkedik, midőn kimondja, hogy: „A  jelen törvény életbelépése 
előtt kötött vegyes házasságokból született, vagy születendő gyer
mekek vallásos nevelésére nézve azon törvény határozata marad 
érvényben, a mely az ily házasságok kötése idejében hatályban 
volt.“ Ezekre nézve tehát az 1790/1. 26. t.-cz. 15. §. az irányadó,

*) Ez úton ne induljunk mi el a világért se! maradjunk mindig a törvé
nyes alapon. Az a kir. táblai itélet se ingasson meg minket hitünkben a jog és 
igazság iránt. A törvény hivatása a gyengébbet az erősebb fél erőszakoskodásai 
ellenében megvédeni. Ha az 1848 és 68 közt kötött vegyes házasságból született 
leánygyermekek a törvény értelmében j o g o s a n  követhetik protestans anyjuk 
vallását: ám confirmálja Rékai a kérdéses leányt; ellenkező esetben ne tegye ki 
magát a büntetés veszélyének. Az a védelem: a kath. papok is hasonlót cselekedtek , 
nem menti őt meg a börtöntől s birságfizetéstől, legjobb esetben perbe fogatnék 
általunk s elitéltetnék a törvényszék által egyik-másik kath. pap is, de Rékai 
collegánknak és családjának sovány vigasztalás lenne ez: „socios habuisse malorum" .

Szerk.
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melyszerint: „Ha az atya katholikus, ennek vallását kövessék, 
ha pedig az anya katholikus, akkor csak a figyermekek k ö v e t 
hessék atyjok vallását" .

Rékai tehát nem konfirmálhatja jogosan az 1868 előtt kötött 
vegyes házasságból származó leánygyermeket. Vas Mihály.

A z 59. sz. k é r d é s r e .  Az „egy ref. pap" nézete e kérdést 
illetőleg helyes. Az 1848. 20. t.-cz. koronás király által szente- 
sittetett. Ennek 2-ik §-sa minden további kételyt kizár, még az 
1868. 53. t.-cz. 17. §-ával szemben is, a mennyiben praecedens is 
van rá a szt.-benedeki helv. hitv. lelkész (l. dunamelléki helv. 
hith. egyházk. 1866. közgy. jk. 34 p.) és Fördős L. keresztelése 
(1. u. o. 1867. kgy. jk. 20. p.) alkalmából, a midőn az idézett 
törvény alapján mindkét esetben meglőn tagadva a kath. anya- 
könyvbei áttétel. Budapesti.

A 60. sz. k é r d é s r e .  Az 1868. 53. t.-cz. 12. §-ának vég- 
kikezdése hol ez áll: „a törvénynyel ellenkező bármely szerződés 
vagy rendelkezés (értve a szüleit is) ezentúl is érvénytelen és 
semmi esetben sem birhat jogerővel", itt határozottan útbaigazit. 
Hiszen ha a szülők akarata e §-sal szemben irányadó s annak 
felette ál l : akkor nem tudom minek volt ezt codifikálni s ennek 
szellemében meghozni az 1879. 53. ominosus §-st, hacsak azért 
nem, hogy a soproni, óbudai és tatai lelkészeket a perköltségben 
elmarasztalhassák (?) Budapesti.

A 60 sz. kérdésre .  Az 1868. 38. t.-cz. 6. §. értelmében 
„A szülőknek és gyámoknak szabadságukban áll gyermekeiket 
háznál, vagy bármely vallású magán- és nyilvános intézetekben , 
úgyszintén más helységben levő tanintézetben neveltetni".

Ugyane törvényczikk 45. §. pedig meghagyja , hogy : „a hit
és erkölcstan tanitása bizonyos órákra szoritandó, mely idő alatt 
a más hitfelekezethez tartozó gyermekek s a j á t  h i t f e l e k e z e t ö k  
g o n d o s k o d á s a  f o l y t á n  és f e l ü g y e l e t e  a l a t t  fognak hit- 
és erkölcstani oktatásban részesittetni".

Látható tehát ebből, hogy bár megengedi a törvény, hogy 
a szülék gyermekeiket bármely hitfelekezethez tartozó intézetben 
neveltethetik; de egyszersmind követeli, hogy alkalom adassák 
azoknak arra, hogy saját felekezetük hit- és erkölcstani oktatá
sában részesülhessenek.

Továbbá, ugyancsak e t.-cz. 55., 64., 74. §§-ban közölvén 
a köteles tantárgyakat, úgy a községi elemi népiskolában, mint
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a felsőbb népiskolában és a polgári iskolában is, mindjárt első 
helyen a hit- és erkölcstant emliti meg köteles tantárgyul. Ha 
már minden iskolában kötelezett tantárgy a vallástan, akkor a 
növendékek kötelesek abból tanjegyet is szerezni. Különben pedig, 
miután nem feleltek meg az elibök kiszabott kötelességeknek, 
egyik osztályból a másikba nem vehetők fel.

A  kath. katekhetának azon eljárása, hogy ő prot. gyerme
ket is tanit hittanra, sőt annak abból tanjegyet is ad: nyilvános 
v a l l á s ü g y i  s é r e l e m ,  még ha a szülők kivánatára történik is 
az. Mert arról, hogy a gyermek melyik vallásban neveltessék, 
maga a törvény intézkedik, midőn kimondja az 1868. 53. t.-cz. 
12. §., h og y : „a vegyes házasságokból származó gyermekek kö
zűi a fiúk atyjoknak, a leányok anyjoknak vallását követik“ . 
Ebből kifolyólag, mindenki ahoz az egyházhoz tartozik, a melybe 
születésénél fogva tartoznia kell mindaddig, mig a törvény által 
megállapitott formaságok megtartása mellett, más hitfelekezetbe 
át nem tér. „Áttérni pedig ugyancsak az 1868. 53. t.-cz. 2. §. 
értelmében „annak szabad, ki életkora 18. évét már betöltötte" .

Igy állván a dolog, nagyon jogosan tehet óvást a prot. lel
kész bármely intézetnek azon eljárása ellen, hogy kath. katekhe- 
tától nyert hittanjegygyel felveszi egyik osztályból a másik osz
tályba a tanulót. — Továbbá óvást tehet a kath. katekhetának 
azon eljárása ellen, hogy ő prot. gyermeket kath. hittanra oktat, 
és abból annak tanjegyet a d , mert ez által nyilvános bizonyitványt 
ad ki arról, hogy ő e gyermeket saját felekezetéhez tartozónak te
kinti. Már pedig az 1879. 40. t.-cz. 53. §. szigorúan intézkedik, 
hogy „a ki életkorának 18. évét még be nem töltött kiskorú 
egyént az 1868. 53. t.-cz. rendelkezése ellenére más vallásfeleke
zetbe felvesz: „két hónapig terjedhető elzárással és 300 forintig 
terjedhető pénzbirsággal büntetendő" . Ha pedig óvástétele nem 
használ, e §§. értelmében jogosan kereshet orvoslást az egyházi 
hatóság útján a miniszternél. Vas Mihály.

A  60. sz. ké r dé s r e .  Miután a királyi táblának a soproni 
esetben hozott döntvényének indokolásában az is áll: „evang. 
apának fia evang. vallású lesz és marad, daczára annak, hogy 
róm. kath. lelkész keresztelte meg, mert az 1868. t.-cz. 53. §-a 
nem enged kétséget a felett, hogy egyedül az apa vallása hatá
rozza meg a fiú vallását és erre semmiféle szertartás vagy külső 
formalitás befolyást nem gyakorolhat" ; miután, gondolom, csak
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egyszerű logikai következmény szerint e tétel evang. vallású anya 
leánygyermekére is érvényes és bátran alkalmazandó: ebből követ
kezik , hogy a 60. számú kérdés esetében nemcsak jo g a , de köte
lessége az evang. lelkésznek az ilyen leánynak róm. kath. hittan
ban oktattatása ellen tiltakozni, előbb ugyan közvetlen az iskola
széknél, miután azonban a helyi viszonyoknál fogva e tiltako
zásnak alig leend sikere , a tanfelügyelőnél és egyidejűleg egyházi 
hatósága útján a ministeriumnál is; mert az ily leány róm. kath. 
vallásban neveltetését semmi jogficzamitás , sem szőrszálhasogatás 
nem állithatja oda törvényesnek. Scharbert.

A  60. sz. k é r d é s r e .  Vegyes házasságból származott gyer
mekek nemük szerint követik a szülők vallását, ezt parancsolja 
a törvény, és a gyermek majd csak akkor térhet ki egyik- és 
térhet át másik vallásfelekezetbe, ha életkorának 18-ik évét betöl
tötte , csak a nők térhetnek át mindjárt férjhezmenetelük után, 
ha e kort el nem érték volna is.

E szerint a szülőknek nincsen joguk mindkét nemű gyer
mekeiket ugyanazon hitfelekezetben nevelni, és ha már a kir. 
tábla itélete szerint a keresztség még senkit fel nem vesz bizo
nyos felekezetbe, akkor kérdezhetném, mi által lesz valaki vala
mely felekezet tagja ? Nohát születésénél fogva , mert a gyermek 
nem szerint követi az aty ja , illetőleg anyja vallását. Ha tehát 
annak az evang. apának fia a szülők határozott kivánságára a 
róm. kath. szertartás szerint kereszteltetek m eg, mindamellett a fiú 
evang., mert a keresztség által nem lett róm. kath., hanem keresz
tyén , még pedig mint atyja , evang. keresztyén. Ezt követeli a 
törvény. De ezen evang. fiú róm. kath. vagy községi iskolába 
já r , és itt a kath. hitoktatótól nyer vallásoktatást, mivel a szülék 
a fiúnak a róm. kath. hitben való neveltetését határozták el; 
már bizony ez helytelen a szüléktől (és sem a tanitót, sem a 
hitoktatót e miatt elitélni nem lehet, mert ezek sokszor nem is 
tudhatják a tanuló törvényes vallását), mert akkor a fiú  törvény
szabta vallásában tudatlan marad és más hitágazatok vésetnek 
szivébe, melyek ugyan nehezen lesznek kárára, de nem is a prot. 
egyház előnyére; de törvénytelen is az eljárás és mindenféle 
országszerte használt iskolai bizonyitványban az első tantárgy:
Hit és erkölcstan saját hitfelekezetű lelkésze szerint.......... Már
ebből is világos, hogy ennek az evang. fiúnak más nem adhat 
hittan-jegyet, mint az evang. hitoktató, és ha más adott, az



240

törvénytelen, azért érvénytelen és semmis, és felsőbb osztályba 
iskolai törvényeink szerint nem mehet, mig az evang. hitoktató
tól legalább is elégséges osztályzatot nem kap. A  ki másképen 
teszi, törvény ellen cselekszik, a mi ellen kétség kiviil orvoslás 
kereshető, de mindenesetre található is. Ez az én meggyőződésem. 
Épen úgy volna , ha az anya evang. a leánygyermekkel.

Tenyér P. 
mint evang. hitoktató.

A  61. sz. k é r d é s r e  hiszem, hogy ugyanazon válasz adható, 
t. i. hogy az emlitett vallású leányok csak akkor vétethetnek fel 
a megfelelő felsőbb osztályba, ha a vallástanból is birnak jegyet =  
osztályzatot felmutatni. Hiszen a vallástan a tantervben kötele
zett , még pedig első helyen kötelezett tantárgy, oly tanuló tehát, 
ki az első helyen kötelezett tantárgyból osztályzatot, még pedig 
saját hitfelekezetű hitoktatójától nem kapott, mint kötelességének 
meg nem felelt tanuló tekintendő, és semmi esetre felsőbb osz
tályba fel nem vehető, mig legalább vizsgálat alapján hittani 
osztályzatot nem kap. Tenyér Péter.

A 61. sz. k é r d é s r e .  A  hittan, épúgy mint bármely más 
tudomány törvény által kötelezett tantárgy levén , önkényt követ
kezik , hogy abból minden növendék érdemjegyet tartozik fel
mutatni. Az aztán már más kérdés, hogy oly nevelő-intézetben, 
hol bizonyos hitfelekezeti növendékek csekély számmal (talán 2 , 
v. 3) vannak: tartozik-e az intézet-tulajdonos azok részére külön 
katekhetát fizetni. Ha a jogi szempontot tekintjük, azt kell rá 
mondanunk —  i g e n ;  de ha a pásztoralis szempontot vesszük 
irányadóul, úgy azt kell mondanunk: tartsa meg a tulajdonos 
silány pár forintját, de mi azt nem engedjük, hogy a kicsinyek 
hitoktatás nélkül nőjjenek fel, hanem ha csak ketten avagy 
hárman vannak: magunkhoz rendeljük s oktatjuk őket ingyen s 
ekkor aztán nincs szükség arra, hogy Ponciustól Pilátushoz 
futkossunk. Budapesti.

A 61. sz. k é r d é s r e .  Az 1868: 38. t.-cz. 57. §. szerint: „Aköz 
ségi elemi népiskolákban minden hitfelekezet gyermekei járhatván, 
h i v e i k  h i t  és e r k ö l c s t a n i  o k t a t á s á r ó l  az i l l e t ő  h i t f e l e k e -  
z e t e  k t a r t o z n a k  g o n  d o s k o  dni . “ Különben igy nyilatkozik az 
előbbi feleletemben idézett ugyanezen t.-cz. 45. §. is. Ennek kell állni 
a magán nevelő-intézetekre is , mivel azokba is járhat bármelyik
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hitfelekezethez tartozó gyermek De meg ennek kell állani azért 
is, mert a fent nevezett t.-cz. szólván a magán tanintézetekről 
is, a 19. §-ban kimondja, ho g y : „minden magán tanintézet tartozik 
a tanitandó tantárgyakat azok terjedelmét illetőleg megfelelni azon 
nyilvános tanintézeteknek, melyeket pótolni akar.“ Ezekből nyil
vánosan kitűnik, hogy a magán tanintézetekre is azok a szabá
lyok állanak, a melyek a nyilvános tanintézetekre kiszabattak.

Arra kényszeri teni tehát azt a tanintézetet, hogy azért az 
egy-két evangelikus leányért külön katekhetát fizessen; nem 
lehet. De emberbaráti szeretetből kifolyólag sem követelhető a z , 
mert annak az egy-két leánynak összes tandija  sem tesz annyit, 
amennyit a vallástanitásért annak az intézetnek fizetnie kellene. 
Arra azonban, —  a mint a fentebbi feleletemben kifejtettem, — 
kényszerithető, hogy az evang. vallású leányok csak akkor vétesse
nek fel akár az ugyanazon, akár más intézet következő osztá
lyába , ha saját felekezetük vallástanából is van előhaladásra 
képesitő tanjegyük. Vas Mih.

A 62. sz. k é r d é s r e .  Az evang. vallású apa róm. kath. val
lású feleségétől született leánygyermekét az evang. lelkész még 
akkor sem keresztelheti meg törvényesen, ha utólag bebizonyul, 
hogy a gyermek anyja — bár katholikusnak kereszteltetett, kath. 
vallásban neveltetett —  születésénél fogva ágostai vallású tarto
zott volna lenni, mert az 1844. 3. t.-cz. 1-ső §-a ezt mondja: 
„Kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk eléréséig az evang. 
vallásban neveltettek, a nőszemélyek pedig férjhezmenetelök után, 
habár még azon kort el nem érték sem magok, sem maradékaik 
vallásos kérdés alá többé nem vétethetnek. “ Persze hogy az idé
zett t.-c. nekünk kedvez, de én azt hiszem itt is áll: „quod uni 
justum, alteri aequum." Budapesti.

A 62. sz. k é r d é s r e .  Egy ev. nagyanyának leányunokáját, 
kinek anyja a kath. vallásban neveltetett, megkeresztelheti-e az 
ev. lelkész ?

Az 1868. évi 53. t.-cz. 12. §. szerint „a vegyes házasságok
ból származó gyermekek közűl a fiak atyjoknak s a leányok any- 
joknak vallását követik s törvénynyel ellenkező bármely szerződés, 
téritvény vagy r e n d e l k e z é s  semmi esetben sem bírhat jog 
erővel." Ebből folyólag tehát, mindenki ahoz a vallásfelekezethez 
tartozik melyben született mindaddig, mig a törvény által meg
szabott módon át nem tér s a szüléknek egyáltalában nincs jog u k ,
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gyermekeiket nem abban a vallásban neveltetni, a melyhez ők 
tartoznak. Ha azonban ezt mégis meg akarnák tenni, azon eset
ben az illető felekezet lelkészének óvást kell tenni ezen törvény
telen eljárás ellen s nem szabad megengedni a z t, hivatkozván 
épen az idézett törvényre, hogy egy ev. szüléktől született gyer
mek a kath. vallásban neveltessék. —  Óvást kell tennie még pedig 
nem késve, mert ha ezt akkor teszi, p. o. ha az illető már felnőtt, 
talán mégis nősült vagy férjhez ment; azon esetben óvása hatály
talanná lesz, még pedig azért, mert az 1844. évi 3. t.-cz. 1. §-ban 
világosan ki van mondva a z , „hogy ha valaki 18. éves koráig, 
vagy férjhezmenetelének idejéig egy bizonyos vallásban nevelte
tett, azután sem maga, sem maradékai vallásos kérdés alá többé 
nem vétethetnek.“ Igy  állván a dolog, az az ev. szüléktől szüle
tett leány, egyrészről neveltetése következtében, de másrészről 
a törvény értelme szerint is, katholikussá lett és igy leánygyer
meke is az. Ezt a gyermeket tehát az ev. lelkésznek megkeresz
telni nem áll jogában, mert hogy nagyanyja milyen vallású volt 
a gyermeknek, az egészen közönyös dolog reá nézve. — Hogy 
aztán annak a leánynak esketésénél az ev. lelkész hirdetésének 
mellőzése nem volt-e jogtalan? Erre is, épen a fölebb felhozott 
okok miatt „n e m“-mel felelhetünk.

A  63. sz. k é r d é s r e .  Egy prot. lelkész soha sincs feljogo
sitva egy kath. gyermek eltemetésére, s ha talán eltemetné, a 
büntetőtörvénykönyv paragrafusaiba ütköző cselekvényt nem azért 
követ e l , mert a kath. egyház tagjainak szentelt földben kell 
nyugodni, hanem azért, mert azt a büntetőtörvény határozottan 
tiltja. Mi a soproni esetet eljárásunk zsinórmértékeűl nem fogad
hatjuk el azért, mert egy törvényellenes eselekvényt, egy tör
vényellenes itélettel, sohasem indokolhatunk. Frenczel Bertalan.

A 63. sz k é r d é s r e .  Ne induljunk mi el á királyitábla 
döntvénye után —  tudja Isten hova vezetne az! ? Utóbb rájönne 
a reform, és pápista világ arra, hogy összevissza temetne és 
keresztelne, hanem osztán olyan formán, mint a czigány híd 
fogása történt — hogy megtudja az úr hány ludja van, egyen
ként megfogatta, a czigány összekapott hármat is , a másiknak 
aztán nem jutott annyi — előtte volt mért nem fogott! — Hogy 
egyik föld szentebb mint a másik, ezt a portentumot még nem 
tudtam, nálam a pápista pusztai cselédeket eltemetik a kálvinista 
temetőbe. Szabó József, nemeskei r. pap.
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A  65. sz. k é r dés r e .  Az X . egyházba ezelőtt tartozott nő, 
a ki 3/4 év ó ta , bár csak mint cseléd, tartózkodik Z. egyházban , 
ebben a canonszerű „hat hét“ -nél többet is töltvén már,  egyházi 
tekintetben Z. egyház tagjává vált és mint ilyent őt hirdetni X. 
egyház lelkészének nem állhat jogában. Ő  ngyan köteles ama 
nő volt férjének halotti levelét kiadni és ha személyesen tudomása 
van arról, hogy a visszás házaspár a kérdéses idő alatt össze 
nem került,*) erről kiadhatja a bizonyitványt, de csak szives
ségből ; jogosan az nem követelhető tőle , és ez esetben Z. egyház 
lelkésze végezheti az esketést orvosi bizonyítvány nélkül is. **)

Sch.
A 66. sz. k é r d é s r e .  Nem tudom megérteni, hogy nálunk, 

a hol minden embernek szükségképen kell valamelyik bevett val
lásfelekezethez tartozni, hogy történhetik az m eg, hogy egy 
ember magát az egyházi társadalomtól teljesen elszigetelje. S a 
mint a kérdésből alább kitűnik, nem is szigetelte e l , mert a 
különcz öreg úr az unitárius egyházhoz számitja magát. Azt 
hiszem, hogy ebből következteti már ő azt, hogy egyik egyház
hoz sem tartozik (már t. i. abban a községben), és igy  egyikkel 
szemben sincsenek kötelességei.

De hát másként áll a dolog!
Neki azt igazolnia kell, hogy a hivatalosan megszabott for

maságok megtartása mellett áttért, s az unitárius egyházba fel
vétetett. Ha igazolni nem tudja (a miről erősen meg vagyok 
győződve) , akkor kétséget sem szenved, hogy mivel apja ref. v o lt , 
ő is református. Ha be tudja igazolni, hogy ő törvényesen áttért 
az unitárius egyházba, akkor is legtermészetesebben a helybeli 
protestans pap szolgálatával élhet. S gondolom, hogy ez állitólag 
unitárius fiú gyermekek keresztelését, (mert talán csak meg 
vannak keresztelve gyermekei ?) Szentilonai végezte.

Az 1868. 53. t.-cz. 20. §. szerint: „bármely bevett vallás
felekezethez tartozó oly hitsorsosok, a kik külön egyházközséget 
nem képeznek, kötelesek csatlakozni a saját vallásfelekezetökhöz 
tartozó, s hozzájok legközelebb eső oly önálló egyházközséghez, 
mely a magyar állam területén belül létezik.“ Világosan látható, 
hogy e §. arról igyekszik gondoskodni, hogy az egyházi társa
dalomtól senki el ne szigetelhesse magát, hogy mindenki tartoz-

*) ? Szerk.
**) ? Szerk.
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zék valamelyik egyházi hatóság főnöksége a lá , hogy az egyházi 
terhek viselése alól se vonhassa ki magát senki.

Ha az öreg úr unitárius — a mit ismételve mondom, hogy 
nem hiszek — és be tudja igazolni, hogy valamelyik unitárius 
papnak papbért fizet, akkor nagyon természetes, hogy nem fizet
het a ref. papnak is. De ez esetnél bizonyára csak az áll, hogy 
az illető törvény szerint nem, — csak elvileg unitárius. Ez pedig 
nem jön tekintetbe.

Rendes egyháztag lévén , hasztalan mentség a z , hogy „papot 
tanitót nem fizet, mert szolgálatukkal élni nem akar? Ugyan 
mit mondana az igen tisztelt lelkész ú r , ha községének egy jó 
része igy cselekednék ? Bizonyára azt mondaná Pál apostollal, h ogy : 
„a kik az evangéliumot prédikálják, az evangéliumból kell élniök.u 
S látván a veszélyt, hozzá nyúlna a legutolsó eszközhöz, besze
detné fizetését bírói úton. Próbálja meg csak (a mi igen ajánla
tos , mert a példa még el talál ragadni) ezzel az öreg úrral is 
úgy bánni, vajjon meg fog-e menekülni a fizetés elől?

Hogy papbért nem fizetett, azt még csak meg tudom magya
rázni magamnak oly formán, hogy a lelkész úr nem akarván 
húzalkodni ez emberrel, magára hagyta. De már azt, hogy gyer
mekei iskolázatlanul nőttek fe l , daczára annak, hogy két iskola
szék (t. i. a ref. és kath.) megkisérlett ellenében m i n d e n  k é n y 
s z e r i t ő  e s z k ö z t ,  nem szabad elhinnem. Vagy ha csakugyan 
iskolázatlanul nőttek fel e szerencsétlen gyermekek, akkor nem 
alkalmazhattak az apára mi nde n  kényszeri tő eszközt.

Az 1868: 38 t.-cz. 1. §. meghagyja, hogy: „minden szüle 
vagy gyám , ideértve azokat i s , kiknek házában gyermekek mint 
mestertanitványok vagy háziszolgák tartatnak, kötelesek gyer
mekeiket vagy gyámoltjaikat (ha nevelésökről a háznál vagy 
magán tanintézetben nem gondoskodtak) nyilvános iskolába járatn i, 
életidejök 6-ik évének betöltésétől egész a 12-ik, illetőleg 15-ik 
év betöltéséig." „Ha pedig" — mondja tovább ugyan e törvény- 
czik 4. §. — „a szülő, (gyám vagy gazda) a tankötelezett növen
déket az iskolától visszatartja, ebbeli kötelességének teljesítésére 
komolyan figyelmeztetendő. És ha az e czélra szolgálható erkölcsi 
eszközök felhasználása sikertelennek bizonyulna be s a tanköte
lezett növendék az iskolától továbbra is visszatartatnék: a köte
lességét ekként teljesiteni nem akaró szülő, (gyám vagy gazda) 
első izben 50 krra , második izben 1 írtra , harmadik izben 2 frtra,
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negyedik izben 4 frtra büntettessék az iskolai pénztár javára. 
Sőt ha még ezen négyszeri büntetés sem térítené a szülőt (gazdát 
vagy gyámot) kötelességének teljesitésére: akkor az illető iskolai- 
szék erről a felsőbb iskolai hatóságnál jelentést tesz, mely aztán 
az iskolától visszatartott tanköteles gyermek számára a községi 
hatóságnál külön gyám rendelését is szorgalmazhatja. “

V ajjon tett-e lépést valamelyik iskolaiszék, hogy iskoláztatás 
tekintetében ezen iskolától elfogott gyermekek számára gyám ren
deltessék? Bizonyára nem. Ezen esetnél tehát nem lehetett kime
ritve mi nden k é n y s z e r í t ő  e s z k ö z ,  mert e §§. végrehajtása 
mellett nem lehet elkerülni az iskoláztatást.

Azzal takaródzik az öreg ú r , hogy az ő nézete szerint a z 
i s k o l a  e r k ö l c s t e l e n s é g  f é s z k e ,  nem n e v e l ő ,  ha ne m 
r o n t ó  i ntéze t .  Bizony ez kellemetlen takaró lehetne rá nézve 
erélyesebb elöljáróság mellett. Nem valóságos arczulcsapása-e ez 
a legnemesebb törvényeknek? Hát a fentebbi iskoláztatásra kény
szerítő törvények a társadalom megmételyezésére szolgálnak? Az 
olyan embert, a ki ilyeneket állit , mint nyilvános lázitót másutt 
hűvösre szokták tenni, hogy a sötétben józanodjék k i , még söté- 
tebb nézeteiből.

A  mi már azt illeti, hogy eltemetheti-e Szentilonai úr e 
sajnálatraméltó különcz embert, arra fentebb megadtam a felele
tet. Arra a kérdésére pedig, hogy mit beszéljen felette? én azt 
felelem, h ogy : semmit. Imádkozzék felette, hogy legyen irgalmas, 
kegyelmes az Ur az ő bűnös lelkének. Ha pedig beszélni akar 
felette, vagy talán követelnék az érdeklett felek a beszédet (a 
mi ez esetnél egyáltalában nincs jogukban), mondja ki az igazsá
got leplezetlenül. Igy megnyugtatja saját lelkiismeretét is s nem 
fogja megsérteni hallgatói vallásos érzületét sem. Vas Mihály.

A  66. sz. k é r d é s r e .  Valóban nagybaj  az, ha egy egyház- 
községben olyan különczködő, a társadalmi viszonyokkal megha- 
sonlott úri ember van, ki még hozzá a tudomány mezején meg
lehetős szép ismerettel rendelkezik. Fájdalom! ilyféle úri embe
rekkel többször találkozunk az életben, bár a kiket a mi józan 
észszel biró magyar ref. népünk megvet, s bizarre állításaikon 
jóizűt mosolyog.

Még nagyobb baj volna azonban, ha az ilyen eltévedt, meg- 
tántorodott tagjait az anyaszentegyháznak minden vallásos szer
tartás nélkül hagynók eltemetni. Ily  eset nagy megbotránkozást



szülne az egyház kebelében, s kellemetlenül zavarná meg a hivek 
vallásos érzületét.

Nézetem szerint különben a kérdésben levő , különcz ideáival 
mentegetődző úri emberhez az anyaszentegyház méltó jogot is 
formálhat. Ő ugyanis minden „positiv hitfelekezeti rendszeren 
kivül álló álláspontot" foglal el, mégis unitáriusnak vallja magát. 
A  miből az következik, hogy ő nincs tisztában nemcsak a vallá
sos dolgokkal, hanem saját gondolataival sem. Miután azon hit- 
felekezetből, melyben született, törvényes úton ki nem tért, 
tehát más hitfelekezet kebelébe sem lett befogadva: ő ma is 
tagja a ref. egyháznak, s mint ilyen az azzal járó jogokat és 
kötelességeket viselni tartozik. Ha meghal, egész joggal temet
hető el a ref. egyház szertartása szerint.

Hogy aztán az ilyen felett mit beszéljen a lelkész, az sok 
részben saját egyéni tapintatától függ. Hatásosan beszélhet p. o. 
egy olyan elhunytról, kit meghányt-vetett az élet a maga kegyet
lensége szerint. Csereháti.

A  66. sz. k é r d é s r e .  Vallástagadó — istentagadó! Ha az 
ilyen meghal, rendesen „meghagyja", hogy hogyan temessék, 
természetes, hogy az ilyen „meghagyás“-ban az a nevezetes: „se 
pap, se tanitó", — hanem „Vess rám egy-két kapa f ö l de t . . . . "  
Az ilyen nyilvánvaló „meghagyás"-nál „tiszteletben kell tartani 
a haldokló utolsó akaratát . . . "  és én csakugyan úgy venném 
fel az egész dolgot, mintha nem is tudtam volna, nem is tudnék 
róla. Ha pedig ilyen irásbeli vagy más rendes „meghagyás" 
nincs, vagy pedig az illető felek daczára a „ meghagyás“-nak be
kopogtatnak a lelkésznél, hogy az „ ő  kértük és kedvökért" mégis 
csak végezze a temetési szertartást. — Szentilonai tiszttársunk a 
legbátrabban elfogadhatja (hiszen nemcsak a holtakkal, hanem az 
élőkkel is van dolgunk!) és körülbelül úgy szónokolhatna: „Ne
héz volna e koporsó felett a vallásos szertartást végeznem, ha 
mint biró volna hivatásunk a halottak felett fellépnünk és nem 
emlékezni idvezitőnk azon szavaira: Ján. ev. 8. vers 7. „a ki ti 
közűletek bűn nélkül való, az vessen először követ ő reá“ , ő maga 
pedig, ki bűn nélküli vala, azt mondá: „én is nem kárhoztat
lak téged“ ; nehéz volna feladatom, ha meg nem volna ir v a : zsolt. 
145. vers 9. „jó az úr mindeneknek és az ő irgalmassága minden 
ő teremtett állatin", vers 14. „felemel minden görbedteket", vers 17.
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„igaz az úr minden utaiban és kegyelmes minden dolgaiban" , tehát 
itéletében is mint fentebb láttuk.

Az emberiség eltért egykor tőle s hogy kegyelmét megmu
tathassa, elküldé fiát, hogy az vegye magára a mi terhünket 
stb. Ha valaki eltért tőle, megtagadta vallását, megtagadta iste
nét , mért zárná ki tehát ez az egyeseknél az úr kegyelmét, (ho
gyan léphetnénk fel mi biróként) ? . . . Sőt itt ragyoghat és tűn
hetik fel a legszentebb fényben vallásunk hajnalcsillaga, a Krisz
tusban megjelent isteni kegyelem . . .  és ez tanit meg bennünket 
élőket az Istenben hinni, bizn i, őt szeretni és el nem hagyni, 
ha emberek elhagynak is minket stb.“

És azt hiszem, hogy igy nem vádolhatná Szentilonay tiszt
társunkat saját lelkiismerete, hogy lelkészi és istenszolgai köte
lességének nem felelt volna meg vagy tartózkodásból, vagy dur
vaságból ; de meg a felek és hívek is csak arról beszélhetnének: 
mégis kár úgy tenni, mint halottunk teve életében, hiszen a 
vallás oly megnyugtató stb. . . .  a nélkül, hogy a lelkészt csak 
valamivel is vádolhatnák. — Ez szerintem az Ariadné fonala 
jelen esetben.

Megjegyzem még, hogy azon nyilatkozatából: én unitárius 
vagyok, még nincs semmiféle áttérés bizonyitva, és nekem úgy 
tetszik, hogy az öreg úr az „unitárius“ fogalommal sem volt a 
legjobban tisztában. Döröcskei.

A  66. sz. k é r dés r e .  Szerintem, haja pap felszólittatik szo
morodott sziveket az isteni igével vigasztalni, azt minden feltétel 
nélkül tennie kell; különösen, ha helyben illetékes lelkész nincsen. 
Az adott esetben a kérdéses úri személy pedig unitárius, tehát 
protestáns, és igy  annálinkább. Tekintve pedig pályafutását, az 
esetleg tartandó halotti beszéd sem okozhat nehézséget. Mennyi 
és mily szépet, tanulságosat lehet itt elmondani a nélkül, hogy 
vagy lelkiismeretünk ellen vétenénk, vagy valami sértőt vegyi
tenénk a szónoklatba; mert mi élők a halottaknak bírái nem 
vagyunk. Ez jelesül történhetik akkor, ha ezen pályafutás utolsó 
részére szeretnők fektetni a fősulyt. Szerény nézetem folytán —  
távol attól, mintha útbaigazitóképen vágyódnám fellépni — venni 
lehetne szövegül Példab. 14. r. 12. versét, kapcsolatba hozván 
azt Példab. 16. r. 9. versével; vagy ezt összeköttetésbe tevén 
Példab. 16. r. 25. versével. — Én,  hasonló esetben, ebből eme 
thémát alkalmaztam: „Isten keze alól nem menekülhetünk" , kiemel-
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vén, hogy az ember ezen menekülést néha megkisérli: nem azért 
mert Istenben nem hisz, nem biz ik , de igen gyakran azért, mert 
számtalan csalódásainak rohama gyermeki hitét és bizalmát 
Istenben megingatták. E tévútra terelve az emberiség iránti bizal
mát is elveszti; embertársaiban ellenségeket lá t ; a társadalmi 
élet viszonyaiban merő igazságtalanságot; álmodik, hogy mene
kült a világból, menekült Isten keze al ó l . . . .  Mily vigasztaló 
tehát, hogy a jóságos Isten egy biztosan hozzá, az irgalmas 
mennyei atyához, vezetóutat nyitva tartja az elkeseredett, tévedő 
földi vándor számára; mert ha itt meg nem pihenhettünk, ott 
mennyei atyánk kebelén édes pihenés vár reánk. Végre kértem a 
hátramaradottakat, ne lennének kishitűek soha, mert csak az érzi 
magát elhagyatottnak, ki Istenét elhagyja; pedig ez gondosko
dik emberi gyermekeiről stb. Bierbrunner Gusztáv.

B) Kérdés.
67. „A  k a l v i n i s t a  t e m e t é s e k  és a „F u n e b r " és m ég 

v a la m i".
Ha valahol és valamiben, úgy a kálvinista temetésekben 

lesz maholnap a legnagyobb zűrzavar. Hogy ez minél nagyobb 
legyen, a fővárosi temetést rendező társulat, a „funebr" is siet 
hozzájárulni. Ez a jó  üzérkedő egylet természetesen, hogy annál 
nagyobb jövedelme legyen, a kálvinista halottak mellett is meg- 
gyujtatja a v i a s z g y e r t y á k a t ;  nekünk pedig elég az ö r ö k 
v i l á g o s s á g  és nem kell halottaink mellett gyertyafény! íg y  
tett a nevezett társulat Kecskeméten K i s s  Miklós főispán és, a 
baranyai k u r á t o r  koporsójánál és T ó t h  Kálmán költő ravatala 
mellett. Kérdem: kinek az engedelméből? És vajjon szabad-e a 
mi temetési szertartásainkat egy üzérkedő társulatnak vagy bár
kinek is eredeti alakjából kiforgatni? — Zsinat, ha leszesz: itt 
is vár reád egy kis teendő!

Ugyancsak kérdem: megengedhető-e, hogy kálvinista halot
taink felett szinházak, vagy más nyilvános épületek előtt világi 
szónokok szónokolgassanak és mondjanak olyan formákat: „hogy 
ha van a halál álma után még valami: légy boldog o tt !" stb.? 
Szép lesz valóban, ha az efféle bucsúzó szónokok ilyen formán 
fognak majd beszélni halottaink fölött: „nincs mennyország, nincs 
pokol, nincs halhatatlanság!" stb. Egy ex pap.


