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Hangok a koporsónál.
Öreg halott felett.

Jelige: Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba !
Zsoltár 116: 7. v.

I .

Szivárvány e földi boldogságunk , 
Mely tünik ha közelget halálunk. 
Rózsapálya az élet nekünk ,
Tövist terem, hogyha öregszünk.
S ha átéltük szebb öröminket,
Mi maraszt itt többé bennünket ? . . 
Ha ekkor ér véget életünk ,
A  sirba mi nyugton térhetünk , — 
Csendes lehet ekkor halálunk,
Mert a sirban békét találunk.

H.

Ha munkánk után jön el halálunk , 
Könnyű leend majd ismét megválnunk, 
Sirba nem visszük élet-terhünket; 
Kipihenjük ott fáradt testünket.
Itt munkánk bére úgy is fájdalom ,
Ott a sirban lesz csendes nyugalom. 
Éltünk nagy része úgy is izzadás ,
A  sirban vár béke s feltámadás.

a



454

III.
Ha életünk szebb részét leéljük ,
S boldog napot többé nem reménylünk ;
Ha a jövendő csak bút hoz reánk ,
Melytől panaszra fakad szivünk , szánk ;
S nem várhatunk m ást, mint k ín t , szenvedést, 
Érdeminkért felejtést, megvetést:
Óh ! akkor Uram hozd el halálunk ,
Mert a sirban mi nyugtot találunk;
Alomra vár ott puha nyoszolyánk ,
Nem jön fájdalom s szenvedés reánk !

H o r v á t h  J á n o s ,
nagy-rákosi ref. lelkész.

A  z s i n a t  e l ő t t .
(Folytatás.)

A  reform. egyház erkölcsi és anyagi helyzetének javitására, 
emelésére igen sokat tehetne a világi elem. Vannak nekünk 
mágnásaink, grófjaink, báróink, gazdag földesuraink, kereske
dőink , kiknek nem kerülne megeröltetésükbe az egyház és papság 
jóllétén egyet lenditeni. Hanem hát — tisztelet az egyes-egyes 
kimagasló alakoknak — világi uraink meglehetősen közönyösek , 
hidegek egyházunk irányában s úgy látszik, kedvük telik abban, 
ha a papság anyagilag szegény, erkölcsileg pedig a populé alá
rendeltje. Lenéznek bennünket s nagy kegynek tartják , ha néha- 
néha asztalukhoz méltatnak s mellettünk mindig nagy előnyt adnak 
a r. cath. papnak, mert hát az finom modorával, világban jár
tasságával —  felettünk truncusok felett —  magasan, óriási ma
gasan áll. Azt azonban a fényes urak elfeledik, hogy mint 
fennebb is mondám, szögletességünk, modorosságunk nyomasztó 
anyagi és erkölcsi helyzetünk elodázhatatlan következménye. 
Más a helyzete a cath. papnak. Az anyagilag nem nélkülöz, 
erkölcsileg független a tömegtől. A  cath. ember —  bármint affec- 
tálja is az ellenkezőt —  tagadhatatlanul hű és buzgó vallásához. 
Mennyire beszélték 1870-ben, hogy ha az infallibilitás dogmája 
ki lesz mondva, tömeges áttérések fognak történni! Azt hiszem,
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hogy az e miatt áttértek összeszámlálására elégséges volna a 
pápuák számvetési tudománya. A  cath. úr nem kiméli az áldo
zatot, hogy egyházát, papjait erkölcsileg és anyagilag emelje. 
Megnyitja erszényét, fundácziókat tesz parochiákra, iskolákra , 
egyletekre. Papjait megtiszteli, megbecsüli s midőn falusi birtokán 
időz, a helybeli, valamint a környékbeli plebánusok elmaradhatlan 
társalgói a családnak s állandó tagjai a fényes főúri társaságnak. 
A  cath. úr papjai állását tiszteletreméltónak tekinti s nem restelli, 
hogy gyermeke felvegye a reverendát s pappá legyen. HányÍ      főúri nevet találunk a cath. clerus soraiban !

Nálunk egészen másként van ! Nincs buzgóság se szellemi, 
se anyagi tekintetben. Nem áldoznak nagyjaink s kicsinyük a 
prot. papi h ivatalt! Avvagy nem úgy van-e ? Kérdem kikből

!   lesznek a prot. papok ? Pap-, tanitó-, iparos- és parasztfiúkból. 
Van-e, volt-e a protestáns egyházban csak egyetlen gróf, báró, 
nagybirtokos, ki fiát papi pályára nevelte volna ? Ha irtóznak a 
prot. egyház szegény parochiáitól, bárdolatlan papjaitól, miért 
nem adnak ennek a szegény küzdő egyháznak fén yt, vagyont, 
nevet ? ! ? . . . .  Ha csak egytizedrészt adnának is az egyháznak 
abból, a mi olyan könnyen elmegy pezsgőre, kártyára, szép 
lóra, szép asszonyra, tivornyára, de sok veszni indult egyház 
támadna új életre, de sok szegény papárva, papözvegy sorsa 
megkönnyülne s ha tehetősbjeink nem szégyenelnének a papi 
pályára lépni, de sok szép tehetség működhetnék áldásosán, mely 
most a nagy világ eszeveszett hajszájában, az élvezetek, gyö
nyörök mámoritó tengerében elvész, elzüllik, a nélkül, hogy 
egyéb nyomot hagyna maga után , mint nevet a matrikulában, s 
váltót a zsidó kezében.

A  cath. főurak, tehetős, nagy nevű családok egy része , 
midőn fiát pappá neveli, kétségkívül speculatióból is teszi azt. 
Nyomasztó anyagi viszonyok közé jő  a család; tehát közűle egy 
resignálja magát, hogy nem nősül meg, hanem a papi rendbe 
lépve, oly állásba emelkedik, mely képessé tegye őt vagyont 
szerezni, s ez által családját régi fényére visszaemelni A  protes
táns úr erre nem számíthat. Nagyon természetesen, mert a 
protestáns egyház nem rendelkezik százezreket jövedelmező püs
pökségekkel , érsekségekkel. De hát a mit némely cath. úr szá
mításból tett, tegye meg azt a protestáns úr buzgóságból, vallása 
iránti lángoló szeretetből. Fényes nevű, gazdag úrból lehetne

a*



456

tekintélyes pap; vagy ha épen gazdagsággal nem birna is : neve, 
összeköttetései sokat nyomnának a latban. A  nép látva azt, hogy 
a prot. papi hivatal olyan , melyet nem szégyenei viselni az elő
kelő családból származott nagy nevű ember, mindjárt nagyobb 
tisztelettel viseltetnék a papi rend s egyháza iránt. Azután meg: 
szegényebb úrnak tisztességes kenyeret adna a papi hivatal, s 
nem lenne kénytelen a rokoncsaládok nyakán élősködni.

Egyházunkat erkölcsileg, anyagilag emelni, tekintélyessé 
tenni, ércznél maradandóbb emlék lenne a hatalmasok részére !

Tovább menve az orvosszerek keverésében, szükségesnek 
látnám az e g y h á z a k  c s o p o r t o s i t á s á t ,  ámbár én részemről 
őszintén megvallom, hogy ennek nem vagyok valami nagy ba
rátja. A  nyájat hamar megrohanják a farkasok, ha a pásztor 
nincs folyvást közötte. Az volna hát a legüdvösebb, ha még a 
legkisebb egyház is külön pappal birna. De hát ha ez nem lehet, 
ha igy  papjaink egy része tovább is nyomorra lesz kárhoztatva: 
ám legyen, csoportositsuk az egyházakat; többnek legyen egy 
papja, az tartson aztán káplánt, vagy káplánokat, hogy az ige 
hirdettessék s a jó  rend folytonosan fenntartassék mindenütt. A  
csoportosításnál az általános elveket állapítsa meg a zsinat, a 
módozatokat az egyházkerületek, egyetértve az egyházmegyékkel, 
mert itt a helyi viszonyok főkép figyelembe veendők.

Én részemről igy képzelem magamnak a dolgot. Yan egy 
csoportban három egyház : A , B , C. Ezek közöl A  egyház leg
népesebb, legjövedelmezőbb; papjának, tanitójának tud adni tisz
tességes fizetést s a folyó szükségleteket fedezni képes. B , C 
egyházak már szegények, pap, mester alig élhetnek s az egyház 
alig teng napról-napra. Lenne tehát A  egyházban a pap ; a B , 
C egyházakban pedig —  külön-külön mindegyikben —  egyesíteni 
kellene a papi és tanitói conventiót, ezekből bizonyos részt le
vonni az A-i egyház papjának káplántartásra; a többi tisztességes 
fizetést nyujtana mindegyik filia kántor-tanitójának. A  filiákat 
vasár- és ünnepnaponként sorba venné a káplán, illetőleg maga a 
rendes pap, mely esetben a káplán otthon fungálna. Igy  a filiává 
degradált gyülekezetek minden másod-, vagy legrosszabb esetben 
hamadvasárnapon felavatott paptól hallanák az Isten igéjét, minden 
sátorosünnepen otthon részesülnének az úrvacsorában. Kisdedeiket 
megkereszteltethetnék helyben, új házasaik összekelhetnének, halott
jaikat , ha kivánnák, pap temetné el. A  hol a terhek el viselhetők, ott
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hagyatnának m eg, a hol nem, ott szállíttatnának lejebb és esetleg 
a szegény filiák az egyházkerület pénztárából segélyeztetnének.

Ez azonban csak egyéni vélemény; lehet itt többféle módo
zatokat megállapitani.

Helyén levőnek tartanám, ha a zsinat elvben kimondaná 
ohaját, hogy az ágostai testvérfelekezettel köttetnék oly egyez
mény , mely szerint o tt , hol mindkét prot. felekezet bir anyagyü
lekezettel , de mindkettő tengődik : a két gyülekezet egyesittessék 
e g y  egyesült protestans gyülekezetté. Azt pedig, ha itt, vagy 
amott egyik felekezet a másikat magába olvasztaná, testvéri 
szemmel kellene elnézni s „hanc veniam dare petereque vicissim." 
Az egyezmény pontjainak részletes körülirása e g y , mindkét prot. 
felekezet zsinata vagy egyetemes conventje által kiküldendő bi
zottság teendője lenne.

Harmadszor : Mondja ki a zsinat, hogy minden egyház — 
kivétel nélkül — tegyen félre jövedelméből évenként egy bizonyos 
összeget akként, hogy ahhoz 50 , vagy 100 évig ne lehessen 
nyuln i, hanem az folyvást szaporitson. Ezt persze nagyon ne
hezen lehetne megértetni, megkedveltetni a néppel, mely csak a 
mára szokott gondolni s nem igen van érzéke ahhoz, mily szép 
és magasztos dolog az utódok boldogságát munkálni. F é l, — vagy 
egy egész század az egyénnél számításba nem jöhet, de igenis 
számitásba jő  az egyháznál. Az emberi élet 70— 80 é v , az 
egyház élete, legalább emberi számitás szerént, századokra megy. 
Ha egy 1000— 1200 lélekből álló egyház évenként 50— 100 forintot 
tőkésit, 100 év mulva csak 5% mellett is oly tekintélyes va
gyonnal fog rendelkezni, melynek kamatai fedezendik szükség
leteit. Igy  még azon boldog állapot is bekövetkezik, midőn az 
egyház tagjainak nem kellend semminemű egyházi adót, stólát 
fizetniök. A  látogató esperesnek, vagy az egyházmegyei számve
vőszéknek legyen aztán kötelessége az igy tőkésitett pénzek 
feletti főfelügyelet. Nagyban fogja emelni a nép bizalmát, szere- 
tetét az egyházi felsőbbség iránt, ha látja, hogy annak az egyes 
egyházak közvetlen javára is van gondja és nemcsak az egyház
megyék , egyházkerületek, főiskolák stb. érdekében exequal.

Nem vagyok pénzember; nem terjeszkedem ki a részletekre, 
tegyék ezt azok, a kik e téren jártasok; én csak általánosságban 
beszélek, úgy a mint meggyőződésem szerént a felhozottakkal 
segithetni vélnék szegénységünkön.
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Negyedszer: Itt volna a domestica kérdése. Jó volna,
csakhogy............. csakhogy új adó ez megint! Az új adótól
pedig úgy fél népünk, mint az égő tűztől s pár krajczárnyi adó 
is akár főre, akár vagyonra kivetve idegenkedést szül az egyház 
irányában. Meg aztán a behajtással mennyi temérdek b a j, kelle
metlenség lesz összekötve. „Birtok- vagy lélekszámszerénti kiro
vással nem lesz közpénztárunk“ —  mondja Czelder Márton a do- 
mesticáról irt röpiratában —  s én részemről egyetértek vele. A 
dunamelléki egyházkerületben divó úgynevezett pengőkrajczáros 
főiskolai adó már csak csekély, alig számbavehető valami s mégis 
legalább azon a vidéken, a hol én lakom, semmivel sincs annyi 
bajunk, mint evvel. Ismerek egyházat, a hol már ezt nem is 
merik a néptől kérni, hanem fizetik az egyház pénztárából. A  
nép zúgolódva mondja, hogy fizesse a z , a ki fiát papnak, tani
tónak stb. neveli. Saját magamon történt meg, hogy midőn egy 
perlekedő egyházban deputatus lévén, akként akartam kapaczi- 
tálni az atyafiakat, h o g y : „lássák kigyelmetek! Kegyelmeteknek 
szükségük van papra, tanitóra, s ez a pénz azoknak a professo- 
roknak a fizetésébe m egy, a kik papokat, tanítókat nevelnek" , 
ezt a feleletet nyertem: „Ugy ám édes Tisztelendő U ram ! 
Csakhogy azokban a nagy uskolákban nevelik számunkra a . . . .  
(az olvasó találékonyságára bizom, hogy kiket) is, a kik aztán 
a mi pénzünkön tanulják k i , hogy hogyan kell bennünket 
megnyúz n i!“

Egyébként: ha már csakugyan kirovás útján akarnánk életbe 
léptetni a domesticát: a kirovás ne lélekszám, hanem birtok 
szerént történjék ; mert nálunk a lélekszámra vetni ki bármely 
adót: nagy igazságtalanság !

A  magyar földművesosztálynál egy-egy családban alig van több 
e g y , két gyermeknél. Gondoskodnak róla , hogy több ne szülessék , 
mert hisz ekkor a birtokot több részre kell osztani. Csak a szegény 
cseléd, napszámos, tengődő kézműves, általán véve a proletár 
nép szapora; itt van egy háznál hét-nyolcz gyermek. Már m ost, 
ha bármely terhet rovunk is ki lélekszám szerint a népre, ebből 
a legnagyobb súly a szegénység vállaira nehezül, a mi nagyon 
természetes, hogy igazságtalan dolog.

Hát vajjon adakozás útján mire mennénk ? Bizony mondom, 
hogy nem sokra, ha a köznépre támaszkodunk! Nem örömest 
adakozik ez a mi kálvinista köznépünk; nagyon önző, nagyon
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kapzsi fukar; fásult a szive, jég a kebele. Ezzel nem azt mondom , 
hogy ne serkentsük adakozásra s a szeretet munkáinak gyakor
lására , sőt inkább ! Kövessünk el mindent, hogy a közönyösség 
álmából felrázzuk, — mert hisz épen a szeretet a keresztyénség 
lényege —  csakhogy ne álmadozzunk arról, hogy a köznép buz- 
gósága megteremti a domestikát, s helyre hozza anyagi bajainkat!

Igy van ez uraim! Ne járjunk mi az ideák országában, 
hanem maradjunk a prózai élet göröngyös földén! Ne arról az 
egy pár kurátor-, presbiter-féle emberről itéljük meg a népet, a 
ki ha az egyházkerületi gyűlésre felmegy valami ügyes-bajos do
logban, a papi fejedelmeknél és a világi hatalmasoknál, azt a 
véleményt hagyja maga után, hogy „ez a magyar paraszt milyen 
őszinte, egyenes, becsülettudó, buzgó, vallásos“ , hanem hát 
nézzük meg azt a kurátort, presbitert, meg a többit o t t h o n ,  s 
azután peroráljunk arról, hogy milyen a nép s hogy miként se
g itsünk rajta , hogy el ne vesszen !

Én azt hiszem, hogy ha a domesticánál valamire támasz
kodnunk lehet: az a ref. intelligens osztály. Én azt hiszem, hogy 
az az osztály még nem rettenne vissza attól az áldozattól, a mit 
tőle az egyház java megkivánna. Ennek az osztálynak kellene 
példát mutatni a nép előtt, hogy lássa az a nép, miként az a 
kaputos úri ember buzgó tagja az egyháznak s szivvel, lélekkel 
igyekezik annak javát előmozdítani. (Folyt. köv.)

Áldás és átok.
Egyházi beszéd.

I. Sámuel I. és II. rész;— különösen I :  10, 11, 20, 21, 22, 23, 24.
I I :  11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 27, 30, 31.

Szent könyvünk lapjain, a történeti elbeszélések közt, 
sok oly események és életrajzok vannak elszórva, me
lyeknek olvasása közben öröm és szomorúság, megelé
gedés és kedvetlenség fölváltva kapják meg a szivet, — 
melyeknek tartalmán fölemelő vagy leverő gondolatok 
közt mereng a lélek, — s a melyekben ha komoly és be
ható figyelemmel vizsgálgatjuk, felette sok fontos s tanul
ságteljes igazságot találhatunk.
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Sámuel könyvének megjelölt szakasza ezek közül 
való. Figyelmeteket kimélni kivánva, de a rendelkezé
semre álló idő rövidségére való tekintetből is, csak kis 
részét olvastam föl az egésznek, mely ez órai elmélke
désem alapjául szolgál. De ti olvassátok el oda haza 
eleitől végig az egészet; megérdemli szépségénél, megér
demli tanulságos voltánál fogva a nem is egyszer, de a 
többszöri figyelmes végig olvasást. Az ős hajdankorból 
egy képet tár ez szemünk elé , melynek keretébe a leg
nagyobb ellentétek vannak szori tva, s melynek lapja 
világosan két részre oszlik. Az egyik rész bájoló színek
kel, ragyogó vonásokkal van festve, s öröm és gyönyö
rűséggel merül az ember alakjai szemlélésébe; a másik 
pedig sötét, visszataszitó, melyre elég egy pillanat, s 
kedvetlenül fordul el tőle a néző.

De mi ne forduljunk el, sőt állapodjunk meg e kép 
előtt. Különösen pedig szül ék !  ti ne forduljatok el tőle, 
titeket érdekel az legközelebb, s ti értetek hadd részle
tezzem, és hadd mondjam el, hogy mit ábrázol, mire 
tanit, mire int ?

I .

A mint szemünk a fölállitott képre esik: legelőbb is 
egy három tagból álló családot látunk, melynek tagjait 
vallásos kegyesség jellemzi, arczaikról boldogság sugárzik, 
s fölöttük áldás nyugszik. A család középpontja egy kis
ded gyermek; reménytelenül nyert ajándéka az Urnak, 
kiért éveken át keserves sirások közt könyörög a magta
lan anya, Anna, s kire nézve fogadást tőn, hogy ha 
megnyerendi, teljes életére az Urnak adja át.

Tehát még meg sem született, már határozott jövője 
fölött az érte epedő anyai sz iv . Igy  volt s igy történik ez 
még ma is mindenekkel. Már a születés pillanatában ha
tároznak gyermekeik fölött a szülék; határoz még az is , 
ki semmit sem határoz, a határozás alakja: hogy sem
mit sem határoz. Mert ha már egyszer megvan a viszony 
gyermek és szülő közt: azt elodázni nem lehet, s töltsük 
be kötelességünket, vagy hanyagoljuk el azt: a viszony
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létezésén mit sem változtat, a dolog azért megmarad, 
csak az eredmény lesz különböző eljárásunk szerint. Es 
sok, felette sok függ attól, hogy mint és mit határoztak 
az új világpolgárra nézve a szülék, s bátran mondhatjuk, 
hogy sok emberre nézve már a születés pillanatában dől 
és döntetik el, hogy szerencsés vagy szerencsétlen legyen-e 
élete, jó vagy rosz ember, hasznos polgár, vagy a tár
sadalom terhe legyen-e belőle. Oh, sok gazdagból kol
dussá lettnek már születésekor szőtték szüléik a koldus- 
tarisznyát, sok, a bűn útjára tévedettnek számára már 
születésekor ültették szüléik a bitófát; valamint sok, az 
alacsony sorsból magasra emelkedettnek már születésekor 
tette lábai alá az apa az első lépcsőt, melyről fölebb hágott.

Szerencsés, kinek Isten lelkiismeretes és értelmes 
szülék keze közé tette le sorsát, kinek jövője fölött o k o s  
szülék o ko s a n  határoznak, s a mit határoznak, i d e j é 
be n elkezdve észszerűen és szigorú pontossággal hajtják 
végre. Olvassátok meg atyámfiai! a szent leczkét meg
előző részt, sok anya, sok szülő intést, oktatást vehet 
Annától, ki, mig az anyai öröm meg volt tagadva tőle, 
évenkint megtette a fárasztó útat Rómából Silóba, az 
Urnak templomába, fölvitte ajándékát, elsirta könnyeit, 
elzokogta panaszát; minekutánna pedig méhébe fogadott, 
magát bocsátá a szent útra a szerető és gyengéd férjet, 
Elkanát, ő pedig „nem méné el,  hanem azt  m o n d á  
az ő f é r j é n e k :  e l h a l a sz t óm  a fö l  menést . "  Intés, 
tanúság, hogy a szüléknek gyermekeik iránti kötelessége 
már azon perczben veszi kezdetét, midőn a nő lelkében 
fölmerül az anyává létei sejtelme. Az apa e k k o r  m é g  
csak közvetve teljesitheti kötelességét szerelmének záloga 
iránt, miután ő hozzá legközelebb áll a feleség — a l e 
e n d ő  anya ,  ki iránt ő ezentúl kétszeresen gyengéd ki- 
méletességgel, ovatos figyelemmel, és szeretetteljes szelid 
bánásmóddal tartozik viseltetni. Oh mily szépen hangzik 
Elkana ajkáról a felelet, mennyi gyengédség, mennyi 
szeretet nyilatkozik a szavakban, melyeket az otthon ma
radni kivánó Annának mondott: „ c s e l e k e d j é l  ú g y  a 
mint  n e k ed  t etsz ik ,  m a r a d j  i t thon,  c s a k h o g y  az 
Ur  tel j  esi tse meg  az ő beszédét . "  Évezredek óta
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hideg földben porlad, ki e szavakat mondta, de szavai
nak melegségét ma is érezhetjük, s vajjha különösen érez
nék azok, kik anyává leendő feleik iránt legáldottabb 
állapotjukban sem tudnak, sem akarnak kiméletesek lenni. 
Szivtelenek! tekintsetek vissza Elkanára s kövessétek az 
ő példáját; nemcsak a házastársi szeretet s kötelesség
érzet, hanem az emberiség is ezt kivánja tőletek. De 
másfelől egy a n y á v á  l e e nd ő  nő se feledje, hogy ő ama 
percztől kezdve ket tős  l ény ;  a mit magával tesz, teszi 
azt egyszersmind ama teremtménynyel, kinek ő létet, s 
ebben boldog vagy boldogtalan életet fog adni, még pedig 
a kinek boldogsága vagy boldogtalansága nem egyedül 
későbbi, világi életmódjától, hanem egyszersmind egykori 
méhbeli állapotának minőségétől is függ. Szükség tehát, 
hogy ovakodjék minden túlságtól, s féltékenyen őrizze 
egészségét, mert eg és zs ég e s  ép gy ermek csak egész 
s ég es  a n y á t ó l  születhet ik.

Más alakot és határozottabb irányt vesz a szülői 
kötelesség a gyermek születésével. Minden teremtett álla
tok közt az ember az , ki mind testi mind szellemi tekin
tetben leginkább magára van hagyatva a létei kezdetén. 
Alig hogy világra jőnek egyéb állatok: létüket fenn is 
tudják tartani. A méh- és hangyasereg minden egyes 
tagja öszhangzólag munkálja a közjót, s a nélkül, hogy 
valaha oktatást nyert volna, csupa természeti ösztönből 
szorgalmas és rendtartó. Ezek tehát — ha szabad mon
dani — tudományukat, melyre az életben szükségük van, 
magukkal hozzák a világra, s igy létük kezdetétől fogva 
mind végig azok, miknek lenniük kell. Nem igy az ember. 
Gyámoltalanul köszönt be a világba, tápláltatása s mi- 
velődése tekintetében teljesen környezetétől függ. A gyer
mek , a mint lenni kezdett, meg is szűnnék élni ápoló, 
tápláló kezek segélye nélkül; s a létei kezdetén való e 
tehetetlenség mutatja ki a szülői kötelesség irányát. 
Napok, hetek telnek el, mig egy futó, egy angyali mo
soly ül a gyermek ajkaira, s hirül adja az anyának, 
hogy gyermeke eszmélni kezd; addig pedig csak a test 
él, s fejlődik, erősödik. É p e n ezért a szülői legfőbb 
figyelemnek is a gyermek testére kell mindenekelőtt irá-
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nyuln i, és nagy gonddal oda hatni, hogy az alkalmas 
lakhelyévé legyen a felgyúló léleknek, mert csak ép 
tes tben l a k o z i k  ép lélek.  S itt ismét lehetetlen tisz
telettel nem tekintenünk vissza a hű anya, Annára, ki 
„szoptatá az ő g y e r m e k é t ,  mig e l k e l l e t é k  v á 
lasztani " ,  s egyszersmind panaszosan föl nem sóhajta
nunk, midőn látjuk, hogy oly sokan i d e g e n  k e b e l  
ne dv é re  szoritják szerelmük gyümölcsét. A természet 
első kivánata, első szüksége az anya i  tej ,  és semmi, 
és senki nem pótolhatja teljesen az édes anyai kebelnek 
melegét. Árva gyermek az, kit a szépségére féltékeny 
szivtelen anyának hiúsága dajka-tejre szorit, ki születése 
után tüstént idegen forrásból szivja táplálékát, de egy
szersmind nagy elvetemedettség és a természet megtaga
dása kell ahoz, hogy valaki — ha egészségi fontos okok 
nem tanácsolják, ha mostoha körülmények nem paran
csolják —  lemondjon az édesanyai szent nevezetről, és 
letépve szivéről a vérével táplált magzatot, idegen kebelre, 
hideg karok közé dobja táplálás és fölnevelés végett. 
Lelketlenek! miért szültetek annyi kin és fájdalom közt, 
ha nem tudtok, ha nem akartok anyák lenni, s hogy 
meritek viselni e szép, e szent nevet, ha nem iparkodtok 
megérdemelni?! Ki az é d e s a n y a  nevet méltó joggal 
akarja viselni: az saját gyermeke iránt nem lehet, s nem 
lesz soha mostoha; az nem vonhatja s nem is vonja ki 
magát az édesen boldogitó kötelesség terhe a lól, hogy 
legyen gyermekének gyámoltalanságában hű d a j k á j a ,  
s tovább, a mint szemeiben az értelem világa ragyogni 
kezd, legyen annak n e v e l ő j e ,  tanitója.  Igen! a mint 
az értelem világa fölragyog, mert korán el lehet, sőt 
koi’án el kell kezdeni a gyermek nevelését, hogy a szó 
teljes értelmében ember legyen belőle. Nem mondom én 
ezzel azt, mintha a nevelés mindent tehetne , nem tulaj
donitok én annak csodatevő erőt. Meggyőződésem szerint, 
minden lelki-testi tulajdonaival együtt születik az ember 
a világra; egyénisége l é n y e g é t  magával hozza, s ahoz 
a ráváró élet nem adhat semmit, s el sem vehet abból 
semmit. De a f o r m á t ,  az a l a ko t ,  melyben a lényeg 
nyilatkozik, egészen a nevelés s az életviszonyok adják
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meg. S e forma a társadalmi életben igen sok, csaknem 
minden. Hogy csak egy-két embert is lényegében meg
ismerjünk, arra alig veszünk időt s fáradságot, de alig is 
volnánk képesek; környezetünk legtöbbjénél megelégszünk 
a külalakkal, s a szerint alkalmazzuk vagy vetjük el őket. 
S igy a forma kérdése határoz egész életünk szerencséje 
fölött, s szerencse, hogy a formát — melyben a lényeg 
nyilvánul — képezni lehet, s e képzés a legerősebben és 
hatásosabban a családi nevelés által történik. „A nevelés 
pedig a bölcsőnél kezdődik; az anyatejjel kell a szülött
nek beszivnia a kifejlődés , idomulás ama finom elemeit, 
melyek a leendő alak magasságára, szépsége, jelleme és 
szinezetére hathatósan és döntőleg folynak be. Ritkán, 
vagy a sors izzó tüzének legmagasb hévfokán veszti el 
szinét a jellemnek itt nyert zománcza; a csorbát, tévesz
tés nyomait pedig, mint a disztelenitő anyajegyet az ar- 
czon, holtig hordja az ember." Tompa hal. b. 93. 1. 
Igen! a szülői nevelés mélyen benyúlik későbbi életünkbe, 
kivált ha hosszabb időtartamot vehet igénybe.

Azonban Sámuel nem maradhat örökké anyja oldala 
mellett, végzete hajtja, hogy oda hagyja az apai hajlékot, 
s oda hagyja Rómát. Anyja fogadást tőn, a fogadásnak 
állani kell, s „a g y e r m e k  s zo l g á l  vala  az U r n ak 
É li pap előtt S i l ó b an.“ Épen igy évek multával min
denkire bekövetkezik amaz időpont, mikor már a szülék 
nem gyakorolhatnak tovább kizárólagos befolyást a je l
lemképzésre, midőn a szülői természetszerű nevelés helyébe 
az iskolai müvészetszerű neveltetés lép, kisérve barátink s 
társaink társaságától. Ekkor már a jellemképzést a példa 
hatályos befolyása veszi át. Az ember már természeténél 
fogva utánzó, s mindenkire kisebb-nagyobb benyomással 
van az őt környezőknek beszéde, modora, eljárása, sőt 
még gondolkozásmódja is. Lelkünk önkénytelenül szívja 
be úgy a bűnt, mint az erényt, ahozképest, a mint jó 
vagy rosz társaságban forgolódunk.

Szerencsés gyermek, ki folyvást jó , értelmes és mi- 
velt emberek társaságában lehet. A magunknál jobb, 
tanultabb és tapasztaltabb egyének társasága kisebb- 
nagyobb mértékben buzditólag s erősitőleg hat ránk, s
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példaadása a legértékesebb befolyást gyakorolja jellem- 
képzésünkre.

Ellenben, ki romlott egyének társaságába került s 
hosszabb ideig forgolódik köztük: jelleme okvetlenül el- 
aljasodik. Ritka kivétel a gyermek Sámuel, kit bár go
nosz példák vettek is körül, bár helytelen, erkölcstelen 
magaviselet, kigúnyolása annak a mi szent, szemérmetlen 
kaczérkodás a bűnökkel, melyek előtt az erény pirulni 
kénytelen —  újultak is meg naponkint szemei előtt: de 
azért őt nem szédité meg a rosz példa, hanem megőrzé 
szive — lelke tisztaságát, s „ szo l gá l t  az U r n a k, g y e r 
mek l evén . “ De aztán a Sámuelhez hasonló kivételek 
ha szerencsésen kiállták a tűzpróbát, az ilyenekből válnak 
a haza oszlopai, a nemzet diszei, a társaság leghasznosb 
tagjai; az ily gyermekekben áldatnak meg a szülék. Mél
tók az áldásra szülék mint gyermekek.

Áldás egésziti ki a képet is, melyet eddig részlete- 
zék. Ott látjuk a kegyes család mellett az Urnak emberét, 
ki áldólag terjeszti ki karjait felettük, s ott van az Ur, 
ki áldását adja a jó gyermekre, áldását a szülékre.

II.

És most már forditsuk szemeinket a kép másik ol
dalára. Ez is három tagból álló családot mutat, de ennek 
tagjait nem jellemzi vallásosság, kegyesség, hanem bűn 
és fertelem, s nem is áldás nyugszik, hanem átok nehezül 
rájuk.

Az előtérben az öreg főpap Éli áll , ki saját személyét 
illetőleg jó ember, jó hivatalnok lehete: de mint atya 
gyenge, vak, és sokat elnéző, mint rendesen lenni szok
tak az öreg szülék. Gyermekei: Hofni és Fineas nyilvá
nosan vétkeztetik az Urnak népét: de ő nem látja. R osz 
hirük elterjedt mindenfelé s elfajultságukról beszél az 
egész Izrael: de ő nem tud semmit. Másoktól kell min
dent meghallania, és midőn meghallja mindazokat, me
lyeket fiai az egész Izraellel cselekedtek, a helyett hogy 
a nyilvános gonoszságot mint főpap és biró Mózes törvé
nyei szerint nyilvánosan büntetné, megelégszik gyengéd
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figyelmeztetéssel. Igen! mig a jámbor Annát, ki az Ur 
háza pitvarában könyörg vala szive keserűségében , élesen 
s méltatlanul támadja meg: „ v aj j o n  m e d d i g  része- 
g e s k e d e l ?  h a g y j  b éké t  a b o r i t a l n a k " :  addig gyer
mekeit, kik fertelmesen s gonoszul vétkeztek „az U r 
előtt ,  mert  mia tt uk  az e mb erek  m e g u t á l j á k  vala  
az U r n ak á l d o z a t j át", szeliden kéri: „ ha l l om én 
a ti g o n o s z  c s e l e k e d e t e i t e k e t  mind az e g ész  
n é p t ő l ,  ne m i v e l j é t e k  ezt j ó  f ia im,  mert  nem 
j ó  hir  az,  me ly et  ha l l ok ,  h o g y  az Ur népét  vét- 
keztet i tek. "  Mig ott, hol épen nem volt rá szükség, 
az idegen ártatlanság előtt, mint biró és főpap, szigorú
sággal lép föl : addig családja vétkével szemben leszáll 
birói székéből, s mint atya jelenik meg, még pedig gyáva, 
törpe alakban, ki nem lát bűnt, csak ifjúi könnyelműsé
get, s épen ezért nem is büntet, hanem kényeztet s bűn
ben erősit.

Szánandó vakság, szánandó gyengeség! de ne 
dobjunk követ a vén Élire; — ne! hiszen kisebb-nagyobb 
mértékben minden szüle vak és gyenge. Nézzünk szét 
az életben: hány apát látunk, ki mint elöljáró szi
gorú és erélyes s otthon gyenge és akaratnélküli, mint 
hivatalnok pontos és szorgalmas , s gyermekei körül 
hanyag és figyelmetlen ; mint gazda szemes és rendszerető, 
s családi körében vak és mindent elnéző. Általában pedig 
Eli idejétől korunkig egy nagy, egy mélyre ható nyava
lyát látunk áthúzódni a gyermeknevelés terén: az e lké-  
nyeztetést .  Gyengeségnek nevezném, ha a legnagyobb 
szülői bűn nem volna, melynek büntetése a mily elma- 
radhatlan, épen oly iszonyú, s a mely bűn ellen küz
deni annál nehezebb, mert az erény színét viseli magán. 
Hisz minden szülő, ki gyermekét kényezteti, azt hiteti 
el magával, hogy szereti gyermekét, talán jobban, mint 
mások , s vajjon vétek-e szeretni ? De soha szebb színű 
hazugságba nem bújt emberi gyarlóság. Nem igaz, hogy 
a kényeztető szüle gyermekét szereti; önmagát szereti és 
senki mást; saját kedvtelését űzi gyermekeiben, saját 
kényelmére nem tagad meg tőle semmit s enged meg 
neki mindent. Ki gyermekét tudja szeretni nem ezen
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állati érzelemmel, hanem értelemmel, ki tudja szeretni azt 
annak jövendőjében, s ezért a jövendőjére kész és bátor- 
pillanatnyi szenvedést szerezni magának is, gyermekének 
is : az szereti igazán gyermekét, s a ki igy szereti, felette 
sok kellemetlenséget és boszúságot hárit el jövőre nézve 
mind a gyermektől s általa önmagától, mind másoktól. 
Ne me s  c z é l ú  f á r a d o z á s a  t ehá t  maga után h o z z a  
t ermészet es  j ut a lmát .  Ellenben felette tévednek mind
azok , kik azt hiszik, hogy gyermekeiket akkor szeretik 
igazán , ha mindent elnéznek , mindent meg- és elengednek , 
ha őket, midőn szükséges, szigorúan nem fenyitik, s 
l e g y e n  m e g g y ő z ő d v e  mi nd e n  szüle,  h o g y  b i z t o 
sabban és r e n d s z e r e s e b b e n  nem tehet i  b o l 
d o g t a l an ná  g y e r m e k é t  az é letben,  m i n t h a  e l k é 
n y e z t e t i .  Pedig e szülői tévedés csaknem általános; 
osztozik benne a szegény gunyhó lakója a fényes palota 
urával. Nemcsak, hanem a g y e r m e k e k  e l k é n y e z t e -  
tését  a sz ü l é kt ő l  átvet te  a tá rsa da lom is, s bizonyos 
fokig belevitte az életbe. Nincs oly gyarlóság, léhaság, 
alacsonyság, sőt bűn, melyek a fiatal embernek, a mig az 
önálló polgár nem lesz, s az önállóság követelésével nem 
áll elő, meg ne bocsátassanak. Ez a név „ f iata l  e m b e r " 
elég csaknem mindennek mentségére. Mintha a fiatalság 
duzzadó erejének okvetlenül durva kihágásokban kellene 
nyilvánulnia s mintha az önbecsülés s mások megbecsü
lése , az élet komolyságára való gondolás, a törekvésnek 
és munkának magasra becsülése , a gyöngédség, erkölcsi 
nemesség oly tulajdonok volnának, a melyeket elég jókor 
sürgetni és fejleszteni hiábavalóság és felesleges. De mind 
ez a nagy elnézés a fiatalság gyarlóságai iránt, csak 
eredménye az alapnak, az o t thoni  n y o m o r é k k á  
neve lésnek .  A dolog természete hozza ezt magával. 
Az otthon teszi ugyan is az embert emberré, ott képződnek 
a szokások, ott szivjuk mintegy magunkba azon élet
elveket, melyek a férfikorhoz is hozzáforrván, csakis 
életünkkel enyésznek el. E forrásból erednek a társadalmat 
kormányzó vezérelvek és szabályok. Maga a t ö r v é ny  
is az o t t h o n o k  viszfénye. A gyermek szivébe a magán 
életben elhintett apró nézet-parányok idővel a világban
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szétáradván, közvéleménynyé válnak. G y e m e k s z o b á b ó l  
k e r ü l n e k  ki a nemzet ek  erénye ik -  és b ű n e i k k e l ;  
gyermekszobák képezik a társadalom emelkedésének ágy 
mint sülyedésének alapját. S z i g o r ú  házi  e r é n y e k  
s z i g o r ú  nemzet i  e r é n y e k e t  szülnek.  Épen ezért 
fontos, hogy milyenek az otthonok, s mind a társadalmat 
alkotó egyének, mind magára a társadalom jólléte s 
boldogságára nézve felette óhajtandó és kivánatos, hogy 
minél okosabb életelvek és szabályok honosuljanak meg 
és legyenek uralkodók a házi küszöbön belől; mert csak 
hol szeretet s kötelesség lelke hatja át az otthont s hol fő 
és sziv egyetértőleg kormányoz, hol a mindennapi élet 
becsületben s erényességben folyik, hol a családi ügyek 
intézésénél szivélyesség komolysággal, a később társa
dalmat alkotó családtagok nevelésénél okos szeretet szigo
rúsággal párosulva érezhető: bizony csak az ily házakból 
várhatunk oly derék, közhasznú s boldog lényeket, kik 
kellő erőre jutva szüléik nyomdokin tiszta lélekkel ha
ladhatnak s szűkebb környezetük mint az összes társa
dalom jóllétére hasznosan működhetnek közre. Mig 
ellenben hanyagság, önzés, tudatlanság s durvaságtól 
környezve, tudtokon kivül is ily jellemet sajátitnak el a 
gyermekek, faragatlanul s miveletlenül érik el a serdülő 
kort s ha még hozzá belekeverednek az u. n. polgáriasult 
világ ezerféle hálóiba : lesznek a családi mint társadalmi 
élet vészthozó tagjai, átkai s átkozottjai.

Nem lehet másként. Ki mérget vesz b e , éreznie , 
szenvednie kell annak hatását; csakhogy végetlen a kü
lönbség a megmérgezett test és lélek állapota közt. Ki 
mérget vesz be, iszonyúan hal meg; egyenkint szakadnak 
meg erei, inai, izei ropognak, veleje összeég. Oh de mi 
ez ama halálhoz, mely a megmérgezett léleké. Amabból 
tán van gyógyulás, ebből soha. Amazt tán bevégzi a 
sir, ezt az sem; innen is , túl is rajta átok az emlékezet. 
Megbünteti Isten az apák vétkeit a fiakban és unokákban. 
Beoltják vérük rosszaságát fiaikba, egyik nemzedék a má
siknak adja azt, nyomorék mikor születik, bűnös mikor 
eszmélni kezd s kárhozott mikor meghal.

Átok és kárhozat lebeg a kép felett is , melyet elő-
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tökbe terjeszték. Ott látjuk az Úr követét, a  jámbor 
öreg, de gyenge apa előtt s hirdeti neki az Úr itéletét : 
„ e lvágom a te ka ro d at  és a te atyád házának 
k a r j á t ,  azaz semmivé teszem gyermekeidet, kikben 
állott házad ereje és becsülete, és egész  n em zet s ég edet  
m e g a l á z o m ,  m i v e l h o g y  e l f e l e j t k e z t e t e k  az én 
sok  j ó t é t e m é n y e i m r ő l ,  m e g t a p o d t á t o k  az én á l 
do zat o ma t  és az én Minhámat .  És i n k á b b  b e 
c s ü l te d  a te f ia idat ,  h o g y n e m  mint engemet.  
És ez l e g y e n  j e l ü l ,  h o g y  a te két f i a i d  e g y  
napon m e g h a l n a k  stb.

Ker. hivek ! Apának és anyának lenni nagy boldog
ság , de egyszersmind nagy felelősség; egy nemzedék 
sorsa jóformán a családi tűzhely körül döntetik el. Jó , 
ha a szülék minél jobban érzik e felelősséget; gyerme
keik boldogsága és áldása, nyomorúsága és kárhozata 
iránt nem lehetnek közönyösek. Az a szülő, ki egy 
jóravaló embert adott nemzetének : betöltő legszebb és 
legszentebb feladatát s méltó, hogy áldva legyen nemze
tétől , áldva legyen Istenétől. Amen.

Földvári László,
vácz-hartyáni lelkész.

Esketési beszéd.
Ker. jegyesek ! az élet útjának legfontosabb pontján 

állotok e pillanatban, e lépés határoz jövőtök felett, 
ettől függ, hogy az élet reátok nézve boldog vagy boldog
talan , vidám és élénk , vagy szomorú és unott, kárhozatos 
vagy üdvezitő legyen. Ker. jegyesek ! sok boldog és bol
dogtalan házasságot láttam már én is életemben , . . . óh 
engedjétek m eg, hogy e fontos pillanatban elmondjam 
néktek, egyszerű bizalmas hangon, mind azt mit láttam 
s feljegyeztem . . . .  Boldog és bölcs, ki a más kárán 
okul . . . .

Elsőben i s , a sok között, láttam házaspárt, mely 
rang, fény, gazdagság után sovárgott s e közös czél 
egyesitette őket. Valaki e pár szövetségét látta és ismerte
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szivök közös vonását, a nagyravágyást, a szereplési s 
feltűnési viszketeget, meg volt róla győződve, hogy ezek 
összeillő párok, ezek megértik egymást s boldogok lesznek. 
Hosszú évtizedek során, aggkorukban elérték czéljokat, 
gazdagok , irigylés tárgyai lettek , fényes fogatokon jártak,
palotában laktak.......  Hiszitek, hogy boldogok voltak ? . ...
Nem! közös végrendeletekben e szavakat olvastam : „fájó 
elkeseredéssel hagyjuk itt az életet, hiszen eddig csak 
küzdöttünk, nyomorogtunk s most, midőn ezernyi ezer 
önmegtagadásunk gyümölcseit élvezhetnők, sirba kell szál- 
lanunk.“ S mit gondoltok, ker. jegyesek, miért nem 
voltak boldogok ? ? . . . .  Mert mindig csak a jövőben ke
resték a boldogságot, a ködös távolra függeszték szemeiket 
s eltapodták a rózsát, mely lábok alatt nyilott, feltünő 
irigylést keltő örömök után sovárogtak s elfeledték él
vezni a családi élet apró, mindennapi örömét, melyet 
most egy kedves mosoly, majd egy figyelmet tanúsító 
nyájas szó, most egy gyöngéd meglepetés, majd egy 
titkolt bánat csodás felfedezése, vagy egy pillanat közös 
lelkesedése nyújt: s igy a szerencse minden kedvezése 
mellett sem találták meg a keresett boldogságot.

Tanuljatok e példából, lássátok meg, élvezzétek s 
becsüljétek az élet apró, mindennapi örömét, nem az 
irigyeltetés, nem a hatalom, nem a gazdagság adja a 
boldogságot, hanem a zajtalan öröm, a csendes megelé
gedés. Valamint nem a nagy csapás, hanem az élet 
számtalan apró tűszúrása tesz bennünket fáradt, életunt 
és elkeseredettekké, épen úgy nem a nagy, hanem a 
számtalan, apró, kis örömök tesznek boldogokká is. A 
kis levélkék koszorúvá fonódnak, az apró téglákból pa
lota, az apró családi örömökből a családi boldogság ra- 
gyogó épülete emelkedik fel.

Láttam továbbá családot, hol a férj — hite szerint — 
mindent legjobban tudott, rendezte a háznak minden 
zege-zugát, figyelt minden kicsinységre, nejének úgy 
szólva mindent helyébe vitt s ha a nő egyért vagy másért 
maga akart fáradni, az előzékeny férj a világért sem en
gedte volna meg; ne fárassza magát, különben is majd 
jobban tudja ő! Mindenki magasztalta a férj ritka gyön
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gédségét, csak a no maga volt boldogtalan, csak ő 
érezte, hogy selyemszálakkal megkötött rabszolga, kinek 
a háznál nincs, nem lehet akarata. Tanuljátok meg ebből, 
kér. jegyesek, hogy a férj a családban nem zsarnok, a 
no nem rabszolga, hanem mindkettő egyenjogú szövetséges 
társ, kiket a szeretet egyesit, kik között a szeretet alkot 
megzavarhatatlan öszhangot.

Láttam továbbá családot, hol vagy a férj, vagy a 
nő nem tudott parancsolni, minden pillanatban lángra 
lobbanó szenvedélyének. Tökéletesnek óhajtotta élettársát 
s mint az ellenség figyelő szemmel kisérte minden lépését 
s minden hiányát, minden tévedését, minden meggondo
latlan szavát igazgatta, hol szúró czélzásokkal, hol mérges 
kifakadásokkal bántalmazta. Ez éveken át tartott igy , 
mig végre mindkettő hinni kezdé, hogy élettársa nem 
szereti, e hitet előbb hidegség, lassanként ellenszenv s 
végre gyűlölet követte s boldogtalan lett mind a kettő. S 
mit gondoltok , ker. jegyesek , miért ? ? . . . Mert egyik 
vagy másik nem tudott tűrni, pedig a családi élet béké
jének s boldogságának legfőbb feltétele a kölcsönös tü
relem; nincs ember fogyatkozás nélkül s ha azt mondjuk, 
hogy hiba és gyarlóság nincsen mi bennünk, magunkat 
csaljuk meg. Tanuljátok meg szeretteim e példából , 
hogy egymás lehető gyengéi felett az elnézés és türelem 
lelkével itéljetek.

Végre láttam házasokat, a kik a legszebb ábrándok 
s elhatározásokkal, lelkesedve indultak el az új pályán, 
midőn egymásnak örök hűséget esküdtek. Öröm volt 
nézni, a mint kezet kézben tartva, egymástól bátorítva, 
egymásért s az általok alkotott család jövendőjének biz
tositásáért , bajokkal, terhekkel, akadályokkal küzdöttek. 
Évek multán azonban lehetett észrevenni, hogy a buzgó 
törekvés fárad, a fáradságot lassanként kedvetlenség, 
ezt hanyagság, ezt teljes gondatlanság, a haladást tes- 
pedés, majd visszaesés, végre pusztulás s az egykori 
boldogságot annak ellenkezője váltja fel. Hiányzott nálok 
akitartás, a kötelességérzet, lelkesedésök ellobbant, mint 
a szalmatűz. Állandó, hosszú munkára, melylyel egy 
család jelenét rendezni, jövőjét biztositani lehet, ilyen
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munkára, — minőre ti is hivatva vagytok — csak az 
erős tántoríthatatlan kötelességérzet képes. Vigyétek azért, 
kér. jegyesek, e szent ház falai közül magatokkal a küz
delmek e hatalmas fegyverét s ha vágyaitok hullámai 
túl csaponganának a bölcsesség határain, a kötelesség
érzete szoritsa őket a kellő mederbe vissza. Vigyétek ma
gatokkal a küzdelmek e hatalmas fegyverét s ha a 
munka és igyekezet jutalmának lassú szivárgása már-már 
kifáraszt: ez juttassa eszetekbe, hogy a kis méhecske is 
cseppenként gyűjti a mézet s még sem fárad bele köte
lességének teljesítésébe. Vigyétek magatokkal a küzdelmek 
e hatalmas fegyverét s ha egymásért éjt és napot kell 
összekötnötök, ha egymásért nehéz keresztet kell hordoz
notok , vigyétek nyugodtan..............  mert a kötelesség
parancsolja!

S hogy ker. jegyesek, szeretett rokonim! mindezeket 
tehessétek, hogy a boldog házasélet mindezen feltételeit 
megszerezhessétek, ahhoz csak egy szükséges: az igaz, 
őszinte, mély, állandó szeretet, mert az ilyen szeretet 
csodákat mivel, „mindeneket elfedez, mindeneket hiszen, 
mindeneket reményi, mindeneket eltűr", nem ismer ne
hézséget, mert „erős mint a halál", nem ismer csügge- 
dést, mert „kemény mint a koporsó !“ Szeressétek tehát 
egymást, ne lobbanó hévvel, hanem a kebel állandó me
legével . . .  ha igazi szeretet honol sziveitekben, igazán 
lesztek boldogok.

Ha ilyen szeretet köti össze, ker. jegyesek , a ti szi
veiteket, immár nincs egyéb hátra, minthogy eziránt titeket 
megkérdezvén , a fentálló szokás szerint egybekösselek.

Tó t h  S á n d o r ,
gombai ref. lelkész.

Gyászbeszéd.
(Rudnay József koporsója fölött.)

Nehéz nekem ezen koporsó fölött beszélnem. Beszélni 
egy család feldúlt boldogságáról, mely családhoz engem 
a tiszteletnek és hálának ezer szála köt; utolsó istenhoz-
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zádot mondani egy kedves lénynek, igy a koporsó ércz- 
falán keresztül, kinek én minden lépését növekvő szere
tettel kisértem , ki egykoron büszkeségem —  mert tanit
ványom — volt, kinek oldalánál életem legszebb éveit 
töltöttem . . .

Óh mi volt akkor e ház, e család, és mi mostan! 
Ki a földi boldogság megtestesülését nem látta, az lépett 
volna akkor azokba a gyermekzajtól hangos termekbe, 
mikor az egész család együtt volt, és nézett volna végig 
az arczokon: ott megtalálta volna azt, a mit keresett, a 
sziliig tiszta boldogságot, melybe egy csepp keserűség 
nem vegyült. És ki nem látta a sziv vonagló fájdalmát, 
az menjen most végig azokon a néma termeken, melyek
ben csak itt-ott egy-egy elfojtott zokogás hangzik fe l, 
hogy azután újra minden csendes legyen: és megtanulja 
ott, abban a régi boldog házban, hogy mennyit képes a 
sziv szenvedni. Oly végtelenül megváltozott ott minden, 
a mióta e hideg ajkakról az utolsó szó elhangzott.

Utolsó szó! a lélek utolsó rebbenése! Följegyzi azt 
a szerető sziv, mint utolsó földi emléket, s mint becses 
ereklyét megőrzi. Sok jeles embernek emlegetik utolsó 
szavait, s úgy találják, hogy azokban egész valójuk je l
lemezve van. Mintha az égbe szálló lélek szárnyából még 
egy tollat hullajtana el, azt, mely őt földi röptében leg
inkább emelte, vezérelte, kormányozta.

Nekünk is maradt ez ifjú után egy ilyen mondásunk. 
Egyszerű az, de szívből fakadó és nemes szivét teljesen 
jellemző. Utolsó érthető, összefüggő szavai im ezek voltak: 
„Édes jó anyám,  nézz rám!“ Midőn a halál fagyos 
kezével érintette őt, megkivánta még az anyai tekintet 
melegét. És ez egy mondásban el van beszélve egész 
élete története, ez egy mondás keretén belül elmondhatom 
én is, hogy mi volt ez ifjú szüleinek, családjának.

1. A tudományos pályát választotta. Sokan haladnak 
e nemes pályán; sokan hivatás, tehetség nélkül; sokan 
kenyérkeresetből tudományszomj nélkül: de kevesen, a 
kiknek leikök ég a vágytól, a mindenség titkait fürkészni. 
És mindannyi közt mint ritka jelenség tűnik fel néha 
egy-egy ifjú, kiben a tehetség, a tudás vágya és a szor-
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galom, kitartás bámulatos mértékben egyesül. Ilyen ifjú 
volt a mi halottunk, ifjabb Rudnay József. Szegény jó 
fiú, mintha csak érezte volna, hogy neki sietnie keli az 
ismeretszerzéssel, mert az ő számára nincs hosszú élet
pálya kimérve. Már gyermekkorában nagy tudományos 
könyvekben lapozott, s még játéka is tanulás vala; mert 
nem volt tárgy a természetben oly kicsi, nem volt tüne
mény oly szerény, hogy figyelmét fel ne ébresztette volna, 
s a min egyszer a szeme megakadt, arról oly bámulatos 
ügyességgel tudta a titokszerűség leplét leemelni. Tanu
lótársai csodálták nagy eszét, tanárai szerették, büszke
ségüknek vallották, mert évtizedek mulhatnak bele, mig 
egy ily elme lép ismét csarnokaikba. S midőn igy fényes 
bizonyitványokkal ellátva, dicséretekkel elhalmozva lépett 
szülei elé, kik neveltetésére minden áldozatot meghoztak, 
nem mondhatta-e sugárzó arczczal, a legnemesebb önérzet 
hangján: „Édes jó anyám, nézz rám !“

S a szülői remények láthatárán feltünhettek egyenként 
azon magas polczok, miket nagy elméknek adatott elérni, — 
óh hogy i lyen sötét, gyászos polczra kellett jutnia.

2. Az ismeretszerzés szép dolog, de mégsem első 
erény. Azt vallja egy régi közmondás, hogy „a ki emel
kedik az ismeretekben, de hanyatlik a tiszta erkölcsben, 
hanyatlik az és nem emelkedik. “ Bár vennék ezt figye
lembe ifjaink. Elnémulnának az olyan feljajdulások, 
hogy: „mi a magyar most? rút sybarita váz“ , és elné
mulna a keserű panasz, hogy: „Lesz-e gyümölcs a fán, 
melynek nincs virága? Avagy virág vagy te, hazám ifjú
sága? Jaj az olyan kertnek! jaj még annak is, mert 
megverte az Isten", és nem ütköznénk meg fájdalmasan 
azon, hogy az apák tiszta, mocsoktalan nevei fiaikon 
szennyet kapnak, hogy régi tisztelt ősök késő unokáit 
megvetés környezi. A mi halottunk ifj. Rudnay József e 
tekintetben is kimagasló alak volt. Nyilt homlokkal, tiszta 
öntudattal léphetett azok elé, a kiktől nevét öröklé: „Sze
meitek előtt nőttem fel gyermekkoromtól fogva, ti tudjátok 
minden lépésemet, ti ismeritek szivemnek minden indu
latát. Ám mondjátok meg, van-e énnekem leplezni való 
tettem? van-e olyan, a mely arczomra szégyenpirt hozna?
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Fogok-e én hozni szégyent ti reátok ? fogok-e én hozni 
szennyet a Rudnayak ősrégi nevére?. . „Édes jó  anyám, 
nézz rám !“

S a szülék reménye a távol jövőben látta fiokat azon 
tisztelettel környezve, mely a szeplőtlen jellemet körül
venni szokta, óh hogy i l y e n  szomorú gyászos tisztelet 
jutott ki számára.

3. Régi névnek a régi fény kell. Ősi czimer, ősi 
birtok! melyhez szivósan ragaszkodni parancsolja a ke
gyeletnek szent kötelessége. Ámde — fájdalom —  az ifjú
ságnak játszótársa a könnyelműség szokott lenni; ez sok 
ifjúnak szivéből kitörli a kegyelet érzetét, sokat elvezet 
a gondatlanság és oktalan pazarlás útvesztőjébe, a mely
ből aztán oly nehéz kimenekülni. Hajh sok ősi név veszí
tette el már százados varázsát, sok ősi név esett ki újabb 
történelmünk könyvéből, mert a kik viselték, a takaré
kosságot nem ismerték, és leszorultak a szereplés teréről. 
Ifj. Rudnay József e tekintetben is kivételt képezett ifja- 
ink között. Tudta ő , hogy a pazarlás könnyű dolog, de 
hogy a szerzés verejtékkel jár. És elrakosgatta gondosan 
a szüleitől nyert filléreket, csekély havi pénzét, hogy 
hasznos dolgokra forditsa, és felkeresett minden jövedelmi 
forrást, a mely számára nyitva állott, s melyből kis va
gyona szaporodását remélte. A méhtenyésztés hogy felvi
rágzott az ő keze alatt! a fanevelést mily szenvedélylyel 
űzte! hogy megszépült a  háznak tája! „Ám fog-e egykor 
széthullni kezemben a Veres és Rudnay család birtoka? 
Fogja-e birni idegen az őseim lakta telkeket? Fentartom-e 
én a Rudnay családnak, melynek ősi ága fel egészen az 
Árpádokig, fel az első szent királyig nyúlik, melynek elei 
Nyitramegye főispánjai voltak, mely mindig a nemzet 
előkelő vagyonos osztályához tartozott,— fentartom-e én e 
család külső fényét? „Édes jó anyám, nézz rám!“ “

S a szülék reménye a távol jövőben látta fiokat azon 
jóléttől környezve, mely az iparkodásnak szokott jutalma 
lenni, óh hogy minden gazdagságát az a néhány virág 
képezi, melyet kertjében szakítottak a koporsójára, s 
melyet a bánatos részvét nyújt neki.

4. Ám ezen erényei mellett volt neki egy hibája is ,
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legalább ő tulajdonitott magának egy hibát, —  azt, hogy 
ifjúi heve többször elragadta őt. Sokat foglalkozott ő ezzel 
hosszú betegsége alatt. Mikor látta azokat a hű ápoló ke
zeket, mikor látta azt a virasztó anyai gondot, azt az 
áldozatot nem ismerő szeretetet: olyankor nemes szive 
vádat emelt ellene, hogy ő ez angyali jóságú lények 
ellen véteni is tudott; olyankor nagy bűnnek tünt fel 
előtte a legparányibb hibája, a legcsekélyebb tévedése is, 
egy-egy hirtelenebbül kiejtett szó, egy-egy hevesebb moz
dulat, szivének egy-egy fékezetlenebb dobbanása, mindez 
most ólomsulylyal nehezedett nemesen érző lelkére. Sze
gény fiú! nem tudta, hogy mások igazán vétkeznek 
szüleik ellen, és a megbánást mégsem ismerik. Ő bánta 
hibáját szive mélyéből. Oh nem egyszer fakadt ily sza
vakra: „Jó szüleim bocsássatok m eg! Nem voltam mindig 
oly szófogadó gyermek, a milyennek kellett volna lennem. 
Ki tudja, a jó Isten e nagy bajt nem vezeklésül bocsátja-e 
rám, hogy régi hibáimat megbánjam ? Nézz rám jó 
anyám, hosszú betegség bilincsét hordozom, erőm meg
fogyott , sokat szenvedek; nézz összeesett fiatal testemre, 
megszenvedtem azt, a mit ellenetek vétettem. „Édes jó 
anyám, nézz rám !“ “

5. A szenvedés próbaköve a vallásosságnak. Ifjaknál 
ritka erény. A fiatal sziv fogékony a földi örömökre, 
azok után indul, azokat keresi, s vágyai feljebb nem 
emelkednek; csak midőn éltünk napja alkonyodni kezd, 
midőn a lélek földi kötelékeiből kezd kibontakozni, akkor 
merülnek fel a szivben a vallás nagy kérdései. De ezen 
ifjú e tekintetben is kivétel volt. Megható volt látni, mily 
önmegadással, mily keresztyéni türelemmel viselte szen
vedéseit, hogy tűrt zúgolódás nélkül. „Anyám imádkoz
zunk !“ És midőn imára tette össze erőtlen kezeit, midőn 
fohászát felküldé azon láthatatlan honba, mely már félig 
az ő otthona volt, nem szólhatott-e akkor igy anyjához: 
Jó anyám, a vallást te plántáltad fiatal szivembe, te ön
tözted és te ápoltad. Nézd, lankad-e hitem a nehéz szen
vedések alatt? zúgolódom-e Istenem ellen? nem fakad-e 
imám szivből és lélekből? „Édes jó anyám, nézz r á m, — 
nézz imádkozó fiadra!“
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S a szülék látták, hogy ha gyermekük elviseli e 
nehéz bajt, az egyház benne idővel vallásos, buzgó, pár
toló tagot fog nyerni, óh hogy igy kellett neki az Isten 
házába jönnie.

6. A bajt nem viselte el. Fiatal ereje is megtört súlya 
alatt, s a melytől úgy rettegtek, a halál angyala megjelent 
a házban. De ez is kiméletes volt iránta. Csendes álmot 
bocsátott rá előbb, hogy közeledtét ne lássa és csendesen, 
lábujjhegyen lépett az ágyához, hogy ifjú életét kioltsa. 
És ajkán mosolylyal, arczán a megpihenés nyugalmával 
merült el az örök álomba. Ki tudja, hogy ez a mosoly, 
ez a nyugalom nem-e üzenet abból a boldogabb hazából 
az ő gyászoló kedveseinek, hogy ne essenek kétségbe, 
ne bánkódjanak fölötte, jó  dolga van ott a küzdelemben 
kifáradott szivnek, édes ott az álom, lám milyen nyu
galom az arczon, mily szelid mosoly az ajkakon. „Édes 
jó anyám, nézz rám !“

Egy szépen indult kezdet befejezés nélkül. Egy be- 
végzetlen remekmű, melyet a müvész alkotó keze meg
kezdett, de már be nem fejezhetett. A ki csak ránéz, 
őszintén sajnálja , de nagy kár, hogy csak töredék, világra 
szóló alkotás lenne. De azért mint töredék is nagy becs
csel b ir, s megőrzi a kegyelet mint drága ereklyét. Ilyen 
töredék a te élted is nemes ifjú; miért, óh miért nem 
lett folytatása? hogy lettél volna disze hazádnak, egyhá
zadnak; miért kellett csak töredéknek maradnia? — ezt 
fájlaljuk mi őszintén mindnyájan. De azért e töredék is 
becses lesz minekünk, eltesszük legdrágább emlékeink 
közé, és sokszor, nagyon sokszor fogunk foglalkozni vele.

** *
Búcsútlanul távoztál kedveseidtől, engedd meg , hogy 

e búcsút én mondjam el röviden helyetted.
Kedves jó szüleim ! Megtörtént — elvégeztetett! Isten 

végzése megmásithatatlan. Meg nem változtatják azt sem 
a Kárpátok gyógyforrásai, sem az Alpesek üdítő, tiszta 
levegője, sem a napnak éltető sugara, sem a szülői sze
retet áldozatkészsége. Köszönöm nektek azt a forró sze- 
retetet, melylyel rövid életemet oly boldoggá, hosszú
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szenvedésimet oly tűrhetőkké tettétek. A jó Isten áldjon 
meg érette. S ha elporlandó szivemnek van még kérelme 
hozzátok, az abban ál l : halálomat vallásos megnyugvás
sal vegyétek. Vigasztaljon a teljesitett kötelesség édes tu
data. És ha néha-néha ha gondolatban a siri világba 
halottlátogatni jöttök, ne lépjetek hozzám az ész kutató 
világával, azt a gyenge mécset a sirbolt nehéz, fojtó 
levegője kioltja, s a káprázó szem a támadt sötétségben 
rémképeket lát, hanem gyujtsátok meg a hitnek fáklyáját, 
az a halottak országát tündéries fénynyel világitja meg. 
Jó szüleim Isten veletek !

Kedves nagyszüleim ! Az előtt az ősz volt kedves 
évszakotok. Meghozta mindig, meghozta hiven a hartyáni 
kis csapatot, melylyel vidámság, élénkség vonult be há
zatokba. Ez az ősz hűtlen lett a többihez, gyászos néma
ságot hozott a termekbe. Ily hajlott korban ily keserű 
pohár —  én Istenem ! De azért nagyatyám ne szólj te azért 
úgy, mint szólott egykoron Jákób patriárcha, midőn 
hirül vivék neki József- fiának halálát: „Nincs József, 
nincs Simeon, s én sirva megyek fiaimhoz a koporsóba." 
Nincs József, de vannak más unokáitok, kik élteteknek 
hátralevő részét megédesithetik. És megvan —  a remény. 
Jákób is visszakapta Józsefet.

Kedves nővéreim. Ilonka ! Lenke ! Első gyász ez éle
tetekben. Oh hogy mindjárt csordultig telt m e g  a pohár! 
Es mégis nektek kell legkevésbé gyászolnotok. Ez oldal
ról jött a csapás, ez oldalról kell jőnie a vigasztalásnak 
is, a szülék bánatát a szülék öröme gyógyithatja csak 
meg. Nézzetek csak fel, nézzetek azokra a gyászba borult 
jó szülékre, nem érzitek-e, hogy ti reátok a vigasztalás 
kötelessége vár? Fényes tehetségeitek, nemes tulajdonai
tok vannak, óh ragyogtassátok be velök még egyszer az 
elborult kedélyeket. Kis nővérem Margit! Te még nem 
érted e gyász nagyságát. A gyermekszivnek kis tavasz- 
kertében a fájdalom fája még nem fogamzott meg. Te 
csak a felcsillogó könnyekről látod, hogy nagy fájdalom 
van bent a szivekben, nagy változásnak kellett történnie. 
De jól van ez igy. Jó szüleimnek, nagyszüleimnek a házuk 
mégsem lesz olyan puszta, marad még benne egy kis csevegés.
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Atyai, nagyatyai és nagyanyai rokonaim, s jó ke
resztatyám, Isten veletek. Anyám legjobb barátnéja Vi- 
gyázóné néném, Isten te veled is, vigasztald jó anyámat.

Ifjú barátim, pályatársaim, kikkel a jövőről együtt 
álmodoztam, tartsátok meg emléketekben igaz, hű bará
totokat.

*
• *

És most, drága ifjú, menj tovább a te szomorú utadon. 
Az egyik háztól már elbucsúztál, a másikat, hol gyer
mekéveidet töltötted, még meglátogatod, —  és azután meg
pihensz hosszú pihenésben. Az a családi sirbolt még egy
szer megnyilik egy Rudnay előtt, és akkor azután a nemesi 
czimert meg lehet fordítani örökre: a Rudnay család 
protestans ága kihalt. „Jövevények vágynak a földön és 
nincs itt maradandó városunk", mondja az irás.

De ép azért, hogy ezt igy rendeléd, örökhatalmú 
nagy Isten, adj nekünk hitet, mely meg nem rendül a 
csapások alatt; adj reményt, édes reményt a szivbe: hogy 
az a harmadik szent érzet, melyet e kettővel egyszerre 
szoktunk emliteni, a szeretet is bekötözhesse vérző sebeit.
Amen Maróthy Emil,

vanyarczi evang. lelkész.

A lelkész mint katecheta.
Fontos a lelkésznek mindegyik teendője. Mert a hányszor 

hivei közt föllép, valahányszor megnyitja száját, hogy tanitson, 
a czél mindannyiszor egy és ugyanaz; hogy lelkileg épitsen ; 
hogy Isten országát és annak igazságát terjessze. Csak az e 
czélra vezető útak különbözők az ő hivatalában.

A  legtöbbet működik e czélra a s z ó s z é k e n .  Mert hiva
talában e helyet foglalja el leggyakrabban. Mintha csak azért 
emelték volna protestans egyházainkban a szószéket is oly ma
gasra , hogy a lelkész magasztos hivatásának legfőbb teendőjét 
ez által is kiemeljék.

De nemcsak juhai, báránykái is vannak a pásztornak, 
ezeket is legeltetnie kell. „Legeltessed az én báránykáimat." íg y  
ha fontos az a szószék, fontos fog lenni az az alantabb álló hely
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is, honnan mint k a t e c h e t a  szól a lelkész övéihez. Én magam 
voltam az inditványozó, ki sürgettem, hogy „Prot. Pap“-unk 
hozzon katechisatiót is. A  tisztelt szerkesztőség megígérte , 
mondván : „Lesz rá gondunk."

De miután mind ez ideig senki e szerepre úgy látszik nem 
vállalkozott, beállok a „Prot. Pap" mellé k a t e c h e t á n a k  — 
föltéve, hogy mint ilyent használhat.

Mától kezdve tehát szerkesztőségünk hasábjain katechizálok. *)
** *

Kedves gyermekeim! Én úgy kezdem mai isteni tisztele
tünket: „Légyen az Atyának n e v é b e n ." Ekkor tudjátok-e mit cse
lekedtem ? Hát mikor fölnyitottam e könyvet, melyet kezemben 
tartok s ebből mondottam el az én szivemnek érzéseit, az én lel
kemnek gondolatait, — akkor is mit csináltam ? Igen helyesen 
feleltetek: i m á d k o z t a m .  Ti is imádkoztatok-e már? „Igen." 
Igy  tudtok imádkozni is. Mikor felkelsz, mikor lefekszel ? Vagy 
máskorra is van neked imádságod, melyet elmondasz ? „Én nem 
csak reggel, este, de délben is imádkozom, mikor asztalhoz ülök , 
vagy az ebédtől fölkelek."

Melyik az az imádság, melyet ma reggel, mielőtt az éjszaka 
nyugalmából fölkeltél, összetéve kis kezedet , oly szépen elmon
dottál ? „A  miatyánk." Jól van! „A  m i a t y á n k .  Te kis másik! 
Te is csak mondottál valamit ? Vagy minden imádság nélkül 
keltél ki puha ágyadból ? Elég nem jó ! Nézd a kis nővéred — 
arczáról leolvasom — azt mondja , hogy ő sohasem kel föl imádság 
nélkül. Ugy-e kis leányom, te szépen imádkozva kelsz föl ? ü g y  
is hajtsd fejedet álomra. Hát te mit imádkozol ? Te is a mi- 
atyánkot ? Egyéb imádságot nem tudtok ? Ha jó tanitótok szépen 
megkéritek, más imádságra is megtanit. Most még csak a m i- 
a t y á n k o t  tudjátok tehát? De most látom az a társotok már is 
tud a miatyánk mellett egy szép imádságot. Tudsz csakugyan 
másikat is? „Megvirradt, nagy hálaadással elhagyom ágyamat." 
Jövőre mások is tanulják meg. Ez oly szép kis reggeli imádság. 
Hát azt nem tudjátok — énekelni is szokjuk — : Hogy naponkint 
Uram, álmomból serkentesz . . . ?

De miután jelenben a legtöbb közűletek még csak a mi-

*) Kérjük folytatását. S z e r k.
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atyánkot tudja jól és szokta imádkozni, ebből foglak benneteket 
katechizálni.

Mond el hát kis Juli azt a szép imádságot, a miatyánkot. 
Ug y , de összetedd ám szépen a kis kezedet, ha imádkozol. 
Mert, lásd, azt szokta mondani a vallásos apa az ő gyermekének, 
mikor imádkozni tanitja :

„Kis kacsóid összetéve szépen
Imádkozzál édes gyermekem." (Arany.)

Hallottátok ? A  kis Juli imádkozott. Melyik imádságot 
mondta? „A  miatyánkot." Vele imádkoztatok-e többiek? Úgy 
illik. Ha valaki előttetek imádkozik, ti is azzal szépen, buzgón 
együtt imádkozzatok. Ki tanított erre a szép imádságra benne
teket? mondjátok meg nekem. „Édes anyám." Hát édes apád 
nem tanitott rá? „Engem édes apám tanitott." Mit gondolsz : 
édes anyádat , édes apádat ki tanitotta meg a miatyánkra ? 
„Öregapám." Igen! öregapád, öreganyád. De ők is tanulták, 
még pedig atyáiktól, anyáiktól. Hát azt melyitök tudná nekem 
megmondani: hogyan hivták azokat, a kik ezen imádságot elsőben 
tanulták? Nem hallottatok még rólok? Dehogy nem. T a n i t v á 
n y o k n a k  nevezi a biblia. És ők kiktől tanulták ? Ők is az ő 
szüleiktől ? Nem. Őket ez imádságra maga az Úr Jézus oktatta, 
ki Mesterök volt. Mert ő mondotta: Mikor pedig imádkozni akar
tok , ekép imádkozzatok: Miatyánk stb., a mikor elmondotta 
előttük ez imádságot. Azért ez a miatyánk nemcsak: m i a t y á n k 
n a k ,  hanem: Ú ri i m á d s á g n a k  is mondatik.

Ha keresni akarnád leirva ez imádságot, mit gondoltok, 
hol akadnátok rája? „A  kis kátéban." Máshol nem? „ A  bibliában." 
Igen, mind a két helyen. A  bibliában irva ál l : Máté 6. r. 9— 13. v. 
A  kis kátéban pedig (öregebbek mondjátok meg) hányadik rész 
alatt akadunk rá? „A  harmadikban." Ti ezt már bizonyosan ta
nultátok a kis kátéban? „Igen is !“ Annál jobban tudtok belőle 
nekem felelni.

Hogyan is nevezik hát még azt a miatyánkot? Ismételd. 
„Úri imádságnak." Miért hivjuk úri imádságnak? megmondottátok.

De hát miért hivjuk: M i a t y á n k n a k ?  ki tudja megmon
dani ? Ne lássék előttetek oly idegen és nehéz dolognak. Hogyan 
is kezdődik? „Miatyánk.“ No! lássátok, azért: miatyánk a neve, 
mert ezzel a megszólitással kezdődik.
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K i az tehát, a kit igy megszólitotok ? „A  miatyánk.“  Igen 
minden ember édes aty ja , a ki ad életet és lehelletet mindeneknek 
és gondjaikat is viseli. Ha atyátok , kik vagytok ti reá nézve ? 
Gyermekei, édes gyermekeim ! Mint ilyeneknek, mit kell atyá
tokkal tennetek? Lám a gyermek szereti földi atyját. Ugy-e 
mennyei atyát is szeretni kötelesség. A  gyermek bizik földi atyja 
igéretében, nincs előtte titka. Úgy ezen atyában is csak bizni lehet.

A m i a t y á n k n a k  szólitjátok tehát meg, midőn hozzá imád
koztok , vele beszéltek. Igy mi is lehetne az az imádság inkább, 
mint egy őszinte beszélgetés Istennel ? Mit csinálsz ilyen formán, 
midőn Istenhez imádkozol? „Istennel beszélgetek." Azért mondja, 
lássátok a szentirás i s : „A z én számnak beszédei és az én szivemnek 
gondolatai, legyenek a te kedved szerint valók." Mit gondoltok: 
mindég az egy Istenhez imádkoztak-e az emberek, Istennek gyer
mekei? „Nem." Voltak népek, a melyek több isteneket imádtak, 
hivtak segitségül. Az ilyen népeket: minő népnek mondták? „ B á l 
v á n y i m á d ó k n a k . "  Az egy Isten helyett mit imádtak ők ? „Több 
isteneket." Tudnátok-e ilyen tárgyakat megnevezni, melyeket 
Isten gyanánt imádtak? „Tűz, viz, levegő, világosság." Lám 
ezek voltak az ő bálványaik! Hát az arany borjúról nem hallot
tatok, melyet a zsidók imádtak! „Igen hallottunk." „A  sinai alatt 
történt, mig Mózses a hegyen időzött." Meg volt-e ez a zsidóknak 
engedve? „Nem." „Sőt tiltotta Isten parancsolata." M elyik? „A z 
első." Hogyan szól e parancsolat? „Ne legyenek te neked én 
előttem idegen Isteneid." Máshol meg igy szól a szentirás: „Ne 
csinálj magadnak faragott képet, hogy azt imádjad."

Hát ma szabad-e bálványokat imádni? „Nem, csak az egy 
Istent." Azért mondja a szentirás: ,,Halljad Izrael, a mi Urunk 
Istenünk, csak egy Isten."

Hogyan is mondtátok a mi atyánkról? Hol van? „K i vagy 
a mennyekben." Ismeritek-e azt a mennyet? „Én láttam. Édes 
atyám oda fölmutatott és azt mondta: ott van a felhők fölött." 
Mit akart azzal édes atyátok mondani, tudjátok-e? Majd én ez 
egyszer megmondom helyettetek. Atyátok azt akarta mondani , 
hogy Isten fölöttünk, elérhetetlen magasságban lakozik, mint ki 
nálunk tökéletesebb. Mert ki nálunknál tökéletesebb, az maga
sabban van , fölöttünk áll. Isten a legtökéletesebb. íg y  ő van a 
legmagasabban (mennyekben), fölöttünk áll. Ezt egy nagy költő, 
Berzsenyi a neve, igy fejezi k i :
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„Isten, kit a bölcs lángesze föl nem é r ,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt,
Léted világit, mint az égő nap,
De szemünk bele nem tekinthet."  (Mégis 281. ének.)

De csak fölöttünk van-e az Isten ? Egyszer egy diktumot 
mondtatok, ebben az ál l : ,,Isten a szeretet, és a ki a szeretetlen 
marad, az Istenben marad és Isten ő benne."  íg y  még hol is van 
az Isten?“ „Mi bennünk is.“ Igen! Isten minden teremtett dol
gainál jelen van. Mily szép szentirási helyet mondok én erre , 
csak hallgassátok meg! „Uram! hová mennék a te orczád elől, 
hová futnék ? Ha a mennybe megyek, ott is ott vagy. Ha a ko
porsóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy. Ha olyan szár
nyaim volnának is , mint a hajnalnak és a tenger utolsó partjára 
szállanék, oda is a te kezed vinne engemet és a te jobb kezed 
megfogna engemet.“

Mondjátok el most még egyszer: Ki az , a kihez imádkoztok 
és hol van? „Miatyánk, ki vagy a mennyekben."

Lássátok az úri imádságban ez a bev e ze té s .  A  mi ntánna 
következik, az más nevet visel. Hogy minő nevet? látni, hal
lani fogjuk.

Bognár Endre.

Á llam i, törvénykezési, közigazgatási, katonai, szóval 
k ö z é r d e k b ő l  hányféle dijtalan szolgálatok teljesité

sére vannak a lelkészek kötelezve ?
Kötelesek :

1. A  keresztelési, esketési és „halotti anyakönyvek“ egy-egy
hiteles példányát a polgári év végével az 1827. X X III. 
t. cz. értelmében az illető hatóság levéltára részére elkészi
teni s beszolgáltatni.

2. A  himlőoltás eszközölhetése és ellenőrzése szempontjából a
keresztelési anyakönyv egy évi folyamát —  évenként — elké
sziteni s az illető orvoshoz eljuttatni.

3. Iskolakötelesek névjegyzékét az első iskolaköteles évről
évenként kiirni s kiszolgáltatni.

4. Az első korosztályú hadkötelesek névjegyzékét évenként ki
irni s az illető közigazgatási hatósághoz beküldeni.
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5. A  halotti anyakönyv egy példányát 8 napi időközönként az
illető közigazgatási hatósághoz beterjeszteni; s igy a keresz
telési anyakönyvnek évenként n égy , a halotti anyakönyvnek 
pedig két másolatát késziteni.

6. Az első korosztályú hadkötelesek közűl elhalt egyének elha
lását 20 éven keresztül a halotti anyakönyvekből kikeresni 
s a 4-ik pontban emlitett névjegyzék , illetőleg állitási 
lajstrom erre kijelölt rovatába beiktatni.

7. Az állitási lajstromba biztosan és kétséget kizárólag be nem
iktathatott, de később — puhatolás útján — elhaltnak 
bizonyult hadkötelesek halotti bizonyitványát hiteles alak
ban kiadni.

8. A  törvénytelenül távollevő hadkötelesek keresztséglevelét ki
szolgáltatni.

9. Az 1., 2 ., 3. katonai korosztályban lévő be nem sorozott
hadkötelesek közűl elhalt egyének halotti bizonyitványait 
kiadni.

10. Szabadságolt állományú katonák és honvédek halotti bizo
nyitványait kiszolgáltatni.

11. A  rokkant honvédek s ilyenek özvegyeinek nyugtáit hóna
ponként.

12. A  nyug- vagy kegydij-illetménynyel ellátott állami hivatalnokok
és szolgák, mint szintén ilyenek özvegyeinek nyugtáit, ha
sonlókép hónaponként.

13. A  nyugdijas vagy nyugzsoldos katonatisztek és közvitézek
nyugtáit pedig három hónaponként „életbenlétét igazoló bi- 
zonyitványnyal“ ellátni, hitelesiteni.

14. A  nyugdijas államhivatalnokok és szolgák s ezek özvegyeinek
elhalásakor a nyugdijra jogositó okmányt; továbbá

15. A  nyugdijzsoldos katonák elhalásakor ezeknek patenlális
levelét , az elhalás idejének beirása mellett lezárni; s 
ezenkivül

16. Mind az államhivatalnokok és szolgák s ezek özvegyeinek ,
mind a katonáknak s ezek nyugdijt élvező özvegyei s ár
váinak halotti bizonyitványát hiteles alakban kiállitani s 
illetőségi helyökre juttatni

17. A  nyug- vagy kegydijt élvező özvegyek s ezek leányainak
férjhezmeneteléről „anyakönyvi kiadványt“ kiállitani s azt 
rendeltetési helyére felküldeni.
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18. Községi kegy- vagy tápdijt élvező szegények, nyomorékok
s árvák nyugtáit „életbenlétét igazoló bizonyitványnyal" 
havonként ellátni, hitelesiteni.

19. Szegénységi bizonyitványokat kiállitani, vagy a körülmé
nyekhez képest hitelesiten i, —  s ilyenek alapján

20. Felszólamló katonák szabadságolását, vagy a hadsereg kö
telékéből elbocsátást kérő szegénysorsú szülék részére az 
anyakönyvekből kivonatokat, illetőleg c s a lá d i  é r te s ité -  
se k e t  kiállitani.

21. A  hadsereghez tartozó személyek érdekében „keresztelési, es-
ketési és halotti bizonyitványokat" a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 1873. aug. 12-én 1854. sz. a. intézvénye 
értelmében kiadni.

22. Akár az ország, akár a_ külföld bármely kórházában ápolt
betegek részére az anyakönyvek gondos és figyelmes átvizs
gálása után illetőségi bizonyitványt adni.

23. Tanfelügyelők részére időnként rovatos kimutatásokat késziteni.
24. Iskolamulasztók névjegyzékét 15 naponként beszolgáltatni.
25. Az országos statisztikai hivatal részére a népmozgalmi táb

lázatokat évenként elkésziteni.
26. A  himlőoltásról az illető orvosok által összeállitott kimutatást

hitelesiteni.
27. A  törvényszéki s közigazgatási hatóságok s ezek minden nevű

közegeinek, valamint a pénzügyérségnek megkeresésére a 
kivánt anyakönyvi kivonatokat vagy erkölcsi bizonyitvá
nyokat kiállitani.

28. Az egyház körében elhalt, de más helyütt született 32 évet
még túl nem haladott férfiak halotti anyakönyvi kivonatát 
1503/1871. sz. a. cultus miniszteri rendelet értelmében ki
állitani s a születési hely lelkészi hivatalához átküldeni, 
úgyszintén az egyház körében született, de más helyütt 
elhalt ily korú egyének megküldött halotti bizonyitványait 
a levéltárba tenni és őrizni s az elhalást a keresztelési 
anyakönyv illető rovatába beiktatni.

29. A  miniszterium által megadott névváltoztatási engedélyt, a ke-
resztelő-anyakönyv illető lapján bejegyezni.

30. A  haláleset-fölvételi ivek 7 első pontjainak a halotti anya
könyvi bejegyzésekkel egyezését bizonyitan i, vagy az elté
réseket megjelölni.

c
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31. Statisztikai adatokat a városi közigazgatási hatóság részére
is harmadonként, a megye központi szolgabirósága részére 
pedig évenként kiszolgáltatni.

32. Biróságok által a katonakötelesek hagyatéki tárgyalásánál a
családi viszonyok előtüntetése végett bekivánt családi érte
sitőket kiadni.

33. Ujonczozásnál a hadköteles testi vagy lelki fogyatkozásáról —
siketség, vakság, nehézkor, bárgyúság —  kiállitott bizo
nyitványokat, az ezekre vezetett igazolás által hitelesiteni.

34. Az államfoglyokat lelkileg gondozni; hasonlóul
35. A  szállásoló katonaság lelki gondozását s úgy ezen, mint az

előbbeni pontnál felmerülő lelkészi teendőket teljesiteni.
36. A  halálraitélteknél a lelkészre váró szomorú kötelességet

teljesiteni.
37. A  hadmentességi dijjal megrovott, de időközben elhaltak ha

lotti bizonyitványait kiszolgáltatni.
38. Nazarenusok születési és haláleseteire vonatkozó s az illető

közigazgatási hatóság által a lelkészi hivatalhoz áttett ada
tokat anyakönyvezni.

39. A  büntetőtörvénykönyv életbelépte után anyakönyvi kiigazi 
tásokat eszközölni.

40. Elszegényedés és halálozás eseteiben az adókimenesztelhetés
czéljából beterjesztett névsort hitelesiteni.

41. Közmunka alóli felmentésért folyamodók életkorát igazolni.
42. Illeték-egyenérték kivetése czéljából ingó és ingatlan egyházi

javakról tabelláris kimutatást és leltárt késziteni.
43. Az 1877. X X . t. cz. 230. §-a értelmében a kiskorú árvák ke-

resztséglevelét kiállitani.
A  békés-bánáti ref. egyházmegye 1881. aug. 16-án tartott 

közgyűlése által kinyomatni rendelt munkálat után közli — s.

Pár szó a czimkérdéshez.
Mundus titulis titillatur.

E szakközlöny II -ik évfolyamának 7-ik számában fel lett 
téve azon kérdés: minő czim illeti meg a rendes lelkészt, káp
lánt, tanitót? A  9-ik számban Kármán J. úr igen helyesen 
adiaphoron-nak jelenti ki a czimkérdést. A  10-ik számban Édes
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Á. úr határozottan a „tisztelendő" czimet praetendálja, nehogy a 
pápista papoknál kisebbeknek láttassunk. Czikkében van elég 
szemrehányás és gúny, a finom modortól távol maradt lelkész
társakra szórva, van egy kis elménczkedés is azok falánksága és 
kopott ruhája felett.

Az effélékre szabad legyen megjegyeznem : hogy nagyon 
rosz politika örökösen mutogatni sebeinket, kiteregetni szennye
sünket , s igy nevetség tárgyává tenni testületünket. A  fogyat
kozásokat más módon és hatályosabban is lehet orvosolni. A  
gúny néha olyan k ő , mely annak a fejére hull, ki azt feldobta. 
Az a „recsegőnek" mondott „szeretet" sokkal tapintatosabb or
voslásra tanitaná azokat, kik bajainkon segiteni akarnak, vagy 
hivatva vannak.

De a dologra ! A  czimkérdést illetőleg határozottan ellenzem 
az Édes A. felfogását s igy  a Rékaiét is (11. füzet). Ellenben 
igen szivesen üdvözlöm Szabó József tiszttársam puritán nézeteit. 
Sok ilyen gondolkozású lelkészt adjon Isten nekünk ebben a 
czim- és rangkóros világban!

Részemről tehát a tiszteletes czimnél maradok, s ezt semmi
féle „szebb-, lágyabb- és simábbért" fel nem cserélem. Megérték 
ezzel elődeink s megérhetjük mi is. A  népies használat is —  leg
alább a reformátusoknál —  e mellett szól, mely szerény czim 
mellé oda teszi a köznép a „tudóst" is, t. i. ha lehet; s átalában 
lehet hallani oly czimezést is: „Nagyérdemű tiszteletes Uram.“ 
A  „tiszteletes nagy j ó . uramnál" pedig szebb megszólítás se 
kellett, kár, hogy ki ment a divatból.

Azt is tagadom, hogy a tiszteletes azt jelentené: honoratior. 
Hiszen igy az egész úgynevezett honoratior osztály igy tituláz- 
tatta volna magát. Tiszteletes mindenesetre annyit jelent, hogy 
reverendus. Ezt Szabó tiszttársam igen jól demonstrálta. Én is 
emlékszem egy adatra. Ugyanis 1874-ben jelen voltam Szatmáron 
a püspök beiktatási ünnepélyén; végig hallgattam a királyi le 
iratot , melyben az emlitett püspök mindig per „tiszteletes dr. 
Schlauch Lőrincz úr" emlittetett. A  tisztelendő czimet református 
részről —  legalább tiszántúl — a külföldi egyetemeken megfordult 
(s gyakran csakis megfordult) atyafiak arrogálták legelébb, hogy 
megkülönböztessék magokat azon szegény, elmaradt emberektől, 
kik fehér sört nem ittak s Bursch-ot se láttak életökben.

Átalában: még ha sokkal jobb lenne is elvetném a „tiszte
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lendő" czimet, már csak azért i s , mert ezt a pápisták foglalták 
le. Birják békével. Szintigy vagyok a püspöki czimmel is, 
a melyhez kötött fogalmak nem felelnek meg nálunk a tényleges 
állitásoknak. S ha ez utóbbit változtatni lehetne: legjobban 
szeretném a „moderátor" elnevezést, mit a skót reformátusok 
használnak.

A  czimkórság, mindig: kórság. Bosszankodva olvassa az 
evangyeliumi egyszerűség és elvek embere a „főpásztori körútak- 
ról“ , „főpásztori áldásokról" szóló émelygős leirásokat egyházi 
lapjainkban. Ne utánozzuk a pápistákat. Van nekünk ennél 
okosabb dolgunk is. Ne a czimkérdés, hanem sokkal inkább a 
vallásos élet emelése, a lelkeknek a Krisztushoz vezetése, az 
egyház iránti buzgóság felébresztésre legyen a mi gondunk 
éjjel és nappal. Mert a czimkérdés akárhogy árgumentálnak 
is mellette : csak hijábavalóság és a lélek gyötrelme. — s.

Viszhang a nemeskei pap-szóra!
A  prot. pap illetékes cziméről irt értekezésem birálójának 

úgy  látszik az a meggyőződése felőlem, hogy én valami czim- 
szomjas kitüntetésért sovárgó lelkész vagyok, és a tiszteletes 
czimmel megelégedve nem lévén, el akarom tulajdonitni a nagy- 
tekintélyű és hatalmú Clerustól a „tisztelendő" czimet. Pedig én 
csupán egyenjogúságot kivánok a kath. papokkal. Én teljességgel 
nem a magam érdekében szólaltam fe l , mert saját hallgatóim 
körében a tanitót lévén szokásos „tiszteletes“-nek czimzeni, én 
kapom a „tisztelendőt" mint a vidéki úgy a helybeli plebánustól *) 
s a velem irásban érintkezők részéről mint egyházmegyei tanács- 
biró „nagytiszteletűnek“ czimeztetem.

Épen azért tesz rám kellemetlen benyomást Szabó József 
nemeskei ref. lelkész úr bogarászata a czimkérdés felett. Ugyanis 
fölelevenité lelkemben azon fájdalmas visszaemlékezést okozó ta
pasztalatot , hogy a prot. lelkészek közt is akad olyan, ki épen 
azért méltatlankodik, mint a fia iskoláztatására büntetéssel kény- 
szeritett földműves hallgatóm, mert javát, hivatala méltóságát 
emelni akartam.

*) Más vidéken laktomban, és ifjabb koromban szerzett tapasztalat emléke 
után irtam én a mit papirra tettem, nem jelenlegi helyzetemben született arro- 
gantiából. É. Á.
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Az én életem mint kedvező körülmények közt remélhetem , 
legfölebb 8— 10 év. Ilyen korban már sokan ekkép szoktak szólni: 
„minden úgy van jó l, a hogy van !“ Én is mondhatnám: mit tö
rődjem én a prot. pap jövőjével! A  hátralévő napokat majd csak 
lemorzsolom igy vagy ú g y ! a ki hátul marad tegye be az a jtót! 
De nem tudok még közönyös lenni azon pálya sors-sanyargatott 
szolgái iránt, kiknek testületét egészité egykor Édes Gergely 
nagyapám, Édes Albert apám és Édes János nagybátyám. Nem 
tudok még hallgatni, midőn úgy vélem, talán helytelenül, hogy 
használhatok.

Elmondtam már tavaly a prot. egyh. és iskolai lapban, mi
szerint képzettség szempontjábóli tekintélyünk emelésére nem kel
lene a papi vizsgán átbocsátni a csak „kielégitő“ osztálylyal és 
irgalomból pályázókat. Inditványoztam, hogy anyagi jobblétünk 
eszközlése végett, halálesetek alkalmával csoportositni kell az 
egyházakat, mert jól mondja Jókai: „Szegény ember: komisz 
ember! nem hallgat, nem ad arra, senki semmit!“

Jól mondja e folyóiratban „Zsinat előtt“ czimű czikk iró ja : 
hogy „akárhogy csűrjük, csavarjuk is a dolgot, akármint beszél
jünk is : papi k ar, papi testület, ordó vagyunk mi prot. lelké
szek is a társadalomban, úgy mint az egyházban!“ Azért kivá
nom vele együtt a papságot szigorúan je lző , tekintélyünket — 
melyre hova tovább nagyobb szükségünk lesz a hanyatló vallá
sosság mellett —  emelő egyenruhát, érdemszerinti fokozatos czimet. 
Mert hiába! ideális egyháznak, de nagyon is prózai világnak 
vagyunk szülöttei.

Nem tartok Szabó József nemeskei ref. lelkész úrral abban 
sem, hogy ő a „primus inter pares“  elvéből indulva k i, a superin- 
tendenst, helyesebben a püspököt sem tekinti főpásztornak, hanem 
csak olyannak, mint akármelyikünk ! Mert bizony magasabb azok 
közűl mindenik egy fejjel nálunknál, ha egyébben nem, tudo
mányban. Ez a mi nyomon! állapotunk, lenézett helyzetünk 
egyik oka, hogy mi nem akarunk különbet ismerni magunknál! 
ily nézet szüntette, buktatta meg a nemzeti fejedelmek trónját 
is hazánkban! Nem tudjuk mi becsülni a vérünkből való v é r t ! 
készek vagyunk mi letépni nagyjainkról, egy házilag kitüntetett 
pásztorainkról is az aranyfürtös jelvényt, mely legalább látszatát 
mutatatja a koronás főtől eredt egyenjogositás felé közelitő elis- 
merés-méltánylatnak.
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Olyanok vagyunk —  fáj kimondani, — mint a harapós 
állatok, csak marakodni tudunk egymás k özt, de egymás oltal
mára, támogatására önfeláldozással is védelmet kifejteni: előttünk 
ismeretlen erény! Hanem uszályt hordozni a nagyok után, nagy 
alázatossággal rágyújtani a nagyságos úr bagós csibukjára: az 
már a boldogság ne továbbja! Megmarni az egyszerű tiszteletes 
asszonyokat is , rágalmazva „nagy és főtisztelendő hűhóra" vágya
kozással , ez pedig: kálvinista papi lovagiasság a nők iránt!

Még egyet! családom-, maradékomat érdeklőleg nem tartozik 
rám , miként fogják czimezni jövendőben a prot. papot, mert 
egyik fiamat a budapesti ipartanodában képeztetem épitő-műaszta- 
losnak, másik fiam pedig akaratommal nem lesz pap.

Édes Ábrahám.

K ü l ö n f é l é k .
A)  Feleletek.

A  101. sz. k é rd é s re . Olyan D  még A zsiában sincs.*)
Budapesti.

A  101. sz. kérdésre. Négy kérdés foglaltatik e szám alatt; 
a négy közűl az első nem elég világos. Nem lehet ugyanis ki
venni , mit akar A rion rendezni ? Talán C gyermekeinek minősité- 
sével nincs tisztába ? Ha igen, feleletünk ez : az első gyermek, 
mely D-vel bár rövid ideig tartó házasság alatt született, tekintet 
nélkül a származás gyanús voltára, törvényesnek minősitendő, 
illetőleg D neve alá irandó ; a második gyermek kötetlen állapot
ban születvén, a törvénytelenek rubrikájába teendő. Vagy talán 
azt érti: mennyire folyhat be lelkész ez ügybe, mint tanácsadó? 
S ez esetben mily utasitással lássa el a kijátszott testvéreket? 
B-t mindenekelőtt ártatlannak nyilatkoztatja k i; hiszen ő azzal, 
hogy négy gyermekkel jó  módja daczára egy fiatal, —  de nagyon 
valószinű — tudtán kivül mihaszna fraterhez ment nőü l, vétket 
nem követett e l ; ez egy kis meggondolatlanság, de nem olyan, 
mely — ha A  oly pokoli lelkű nem lett volna — szülő anyja lehet 
vala a bekövetkezett absurd kalamitásoknak. A  fő impostor a

*) Tudomásunk van róla, hogy a 101-ik kérdés személyei élő emberek, s 
a kérdésben leirtak megtörtént dolgok. Szerk.
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lelketlen A , nemcsak azért, mert elspekulálta a kiskorúak örök
ségét, hanem mert elég nemtelen volt mostoha leányát leejteni 
lábáról, vérfertőző lenni; majd ismét bűnre csábitó, a mennyiben 
D ő nélküle alig vonatik be a csufos tragédia hálójába. — Igy 
állván a dolog, teljes jó lelkiösmerettel tanácsolhat a veszteseknek 
A  mostoha atyjok iránti keresetinditást s a mennyire a kompli
kált viszony lehetővé teszi, azonnali investigatiót a végbement 
vérfertőzés, ámitás, csalás kellő földeritésére s ennek nyomán 
megsértett becsületök s vagyonuk rehabilitálására a szükséges lé
pések megtételét. Ha kivánt eredmény nem is leend, legalább az 
igazságszolgáltatás vesszejének sujtását hadd érezzék a bűnös 
felek itt e földön is. Egy oly szüle (?!) sohasem teritheti válla- 
inkra a szeretet azon köpenyét, melybe burkolózva hasonló in- 
fámiákat elnézni, tűrni képesek volnánk. Szamosparti.

A  102. sz. kérdésre .  Ha a vall. és közokt. miniszt. 1878. 
szept. 21-én 17,288. sz. a. a Magyarországban elhalt olasz egyé
nek halotti bizonyitványait, ha magyarul vezettettek az anya
könyvbe , hitelesitett latin forditásban rendeli kiadatni, és a bécsi 
olasz követségnek beküldetni: akkor a német ajkú gyülekezetek 
anyakönyvi kivonatait is hitelesitett magyar forditásban bátran 
kiadhatja és lelkiismeretesen aláírhatja a kérdező. Pfeifer.

A 102. sz. kérdésre .  Magyarul irom, mert a ,,szóról-szóra“ 
az én véleményem szerint, nem azt jelenti, hogy szóról-szóra, 
azaz hogy ugyanazon betűkkel, ugyanazon nyelven; hanem jelenti 
az eredetinek hű másolatát, azaz az értelemnek tökéletes vissza
adását, közlését. Mert különben még a kalligrafi a és ortografia 
is beleértethetnék, pedig a szarvas ortografiai hibát (mert ilye
neket is találhatunk), azt hiszem, csupa kegyeletből senki sem 
fogja leírni szóról-szóra.

Én azt hiszem, hogy a magyar törvénykezés nem fogja rosz 
néven venni, ha a jegyzetből látja: „latin vagy német nyelvű 
eredeti szerint — magyarul."

A  ki pedig ettől fél, az a mostani ürlapokba is oda teheti 
zárjel közé az eredeti nyelvű szöveggel, utána pedig forditásban. 
A  rovatfejezetet jobban megértik magyarul, meg a tényjegyze- 
teket is. Meg aztán a régi felosztás bennfoglaltatik a mostaniban , 
de megforditva nem.

Ugyanazért a 103. k é rdé sre  is az a válaszom: használ
hatjuk. Hagyjuk ki és betöltetlenül helyét annak, a miről ugyan
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nekünk biztos tudomásunk lehet, de az anyakönyvbe feljegyezve 
nincs. Hiszen a mi tudomásunk a régi anyakönyvbe nincsen fel
jegyezve , pedig nekünk csak azt kell kiirnunk, a mit ott az 
esetre vonatkozólag találunk.

Alul ráirom, hogy szóról-szóra egyezik, a mennyiben az 
üresen hagyott felosztások a régi anyakönyvi formulákban nem 
léteztek, tehát ide vonatkozó jegyzetek sem találtathattak.

A  mi tudomásunkról, —  ha kérik — adjunk külön bizo
nyitványt. Döröcskei.

A  102. sz. k é r d é sr e .  Azt hiszem, legkorrektebb eljárás 
megfelelő rovatokba az eredeti nyelven kiirni. Visszahelyezés 
esetén —  a mi ebben a nagy magyar (?!) világban könnyen 
megeshetik —  felvilágositás adandó a nem magyar nyelv haszná
lata iránt. Szamosparti.

A  102. sz. k é rdé sre .  Ha nem magyar szövegű anya
könyvből kivonatot kell kiállitanunk, azt legjobb mindig szóhű 
magyar forditásban adnunk és ama ismeretes záradékot kihúzva 
irjuk oda: „A z eredeti latinból stb. hiteles forditásban.“ Azért 
tartom én ezt czélszerűbbnek , mivel az illető hivatalos közegek , kik
nek kivonatainkra szükségük van, nem értik valamennyien a nem 
magyar ajkú gyülekezetek nyelveit; és továbbá azért tartom jo 
gosnak , mivel országunk hivatalos nyelve a magyar. Én tehát 
csak oly nyugodt lelkiismerettel irom alá a forditott mint a le
másolt kivonatot, mivel igy is , úgy is az eredeti csak az anya
könyv marad, de mert azt czélszerűbbnek és szintén jogosnak 
ismerem, azért mindég forditásban adom a nem magyar szövegű 
anyakönyvek kivonatát. Kondoros György.

102. sz. kérdés  megfejtésére, tegyük fel, hogy az a nem 
magyar ajkú gyülekezet német volna.

A  közel multban ennek a gyülekezetnek anyakönyvei tehát 
német nyelven vezettettek.

Ma jön valaki és kér tőlem pl. az esketési anyakönyvből 
kivonatot. Felnyitom az anyakönyvet és találom, hogy akkoriban 
német nyelven iratott az esketési anyakönyv. Mit csinálok ?

Én itt kettőt tartok lehetségesnek ; Vagy 1. veszek egy ma 
használatban levő magyar szövegű ürlapot és kitöltöm az egyes 
rovatokat szintén magyar nyelven; de a záradékban változást 
tennék igy : Hogy ezen kivonat az anyakönyvi eredeti német 
czikkel forditásban megegyez, azt ezennel . . . .  Vagy 2. a mi
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kétségkivül legcsekélyebb kifogás alá nem eshetik, félre teszem a 
magyar szövegű ürlapot és vonalozok ürlapot az anyakönyv ro
vatai szerint és betöltöm német nyelven. Tenyér Péter.

A  103. sz. kérdésre .  Ha magyar szövegű régibb anya
könyvekből kivonatot kell adni, mikor a rovatfejezetek nem voltak 
azonosak a mostaniakkal, használhatók mindenesetre az újabb időben 
előirt rovatokkal biró ürlapok , természetesen üresen ( —  ) maradnak 
azon rovatok, melyek a régibb anyakönyvekben nem fordulnak elő.

Még ha a legbiztosabb tudomásom is volna valamely fac- 
tumról, de az anyakönyvben nincsen beirva , a kivonatba sem 
szabad irnom, mert különben hamis volna a záradék: Hogy ezen 
kivonat . . . Tenyér Péter.

A  103. sz. kérdésre .  Ha régibb anyakönyvekből adunk 
kivonatot, ne akarjuk azt újabb adatok behozásával megmásitani; 
mert ez először nem  k ö t e l e s s é g ü n k ,  másodszor l e h e t e t l e n  
is minden esetben a hiányzó adatokat kitudnunk és harmadszor 
nem  sz abad  ily félszázad után kideritett adatok (?) belevonásával 
koczkáztatnunk anyakönyveink hitelét, talán mondhatnám, meg
hamisitani azokat. Hogy a használatban lévő ürlapok helyett a 
régi anyakönyvek rovatai szerint újakat készitsünk, annak szük
ségét csak akkor látnám, ha a régi anyakönyvekben t ö b b  
rubrika volna, mint a használt ürlapokon, de mivelhogy nincsen, 
felesleges eltérnünk a hivatalos formától. A  hiányzó adatok rub
rikái egyszerűen kitöltetlenül maradnak. Kondoros György.

A  103. sz. k é r d é sbe n  meg van a felelet is adva. Lehet 
igen is használni az újabb időben előirt rovatokkal biró ürlapot, 
de üresen hagyjuk ebben azon rovatokat, melyek a régi anya
könyvben nem fordulnak elő, mert különben nem bizonyithatnók 
azt pecsét alatt: hogy az eredeti anyakönyvvel szóról-szóra 
megegyez. Pfeifer.

A  103. sz. k é r d é sr e .  Miért ne használhatnók régibb anya
könyvekbőli kivonatolásra a jelenleg divatozó ürlapokat ? Én hasz
nálom; senki sem szólitott meg érte idáig. A  talált adatokat 
megfelelő rovataiba bejegyzem; sem többet, sem kevesebbet, 
akár vagyok biztos némely ott be nem jegyzett adat fe lő l, akár 
nem. Az üresen hagyott rubrikák első tekintetre meggyőznek 
bárkit a fe lől, hogy régibb időről lévén szó, megfelelő adatok 
nem találtattak s igy nem is jegyeztethettek be. Az ily kivo
natoknak aztán jó lelkiösmerettel aláirhatjuk: „A z eredeti anya
könyvi czikkel szóról-szóra megegyezik." Az eredeti anyakönyv 
rovatai szerint készitenünk a kivonat rubrikáit, „felesleges jó 
cselekedet. “ T egye, a kinek tetszik ez a boszantó munka, én 
nem akarok ilyenek által „idvezülni.“ Szamosparti.

A  102— 103. sz. k é rdé sre .  „Az anyakönyvvezetők el 
vannak tiltva a keresztlevél kiadásánál az anyakönyv szavaitól 
eltérni s a vezetéknevet nem szabad más nyelven kiírni, mint a 
melyen az anyakönyvbe be van irva. (1771. évi 2629. sz. rendelet.)
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Az anyakönyvek nyelvét illetőleg az 1868. X LIV . t. cz. 14. 
§-aként intézkedett, hogy az egyházközségek, felsőségeik törvé
nyes jogainak sérelme nélkül az anyakönyvek nyelvét tetszés 
szerint határozhatják meg. Grünvald B. „A  törvényhatósági köz- 
igazgatás kézi könyve" után közli Kálmán B éla , ref. lelkész.

A  104. sz. k é r d é s r e .  Az előimázó tanitó — mint ilyen —  
a lelkész helyettese, annak küldöm az előttem történő eljegyzésről 
tanúskodó bizonylatot azon megjegyzéssel, hogy 3-szor hirdesse a 
házasulandó jegyeseket törvényszabta módon. A  feleket pedig ha 
esketésre jönnek vagy visznek, épen úgy meg nem esketem a 
paeorans irásbeli bizonylata nélkül, mint a hogy az én hirdetőm 
nélkül meg nem tenné ezt más lelkész. Igy  a tanitó dija is meg
lesz (nálunk a hirdetésekért hiványilag van a filialis tanitóknak 
dij szabva, mert különben a felek az anyába menvén esküdni, ő 
minden dijazástól elesnék) és én nekem sem kell attól tartanom, 
hogy törvényes hirdetés hijával esketek. A  paeorans kötelességből 
kell, hogy tegye és teszi, mert neki is jövedelmez. Döröcskei.

B) Kérdés.

106. Az ág. ev. pap megkerestetvén egy beteg helv. ev. hivő 
által úrvacsora végett, kiszolgáltathatja-e neki általában s ke
nyérrel különösen, ha ez az illető kivánsága ?

Első esetben igy okoskodtam (tulajdonképen azon kérdés 
felett, hogy általában kiszolgáltatható-e ? nem is törtem a fejem , 
mert szivem sugallatát követvén, „mielőtt ajkamon volt a beszéd" , 
már igennel feleltem, de) a kenyeret illetőleg: „miután az illető 
(ámbár szegény műveletlen napszámos-ember) kész (helv. ev. 
lelkész hiányában) ág. ev. lelkésztől úrvacsorát felvenni, nem fog 
megbotránkozni azon sem, ha én azt neki egészen az ág. ev. szer
tartás szerint ostyával szolgáltatom k i; erre különben is engem 
felszentelésem alkalmával tett esküm kötelez." Szegény beteg , 
mit volt mit tennie, bele nyugodott, legalább beleegyezett az alkuba.

Második esetben (hamar következett egymásra mint a Jákob 
fiainak Egyptomba való utazások, a holott is , valamint ő k , 
ugyan én is megemlékezém vala hibámra, melyet az előbbi 
betegnél oly megfontolatlanul és gyengédtelenül elkövettem); e 
második hasonló esetben tehát kenyérrel szolgáltattam ki (a többit 
az ág. ev. szertartás szerint, mert most immár akképen gondol- 
kodám, hogy egy haldoklónak kivánsága szentebb dolog Isten 
előtt, mint az én felekezeties (s ily esetben szűkkeblű) álláspontom; 
s utóvégre is a főczél a beteg lelkének megnyugtatása s ezt nem 
lehet pressio útján elérni; annak okáért egy emberi lélek üdvének 
kedvéért a felekezeti válaszfalon bátran és jó  lelkiismerettel tör
hetünk egy ajtócskát, a nélkül, hogy a válaszfal maga megren
dülne vagy épen összedülne. Becskereki.


