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Szentegyházunknak tettdús, lánglelkü vezére,

Fegyveridet letevéd, dicsteli harczok után.

Gyászba borult Sionunk s emléked’ könynyel igy áldja: 

Béke legyen porodon, fény-koszorú neveden!
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Török Pál halálára.
(Dr. Kiss Áron barátomnak.)

„Elesett, elesett! fejünk koronája!“
A  szent hit oszlopa, Sion büszkesége;
A  jelen megérté, a jövő csodálja,
A  miért Ő , oly hő s nemes vágygyal ége : 
Egyházat, iskolát, erőbe nevelni,
Az alacsony sorsból magasra emelni;
Betölteni fénynyel, jó  hirrel és névvel,
S a mi nemes, dicső, munkálni azt hévvel;
Ez volt az Ő tiszte s hiven is betölté:
Se hire se neve nem lehet a földé! —

Nem egyszerü munkás, de alkotó vala ,
„Érdem“ ez oszlopra „tettel" véste nevét;
Pesti diszes egyház s a fényes iskola,
Hirdeti mig fennáll, Török Pál érdemét.
Hirdeti mint madár a tavasz érkeztét,
A  regenerator maradandó tettét;
Az ifjak szive s szellemi munkája,
Hogy éljen örökké, szivesen munkálja;
Ki palotát épit bujdosó muzsának,
Ha dal ered róla, rója fel magának. —

Két szót nem ismert csak : pihenni meg féln i; 
Azért koronázta: siker meg győzelem;
Tudott nehány évvel, századokat élni, —  
Érdemihez a szót bizony alig lelem:
Nagyok közt is nagy volt, kicsik közt se törpe; 
Se harcz se küzdelem, soha meg nem törte; 
Villám ha czikázott, bátor vala menni,
Hol más lehanyatlott, erős vala tenni;
Nem volt olyan sötét, a mikor nem látott 
Sem oly erős csomó, mit ketté nem vágott.

Tudomány, bölcsesség, erő meg akarat,
Vitatta mindenik, hogy Ő neki szolgál;
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Emelte mindenik, mint szárny a madarat;
„Azokon csak járt, kelt", — szelleme igy dorgál:
Az Ur szolgája volt, ige hirdetője,
Kezébe nem tört el igazság vesszője;
Mikor kezét veté, az eke szarvára,
Csak előre nézett, de soha sem hátra;
Kikelt a mit vetett, gyümölcsöt is hozott,
Éj s nap azért küzdött, s azért imádkozott.

— Ti pedig barátom, — gyermekid s a jó nő,
Kik szive melegén, pihenve nőttetek;
Kik nemcsak tudjátok, érzitek mi volt Ő ,
A  hit s vigasz erős karjába dőljetek;
Ki bút küldött rátok, vigaszt is tud adni, —
A  nagyokat áldás szeretni, siratni;
A  por ment föld alá, az érdem fentmaradt,
Ki hit s eszmének vet, az halva is arat, —
A  hála s dicsőség, sirja felett jár s kél — 
„Koporsóból kitör a derék s eget kér.“

Munkában a siker, a harczban győzelem,
Szeretetben hűség, a tettben igazság;
Nevedhez volt nőve, Te ragyogó szellem;
—  Oh! hogy összeomlik, ily emberi nagyság! 
Tudomány-, iskola- s anyaszentegyházért,
Tenni sose szünt meg, a haza javáért:
Gerlicze volt szive, de sas volt a lelke,
Magát alázta meg, az Ur felemelte . . .
Ez a pap imája, ez a költő dala:
A  mi főpásztorunk hű és igaz vala !

Berki József,
ref. pap.
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KÁLMÁN DÁNIEL
nyugalmazott reform, lelkész emléke, 

† Kölesden, 1883. okt. 24.
70 éves korában.

Agg munkás, fiatal lélek , sirodon sir az egyház,
S cyprust ültet a hon, jó  fia hunyta miatt. 

Mennyi mosolyt deri tett ajakunkra te fűszeres ajkad, 
Most gyászt öltenek itt a hü baráti szivek.

Ám szomorúfűzként a család áll sujtva sirodnál : 
Hervatag ősz letöré hirtelen a koronát.

Hervatag ősz nem g y ő z : hervadhatlan koronáját 
Néki az Úr megadá; mert igaz és hü vala !

Sántha Károly.

IV-ik zsoltár.
1. Igazság istene! Oh hallgass meg engem, 

Mikoron Tehozzád kiáltok esennen;
Könyörülj kegyesen e könyhullatáson, 
Nyomorban és bajban légy vigasztalásom!

2. Emberek fiai! Ugyan meddig lészen 
Erényem tinéktek gyalázat és szégyen? 
Meddig lesz — a hivság tévetegit járván — 
Hazugság rút bűne rajtatok, mint járvány?

3. Halljátok s tartsátok azt jó l eszetekbe’ , 
Hogy az Ur engemet kegyelmébe vett b e ; 
Szóm kedves előtte, kegyesen meghallgat, 
Imára ha ajzom a panaszos ajkat.

4. Féljétek hát őtet és ne vétkezzetek,
Mert rátok ereszti a sujtoló kezet;
Estenden a csendben pihenve, nyugodva, 
Bánjátok meg a bűnt, szállván magatokba.



5. Áldozat Oneki legyen az igazság,
Tisztitó lángjai szivetek áthassák;
Áldozva Oneki tiszta szivvel, bizvást:
Vidáman várjatok kezeiből áldást.

6. Kérdi a hitetlen: ki segéll a jóra ?
Kezedben, oh Isten , ama várt, nagy óra :
Arczaid világát ha Te megmutatnád,
Szivemet örömnek nyilai áthatnák.

7. A  mivel engemet jobban vigasztalnál,
Mintha ők lakoznak a tele asztalnál;
Vagy a must ha csordul s görnyedez az asztag , 
Hegynek fel, völgynek le vígan riadoznak.

8. Se sátrat, se várat nem is épiték én ;
Behúnyom azértan szemeimet békén —
Lehajtom fejemet s elaluszom bátran:
Kegyelmed, oh Isten, védelmező sátram ! *)

Kolosy Elvira.

Az úrvacsora.
Elvitázhatatlan tény, hogy a mi liturgiánk — épen ú g y , 

mint egyházalkotmányunk volt a legújabb időig — sok tekin
tetben még kiforratlan, ingatag s rendező elv nélkül szűkölködő. 
A közönséges istentiszteletre vonatkozólag pár év előtt — ugyan
csak a „Prot. Pap“ hasábjain —  megtettem a magam igénytelen 
észrevételeit, rámutattam a rendszertelenségre, sőt közöltem egy 
berendezési tervezetet is, azon reménységben, hogy talán a hiva- 
tottabbak közűl is hozzászólván némelyek ehhez a dologhoz, sike
rülni fog — habár egyelőre csak hirlapilag is — végleges meg
állapodásra jutnunk az iránt, hogy istentiszteletünket miként

*) Jelen szép zsoltár a Kálmán F. által készitett azon dallamra énekel
hető, melyre S. K. a „Prot. egyh. és isk. L ap“ ez idei 32. számában megjelent 
42-ik zsoltárát irta. Kolosy Elvira, Kolosy Lajos nyug. törvényszéki elnök és 
jeles Horácz-forditónak (forditásait most adja ki a Kisfaludy-társaság) fiatal 
leánya, ki ódájával, a Katona-pályázaton Gyulai P . , Szász K. és György V. 
bírálatával, 41 mű közt, az egyik dicséretet nyerte. Szerző engedelmével e 
zsoltárt közzéteszi. S. K.
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lehetne puritán egyszerűsége mellett is szivre és lélekrehatóbbá 
s egyszersmind tervszerűebbé tenni a mostaninál.

Sajnálatomra azonban felszólalásomat senki sem méltatta 
arra, hogy észrevegye. Lehet, ez a czikkem is hasonló szeren
csében részesül, mégis elmondom röviden a mi mondani valóm 
van a czimben kitűzött nagyfontosságú tárgyról, mert meggyő- 
ződésem, hogy az nagyon időszerű épen most s nagyon helyén 
való épen itt, egy gyakorlati szakközlöny hasábjain.

Három kérdés közelebbről a z , melyekre feleletet adni sze
retnék. Az első ez: Van-e  s z ü k s é g  az ú r v a c s o r a i agen- 
dára?  Mert véleményem szerint az teljesen felesleges. S a nélkül, 
hogy ezen állitásomat hosszasabban indokolni szükségesnek tar
tanám , utalok egyedül csak azon szokásunkra, melyszerint úrva
csoraosztás alkalmával rendesen egyházi beszédünk is ugyan
azon thémával bibelődik, a melylyel a szertartási beszéd. Ki ta
gadhatná, hogy ez az eljárás, mig egyrészről magának a szó
noknak is unalmat és sokszor nagy fáradságot okoz, addig más
részről a közönséget illetőleg a t ü r e l e m ,  a f i g y e l e m ,  a h a n 
g u l a t  és  ü n n e p é l y e s s é g  r o v á s á r a  t ö r t é n ik .  Mert tény 
az, hogy a hosszadalmasság mellett akármely szertartásnak is 
igen nehéz az ünnepélyességét, az emelkedettségét fenntartani, a 
közönség hangulatát s figyelmét részére mindvégig megőrzeni kü
lönösen akkor, midőn az egész hosszú szertartás úgyszólván csak 
predikálásból telik ki s az élénkitő változatosságot csaknem egé
szen nélkülözi. Urvacsorázásunk — kivált a népesebb gyülekeze
tekben —- különben is oly végtelen hosszúra nyúlik s e miatt a 
közönség annyira türelmetlen, hogy az úgynevezett utóagendát 
a legtöbb helyen alig öt—hat ember várja meg, a többi pedig a 
szertartás alatt csendeskén elszéledezik. Én azért részemről — 
minthogy az agendában úgy is csak azt ismételjük más szavak
kal a mit a predikáczióban már elmondottunk — teljesen elegen
dőnek tartanám a szereztetési igék felolvasását — minthogy ez a 
lényeghez tartozik —  s egy szivhez szóló ima elmondását mind a 
szertartás előtt, mind pedig utánna.

A  második kérdésem e z : Helyén való dolog-e prot. isten- 
tiszteleti szertartásban a nyilvános gyónás s keresztyén dolog-e 
épen a bűnösöket utasitani vissza az úrvacsorától?

Nem helyes és nem keresztyéni.
A  katholikus m a g á n  gyónásnak még csak volna értelme,
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de a k ö z ö s n e k ,  a nyilvánosnak nincs. Mert a magán gyónás 
egy lelki szükségérzeten alapul, hogy t. i. mikor az ember lel
két valami hiba vagy vétek terheli, csak úgy könnyebbül meg , 
ha azt a megterhelt lelkét valaki előtt bizodalmasan feltárhatja. 
Gondoljuk mindig a jobbat és tegyük föl, hogy a kath. egyház 
is ilyen tekintetből nyujtotta először a magán gyónás sákramen- 
tomát bűnös hiveinek s csak később, csak idők multával vette 
észre maga is, hogy a gyónás által birtokába keritett titkokat 
milyen pompásan használhatja föl szentséges uralmának és hie- 
rárkhikus hatalmának biztositására és öregbitésére is. Meg aztán 
a magán gyónás alkalmat adott a papnak arra is, hogy hivei
nek erkölcsi képét közvetlen forrásból meritett, tehát egyedül 
biztos és hiteles adatok alapján alkothassa meg s igy annál 
könnyebben eltalálja a velők szemben követendő s erkölcsi meg- 
jobbitásukra irányuló eljárásnak leghelyesebb és legsikeresebb 
módját. A  reformátorok elvetvén a magán gyónást —  minthogy 
a protestáns egyházban nincs sem papi rend, sem pedig papi ab- 
solutio — beillesztették annak helyére az úrvacsoránál a nyilvá
nos , közös bűnbevallást, mint a prot. istentisztelet alapelvével 
inkább megegyező czerimóniát. Úgyde, ha következetesek akar
nánk lenni, ki kellene azt szertartásainkból teljesen küszöböl
nünk 1) azért, mert az ilyen átalánosságban tartott s az egye
sek által elkövetett specialis vétkeket nem fürkésző gyóntatás 
által úgy sem juthatván a lelkész az egyes hivek lelki világának 
biztos megismeréséhez: nem is nyujthat nekik ilyen úton segéd
kezet az erkölcseiket ostromló kisértő leküzdéséhez; 2) azért, 
mert mi bűnbocsátó hatalommal úgy se rendelkezvén s bűneinket 
tulajdonképen nem a papnak, hanem Istennek vallván meg az 
u. n. bűnbánó imában s azoknak elhagyására is neki tévén ígére
tet: felesleges, hogy ezt a bűnbevallást s javulásfogadást még 
egyszer a papnak is ismételjük. Az ágostai evangélikusok e te
kintetben legalább annyival logikusabban járnak el, hogy a 
gyónás nálok a bűnbevalló imát megelőzi, mig nálunk reformá- 

 tusoknál az imát végezzük előbb s csak azután rakja fel a lel
kész a maga gyóntató kérdéseit. Vagy ha úgy vesszük is fel a 
dolgot, hogy ez tulajdonképen nem gyónás, hanem hitünkről 
való nyilvános vallástétel, vajjon abban az esetben is nem telje
sen felesleges-e az ? vajjon nem többet mond-e akkor is a csele
kedet, mint a szó? vajjon nem nagyobb bizonyság-e a Krisztus-
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ban vetett hitünk élő volta mellett az a tény, hogy a szt. asz
talnál megjelentünk és a szt. vacsorában részesülni óhajtunk? 
Én úgy gondolom, hogy igen. Ugy gondolom, hogy teljesen 
elégséges és evangyéliomszerű eljárás lenne az, ha a bűnbánó 
ima ámenje után — a szokásos kérdések mellőzésével —  egyenesen 
eme szavakkal fordulna a pap a hivek gyülekezetéhez: „Miután 
a ti bűneitekről töredelmes imádságotokban Isten előtt ünnepé
lyes vallomást tettetek s magatokat azoknak elhagyására s élte
teknek Isten törvénye szerinti folytatására felajánlottátok: én is 
mint a vallásnak szolgája, bizonyossá teszlek titeket a felől, 
hogy a milyen őszinte a ti bűnbánástok s a milyen igaz lélekből 
származott a ti mostani fogadástételetek, olyan bizonyosan vár
hatjátok Istentől bűneitek bocsánatját, a jónak gyakorlásában 
pedig az ő mindenható segedelmét stb.“ S ezután következhetnék 
azonnal a gyülekezetnek felszólitása az úr asztalához való járu- 
lásra. Igy  gondolom, mondom, helyesebbnek s hogy ez nem is 
volna szokatlan és protestánsellenes eljárás, azt igazolja az is , 
hogy a dunamelléki egyházkerületben (legalább a Fördős Agendá- 
jából úgy látom), már ez idő szerint nem alkalmazzák a gyóntató 
kérdéseket, hanem a bűnbevallás tisztán csak az imára szoritkozik.

A  bűnösöket pedig ne tiltsuk el az úrvacsorától, Hangsú
lyozzuk ugyan Pál apostol szavait, hogy „kiki próbálja meg 
magát“ , de ha talán valaki a bűnbánó hetet nem szentelte volna 
is a maga megpróbálására s méltó elkészülésére, de azért a tem
plomban —  talán az egyházi beszéd hatása alatt — az utolsó pil
lanatban magába száll s őszinte bűnbánatra buzdul, következés
képen járul az úr asztalához (pedig templomba lépésekor ez nem 
volt szándokában): ne utasitsuk el s ne késsünk lelki szomját 
lecsillapitan i, még ha biztos tudomásunk volna is előzetes ké- 
születlenségéről. A  mester többször vacsoráit együtt a bűnösök
kel , mert úgy gondolkozott, hogy nem az egészségeseknek szük
séges az orvos, hanem a betegeknek.

A  harmadik kérdésem ez volna: Lehet-e a házhoz úrvacso
rát vinni, illetőleg indokolt dolog-e a beteget a k á r m i k o r  s ma
g á n o s an kommunikáltatni? E kérdésre a felelet — úgy vélem — 
magában a kérdésben adva van. M a g á n o s a n k o m m u n ik á ln i :  
képtelenség. Már pedig mi erősen ki szoktuk emelni az úrvacsora 
kommunió-szerű jellegét szemben a kath. mise áldozati jellegével. 
Kiválóan a k ö z ö s s é g  cselekvénye az minálunk; j e l k é p e z ő j e
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és m e g e r ő s i t ő j e  a h i vek t e s t v é r i s é g é n e k ,  e g y s é g é n e k  
a K r i s z t u s s a l :  a h i t b e n ,  s e g y m á s  k ö z ö t t :  a s z e r e t e t 
ten. Azért „nincs semmi, a mi oly nagyon ellenkeznék a keresz
tyén istentisztelet lényegével, mint a magános mise, vagy a 
prot. egyházban a magános úrvacsorája"  — ezt mondja Hörk J. 
is az ő Liturgikájában. Valamint a tiszáninneni ref. egyházkerü
let is e század elején kiadott Agendás könyvében erősen hang
súlyozza , hogy mikor beteget kell úrvacsoráztatni, olyankor „jó 
előre rendelést kell tenni a prédikátornak, hogy a beteg ember 
házánál többen is megjelenjenek, a kik ő vele együtt éljenek az 
úrvacsorájával, hogy igy valamely vendégség formálódjon, mely 
rendszerént egy emberből nem szokott állani.“ Nem lehet tehát 
a betegnek akármikor úrvacsorát vinni, hanem csak olyan eset
ben, a m i k o r  a k ö z ö s s é g  e l v e  az egyes  ember  ú r v a c s o 
rázásában  is k i f e j e z é s t  n y e r h e t .  S ez csak akkor lehetsé
ges , a mikor — a rendes, meghatározott időkben — a templomban 
szokott úrvacsora-osztás történni. Ha ilyen esetben valaki beteg
sége miatt gátolva van a hivek gyülekezetében megjelenni s ott 
az ő keresztyén társaival testvéries közösségben együtt vacso
ráln i: el lehet neki házához is vinni az úrvacsoráját, mert ekkor 
az ő háznál való úrvacsorázásán is meg lesz a közösség jellege; 
ki lesz fejezve, hogy ő is egy testvértagja az áldozó keresztyé
nek gyülekezetének, mert bár velők nem e g y  a s z t a ln á l ,  de 
egy u g y a n a z o n  a l k a lo m m a l  s e g y  u g y a n a z o n  k e n y é r 
ből  és b o r b ó l  o s z t o z o t t  a s z e r e t e t  s z e n t  v e n d é g 
sé g é b e n .

Rendkivüli alkalmakkor tehát —  ismétlem — nem indokol
ható a magános úrvacsorázás. Sőt nemcsak hogy nem indokol
ható , hanem még veszedelmes is annyiban, a mennyiben könnyen 
„kálvinista utolsó kenet" fejlődhetik belőle. A  minthogy — a mi 
vidékünkön legalább — többnyire csak vegyes házasságban élő 
betegek vitetik magukhoz rendkivüli alkalommal az úrvacsoráját 
— rendesen a pápista házasfél vagy szomszéd rábeszélésére , hogy 
valamiképen meg ne haljanak a „Krisztus vérének" vétele nélkül, 
mert az szörnyű mulasztási bűn volna. Pedig prot. egyházunk a 
lelkészi vigasztalást és imát rendelte a betegek számára, nem 
pedig az úrvacsoráját. A  miért én nem is viszek a beteghez 
akármikor úrvacsorát. De nehogy a maga vallásában járatlant 
megbotránkoztassam, vagy hogy eljárásom kényelmeskedésnek
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tűnjék fel: meglátogatom a beteget, mielőtt hivatna magához, 
meglátogatom többször s tisztem és tehetségem szerint erősitge 
tem és vigasztalgatom őt az Isten igéjével s az imádság meg 
nyugtató hatalmával. Ha pedig az úrvacsorája után óhaját fe- 
jezné ki, felvilágositom őt alaposan annak jelentőségéről, a kat- 
hólikus áldozat és utolsó kenet, valamint a prot. úrvacsora közti 
óriás különbségről s megnyugtatom azon igérettel, hogy ha Isten 
a legközelebbi kommunióig élteti, el fogom hozni hozzá is az úr
vacsoráját. S betegem rendesen meg is nyugszik eljárásomon.

És most hadd végezzem be e rövid elmélkedést egy ide illő 
meleg köszönettel s egy meleg óhajtással. A  köszönet Kálmán 
Farkas urat illeti a „Prot. Pap“-ban megjelent „Hiv lelkipásztor
ért, melyből én nagyon sokat okultam ; az óhajtás pedig nem keve
sebb , mint ez: „Vajha irna nekünk valaki egy újabb Lelkigon- 
dozástant, mert nagy reá a szükség."

Pálóczi Czinke István.

Egyházi beszéd őszszel.
Jeremiás : 8. rész 20. vers: Elvégződött a nyár.

Alig van valami körülöttünk, a mi tisztább és ártat
lanabb örömélvezetet nyujtana nekünk, mint a szabad 
természetnek, az egyetemes nagy mindenségnek figyelmes 
szemlélése. Az emberi társaséletnek is megvannak örö
mei , de ezek mégis zavarosabbak , nyugtalanitók, múléko- 
nyabbak, mint a természetnek édes és boldogitó örömei.

A természetben minden az istenség örök törvényei 
szerint él és mozog: az ember világában pedig az érzel
mek , kinézések a körülmények szerint változnak, sőt 
sokszor ezek miatt az isteni törvények is megvettetnek és 
eltapodtatnak. Ott, t. i. a természetben, mindenütt vilá
gosság, bölcsesség, igazság, hűség, szeretet, egyszerűség 
uralkodnak: midőn emitt, t. i. az emberek világában igen 
gyakran balgatagság , hazugság, hűtlenség, külső tettetés 
s belső gonoszság uralkodnak. A természet kebelében az 
indulatok higgadtságát, a lélek nyugalmát, a szabadság 
magasztosságát élvezhetjük, melyeket az emberek világá
ban hiában keresünk. A természet ártatlan örömeinek él-



v ezése közben szivünk szelidebbé, gyermekiebbé lesz, mert 
e gy láthatatlan lélek előtt állunk ekkor, mely az egész 
n agy mindenséget áthatja. Az ember világában a keserű 

tapasztalások bizalmatlanokká, hidegekké és elégedetle- 
nekké tesznek bennünket; az indulatok, a hirnév, rang, 
becsület, világi nyereségért való örökös harczban megmér- 
gezik szivünket, szétdúlják örömeinket, elrabolják nyu- 
galmunkat, úgy hogy soha igazán boldogok nem lehetünk. 
Valóban , Atyámfiai ! ha többször élnénk és mulatnánk a 
szép természet kebelében s jobban szeretnénk annak ártat- 
lan örömeit, s egyszerű törvényeihez buzgóbban alkalmaz-
nánk magunkat: igy egészségesebbek lennénk testben, 
lélekben; vidámabbak , tisztábbak , természetesebbek , ke- 
gyesebbek lennénk, mint most vagyunk.

Ez az oka, hogy eleitől fogva minden jó és kegyes 
lelkek oly örömest mulattak a természet ártatlan kebelé- 
ben. Ezért volt oly nagy barátja a természetnek a mi 
isteni tanitónk is ; gyakran mulatott tanitványaival annak
pompájában, tanitotta, vigasztalta, vidámitotta ott s a 
természeti ártatlan örömök élvezésére utasitotta őket.

Ezt tegyük mi is most, Atyámfiai! jertek, menjünk
ki lélekben a természet országába, azon dicsőséges tem- 
plomba, melynek talapzata ez a fö ld , oszlopai az óriás 
hegyek, fedezete pedig a csillagos kék ég. Nézzetek ma- 
gatok körül széllyel, szemléljétek a természetet az ő őszi 
ábrázatjában, és elragadtatva s csudálkozva mondjátok: 
Oh Isten bölcsességének mélységes gazdagsága !

Mire t ani t a t ermészet  az ő ősz i  ábrázat -  
j ában?  ez lesz az én mostani elmélkedésemnek tárgya. 

          A természet őszi ábrázatja megtanit

1-ör. A f ö l d i e k  m u l a nd ó s á g ár a .  Kevés hóna
pokkal ezelőtt a visszatérő tavasznak örvendeztünk. Édes 
elragadtatással láttuk , hogy téli álmából miként ébred új 
életre a természet, miként csiráznak egymásután a magvak, 
miként zöldülnek a mezők, lombosodnak a fák, s hegyek 
és völgyek tarka virágok szőnyegeibe öltözködnek. A vi
rágok ezrei ártatlanul mosolyogtak reánk s a madársereg 
öröméneke az örökké élőt dicsérte és magasztalta.

■
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Mily egészen másként van most minden? A merre 
csak szemeinket forditjuk, mindenütt hervadást és enyé 
szetet látunk és tapasztalunk. Eltünt a földnek pompája 
elhervadtak virágai, s az öröméneklés halálosan elnémult. 
A vándormadarak melegebb éghajlat alá költöztek, 
más állatok a földben halálos álomba merültek. Mindig 
lassabban ver a természet ütere, mindig pusztább és zor- 
donabb lesz, — halálos érája közelget. És mi ott állunk 
az enyészet lassú pusztitásai között, hol minden ezt ki
áltja: „Minden dolog e földön mulandó s mulandók va
gyunk mi is“ . Valójában miként az őszi szél a fák leveleit 
lehullatja: úgy hullanak el a mi életünk fájának virágai 
is egymásután, igy enyésznek el reményeink, örömeink.

Gondoljatok vissza egy évvel! Mennyi szép remé
nyeitek sirba költöztek, mennyi örömötök meghiusult, 
mennyi kinézés meghomályosult, elzordonult! Miként a tavasz 
virágai, úgy hervadnak el az élet örömei is. Minden el
múlik s olyanná lesz , mint az álom! Semmi földi kincs 
nem kisér az enyészet országába, hanem csak a bölcses
ség, kegyesség és belső béke.

Ám tünjetek el hát tarka képei az életnek! Mi nem 
tartóztathatunk benneteket, — hiszen mulandóság itt a 
sorsa mindennek, — itt a születés és halál, a jövés me
nés, felvirulás és elhervadás váltogatják örökösen egymást.

De mégis a földi változások a mindent magával 
ragadó id ő  s m u l a n d ó s á g  t ö r v é n y e i  f e l e t t  áll 
az I s t e n  k é p é r e  t e r e m t e t e t t  ember .

És ez már a

2 -ik igazság, mire ez őszi természet tanit minket. 
Első tekintettel úgy látszik, hogy az ember is a mulan
dóság ugyanazon törvényeinek van alávetve, mint egyéb 
dolgok , mert a mi életünk az ő külső változásában ha
sonlit az esztendő szakaihoz, melyek az életet és halált 
példázzák ki. A legédesebb reménynyel tekintünk egy fej
lődő gyermekre, kiben a szép tehetségeknek magvait el
hintve hisszük. A mint ezek fejlődnek, várjuk a gyümöl
csöt, mely a virág után következik. De a sors csapásai,
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mint zivataros idő, előállanak, elhervasztják a szép virá
gokat s gyümölcstelenné teszik az ifjú életet. Majd kö
vetkezik az élet forró nyara az ő verejtékeivel, fáradal
maival , alig érlel ez is egy két jó  gyümölcsöt, — a 
munka sok , a nyereség kevés, a veszteség bizonyos! Igy 
azután eljő az élet ősze, — elveszi az embertől azt, mit 
eddig megmentett, —  mígnem aláhull a föld kebelébe, 
s  ekkor léteiével minden nyoma elenyészni látszik.

Igenis csak látszik, mert ez másképpen van. És ezt 
érezzük a mulandóság azon megrenditő változásai között 
is, melyekkel most az ősz körül vesz. Látjuk a föld 
pompáját eltünni; tudjuk, hogy az egész teremtettség egy
kor elenyészik, —  és mégis e mellett egy csudálatos ma
gasztos értelem vidámsággal s nyugalommal tölti el lel
künket. Honnét van ez? Onnét, mert a mi lelkünk a 
földi dolgok változásai között is, az ő méltóságát s is
teni eredetét érzi és gyanitja. S úgy tetszik nekünk, 
mintha a sárguló mező, a levelétől megfosztott fa, az 
elhervadt virágok, a költözködő madarak mintegy ezt 
kiáltanák : ember! mi elhervadunk, elenyészünk, porrá 
leszünk; de te nem fogsz elveszni, mert te nem tartozol 
a mi nemünk mulandó országába, te nálunknál nemesebb, 
méltóságosabb teremtés vagy, —  ha elkövetkezik is rád 
nézve egykor az élet ősze, midőn hajszálaid megőszülnek, 
tested megrogyik, erőd eltűnik, s a sir felé görbülsz, 
tudd meg, hogy csak a por az te benned, mely a földbe 
ismét visszatér, te magad nem fogsz elveszni, mert a te 
lelked örökké é l , az halhatatlan, A halálban is mintegy 
angyal, diadalmasan kelsz ki a földnek göröngyei közűi, 
s a lelkek hazájába, a világosság honába térsz, honnét 
származtál! Igy szólnak, igy beszélnek a hervadó virá
gok, — és a kegyes ember megérti az ő szavukat, s ál
taluk megnyugtatja, vigasztalja magát. És többé nem 
agódtatják őt az életnek külső tüneményei; nem szomo- 
ritják az időnek és földi dolgoknak változásai, csak arról 
gondolkodik, hogy a mulandó időben a földieken miként 
szerezzen örökkévaló jókat, melyek az örökélet örömeire 
s boldogságára méltóvá tegyék!

Ime ! ily lélekemelő igazságokat hirdet nekünk az ősz.
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Vajha szivünkre vennők igazán ezeket. De e ml é k e z t e t  
m é g  az ősz

3-or. A me n n y e i  aty a j ó s ágára .  Az évnek min
den időszakában csudálhatjuk ugyan a teremtőnek szere- 
tetét és jóságát, mert mindegyiknek megvan a maga 
haszna, megvannak örömei és gyönyörűségei. De egy 
sem szemlélteti oly világosan és tisztán az ő áldásait s 
ezekben a teremtő jóságát velünk; egy sem hirdeti vilá
gosabban azt, hogy van gondviselő atya, mintegy áldá
sokkal gazdag ősz!

Midőn a halmok és völgyek Isten áldásaival rakvák; 
a tárak gabonával tölteködnek, a hegyek musttól cse
pegnek; midőn mindent megad a teremtő az embernek, 
a mi csak élte fenntartására szükséges: ekkor lehetetlen, 
hogy mély hálaelismerés, imádatos érzelem ne foglalja 
el az embernek szivét és lelkét!

És ez a jó atya szinte igy gondoskodik a porban 
mászó féregről, az ég madarairól, melyek nem szántnak, 
nem vetnek, sem a csűrbe nem takarnak.

Ha tehát minden érzéketlen és hideg maradna is én 
körülöttem: de nekem mint nemes és okos teremtésnek 
hidegen maradni nem szabad; sőt inkább szent és magasz
tos hálára kell gyulladnom az iránt, ki megváltoztatja az 
időknek forgásait, s most is legközelebb az idő lejárt 
karikáján előhozta az őszt. És midőn az ősz mulandó
ságunkra is emlékeztet, igyekezzünk olyan kincseket gyüj 
teni, a melyek a mulandó időben is el nem vesznek. E 
végre kövessük az igazságot, a szeretetet, az Isten szerint 
való életet; gyakoroljuk a jó cselekedeteket, hogy ha 
lezúz is bennünket éltünk őszének dermesztő szele, a 
mennyei atya csűrébe takarittassunk be. Amen.

Németből szabadon Kálmán Károly,
soponyai ref. pap.
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Egyházi beszéd.
Advent első vasárnapjára.

Alapige: Máté ev. XXI. 1— 9.

A mai nappal egy új egyházi esztendő hajnalára 
  virradtunk. —  A polgári új esztendő napja minden józa

nul gondolkodó embernek alkalmat ad arra, hogy egy 
pillantást vessen vissza és előre. Visszapillant a multra, 
számot ád magának gazdálkodásáról, megvizsgálja, vajjon 
fogyott-e, gyarapodott-e vagyona? fedezték-e jövedelmei 
kiadásait? tehet-e félre fölösleget? vagy kiadásai szapo
rodtak? És előre is vet egy pillantást, új élettervet alkot 
maganak a jövőre nézve, hogy mint fogja azt a mit 
hasznosnak tapasztalt a mult évben, —  még nagyobb 
szorgalommal űzni, és mint fogja kerülni mindazt, a mi 
neki kárt okozott; mint fogja kiadásait jövedelmével össz
hangzásba hozni, s jóllétét biztositani, mindezt jól meg
gondolja.

Ha mi földi jólétünk biztositásában ily erőrelátók 
tudunk lenni, és azon rövid időt, mely az ó-évet az újtól 
elválasztja, ily eszesen tudjuk felhasználni, mint a világ 
fiai: nem kell-e nekünk mint a világosság fiainak, lelki 
ügyeinket illetőleg ép ily számitóknak, ép ily előrelátók
nak lennünk, midőn egy új egyházi év küszöbére lépünk? 
Nem kell-e visszapillantanunk —  számolván magunkkal — 
hogy gyarapodtak-e vagy fogytak-e lelkünk kincsei; az 
ismeret, hit, szeretet, reménység? Nem kell-e, élettervet 
alkotván magunknak, előre pillantanunk, hogy mint gyüjt
sük, mint szaporitsuk lelkünknek mennyei kincseit? Nem 
kell-e fogadásokat tennünk, hogy ennekutánna szorgal- 
galmasabbak leszünk azokban, melyek a mi atyánknak 
dolgai; — kitartóbbak az imádkozásban, buzgóbbak a 
hallgatásban, serényebbek a szent ige teljesítésében?

Ugy hiszem, hogy visszapillantásunk eredményét a 
valósághoz hiven tüntetem fe l, ha kimondom, hogy ezen 
 elmult egyházi évben is bőséges táplálékot nyujtott 
nekünk az ő szent igéjében az úr kegyelme. És ha talán 
némelyek keblében sziklára, útszélre, vagy tövisek közé
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hulltak a szent ige magvai, ez kétségbe ne ejtsen, hisz 
magának a mennyei mesternek is tizenkét tanitványai 
közül találkozott egy áruló Júdás. — De él bennem a 
remény, hogy a mi fáradozásunk nem hiába való az 
Urban; —  hogy sok szivet áthatott a szentige kétélű tőr
gyanánt; s mint éles ösztöke meghasogatott sok kedélyt, -
kiirtván a gyomot belőle, hogy lenne az az üdvös esz
méknek, feltételeknek gazdag termo földévé. De vajjon 
arra szolgáljon-e e tapasztalás, hogy megállapodjunk , mint 
a kik már a czélnál vagyunk? Távol legyen! ma, ez 
első adventvasárnapon, mely az egyházi évnek első 
napja, nézzünk előre és határozzuk meg követendő élet
rendünket, a lélek szükségleteit illetőleg-.

Ugy hiszem, üdvösebb jelmondatot nem irhatnánk 
zászlónkra mint emez apostoli intőszózatot: „Szerelmesim 
ne legyetek az igének csupán hallói, hanem egyszersmind 
megtartói is.

Mi mindnyájan testiek vagyunk, és habár a lélek 
kész volna is követni az erkölcsi törvényt, a test gyenge 
s elbotlik untalan. —  Semmire sem vagyunk úgy rászo
rulva, mint arra, hogy éltünk minden idején, de külö
nösen most, midőn a haladó időnek egy lépése, egy új egy
házi év küszöbére helyheztet bennünket, —  e jézusi szavak 
viszhangozzanak a mi lelkünkben „a ki engemet szerét az 
az én beszédemet megtartja"; és „nem minden a ki mondja 
Uram Uram megyen be mennyeknek országába, hanem a 
ki cselekszi az én mennyei atyám akaratját / “

Ily szellemben kivánok én hozzátok szóllani ezen ad
venti első vasárnapon. Ezért evangeliomi szent leczkénknek 
nem azon szakaszára kivánom jelenleg figyelmeteket főként 
forditani, hogy mint teregeti a sokaság ruháit Jézus útjára, 
mint hinti azt be zöld ágakkal, s mint hangoztatja hozsanna 
kiáltásait, az úr nevében jövő Dávid fiának.

Hagyjuk ezt: úgy is eléggé bővelkedünk az Ur tiszte
letének ily külsőképpen való nyilatkozataiban, és fájda
lom, a mostani nemzedéknek úgy is a legnagyobb hibája 
az a miért a próféta igy panaszkodik az Ur nevében. „E  
nép csak szájjal tisztel engemet!“

Van ott egy pont a szt. leczkében, mely a Jézus iránti



tiszteletadásnak egészen más módját tünteti fel. E pont 
o ly igénytelen, hogy tán a felületes olvasó észre sem 

veszi. I m ez: „Elmenének pedig az ő tanitványai és úgy 
cselekvének a mint nekik parancsolá vala Jézus/ “ E pont- 
hoz kapcsolom mai elmélkedésemet, melynek tárgya eme 
buzditás leend: „ T e l j e s i t sük az Ur  p a r a n c s a i t ! "
Mert ezt tennünk 1. l e he t  is,  2. ke l l  is,  3. hasznos  is.

I .

L e h e t s é g e s  az Ur  p a r a n c s á n a k  t e l j e s i t é s e ,  
csak a k a r n u n k  kel l .  Látjuk ezt ama két tanitvány- 
nak példájából. Jézus elküldötte őket mondván: „Menje
tek el im e faluba, mely előttetek vagyon és mindjárt ta

l áltok ott egy megkötözött szamárt és az ő vemhét vele együtt, 
oldjátok el, és hozzátok el nekem!" Ha ezen tanitványok 
oly lélek fiai lettek volna, mint a minő lélek a mai kor 
gyermekeiben lakozik , bizonyosan ilyen forma okoskodá- 

s okkal igyekeztek volna kibúvni a parancs teljesitése 
a lól: „Hogy tehetnők mi azt, nincs joga a mi meste

rünknek tőlünk azt kivánni, hogy a más tulajdonát ön- 
kényűleg elvezessük és kitegyük magunkat annak, hogy 
tolvajoknak tartsanak bennünket és megkötözvén a 
börtönbe vessenek!" De ők megnyugodtak abban, 
hogy az Ur tudja mit parancsol, — és miután Jézus pil- 
lanatnyi habozásukat is eloszlatta e szavakkal: „Ha va- 
laki nektek valamit szólland, mondjátok, hogy az Ur 
szűkölködik ezek nélkül, és azonnal elbocsátja azokat". 
Kész engedelmességgel mentek el, és ime semmi akadály 

n e m  álla útjokban, hogy akként cselekedjenek mint az 
Ur parancsolá.

        I gy van a dolog, k. a f.! mindazon parancsolatokkal,
melyeket az Ur Jézus tudománya élőnkbe szab. Nehe
zeknek , teljesithetleneknek látszanak, legyőzhetetlenek- 
nek tűnnek fel akadályaik, de ha él benned az Ur iránt 
lángoló szeretet, nem riadsz vissza semmi nehézségtől, nem 
fogsz sokallani semmi áldozatot; megtagadod tenmagadat, 
lemondasz a világról, e világ minden gazdagságáról,
minden dicsőségéről, örömeiről, magadra veszed a ke
resztet s követed megváltódat. És ez nem is éppen olyan

b
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nehéz, mint a minőnek látszik az első pillanatra. „Az én 
igám gyönyörüséges, az én terhem könnyű“ , ezt mondja Jézus.

Ha fellázad ellened a testi kivánság és ezt mondja- 
miért akarod megfosztani magadat a földi gyönyörűsé
gektől, — éljed világodat, és szakitsd le a virágot, mely 
rád mosolyog, hiszen neked nyilik az: mondjad ezt- 
„Az Ur akarja, hogy tiszta legyen szivem, az ő akaratja 
szent előttem! a múló gyönyörökért, melyekről lemondok 
itt, mennyben ő örök boldogsággal jutalmaz!“ Ha igy 
tudsz szólni önmagadhoz , nehéz-e akkor is az Ur paran
csának teljesitése.

Ha felszóllal könyörületességed érzelme ellen a fös
vénység és ezt mondja: „Miért ez áldozatok, melyeket 
gyakran hálátlanokra vesztegetsz? Segitsen kiki önmagán! 
Hisz ha mindenedet elosztanád is a szűkölködők között, 
mit használna az? Olyan volna mint egy esőcsepp a 
nyári szárazságban! És aztán ki parancsolhat neked tu
lajdonodból? Akkor mondjad ezt: a mivel itt birok, 
annak nem tulajdonosa, hanem csak sáfára vagyok. Ha 
látok éhezőt: megszegem neki kenyeremet; ha látok me
zitelent: ruhát adok reá; minden szenvedőnek látása azt 
mondja nekem, javaimra mutatva: „Az Ur szűkölködik 
ezek nélkül! és én el ne bocsátanám azokat? " Ha ezt 
gondolod magadban, bizonyára nem nehéz az Ur pa
rancsának teljesitése, ki ezt mondja; „Legyetek irgalmasok 
mint a ti mennyei atyátok is irgalmas / “

Ha felszóllal benned a bosszúvágy, gyűlölet, s ezt 
mondja: Szemet szemért, fogat fogért,— lakoljon a ki 
bántott! bosszúd méltó s jogos: mond akkor ezt: „A 
bosszúállás az Uré, nekem csak úgy lehet bosszút 
állanom, ha enni adok az én ellenségemnek" stb., — „eleven 
szenet gyüjtök akkor én az ő fejére" . Ha ezt mondod ma
gadban, nem lesz nehéz az Ur ezen parancsának telje
sitése: „Szeressétek a ti ellenségeiteket!“

Nem oly nehezek Isten parancsai, hogy meg ne 
lehetne azokat tartani! Hisz Isten bölcsességével s igazsá
gával ellenkeznék, ha emberfiait oly törvények szerént 
akarná megitélni, melyeknek teljesitésök lehetetlen! . . .

Ker. felebarátom! te gyarló és bűnös ember vagy
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és még sem vagy oly esztelen, hogy barmodat erején 
felül terhelnéd, és mivel elbirni nem képes, embertelenül 
kinzanád?

És Isten cselekednék mi velünk hasonlót? Távol 
legyen! Hű és igaz az U r, senkit erején felül nem 
kisért. Ha nehéz kötelességek terhét rakja ránk, erőt is 
ád, hogy azt megbirhassuk!

Ebből következik, hogy mihelyt valami dolog, Isten 
törvényéből folyó kötelesség, már ennélfogva kétségkivül 
teljesithető is az. Teljesitsük hát az úrnak parancsát, 
mert ezt tennünk lehet is, —  de emellett egyszersmind

II.
K e l l  is. Hogy Jézus parancsolatainak teljesitésére 

kötelezve vagyunk, az kétséget nem szenved, mert hisz 
azért jött Jézus e világra, hogy megtanitsa az embere
ket, hogy mi legyen az Istennek tökéletes akaratja. Ezért 

  mondja Jézus, hogy: „a ki engemet hallgat, azt hall
gatja a ki engemet elbocsátott; a ki engemet gyülöl, azt 

  gyűlöli, a ki engemet elbocsátott, az én mennyei atyámat", 
azaz a ki nem hallgat az én szómra, az megveti az 
Istent, és az ő törvényét lábbal tapodja.

Ne gondoljátok, k. a f.! hogy az ily engedetlenség 
valami csekélység volna. Halljátok mit mond erre nézve 
Jézus: „A ki megvet engemet és nem veszi be az én beszé

d emet, vagyon ki kárhoztassa azt; a beszéd, melyet én 
szóltam, az itéli meg azt amaz utolsó napon ! “ Azaz, ha 
majdan az Ur itélőszéke ebbe idézi az embereket, hogy 
minden gondolataikról, szavaikról, mulasztásaikról, cse
lekedeteikről számot adjanak, akkor nem menthetjük 
magunkat azzal, hogy nem tudtuk az Urnak akaratát, 
mert ezt mondja az U r: „Ember! te tudtad mi a jó s 
mit kiván tőled a te Uradnak Istenednek törvénye , mert 
én azt neked megjelentettem". Azzal sem mentheti magát 

» senki, hogy e parancsolatok teljesithetlenek; mert hisz

I
fentebb láttuk, hogy Isten parancsolatai teljesithetők. 
Azt mondja Jézus: „A ki engemet szeret, az én paran- 
csolatimat megtartja; mert az én parancsolatim nem ne
hezek" . Vagy talán arra hivatkozik valaki, hogy ő keresz-

b*
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tyén, hogy megkereszteltetett a Jézus nevére, és az Ur 
vacsorájával is gyakorta élt — és igy üdvözölnie kell ? 
Jézus azt mondja: „Nem minden a ki mondja Uram Uram 
megyen be a mennyeknek országába, hanem a ki cselekszi 
az én mennyei atyám akaratját!“

Oh mily rettenetes leszen azon pillanat, midőn az 
Ur azoknak, kik az ő parancsolatit megvetették, mind
azon jókat, melyre itt e földön hivatva voltak, szemök 
elé tárja! Volt nekik Mózesük, voltak prófétáik, hall
gatták volna azokat ; — volt evangeliomuk, melyben az 
örökkévaló Isten szent fia által nyilatkoztatta ki akaratját, 
mért nem hajoltak meg parancsai előtt? Ekként lesz, 
hogy a beszéd, melyet Jézus szólott, itéli meg őket az 
utolsó napon. Mily gyötrelem, kétségbeesés szóland 
azokra, kik ámbár tudták az Ur parancsolatit, még 
sem tartották meg azokat. Mi l y  n y o m o r ú s á g  és szo
r o ng a t ó  v e s z e d e l e m l e szen  mi nd e n  g o n o s z t  cse
l e k e d ő  e mb e r  l e l kének .

Mindnyájan tudjuk azt, atyámfiai! hogy ha a király
tól vagy a felsőbbségtől rendelet érkezik, annak enge
delmeskedni kell, mert büntetés éri az engedetlent. Meny
nyivel inkább kell engedelmeskedni a mindenható Isten
nek ! Ha félünk a földi fejedelemtől, és a felsőbb hatal
masságtól , ki csak ideig-óráig tartható büntetést szabhat 
ránk, és a legnagyobb vétségért is csak testi halállal 
büntethet: mennyivel több okunk van rettegni attól, 
ki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennába!

III.
Azonban hidjétek meg nekem, keresztyének, hogy 

az olyan engedelmesség, mely csupán csak a bün
tetéstől való félelemből ered, Isten előtt kedves nem 
lehet. Nem szolgai félelmet, hanem gyermeki szeretetet 
kiván a mi mennyei atyánk! „Nincsen a szeretetben rette
gés — igy szól az apostol — hanem a teljes szeretet ki
rekeszti a rettegést, mert a rettegésnek gyötrelme vagyon, a 
ki pedig retteg, nem tökéletes a szeretetben!“

Éppen mivel Isten előtt nem kedves a szolgai féle
lemből eredett engedelmesség, hanem a gyermeki szeretet,
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s mivel a törvény nem az Isten, hanem az emberek ked
veért vagyon: nem adott nekünk a mi mennyei atyánk 
egy oly parancsolatot sem, mely tulajdon boldogságun
kat ne czélozná. Ezért mondom én, hogy ez legyen a 
mi életünk vezérelve: „Teljesitsük az Urnak parancsola
tait , mert ezt tennünk lehet és kell is , s mert ez ránk 
nézve h a s z n o s  s üd v ö s  is.

Ki vonná kétségbe azt, hogy a kegyesek már a föl
dön is nagy mértékben élvezik kegyességöknek és isteni 
félelmöknek jutalmát s jó gyümölcsét. Azt mondja Jézus: 
„Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljátok meg én 
tőlem, hogy én szelid és alázatos szivű vagyok, és találtok 
nyugodalmat a ti leikeiteknek". És vajjon, k. af.! mi drá
gább, mi becsesebb, mint a lelki nyugalom, a jó lel
kiismeret, s miként tehetünk erre szert másként, hanem — 
ha az Ur parancsolatjainak teljesitése által? — Oh ez 
már e földön is bő forrása a boldogságnak!

Világositsuk példákkal emez igazságot.
Jézus önmegtagadást kiván tanitványaitól, azaz 

hogy ne kövessük féktelen vágyainkat, hanem a lelkiis- 
meret sugallata és az Isten parancsai vezéreljék életünket.

Beh jó , beh hasznos az nékünk, ha Jézusnak sza
vára hallgatunk! Mennyi bajtól, betegségtől, kártól, sze
génységtől , nyomortól ment meg bennünket a mértékle
tes élet! És aztán ha mindemellett is utolér a betegség, 
vagy más váratlan csapás sujt bennünket, mely igen 
magasztos vigasztalás az nekünk, ha a kegyes Jóbbal 
igy sóhajthatunk fel: „Az én l e l k e m nem v á d o l  e n 
gem s e mmi r ő l ! "

Ellenben minő rettenetes, minő kétségbeejtő a go
nosznak állapota, ha szenvedései közben eszébe ju t, hogy 
a maga gonosszág a ostorozza őtet! hát még az örökkévaló- 

jságnak gondolata, mily rettegésbe ejti a gonosz ember lelkét!
Nyugodtan várja pedig mindezeket az, ki Jézus pa

rancsolati t  megtartá, mert tudja, hogy az igazaknak

I
lelkei az Isten kezében vannak.

Ha ily hasznos dolog az Ur parancsainak megtar
tása, legyen hát életünknek legfőbb feladata az Ur igé

dének követése! E szent elhatározással lépjünk be ezen
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egyházi új-évbe, — ez legyen a „hozsánna“ kiáltás 
melylyel adventben, a hozzánk jövő mennyei király előtt 
szivünk kapuit kitárjuk! És hogy szent feltételünkben áll
hatatosak lehessünk, hogy a mi jót akarunk, azt ki is 
vihessük, erre kérjük a mindenható kegyelmét, felemel
vén hozzá szavunkat:

Légy segitségül Isten, ki vagy a magasságban! Amen.
Dapp után németből

Lágler Sándor és Kálmán Dezső. 

Adventi vasárnap délután.
III .  Mária l á t o ga t á s a  Erzsébet né l .

Lukács I: 39— 56.

A legelső, melyet Mária az angyallal való találko
zása után cselekedett, ez volt: útra kelvén, elment a 
hegyes tartományba, hol Zakariás és Erzsébet laktak; — 
és sokan nem is gondolják, hogy ezen egyszerű, üresnek 
látszó körülményben mily sok tanúságteljes van. Átalá- 
ban mindég figyelemreméltó az, a mit egy ember életé
nek valamely fontos eseménye után közvetlenül cselek
szik , —  abból láthatni m eg, minő hatással volt ránézve 
amaz esemény, s minő fontosságot tulajdonit annak. 
Mindenkor próbaköve lett, ker. aty.! szivednek az, ha 
sorsod nevezetes változása után vigyázóvá lettél szóban 
és tettben, — s mindenkor elárulod szived minőségét 
azon mód által, a mint magad viseled, a mint örülsz 
vagy bánkódol.

Mária a vele történt esemény után haladéktalanul 
elsietett rokona — Erzsébethez. A nélkül, hogy akár Jó
zsefnek, ki jegyese volt, kit szeretett, akár családjának 
és rokonainak, kikhez bizonyára erős kötelék csatolta, 
csak egy szót is mondott volna a mennyei jelenetről; — 
a nélkül, hogy Erzsébethez utazásának valódi czéljáról 
legkissebbet is elárult volna előttük, elindult a ránézve 
bizonynyal nem jelentéktelen útra. Mily tiszteletreméltó e

I. és II. szám alattiakat lásd „Prot. Pap“ mult évi folyama XI. füzet 
408— 414 lap.
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magasztos hallgatás, e hirtelen határozat, s mily mélyen 
enged ez Mária szivébe pillantanunk. Szive tele volt kü
lönféle érzésekkel, s talán erősen érzette annak szüksé
gét, hogy kiöntse valaki előtt szive titkát, hogy közölje 
valakivel az érzelmeket, melyek szivét elboriták , — de 
elég ereje volt megőrizni a nagy titkot, mig fölkeresi 
az egyetlent, ki előtt nyilatkozhatik, kinél leteheti szive 
terhét. És mily gyorsan megtette, a mit tenni akart. 
Semmi nehézség sem képes visszatartani; — Zakariás 
mintegy két— három napi járásnyira lakott hozzá: de a 
hosszú út nem riasztja vissza, elindul minden habozás,
egyetlen kisérő vagy vezető nélkül. S a gyenge nőnek 
hosszú, terhes útja szerencsésen végződött, — elérte az 
öreg házaspár házát, hol éppen nem várták, de a melyet 
öröm — izgalom tanyájává változtatott át megjelenésével, 
Azon pillanatban, midőn Mária szokott köszöntésével a 
hajlékba lép , a magzat röpdös Erzsébet mébében s ime 
teljesedik az angyal igérete: „még az anyjának méhétől 
fogva szentlélekkel betelik“ .

Egyszersmind Erzsébet is azon pillanatban szentlé- 
lektől ihletve érzi magát, —  a gyermekre tett hatás kö- 
zöltetik az anyával is , ő is betellik szentlélekkel, s a 
váratlan öröm felnyitja régóta hallgatag ajkait, és a nél
kül, hogy kérdezné Máriától jövetele czélját, vagy hal
lotta volna azt, lelkesülten kiáltott föl: „áldott vagy te 
az asszonyok között, és áldott a te méhednek g y ü m ö lcse", s 
gyorsan, minden tartózkodás nélkül kitárja kedves ven
dége előtt szivének ama nagy titkát, melyet öt hónapon át 
oly mélyen rejtegetett.

Erzsébetnek ezen föllelkesülése , méhében a magzat
nak röpdösése, mint az isteni igéreteknek új megerősi
tése , felette figyelmet érdemlő. Isten t. i. minden lehetőt 
elkövetett, hogy Mária minden tekintetben megnyugtat- 
tassék; neki teljesen meg kellett győződnie arról, hogy 
az, a mi vele történt, isteni eredetű;—  s éppen erre 
kellett szolgálni ama meglepően örvendetes jelenetnek is, 
melynek Mária Erzsébet házában tanúja volt. Az angyal 
azt mondta Názáretben Máriának: „rokonod Erzsébet már 
hat hónapja viselős" . Mária útra kel, s mindent úgy
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talál, a mint neki mondatott. Az angyal azt mondta Má
riának Názáretben: „a ki tőled, születik, mivel hogy szent 
lesz, Isten fiának hivatik" , s ime alig lép Erzsébet hajlé
kába , ki sem hirből nem hallhatott, sem tudósitásból 
nem tudhatott semmit a csudás multról: mint az úrnak 
anyja, mint a messiásnak anyja köszöntetik a papné 
által. Az angyal azt mondta Názáretben Máriának: á l 
dott vagy az asszonyok közöttu — és ime Erzsébet éppen ezen 
szavaival az angyalnak köszönti őt. Igy találta meg Mária 
azt, a mit az angyal szava után keresett; igy erősit- 
tetett meg a láthatatlan világ szózata az ennek megfe
lelő eseményei által a látható világnak. Igy különbözteti 
meg Isten mindég saját ügyét a pusztán emberi dolgok
tól, s igy találkozik igéretével a teljesedés.

A körülmények ezen csodás találkozása által Mária 
is egészen elragadtatott; ő is betelék szentlélekkel, a 
mint igérte neki az angyal: „a szentlélek száll reád, és 
a magasságban lakozó ereje árnyékoz meg téged." A j k a i  
hű tolmácsaivá lesznek amaz érzelmeknek, melyek e pil
lanatban szivét betöltik, —  s z e me i  elfordulnak a látható 
világtól s l e l k e  a messze múlt és messze jövőben vész 
el. Mindenben, a mi vele történt, Isten újjait ismeri meg; 
mindenben, a mi vele történt , előbbi igéretek telje
sülését s még a jövőben teljesedések zálogát látja, — 
mert a szentlélek, a próféták lelke szállt reá, és a ma
gasságban lakozó ereje árnyékolta meg.

Még három egész hónapig maradt Mária rokonainál, — 
azon időig jelesen, mig Erzsébet szülésének ideje bekö
vetkezett, —  és azután, megerősödve Isten iránti hitében, 
visszatért hazájába Názáretbe.

Tegyünk most ezen történet fölött még néhány meg
jegyzést, jelesen

I. egy szót a szentek egyességéről. — Mária nem 
akarta egyedül élvezni lelkének boldogságát, — egy 
rokonleiket keresett, ki előtt kitárhassa szivét, lelkét. 
Éppen igy tárta ki Erzsébet is teljes szivét Mária előtt , 
s közölte vele legszentebb érzelmeit. Oh mit kellett ezen 
kegyes izraelita nőknek együtt érezniök, a mit külön s
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egyedül bizonyosan nem éreztek volna oly teljes mérték
ben. Egyedüliségben sohasem lett volna oly tökéletes 
Istenben való örömük, bizalmuk, irántai szeretetük, mint a 
minővé lett három hónapig együttlétük alatt; — most igy 
naponként hatottak egymásra, — hitre, bizalomra és sze
retetre hevitették egymást. Keress te is, oh ker. társam! oly 
kebelbarátot, rokonlelket magadnak, kinek mindent 
megmondhatsz, kinek szivébe leteheted szived titkát, 
nehéz terhét. S különösen te istenfélő, keress oly isten
félőt, ki veled örül, midőn imádságodban, vagy életed 
sorsában az urat ismered és találod meg, — ki veled 
élvez minden jóadományt, melyet a világosság atyjától 
nyersz. Mert az úrban való örömed mindaddig nem teljes, 
mig azt egyedül élvezed, — a szerető sziv óhajtja mint
egy az általa érzett Istenben való öröm viszfényét egy 
testvér, rokon arczán is látni, ki szinte oly istenes öröm 
érzetével van telve. Keress azért magadnak ily lelket; 
egy barát oldala mellett gyorsabban növekszik szivednek 
minden erénye és szépsége, -— a lélek közössége által 
egész sereg nemes hajlam fejlődik ki, hajlam, mely kü
lönben örökösen szunnyadt volna, s a mely pedig egész 
lelkedet megszépiti. Igen! csak a szeretet közlése által 
nevekedik a szeretet, — a sziv csak a rokonsziven gyúl 
erős lángra, és az erő csak idegen erő által fejtetik ki 
és izmosodik meg.

S ime ezt jelentik e szavak: „keressétek és megtaláljá- 
tok ". Mária és Erzsébet föllelik egymást, — Mária és Er- 
zsébet, a két kegyes izraelita nő összejő, bár két napi 
járásra él egymástól, — az égnek angyala váratlanul ösz- 
szehozza őket. Te is, ker. atyf.! meg fogod találni —  midőn 
szükséged van rá — a rokonlelket, ki már vár re'ád és a 
ki érted teremtetett.

II. Azonban az ily barátot okosan kell választani. 
Mária nem bizta titkát Józsefre, kit szeretett, és a kivel 
eljegyeztetett. Egy meglehetős nagy utat kellett tennie, 
mig keble barátját föltalálta.*)

*) Eddig Stolz.
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Legszebb s leghasznosabb a barátság, ha az egyenlő 
kor , állapot és neműek közt köttetik. Egyenlőtlen kor 
különböző sors és állapot kedvezőtlen talaj, hideg fészek 
az őszinte, bizalmas barátságra nézve éppen úgy, mint 
a zord észak-kelet növényeinek. Nem mondom lehetet
lennek, de olyannak tartom az egyenlőtlen kor és sor- 
súak közti barátságot, minő a melegház növénye, —  
virágzik, de virágja nem oly elragadólag szindús, — illa
tozik, de illatja nem oly ingerlőleg átható. Azt sem 
mondom, hogy különneműek közt nem lehet barátság, 
mert hiszen férj a feleségének és ez viszont amannak 
legszivesb, legigazabb barátja;  —  de ha a házasok házas
társaikon kivül még más különnemű barátot is tartanak: 
barátságuk alig lehet tiszta , — mert mi titkost beszélhet 
egy férj más feleségével s egy feleség a más férjével ? 
Lehet hitestársán kivül ismerőse, jóakarója, legyen is: 
de minek neki oly barátság, titkos szövetség, mely 
könnyen gyanússá, veszedelmes és bűnössé válhatik. S 
ha a nevelés általánosan gondosabb , a szokások kifogás- 
talanabbak, s az erkölcsiség szigorúbban határt szabó 
volna, mint a milyen a valóságban, talán a különnemű 
nőtlenek közt is lehetne barátság, —  de most, midőn a 
szóban —  tettben a szabadság, könnyelmű ledérség, 
nyilt szerelmeskedés s buja hódítások tetszenek s szerte 
divatoznak: ki merje helyeselni, annyival inkább pedig 
ajánlani az ifjak és szüzek közti barátságot, titkos szö
vetséget. Oh ifjak! hazánk ékei, a jövendő szép remé
nyei ! ne állitsátok s ne tartsátok csekély dolognak a 
barátok és barátnék megválasztását, — a gondatlan szö
vetkezés már egész nemzetekre pusztulást hozott. Nagy 
kincset talált, ki jó barátot talált, — annak édesbek az 
élet örömei, tűrhetőbbek fájdalmai, mert menedékhelye 
ezek közt barátja szeretete. Keressetek, szerezzetek ma
gatoknak s találjátok fel azt, ki értetek teremtetett, s 
barátságtok legyen a szenteknek egyességge. Amen.

Stolz után
Földvári László,

v. hartyáni lelkész.
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Adventi vasárnap délután.
IV. J á no s  szül e tése  s körül met é l t e t ése .

Lukács I: 57 — 80. v.

Mária visszatért szülővárosába, s Erzsébet szülésének 
ideje eljövén: szült fiat, mert a mit Isten igér, meg is 
teheti; ő életre hozhatja a meghaltat, s a gyermektelen, 
a  meddőnek nevezett nőnek vénségében is adhat gyerme
ket, oly gyermeket, ki még anyjának méhében betelik 
szentlélekkel. Valóban, alig lehetne hivebben és világo- 
sabban feltüntetni az evangeliom szellemét, mint a hogy 
azt e rövid történetben láthatjuk. Mily figyelemre méltó 
dolog az, hogy Isten már itt a holtak megelevenitője s 
isteni lélek közlőjekint jelenti ki magát, épen úgy, mint 
az egész evangeliomban előadatik és rajzoltatik.

De egyszersmind képzeljük el azt a leirhatlan örömet 
is, melyet ezen oly különös körülmények közt világra 
jött gyermek születésének az öreg pap hajlékában szerezni 
kellett. Félszázadot élt együtt e kegyes pár, félszázad 
óta epedett az édes atyai —  anyai név után és ime, a mit 
fiatalságukban megtagadott tőlük, vénségükben adta meg 
nekik az úr, hogy elvenné a kegyes Erzsébetről az em
berek közt való nagy gyalázatot, a meddőség gyalázatát, 
mert magtalannak lenni a zsidóknál nagy gyalázat volt. 

I gen! a sokáig várt, végre az Ur angyalától megigért, s 
már születése előtt néven nevezett gyermek ott vala, az 
örömkéjben úszó apa— anya keblére ölelheté, karjaiba ve- 
heté a kedves gyermeket, tulajdon gyermekét, első gyer- 
mekét, oly nagy dolgokra hivatott gyermekét. Oh, mily 
öröm lehetett ez az öreg házaspárnak.

De nemcsak ők maguk, hanem sok mások is örven
deztek e gyermek születésén. Midőn szomszédaik, roko
naik hallák, hogy mi l y  na g y  k e g y e l m e s s é g e t  c s e 
l ekedet t  v e l ü k  az Ur :  eljöttek látni a csudagyer
meket és ö r ü l n e k  val a  neki .  Mindnyájan úgy tekin
tették e rendkivüli esetet, mint kegyes, szeplőtlen életük 
jutalmát, de nem tudta senki az új szülött magas rendel
tetését, nem ismerve a mennnyei jelenést, melynek az 
apa tanúja volt, a szomszédok és rokonok közül egy-
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átalában nem gondolhatott senki egy Keresztelő Jánosra 
egy nagy prófétára és a Messiás előhirnökére.

A születés után nyolczad napra kellett a gyermeknek 
körülmetéltetni, s ugyanez alkalommal visszatérni a sze
rencsés apa beszélőképességének is. Oh, mily sokáig volt 
lekötve nyelve, s mily nehezére eshetett az, hogy nem 
szólhatott. Már Jeruzsálemben, midőn ijedelméből magá
hoz tért, mily érzelmek rohanhatták meg szivét, mily 
magasztaló szavak lebeghettek ajkain, ámde ekkor már 
teljesült az angyal büntető fenyegetése, s hasztalan volt 
minden erőlködés: a nyelv nem mozdult, az ajk némán 
veszteglett. És midőn ismét belépett hajlékába, midőn 
újra látá hű élettársát, s ennek el akarta beszélni azt, a mit 
látott és hallott: minő fájdalmat érezhetett, hogy nyelve 
még mindig lekötve volt s hogy egyetlen gondolatát, 
egyetlen érzelmét sem közölhette vele. S még akkor is, 
midőn Mária, az Urnak anyja házához jött, midőn ennek 
látására Erzsébet betelt szentlélekkel s a magzat repdesni 
kezdett méhében, midőn látta Máriának isteni elragadta
tását s hallotta annak ajkairól zengeni a szókat: „magasz
talja az én lelkem az Urat“ stb., még akkor is zárva maradt 
ajka bűnhödnie kellett hitetlensége miatt. Egyetlen szót 
sem szólhatott Máriával a három hó alatt, sőt szó nélkül 
kellett elbocsátani is házából, pedig mily sok mondani
valója volt. Valóban nagyon érzékeny büntetés a jámbor 
öregre, három hónapon át egy fedél alatt lakni az asz- 
szonyok közt egyedül áldottal , s nem közölhetni vele ér
zelmét , gondolatát. És első szülöttjének születése órájá
ban, azon pillanatban, midőn őt először meglátta, kar
jaiba vette, ég felé emelte: akkor is néma maradt, s bár 
a szive szakadt volna is meg, még sem volt képes Isten 
imádására csak egyetlen szót is kiejteni; pedig ekkor már 
teljesülve vala az angyal mondása, elérkezett a nap, midőn 
megtörtént, a mi neki igértetett és az angyal csakugyan 
azt mondta: „ime, megnémulsz és nem szólsz mind ama 
napig, melyen ezek meglesznek.1-1

Mily újabb erős próbája a hitnek. Fiat nyert az 
Urtól s nem áldhatta érette az Urat; eljöttek szomszédi 
és rokonai, kik örülnek a csodásan született gyermeknek,
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és ő nem volt képes velök együtt örvendezni, csak öröm- 
könyei valának ez alkalomra, s elmult egy-kettő és hét 
nap, a nélkül, hogy visszatért volna beszélő képessége, 
got még midőn elérkezett a körülmetélés ideje, s az öreg 

 papnak, mint atyának, nevet kellett volna adni gyerme
kének: még mindig néma volt. Ki tudná megmondani, 
minő reménységgel gondolt a nyolczadik napra, s ime, 
ez a reménysége is csalárd volt, az ünnepély elmúlandó 
vala a nélkül, hogy ő visszanyerje beszélő képességét. 
A rokonok atyja nevéről akarták nevezni a gyermeket, 
azt vélvén, hogy az szinte meg akar maradni a régi 
szokás mellett. De az anya ellenszegül s a nélkül, hogy 
okát adná, makacsul kivánja: „a gyermek Jánosnak ne

veztessék". A rokonok kedvetlenül fogadják Erzsébet ki
vánságát, lebeszélni akarva emlékeztetik: „senki sincs a 
te nemzetséged közt, ki ily néven neveztetnék", s midőn lát
ják, hogy az anya nem enged, a néma apához fordulnak, 
őt kérdezik, őtet kérik, adná tudtul, k i nek  akarná 
neveztetni .  És Zakariás, közel szomorú állapota vé
géhez, legkevésbé sem sejti a közeli szabadulást; remé
nyeiben csalódása megtörte reménylő szivét, mintegy el- 
fásulva nyugszik meg némaságában és nem gondol sem- 
mire. Táblát kér s felirja rá a János nevet. De im , az 
iró kéz még meg sem pihen, midőn az ajk mozogni kezd, 
a nyelv beszél s felhangzik az apának Istent magasztaló 
szava. „Mihelyt megnyilatkozék az ő szája és nyelve — 

(mondja Lukács — azonnal szól vala, áldván Istent“ .
Mind az, a mit a templomi jelenet után következő 

első nyugodt órában — lakóvárosába visszatértekor — Mária 
[látogatása alatt, gyermeke születésekor és egyébkor is 
[annyira szeretett volna kimondani, mindaz ajkaira jő most. 
Öröme hálahangokban tör k i, s midőn Istent magasz

talja, ő maga betellik szentlélekkel, imádsága prófétálássá 
lesz, prófétálása kiterjed a közel és távol jövőbe és utal 
az előbbeni jövendölésekre.

A jó szomszédok és rokonok, kik tanúi valának e 
jelenetnek, de a született gyermek angyal általi megje
lentetéséről mit sem tudtak, csudálkozással, vegyes félelem- 
mel teltek be — mondja Lukács — és mindazokat, melye
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ket hallának, s z i v ö k b e  rej t  ék el. A történt dolgok 
Judeának hegy között levő egész tartományában elhiresz 
teltettek, s a kik hallották, bámultak a Zakariás családi 
körében történt jelenetek különös voltán, bámulták, hogy 
az U r n a k keze oly korán van a g y e r m e k e n ,  s bá
mulva kérdezék „vajjon kicsoda lesz e gyermek ?" ⃰  )

Nem csuda. Ok nem tudták, nem tudhatták azt előre 
De az apa tudta, hiszen előre jelezte gyermekének jövő
jét, midőn elhangozván ajkairól az Istent magasztaló 
szavak, gyermekéhez fordulva prófétáit: „te pedig kis 
gyermek a magasságos Isten prófétájának hivattatol, mert 
az Ur előtt jársz, hogy útait megkészitsed" stb. És mi is 
tudjuk a szent történetekből, hogy e nagyreményű gyer
mek később, mint tiszteletre méltó komoly férfi, a mily 
nehéz, éppen oly dicső pályatérre lépett. Ő  valóban a 
Krisztus ösvényének egyengetője volt, s maga az Istenfia 
tette róla a vallomást: „bizony mondom nektek, ötet látva, 
nagyobbat láttatok prófétánál isu. Máté X I: 9.

Vajjon, midőn az öreg Zakariás oly világosan látá 
és rajzolá gyermekének jövőjét: nem tűnt-e fel prófétai 
lelke előtt a mult, melynek egyenes folytatása a jövő; 
nem látta-e a multban vérrel-könynyel áztatott ösvényét 
Isten prófétáinak, kiknek gyűlölet és gyalázat, üldöztetés 
és véres halál lőn osztályrészük, midőn érdekükről feled
kezve, önmagukat feláldozva, a Jehova nevében az igazság 
mellett tanúskodtak, a jogot védelmezték s hálátlan nemük 
jóltevői voltak; és a véres multtal kapcsolódó jövő vég
pontján nem látta-e emelkedni a Makherusi palotát, a 
palotában a tánczoló leányt s a leánynak kezében levágott 
fejét a magasságos Isten prófétájának, ki az Ur előtt járt, 
hogy útait megkészitse? —  Oh, ha mindezt látta és mégis 
oly készséggel rendelte alá Isten akaratjának apai szivét, 
annak örömeit, reményeit: az ő hite, engedelmessége nem 
kisebb, az ő áldozata nem alábbvaló volt Ábraháménál, 
hiszen ő is egyetlen gyermekét, vénségének gyámolát, 
az annyi könyörgés után reményen kivül nyert fiút tette 
az Ur oltárára. *)

* ) Eddig Stolz. A  következők saját toldalékom. F. L.
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Ma már nem jár veszélylyel az Ur előtt járni, s ha 
a tanitványok nem akarnák hozzá bocsátni, igy inti azokat: 

, , n e  tiltsátok meg tőlem a gyermekeket, mert ilyeneké a 
mennyeknek o r s z á g a ". Ma már nem martyrkorona az Urat 
követőknek jutalma, s ha az önzés Péterrel azt kérdeti: 

, , ime, mi mindeneket elhagytunk és követtünk téged, mi ju- 
t almunk lészen ?“ Maga Jézus felel : ,,bizony mondom

nektek, nincs senki, a ki elhagyandja házát, atyját, anyját, 
feleségét, gyermekeit vagy szántóföldjét érettem és az evan- 
geliomért; a ki százannyit nem venne mostan, ezen időben: 
házakat, atyafiakat, anyákat, gyermekeket és a jövendő vi- 
lágon örökéletet" . Márk X  : 29 — 30.

És mégis úgy látszik, mintha a keresztyén szülék 
félnének rávezetni gyermekeiket a Krisztus útjára, tani- 
tani, serkenteni a Krisztus követésére. Tövises út az a 
Krisztus útja, sok áldozat, szenvedés, nélkülözésbe kerül 
az a Krisztus követése, gondolják magukban. „Szeresd 
lstent teljes szivedből, teljes lelkedből és minden erődből!" ezt 
kivánja Jézus; oh de mennyi bajt okozhat az ennek a 
gyermeknek, ha csak egy kicsit is megtanitom rá. Sovány 
kenyér az az istenesség, a mellett éhen marad az ember; 
ha mindég csak az úrra nézünk, felkopik az állunk. 
„Szeresd felebarátodat mint ön megadat!" ezt kivánja 
Jézus; de ha megtanitom rá , mennyit fog szenvedni 
azért a szeretetért, mikor majd bántják azok, kiket sze- 
ret , s ő nem vesz, nem vehet rajtuk bosszút, elriasztó 
bosszút, enyhitő édes bosszút, mert hiszen mint magát, 
úgy szereti őket. „Legyetek szelidek, alázatosak!“ ezt kivánja 
Jézus; de ha megtanitom, hogy nevetik, gúnyolják 

k i , hogy nevezik gyávának, hogy fognak majd ki rajta 
és hogy tiporják el a világi kevélyek. „Jobb a kevés 
igazsággal, mint a temérdek nagy gazdagság hamissággal" , 
mondja Jézus szellemében b. Salamon; de ha megta
nitom erre, hányszor fog veszteséget szenvedni ott, hol 
mások nevetve söprik be a gazdag nyereséget. De ne 
történjék ez veled én kedves gyermekem. Ne indulj te a 
Krisztus után, ne tanuld, ne kövesd te ezt a tudományt, 
nem kelendő, nem hasznos és nem nyereséges ez a mai 
világban, majd megtanitlak én más tudományra, melyben
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a legfőbb parancsolat ez: szeresd önmagadat teljes szi
vedből , teljes lelkedből és minden erődből, s ne legyen 
neked magadnál előbbvaló senki és semmi sem égen 
sem földön.

Igen! úgy látszik, mintha igy gondolkoznék a ker. 
szülék legnagyobb része. Ámde ily gondolkozás mellett 
nagyon is világosan áll a gyermekek jövője, s nem szükség 
kérdezni: „ v aj j o n  mi l esz  a g y e r m e k b ő l " ?  hiszen 
apja előre elgondolta, el is határozta: te pedig kis gyer
mek a pokol fiának hivattatol, mert a Sátán előtt jársz, 
hogy útait megkészitsed. Foglalatos leszel abban, hogy 
életeddel Istent káromoljad s embertársaidnak kinzó os
tora légy.

És mégis a kérdésnek hangzani kell, —  hangzik is 
minden bölcső felett: vájjon kicsoda lesz e gyermek?

Ker. szülék! gyermekeiteket szerető apák és anyák! 
adjátok e kérdésre, hiszen Isten után ti adhatjátok meg; 
adjátok a legjobb feleletet. Vezessétek gyermeketeket 
korán a Krisztus útjára, őrködjetek, hogy mindig előtte 
járjon. Boldog az a háznép, melyben fiak és leányok 
korán Krisztus útjára vezéreltetnek, mert ezek idővel 
lélekben megerősödve, a család becsületére fognak fölneve- 
kedni, vigaszai, örömei lesznek a szüléknek, diszei a 
honnak, s áldásai az emberiségnek. Ellenben jaj annak a 
háznépnek, hol a félénk aggodalom igy kiált föl: vajjon 
mi lesz sorsa e gyermekeknek, kik itt bűnben, gyalázatban 
nevekednek? A gyermekek egykor szüléik biráivá lesznek, 
és majd a szülői szép remények a végetlen fájdalom fene
kére sülyedendnek alá. Amen.

Stolz után
Földvári László,

vácz-hartyáni lelkész.
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Az erkölcsi kötelesség és az illem parancsolják, 
hogy ne vesztegeljek némán, hanem szólásra nyissam 

   meg ajkaim, mert a községünkben levő testvér-gyüleke
zet aggastyán testvér-lelkészének végtisztességtételi ünne
pélye az, mi bennünket itt kedveseink közös nyugvóhe
lyénél összeseregeltetett, ezért is mint bánkódó testvér 
szeretett testvérjének, úgy állok én itt, nagyrabecsült és 
szeretett testvér-lelkésztársamnak megnyilt sirja oldalá
nál. Bocsáss meg tisztelt hallgatóság, ha a köz emberi 
gyengeség uralomra emelkedvén nálam, szivem érzéseit 
tisztán tolmácsolni nem tudom; hiszen itt az anyaföld
ből kihányt minden porszem ezt kiáltja nékem: gondolj 
komolyan égi uradra, kevés már itt e földön a te időd, 
bevégezte pályáját szolgatársad, kivel 41 éven keresztül 
egyengetted a mennybevezető ösvényt; figyelj: eléggé 
egyengetve van-e a tenmagadé?

Nem czélom a gyászünnepélyt, mely tiszteletre
méltó hódolat és elismeréssel volt rendezve, untatóvá 
tenni, én csak a testvér búcsú-hangjának adok kifejezést 
egyszerűen, — bár tehetné e már hülő kebel elég melegen!

Ha a vallástalan az irás eme szavaira: nincs itt ma
radandó városunk, gúnyosan ezt mondja: itt, itt a sirban 
van örökös lakásunk — én ezzel válaszolok: nézd a föld 
gőzpárája égbeszáll, nézd a föld minden növénye égfelé 
emelkedik, annak minden virága, — csudálatosnak tetszik 
és mégis úgy van, — az esőnek minden cseppje ismét 
égbe száll, —  az égből alá szálló nap sugarainak tárja 
ki szűz kebelét, a föld s virágának minden illata, föl 
föl az égfelé tör: hogy lehetne hát azt még csak kép
zelni is , hogy a földnek legnemesebb növénye az isteni
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arczczal, az isteni lélekkel, magát az Istent itt a földön 
képviselő ember, Istenhez vágyó szivének nemes óhajával 
Istent utánzó lelkének e földi pályán szerzett drága kin
cseivel, itt e gyáva földben örökre az enyészet zsákmá
nyául essék? Hiszen maga az emlékezet könyve, mely 
leginkább a siroknál tárul fe l, egészen ellenkezőt tanúsit • 
megtér ugyan a lélek Istenhez, ki adta volt azt e testbe 
de mivelete mindörökké boldogitólag hat a földön élőkre • 
ki tagadhatná, hogy a részvét és szeretet felszántják a' 
könnyeket, megnyugtatják a sziveket; ki tagadhatná 
hogy a testvériség és egyetértés eszméje egészen új eget 
és földet teremtett, jelen századunkban pedig mindezek 
az embert istenesitő léleknek kisugárzásai? Felemeljük hát 
szemeinket e gyász sirhalomról oda a megnyilatkozott 
egekre, hova téged testvér szolgatárs, utad vezetett,— 
kezeinket áldólag terjesztjük ki porló hamvaid felett, — 
szivünk óhajával az isteni igéretre utalunk: „Ki sokakat 
elvezérel az igazságra, — az mint a csillagok örökké 
fénylik, —  s mondjuk: ragyogó csillagfényben élj örökké 
boldogul!

Emléked legyen a kitartó szorgalmas munkásság és 
soha nem csüggedő szivnek geniusa e nép között; keb
led Istene idvezitsen tégedet; add Uram kegyelmedet, 
hogy hozzád eged dicsőségébe elvezéreljen mindnyájun
kat! Amen.

A boldogultnak sirja felett 1883. aug. 8-án mondotta hamar utána költö
zött paptársa, K á l m á n  D á n i e l ,  kölesdi ev. ref. nyug. pap, kinek ez volt 
utolsó siribeszéde.

Az X  . . i egyháztanács-gyülés intézkedése a 
papi és tanitói dij-fizetések kivetése és be

szedése iránt.
Czikkem közzétételével készakarva késtem. Késtem pedig 

azért, mert nem voltam benne biztos, hogy presbiteriumunk in
tézkedése beválik-e majd a gyakorlatban. Most azonban már, 
miután a tűzpróbát szerencsésen kiállotta, bátorkodom azt egyes 
hasonló viszonyok közt élő, provinczialis lelkésztársaim számára,
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ha nem épen hozzá alkalmazkodás, legalább eszmeébresztés végett 
ezennel közrebocsátani.

„Zsinati törvényeink 231. §-a határozottan kimondja, hogy 
, , a l e l k é s z ,  t a n i t ó  és é n e k v e z é r  az  ő k e t  i l l e t ő  f i z e -  
t ést e g y h á z u k  t a g j a i t ó l  k ö z v e t l e n ü l  nem s z e d h e t i k " .  
Jövőre tehát, mindenféle tartozások, fizetésnemek kivetése a (28. 

§ .  5. pontja szerint) a presbiterium kötelessége, mely azoknak 
beszedését saját gondnoka által eszközli.

Ezen már régóta óhajtva várt, korszerű törvény életbelép
tetését egy háztanács unk ezennel megkezdi s határozatilag ki
mondja, hogy

1. A  lelkész, tanitó, gondnok és két presbiterből alakitandó 
bizottság által az egyháztartó tagok pontosan és haladéktalanul 
i rassanak össze. A  lelkészi, tanitói dijfizetések a Chárták ide 
vonatkozó szabványai szerint vettessenek ki. A  kivetés, átvizs
gálás és megerősités végett közelebbi egyháztanács-gyűlésünk elé 
beváratván.

2. A  fizetések beszedésével megbizatik az egyház gondnoka , 
ki e czélból az e g y h á z t a g o k a t  h á z a i k n á l  k ö t e l e s  m e g 
k e r e s n i ,  maga mellé segitségül tetszése szerint választhatván 
az egyházfiak, vagy a presbiterium tagjai közűl.

3. Miután a must-fizetés beszedése szüreti időben az egyház 
gondnoka által — ő maga is szüreteléssel lévén elfoglalva — nem 
eszközölhető: kimondja presbiteriumunk, hogy jövőre a must nem 
természetben, hanem pénzértékben fizetendő. E gy itcze értéke az 
érdekeltek kölcsönös beleegyezésével ezennel nyolcz krajczárban 
állapittatik meg. Ez ügyre vonatkozólag, nemcsak a Chárták 
idevonatkozó pontjainak értelmében, de a méltányosság s belső 
embereink érdekének szempontjából is ismételve kimondja presbi
teriumunk, hogy a must-pénzt okt. hó végéig minden egyháztag 
köteles befizetni s november 1-től már a gondnok a bornak korcs
mai folyóárát köteles a hátralékoson bevenni.

4. Az életfizetés beszedésének idejéül három határidő tűze
tik ki, u. m. szept. 1 ., okt. 1. és nov. 1.

5. A  gondnok kezelési költségül kapja a dijfizetések 2 és 
fél % -ját, vagyis a gabonából minden negyvenedik hectolitert, 
a pénzből szinte a negyvenedik krajczárt, illetve forintot. Mind
ezeket önkéntesen megajánlották a lelkész és tanitó , s ugyan

c ⃰
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csak ők fogják majd a beszedett összegből a reájók eső arány 
bán a gondnok részére kiszolgáltatni.*)

6. A gondnok mellett az életszedéskor segédkező egyén ré
szére az egyház pénztárából esetről-esetre 50 kr. napi-dij utalvá- 
nyoztatik. A napi-dijak évi összege azonban a két frtot túl nem 
haladhatja.

7. Köteles az egyház gondnoka minden általa beszedett fize
tést először saját naplójába s azután az illetőnek egyházi adó
könyvébe bejegyezni, s a beszedett di jakat a lelkész és 
tanitó részére azonnal átszolgáltatni.

8. A gondnok csak tiszta, rostált életet fogadhat el. A fel
használandó súly vagy ürmérték a presbiterium által megvizs
gálandó.

9. A hanyag fizetők ellen a 142. §. f) pontja értelmében a 
polgári hatóság segélye a gondnok által esetről-esetre igénybe
veendő.

10. Fizetési halasztást, módositást, vagy leengedést csakis 
maga a presb. adhat. Ugyanazért a 235. §. értelmében jogositva 
van minden oly egyháztag, ki a kivetést magára nézve sérel
mesnek tartja, a kivetés megváltoztatásaért elsőbben a presbite
riumhoz s aztán az egyh.-megyei hatósághoz (Gondnok, Esperes) 
folyamodni. Ha azonban a presb. intézkedésit az egyh.-megyei 
hatóság is jóváhagyta, vagy az illető a felfolyamodással élni 
nem kiván: a fizetés rajta polgára hatóság segélyével behajtandó.

11. Mindenféle teher-, szolgálmány-kivetést egy a presbi
terium által kinevezett öt tagú bizottság (1. pont) eszközöl. A 
bizottság munkálatát átvizsgálja, esetleg kijavitja s megerő
siti maga a presbiterium.

12. A kirótt teher minden egyháztagnak egyházi adóköny
vébe évről-évre pontosan beirandó.

Most már a czimben jelzett igéretnek eleget tévén, közle
ményemet egyszerűen berekeszteném, remélve azonban, hogy nem 
veszik tőlem rossz néven lelkésztársaim, ime ide jegyzem még

*) Ez a perczentfizetés némi áldozat szinében tűnhetik fel sokak előtt. 
Nálunk azonban, hol nincs fixfizetés, igen kifizeti magát. Már eddig is tapasz
taljuk jó  eredményét. Természetes, hogy ekként holmi élelmezés, áldomásozásról 
többé szó sincs. K ö z l ő .
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legalább rövid kivonatban, presbiteriumunknak ugyanez alkalom
ból az „Országos Egyházi Közalap" életbeléptetésére vonatkozó 
intézkedését is:

„Miután presbiteriumunk hitfelekezetünk minden tag
jának vagyoni állását, ügybuzgóságát jól ismeri, a házan- 
kénti megkeresés s önkéntes beiratkozás helyett, melyet 
nem lát czélhoz vezetőnek, az évi járulékot saját legjobb be
látása szerint maga  v e t i  k i ,  következő kulcs szerint: 
minden családfő, házas zsellértől 1/4 telkesig fizet 20 k r t , 
2/4 telkesig fizet 30 krt, 3/4 telkesig fizet 50 krt, 4/4 telke
sig fizet 70 k rt, 4/4 telkesen felül szabad beiratkozás. *)

A  lelkész minden a domesztikára vonatkozó ügyről a 
templomban a népet fel fogja világositani, továbbá a kive
tés és beiratkozás eredményét felolvassa s felhivja az illető
ket szabad nyilatkozatra, hogy nem tartja-e valaki a reá
vetett összeget nagynak, vagy esetleg kevésnek, hogy a 
presbiterium a nyert nyilatkozatok értelmében tehesse 
meg a további szükséges intézkedéseket.

A  kivetés és szabad beiratkozás keresztülvitelére az 
1. sz. a. bizottság ezennel felhatalmaztatik. Végül a járulé
kok beszedésével N. N. presbiter és községi biró bizatott 
meg, ki azt készséggel el is fogadta.

Csak annyi mondani valóm van még, hogy a kivetés és be
iratkozás szept. 12-én tényleg megtörtént. Az eredményt 16-án 
a templomban kihirdettem. Az intelligentia meglehetős érdeklődést 
tanúsitott irányában, mint ezt a beiratkozás eredménye is eléggé 
igazolja. A  nép azonban, mint előre is várni lehetett, meglehetős 
egykedvűen, de azért zúgolódás és ellenvetés nélkül fogadta. Az 
anyagi eredmény nem valami fényes, de azt hiszem, hogy ha 
az egész országban csak igy is sikerül ez ügyet keresztülvinni: 
az a már több oldalról felcsillámlott remény a 200 ezer forint évi 
bevétel iránt, bizonyára nem lesz illuzió.

Borsodi.

*) Itt kezdődik nálunk az u. n. intelligentia.
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Egy pár szó a közalapról.
Borzsák collega nézetében a közalapról és annak életbelép 

tetéséről, illetőleg a pénz behajtásáról, nem osztozom. És pedig 
először a zsinatról elmondott nézetét, igen savanyúnak találom 
Sokan megrótták a zsinatot, annak szellemét, irányát, összevissza 
hányták, vetették az eredményt.

Jó lett volna, ha ezek a bölcs urak dolgoztak volna ki 
még a zsinat előtt egy tervet és azt tették volna az „atyák" és 
a tudós „nagy férfiak" elé. A  nem k e l l ő l e g  okadatolt pessimis- 
mus keres hibát és találhat is, de csináljon hát jobbat, mert kü
lönben nem p r a c t i c u s  o r v o s ,  hanem csak c h a o t i c u s  v é l e 
m é n y ű  — kuruzsoló!. . .

Hacsak egy jót eredményezett volna is e zsinat, sokat tesz 
arra, hogy haladjunk, és itt jut eszembe az a pap, a ki előtt 
egy prédikáczióskönyvet gyaláztak, ő pedig ennyit mondott: 
„Egy igen jót találtam benne, és ki van vele a könyv ára fizetve" . 
Azt szokták mondani, hogy nincs oly könyv, melyből valamit 
tanulni ne lehetne: no ez a zsinat oly rossz, hogy ennek még 
közalapja sem j ó !

Nem jó pedig azért, mert o r s z á g o s a n  s a n y a r ú  időben 
s z ü l e t e t t ! — Itt B. collega egy hasonlatot használ, de nem 
találót; és ha igaz az, hogy minden hasonlat sántit, bátran 
merem mondani, hogy ez két csipőre.

Az emberi — kivált kálvinista papos —  gyarlóság közé tar
tozik, a nagyúri hintó előtt meghunnyászkodni és ruhát cse
rélni! De hát ilyen parádéval jövő n a g y s á g  ez a domestica? 
Nem, hanem egy őszintén szerető rokon, a kinél nem a külső 
nagyság és fény , hanem a résztvevő szeretet a jellemző! — Hogy 
milyen lesz a vége? Jó, dicső, boldogitó, a ki jó l kezdi jól is 
végzi. Hanem B. collegaként, nem jól van kezdve, azaz nem jó 
időben! mert országos sanyarú évek, nagy adók, megemésztő 
m o l o c h !  De a zsinat ezt figyelembe sem véve, egy tollvonással 
megalkotja ezt a kálvinista molochot! Nemcsak ezt nem vette 
figyelembe a zsinat, hanem még azt sem, mely szerént találkoz
hatnak olyan Borzsák-féle pessimisták, a kik rémet látnak ott 
is, a hol nincs.— És feltéve, sőt tudva azt, hogy a „Prot. 
Pap“-ot a köznép is olvassa, ugyan mit szóll az oly elide
genitő hidegségre, a mely B. collega czikkéből kisir ? Szegény
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a nép, mondja ön, nem az, hanem csak akkor: midőn akarja, és 
szinte midőn akarja juttat olyanra pénzt, a mi fölösleg. Mert ugyan 
kérem kisérje figyelemmel azt a népet, a mely úgy öltözködik, 
úgy eszik-iszik, úgy dáridóz, mint a hogy én is, ön is látjuk —  az 
nem lehet szegény. Tessék csak ezt az argumentumot előtte el
mondani: atyafi, a koldúsnak sem sok egy évben 30—40 krt 
kiadni, hát annak a ki nem az! Vagy olvassa fel collega uram, 
hallgatók előtt Kossuth érvelését, az adózás mellett: „K i az, a ki 
adót nem fizet? béres, cseléd, koldús és a rab l ók . . .  és ti azt 
mondjátok, hogy a hont szeretitek!??"

Azt is mondja B. collega, hogy őseink mulasztottak a do- 
mesticára nézve, pedig sokkal jobb anyagi viszonyok között 
voltak! Akkor is ki volt, ki nem volt jobb anyagi viszonyok 
között, éppen mint most. Akkor, ezelőtt 200 évvel, nem kraj- 
czároztok, hanem csodákat tettek. Hiszen, olvasta ön a fejedelmi 
adományozásokat, Debreczen, Patak, és más iskoláknak tett 
adomány ezerekre megy; elvették a templomokat, de csináltak 
újat, panasz nélkül fizették az egyházi hivatalnokokat.

Most pedig semmink sincs , hanem van panasz, modern világ
fájdalom, üres viták, czifra programmok, csattanós vezérczikkek , 
és piszkos polémiák. Bizony jó  volna Pál apostol intését tartani 
szemelőtt; „emlékezzetek a ti elöljáróitokra, fi gyelmezzetek ma- 
gokviseletének kimenetelére, kövessétek hitöket" . Zsidó 13: 7 .— 
Én hát nagyon időszerűnek, nagyon prot. szelleműnek és nagyon 
szükségesnek tartom a domesticát, a mely nagyon k i van i dő z v e !

Addig munkálkodjunk, mig időnk van!
Szabó József,
nemeskei r. lelkész.

A leletezés.
A „Prot Pap“ 8. sz. 292. lapon a „leletezéshez“ igy  szól 

a nt. szerkesztőség: Elvárjuk stb., hogy a kormány saját közegei 
által teljesittesse az ellenőrzést a kincstár érdekében. Isten ment
sen meg; én attól, hogy egy pénzügyőr bejőjjön hozzám s fél
nyittassa velem szekrényem fiókjait, épen úgy irtózom, mint a 
leletezéstől. Pedig ez fog történni, ha magunk kivánjuk a saját köze
gek általi ellenzőrzést és pedig annyival inkább, mert ha jól emlék
szem, ez intézkedési jog benne van magában a törvényben. Én
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nem igy óhajtom a kivitelt, hanem úgy, hogy minden egyház- 
kerület, vagy még inkább az egyetem által tétessék szoros köte
lességévé :

a) Minden lelkésznek csakis bélyegesen állitani ki kiad
ványait.

b) A bélyegtelenül kiállitottakat pedig határozottan uta
sitsa vissza, ha mindjárt kétségbe akarna is esni az a lakodal
masnép, mely 5 bolond szűz módjára jött menyasszonyért. Foga
dom, hogy ily eljárás mellett egy bélyegtelen okirat sem jön ke
zeinkhez ; és sem leleteznünk, sem a finánczoktól rettegnünk soha 
sem kell, a kincstár érdeke is meg lészen óva.

K.-Hőgyén, okt. 4. 1883.
Hering János,

ev. lelkész.

K ü l ö n f é l é k .
A ) Feleletek.

A  168. sz. kérdésre .  Azt a kérdést veti fel egyik tiszt
társunk, hogy helyesen cselekedett-e, midőn a vidéken uralkodó 
általános szokás ellenére egyházában azon új szokást hozta be, 
hogy hallgatói (természetesen maga a lelkész is) úgy a háznál, 
mint a sirnál fedett fővel vegyenek részt a temetési szertartásokban?

Nézetem szerint, sőt valószinűleg más elfogulatlan ember 
nézete szerint is nagyon helyesen. Elég hiba, hogy a vidéki lel
késztársak is nem eként cselekesznek, nem követik a jó példát. 
Elhiszem én azt, hogy egy erőteljes testalkat sokáig képes da- 
czolni az idő viszontagságaival, csakhogy az efféle testalkattal 
nem dicsekedhetünk ám mindnyájan, s azután meg számitó em
bernek gondolnia kell hallgatói egészségére és saját jövőjére is , 
a késő vénségre, mikor majd kopasz fővel, reszkető lábakkal kell 
a temetési szertartást végeznie és plane sokszor téli zivataros 
időben, mikor a példaszó szerint az ebet is kár lenne kikergetni. 
Quid tunc ? Az elöregedett lelkész — mint tudjuk — úgy sem igen 
kedves többé gyülekezetében. Ha most kisérli meg az újitást, 
csak a rossz szenvedélyeket hivná ki maga ellen, aztán meg testi, 
sőt lelki erővel sem bir többé olyannal, mint a milyet az újitás
sal együtt járó küzdelem megkiván, káplánt meg nincs módjában
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tartani. Fungálnia kell tehát nolle-velle, bár élete koczkáztatá-

1E sával, még pedig more patrio hajadon fővel, illetve hajzat 
nélküli fővel és hajlott korának, beszélő szerveinek gyengeségei
ből kifolyólag halk vontatottsággal — hosszasan, unalmasan. 
Kap aztán jutalom gyanánt érte a negédesebbektől gúnyos meg- 
jegyzéseket, s a zord időtől erős áthűlést, nem ritkán gyógyit- 

h atlan betegséget. Példával tudnám igazolni, hogy ily papi

Ifunctió után,  nehány nap mulva már sötét ravatal állott a pa- 
róchia udvarán s a ravatal körül oly búsan hangzott a halotti 
ének, összevegyülve a szegény özvegy s hátramaradt lelkészárvák 
keserves sirásával . . .

Ha eddig divat volt a fedetlen fővel való temetés, legyünk 
rajta, hogy jövőre ne legyen az eként. A  kor halad, az emberek 
izlés, gondolkodás, sőt divat tekintetében is fokonként közelednek 
az észszerűség felé. Lomtárba tehát az elévült, rossz szokásokkal! 
A kinek nem tetszik, hadd zúgolódjék. „Gregen Dummheit kämpfen 
Gröther selbst vergebens“ .

S ezen újitásra annyival is inkább szükségünk van, mert 
jövőre már — a tanitók bucsúztatója el levén törölve — minden ha
lottat a lelkésznek kell eltemetnie s mi több, még a temetőre is 
kikisérnie.

Én a Metropilisban, Miskolczon láttam először ily fedett 
fővel való temetést. Hideg téli idő volt. A  harmonikus éneklés 
után felemelkedett a lelkész, egy szép, halvány arczú, szellemes 
alak s a szokásos előima (a mi segedelmünk) elmondása után fel- 
tette fövegét s kedves, rokonszenves hangon olvasta végig a rövid 
alkalmi beszédet és imát.

Nekem ez igen egyszerű, de egyszerűségében is megható 
szertartás, megvallom megtetszett s azóta folyvást követem. S ko- 
molyan mondom, hogy még eddig nem botránkozott meg benne senki.

Próbálják meg lelkésztársaim, bizonyára nem fogják meg
bánni. A lig képzelhető, hogy az ily igénytelen újitás, ha kellő 
tapintattal indittatik m eg, akadályokra találna. Egyébiránt egy 
energikus embernek holmi apró-cseprő akadályoktól s egy-két 
esetben s illetéktelen megjegyzéstől nem szabad visszarettennie.

Ezen, valamint más ezzel kapcsolatos észszerű újitások keresz- 
tülvitelére s az elévült slendriánságok (mint p. o. a koporsónak a 
templomajtó előtti lefektetése, a hosszú, unalmas predicatiók s 
névszerinti ríkatós bucsúztatók stb.) végleges beszüntetésére, al
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kalmasabb időt keresve is alig találhatnánk a mostaninál. Nagy 
hiba lenne tőlünk fel nem használni a kedvező alkalmat. Sz.

A  169. sz. k é r d é s r e .  Mátyás elveheti Dorkát, mert ha 
már neje életében szerette —  a mi különben nem volt szép és jogos — 
mennyivel inkább szeresse azután. Ferdi pedig még azzal nem 
lesz törvényes fiú, hanem, ha tanúk előtt nyilvánitja Mátyás 
az t , hogy tőle való, az esetre törvényes lehet.

És ez gondolom jogositott eljárás is lesz, beiratván az anya
könyvbe — Ferdi neve után — a jegyzet rovatba az, hogy az apa, 
azaz Mátyás úr, miként nyilatkozott.

Szabó József, nemeskei lelkész.
A  169. sz. k é r d é s r e .  Mátyás elveheti neje halála után 

Dorkát, kivel neje életében tiltott viszonyt szőtt; de e tiltott 
viszonyból még törvényes neje életében nemzett s született Ferdi 
az utólagos házasságkötés és a nemző részéről való elismertetés 
által nem lesz t ö r v é n y e s s é ,  mert nős paráznaságban nemze
tett. Csak az a törvénytelen gyermek törvényesül a nemzők utó
lagos házassága és a nemző részéről való elismertetés folytán, 
kinek szüléi a nemzéskor mindketten szabadok voltak és köztük 
semmi oly házassági akadály nem volt, mely alól fölmentvényt 
nem nyerhettek volna. Mátyásnak tehát, hogy Ferdi az ő csa
ládi nevét viselhesse, s vagyonát örökölhesse, a do p t á l n i a  kell 
Ferdit. X. Y.

B) Kérdések.
172. V an-e joga a lelkészi hivatalnak a helybeli nem kincs

tári postahivataltól, ha saját küldöncze által hozatja postakül
deményeit, i l l e t é k m e n t e s  f i ó k o t  követelnie?! L. L.

173. X. gör. kath. vallású, román nemzetiségű férfi, nőül
vette Y. ev. ref. vallású, magyar nemzetiségű nőt s e házasság
ból született két leány- és egy fiúgyermek. A  leányok termé
szetesen a ref., a fiú a gör. kath. egyház részéről lettek megke
resztelve. X . meghalt 1878-ban, midőn a leányok 7 és 6 , a fiú 
3 évesek voltak. Neje Y. pedig félév mulva újból férjhez ment 
Z. ev. ref. vallású, magyar nemzetiségű egyénhez. És most Z. 
mint mostoha apa — nejével egyetértve, saját nevére óhajtaná 
iratni a három gyermeket s egyszersmind adoptálni. Mi ennek a 
törvényes útja? Tisztelettel kér az erre vonatkozó eljárásra nézve 
részletes utasitást Veridicus.
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I r o d a l o m .
B i b l i a - m a g y a r á z a t o k  a z  e v a n g y e l i s t á k  i r a t a i b ó l ,  t e m p l o m i  

g y ü l e k e z e t  e l ő t t .  Irta Gödöllei József. 164 lap. Ára 1 frt 60 kr. Eltekintve 
szerző azon álláspontjától, mely szerint azt, a mit az evangyelisták mint csudát 
beszélnek el, mondának tekinti: e könyv számot tevő jelenség protestans egyházi 
irodalmunk mezején. Nagy érdeme szerzőnek, hogy elragadóan szép valláserkölcsi 
alkalmazást csatol minden magyarázott szakaszhoz, megjutalmazván ezzel hallgatói, 
illetőleg olvasói türelmét, kiket a földrajzi, régészeti, népismei stb. előadások 
fárasztó útján vezet kies pihenő helyekhez. A  ki e munkákat a szószéken hasz
nálni fogja: annak lesz teendője ez utakat megröviditve, járhatóbbakká téve, ama 
kies pihenő helyekhez való hozzáférhetést megkönnyiteni. Paptársaink, ha Gö
döllei könyvét kezökbe veszik: győzzék le azt a kedvetlen benyomást, melyet az 
első lapok olvasása kelt. Kevés magyar, kivált fiatal hitszónok az, a k i  jó l meg
gondolná, hogy a mi templomi közönségünk századrésze sem jártas a görögök és 
rómaiak mythologiájában és a világtörténelemben. Győzzük le azt a rossz benyo
mást, melyet okoz szerző, midőn a Jézus származásairól szóló evangyeliumi elbe
szélést egysorba helyezi Romulusnak Marstól, Álmosnak a Turul madártól való 
fogantatásáról szóló hitregékkel; győzzük le azt a még rosszabb benyomást, hogy 
József úgy tűnik fel előttünk, mint igaz ember, de mint olyan vőlegény és férj, 
kinek fején furcsán állanak azok a  diszjelek, melyekkel Mózes ábrázoltatik. Nem 
szólva Máriáról, kit csak József szelid érzelmű hallgatása ment meg az agyonkö- 
veztetés halálától, minőtől később Jézus mentett meg egy nőt: a mi Üdvözitőnk 
születési titka, Gödöllei úr által sejtetve, épen nem épületes. De egy nagy hibába 
is esik szerző, mely neki nem annyira mint szószéki bibliamagyarázónak, hanem 
mint tudományos exegetának rovandó fel. A kit egyszer megszáll a tagadás szel
leme: tagad ott is, a hol még az ő álláspontján sincs semmi szükség a tagadásra, 
sőt a hol tagadásával a száraz kritika szempontjából is hibát követ el: tagadja 
Jézus első szülöttségét, mert — úgymond — az evangelistáknál emlittetnek az ő 
„nénjei.“ Csak a Károlyi-forditás mellett az eredeti szövegbe kell vala tekintenie, 
és szerző e hibába nem esik, meggondolva, hogy az „ αδελφη“ szó tulajdonkép 
lehet ép úgy húg is mint néne, jelentése sem több, sem kevesebb, mint „Shcwester“ 
— „soror“ — akár major, akár minor natu. De győzzük le az első lapok olvasása 
által keltett rossz benyomást. Egy tekintély mondja, hogy a legnagyobb áldás a 
következetlenség. Im , szerző könyvének ez legjobb oldala. A  názáreti Jézus Ká
nában tett csudája szerző szerint sem valami lakodalmi tréfa, csudás gyógyitásai sem 
szemfényvesztő mágia, hanem az isteni szeretet mindenható voltának csudatényei. 
Gyönyörűen van leirva ez isteni szeretet a 107 — 109. lapokon. Mint mondók, e 
könyv, szerző álláspontjától eltekintve, számottevő jelenség protestans egyházi 
irodalmunk mezején.

A z  e m b e r  és v i l á g a .  Philosophiai kutatások. I. rész. Dialektika 
vagyis alapphilosophia. A  jelen kötet tartalma 2 könyvben a következő: Bevezetés: 
az álláspont igazolása.

Az I-ső könyvben szó van 3 szakaszban 1. Az oktörvényről. 2. A térről. 
3. Az időről. A  Il-ik könyv szól 1. A  változás- és mozgásról. 2. A lényegről. 
3. Az anyag, erő és szellem dialektikájáról. 4. A  czélszerű valóság fogalmáról.
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A  mű 20— 25 nyomatott ivre fog terjedni, s előfizetés útján szép kiállitás
sal 2 frt 50 kron kapható szerzőnél. Az előfizetés Kókai Lajos úr könyvkereskedé
sében is (IV. ker ., Károly-útcza, 1.) történhetik.

Az előfizetési dijat, minthogy a mű legkésőbben november végén fog meg
jelenni, minél előbb kérem IV. Deák-tér 3. az evang. főgymnasiumba az én ne
vemre küldeni. B öh m  K á r o ly ,  főgym. tanár.

E m l é k l a p o k  a miskolczi ágostai hitvallású evang. anyaegyház évszáza
dos életkönyvéből. Az egyház megalakulására s száz év óta folytatott életére való 
kegyeletes visszaemlékezéssel összeszedte: a százados évforduló ünnepélyes alkal
mából összeállitotta: és a jubilaris százas bizottság határozatából közrebocsátotta: 
Z e l e n k a  P á l ,  lelkész. Ára 1 frt 20 kr. a jubilaris alap javára.

K e r e s z t é n y  M a g v e t ő .  Szerkesztik és kiadják: Péterfi Dénes és Kovács 
János. Megjelenik minden két hóban egyszer. XVIII-ik évfolyam 5. füzet. Szep
tember-október 1883. Előfizetési ár egész évre 2 frt, mely összeg Kovács János
hoz Kolozsvárra küldendő.

A  „ M a g y a r  H á z i a s s z o n y " .  A z  e czim alatt Budapesten megjelenő ház
tartási, gazdasági és szépirodalmi hetilapnak, mely a magyar gazdasszonyok or
szágos egyletének hivatalos közlönye; előfizetési ára egy évre 6 frt, félévre 3 frt, 
negyed évre 1 frt 50 kr. Előfizethetni legczélszerűbben postautalvány által a „Ma
gyar Háziasszony" kiadóhivatalához Budapesten Váczi-körút 20. — Mutatványszá
mok ingyen küldetnek mindazoknak, kik a kiadóhivatalhoz ezekért — legczélsze
rűbben levelező-lappal — fordulnak.

„ R e g é n y e k  d i ó h é j b a n . "  (Csevegések, rajzok, beszélykék.) Irta: K e- 
n é z y  Cs a tá r .

Megint e g y ! . . . Sohajtasz fö l , kedves olvasó !
Ugy van; megint egy —  i r ó ,  vagy legalább is egy —  k ö t e t . . . .
Hiába, kénytelen vagyok, ezen „már többé nem szokatlan" útat használni, 

hogy magam mellett korteskedjem, e művemnek propagandát— akarom mondani: 
előfizetőket, szerezzek.

Én istenem ! Hát mit csinálnának a betűszedők, ha nem adnánk nekik 
kéziratot ? S nekem még hálásnak is kell lennem Guttenberg utódai iránt; mert 
sokszor megbosszantottam őket, girbe-gurba irásos „tárczáim“-mal, miknek tartal
mát nehezen tudták kitalálni. Bizonyosan, áldották is jótevő körmeimet.

N os? Illő tehát, hogy egyszer ne csak tárczát, hanem — pénzt is adjak nekik.
Igenis; de hogy én a nyomdász urak méltányos követeléseit teljesíthessem, 

szükség, hogy engem a főképpen tisztelt olvasó közönség kegyes grácziájába venni, 
azaz kötetkémre 1— egy forinttal előfizetni, avagy előfizetés nélkül azt csupán 
megrendelni méltóztassék.

A  „Regények dióhéjban" csinos kiállitásban, kifogástalan papiron november 
hó végeig kész leend.

Gyüjtőknek 10 példány után egy tiszteletpéldány jár.
Kelt Szegzárdon, 1883. október hóban. K en éz y  Csatár.


