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Ó  -  é  v.
Bealkonyult, az év ime lejárt,
Öröklét tengerébe elmerült,
Futtának nem bánat vet-e határt 
Mely hajnalán reám fényben derült!
S napjának tűntén mely leáldozott 
A mig lelkem tünődve elmereng;
Kérdéd mi az: öröm-e mit hozott,
Vagy bánat, melyen gyász emléke leng!

Az első regg kies fényben kele, 
Mosolygó napsugár reményre hit,
E gyarló sziv örömmel volt tele,
S már már elérve látta vágyait,
Pedig vidám fényben ha kél, ragyog 
A regg sugára, messze még az est, 
Könnyen bukik ki számitott nagyot, 
Vetvén kaján szerencse néki lest.

És fel, magasra — délpontjára ért 
A nap, s remény remény után tűnik, 
Sokban a szív magának mit igért, 
Reményleni végképen megszűnik.
S bár néha-néha felderült egem 
Uj gyászba térve ismét elborult, 
Halvány napfény megtört a fellegen, 
Eléje mely váratlanul tolult.
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Most alkonyul, az est az éjbe vész 
Halálos csend a mely veszen körül, 
Fáradt tekintetem a multba néz 
Kezem szememből bú könnyet törül.
Egy évi gond, egy évi küzdelem 
Kevés örömre gyüjte sok borút,
Játszott a sors, játszott csupán velem? 
Vagy tán nem is érdemlék koszorút!

Ugy van! Igaz, s igaznak megmarad 
Mit nem nyerék, nem érdemeltem azt, 
Túlzott reményidhez ne szabd magad, 
Kevésbé ejt igy ajkad majd panaszt! 
Szép a szivárvány mennynek sátorán, 
Feléje ám kinyujthatod karod,
De jól vigyázz, ne örvendezz korán, 
Eltűn ha majd elérni akarod!

Csalóka fény voltak reményeim,
Magam valék, ki támasztottam ezt,
S most mégis búban úsznak könnyeim, 
Üres kézzel sorsom hogy elereszt.
Több hittel oh! ha indulok vala, 
Reményt az Urra vetvén és a bajt,
Majd balszerencsét hordni általa 
Tanultam volna, s megnyugodni rajt!

Most bánat ül szememben, arczomon,
De még sem úgy . . . tanult im e kebel, 
Sikertelen egy évi harczomon 
Üdvöst mien megnyugovásra le l:
Tedd tisztedet és a jövőt ne kérdd,
Ne kérdd, latold a sors hová vezet,
Az öntudat nemes czél harczaért 
Több mint a bér, mit érte nyer kezd!

Ám alkonyulj, tűnj hát örökre el 
Lezajlott év, érted bú nem emészt, 
Hálára indul inkább e kebel 
Benned nemes harczban vehetve részt.
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Gyászos homályba hogyha visz az é j,
A regg annál kiesb fényű leend,
Sorsoddal bátran küzdj csatát, ne félj,
És boldog új esztendőd eljövend!

Támer János,

Ó-év utolsó napján.
Óh nagy Isten! fogadd hálánkat 

Fogadd ez ünnepen . . .
Ez év utolsó napja is,

Örömnap hadd legyen.
Benned sosem csalatkozánk,

Te jó s igaz valál Atyánk!
Atyánk! Atyánk!

Jó Istenünk s Atyánk!

Ne sirjatok apák s anyák,
Árvák és özvegyek!

Boldogok ők már a sirban,
Az alvó kedvesek!

Hozzád rebeg hálaimánk,
Te nyugtasd őket jó Atyánk!

Atyánk! Atyánk!
Jó Istenünk Atyánk!

S z a b ó  Géza ,
ócsai ref. lelkész.

A Socialismus és Communismus.
Jelige: Mint bölcsek járjatok, megvévén az 

alkalmat, mert az idők gonoszak 
P á l ap osto l.

Mint általában a biblia minden tétele rengeteg tartalmú és 
meghatóan nagyszerű, úgy az is, mely 1. Királyok 19-ik részben 
olvasható. Mondja az Isten Illyés prófétának: „állj meg e hegyen, 
és jött hegyeket felforgató, sziklákat hasogató szél, — de abban 
nem volt az Ur, azután jött földindulás, és abban sem volt, 
azután jött tűz, de abban sem volt.“

a*
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Az emberiség világtörténeti életében, borzasztó események 
zajlottak már le. Óriás vértenger áradt, és lón nemzetek halála 
Országok, birodalmak rendültek meg, vagy tűntek el végkép ; 
világverő hősök, zsarnokok , gyilkosok, mint emésztő láng a  
száraztetőkön, rohantak át nagy területeken, hagyva magok 
után pusztulást. És ezekben nem volt az Ur, hanem meglehetett 
őt hallani egy vékony szóban, egy virág életében, vagy a csen
des imában . . .

Az a két szó, melyet értekezésem cziméül irtam, vajjon 
a kisebb vagy nagyobb világesemények között foglal-e helyet? 
Emésztő tűz-e, renditő vihar-e; vagy pedig egy kis nyári ziva
tar, mely pár órai börzönködés után, bár egy kis jeget hozott, 
de a levegőt kitisztitá?

Ezekre felelni értekezésem folytán igyekezem ugyan, de 
inkább a jövő fogja azt kimutatni  . . . . .

Mindenesetre pedig szükséges, hogy szembenézzünk vele 
mert bajos az orvosnak az, ha a beteget nem láthatja, a beteg
ség periodusait nem lehetvén úgy leirni, mint a mennyire bizto
sabb, az ütér megtapintása, az arcz kinézése, vagy a tapaszta
lat egyéb jelei.

Hihető, hogy a Socialismus és Communimus, még nem az 
átalános bajok közé tartozik, nem is rohamosan haladó, inkább 
pásztás mint a nyári eső. Van hely, a hol jó talajra akad, itt 
aztán oly buja mint a csalán, átcsap a hóbort csipkedős szélső
ségeibe; máshol lopva nő mint a gomba; van hely, a hol csak 
tapogat és kémeket küld előre.

Különben a mi apostolainak programmjából kivehető, az a 
régi kedves és immár kopott elv, hogy jó volna mindent felosz
tani! És ez azon ős kiváltság, mely a restauratió asztalánál 
lakott jól! Megengedem, hogy vannak becsületes fanatikusok, de 
azt nem tudom megérteni, hogy hol van ama programmban az 
őszinteség és becsület?

Az pedig megdöbbentő, hogy a nép közé akar hatolni, 
mert az igazság, hogy a nép a talaj, és ha az elvész, vagy 
kórót terem „hoc fonte derivata clades“.

A Socialismus és Communismus, igen büszke ősi származá
sára, holott D  a r w i  n a legjelesebb embert is, a majomig tudja 
csak felvinni!

Azt mondják, hogy a Socialismus és Communismus meg
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volt már a pásztor- és halászkorban is, volt zsidóországban, gö
rögöknél L y cu rg  törvényeiben, közös gyermeknevelésében, Ró
mában a Grachusok forradalmában, C atilin a  összeesküvését 
szinte idézik, P lá tó  eszményi köztársaságában ezt látják, sőt az 
ős keresztyén világot, s vele Jézus tantételeit is idézik! És az 
ilyen férczelt quodlibet nőtte ki magát rendszeres rendszeretlen- 
séggé, a melynek különösen a franczia forradalom adott lökést.

Én pedig határozottan ki merem mondani, hogy valamint az 
Illyés előtt eljátszott természeti tragoediában nem volt az Ur, 
úgy ott sem volt Socialismus és Communismus a hol azt keresik.

Mert eltekintve most attól, hogy az ős- és középkori Com
munismus — ha ugyan az volt? — tisztán vallásos és ascetikus jel
legű, midőn a magán birtokot, az ember földöntúli rendeltetésé
vel ellenkező intézménynek tekintették, hamis mammonnak lelki 
javak szerzésére, — kérdem , miként nőhette ki magát Franczia- 
országban rémuralommá ily programmal „sem egyház, sem állam 
sem házasság, sem tudomány, sem magán vagyon" ! Ezekről 
osztán sem az ős-, sem a középkorban nincs szó!

Melyik tételt tudják az ó-szövetségből kierőszakolni a 
Socialismus és Communismus támogatására? Akkor is volt magán 
birtok, közös jó, hatalom, jólét, szegény, proletár és lump. 
Ezsau összetalálkozik öcscsével J á k ob b a l, a ki fél bátyja 
bosszújától, a nagy előnyű első áldás elravaszkodása miatt, ki
szakit jószágából egy részt, és megkinálja vele Ezsaut, de ez 
szeliden visszautasitja „tartsd meg — úgymond — jó öcsém! van 
nekem elég! Ez aztán nem aspirált a Communismusra. J  ó  b köny
vében a 18-ik részben jön elő az, midőn a más vagyonára ási- 
tozó fenyegettetik, E  z  s a i  á  s próféta az új idők jellemzéséül 
mondja a 62-ik részben, hogy a ki a bort és búzát betakaritja, 
az eszi és issza azt meg . . . miért ragaszkodik N áboth annyira 
az apai örökségképen birt szőlőbirtokhoz, hogy még a királynak 
sem engedi át?

Lycurg és Mózes törvénye azon alapszik, — hogy a népes
séget minél tovább és szilárdabban fenntartsák, az ősi -  hagyo
mányos állapotban, az egyszerűséget megtartva, a fényűzést 
pedig kikerülve. P lá tó  eszményi köztársasága államregény, és 
bár meg van benne a gyermekek közös — azaz, az állam általi 
neveltetése — a mi különben nem a Socialismus és Communis
mus mai malmára hajtja a vizet—de megvan benne a rabszol-
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gatartás is, a mi aztán minden nemes eszmét ellensúlyoz, és 
megvan benne az a nyomorúságos várna rendszer, a mely 
Chinát zsibbasztja . . . .

Róma és a Grachusok forradalma igen messze áll a Commu- 
nismus csapongásaitól, ez utóbbi például, csakis népjogi szem
pontból figyelendő, bár az is megbukott . . .

Igaz ugyan, hogy az ős keresztyén egyházban az a kis 
anyagi jó, a mi volt, közösnek tekintetett, a kenyeret házan
ként menve, megszegték, csakhogy ez akkor lehetett úgy, de 
ma már nem. Egyéb tételeiből az új szövetségnek nem tudnák 
a Communisták a magok t mát kiexegetálni, hacsak abból nem, 
a mit Krisztus ajánl: „ha egyik ruhádat kérik, add át a mási
kat is“ ! Vagy ez: „add el a marhádat és osztogasd ki a szegé
nyek között"! Csakhogy, mig ez utóbbi egészen ad hominem 
volt mondva, addig az első nagyon előnyös volna ugyan, de 
az a baj, hogy vége hossza nem lenne, és daczára minden ki- 
vetkőzésnek, még sem tudnánk a Communismusba öltözni!

De tessék a Communistáknak megolvasni Pál apostolt, a ki 
az egyéni munkásságot, az egyéni jólét alapjául teszi. Igy hát 
a Socialisták és Communisták úgy járnak mint a kincskeresők, 
nem találva pénzt, hanem értéktelen tárgyakat!

A Socialismusban és Communismusban is , mint sok más 
állásponton vannak kisebb és nagyobb rangú tekintélyek — vagy 
dii majorum, et minorum gentium — de a kikről el lehet azt 
mondani, a mit Jézus mondott a szélről: „zúgását hallod, de 
hogy honnét jön, és hova megy? azt nem tudod". Egyik nagy 
hangon és hűhóval, a másik csendes ügetéssel, majd a harmadik 
bizonytalanul tántorogva jön elő. Különben általában mind, előre 
szeretnének inni annak a vadnak bőrére, melyet cserkész
nek csak!

Az első tekintély a hires angol cancellár Mórus Tamás, 
a 16-ik században, a ki „U topien" czimű államregényében Plá- 
tót követi, bizonyos eltéréssel. Elveti a magán vagyont, a köz
hatalmat bizza meg azzal, hogy szolgáltassa ki az egyeseknek 
szükségeseket; pénz nem kell, hanem csak háborúviseléshez! A 
betegek és nyomorultak kivégzendők; hat óráig szabad dolgozni, 
és egyforma ruhában járni! És ez igazán regényes!

Mert hát mire való az az államhatalom, a mely könnyen elfa
julhat, sőt tán csalhat is? És hol vesz az oly tetemes vagyont ,
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ha csak úgy nem tesz mint Krisztus az öt kenyérrel! Tenger
nép jóllakott belőle, és még maradt is.

Minek a háború ?! Ha pedig az nincs, mit csinál a sok 
pénzzel? Ha kiosztja, ismét nem lessz Communismus — lessz 
megint bankár és — lump. A betegeket és nyomorultakat gyó- 
gyitani kell, lám Krisztus is igy tett, és a vakon születettre nézve 
azt mondá, hogy az által az Isten dolgai jelentetnek meg. Az 
egyforma ruha nagyon untató, katonáknak, barátoknak, és a 
fegyenczeknek való. Különben ez a nagy ember oly őszinte, 
hogy elveit a gyakorlatban kivihetetlennek elismeri.

Ezután jön Frank Sebestyén, a ki egyenesen az aristo- 
cratiának ront, mint a mely a szegény osztályt sanyargatja. Kii- 
lönben ő is, a birtok közösséget inditványozza. A 17-ik század
ban Cam panella olasz dominicanus, egy h itbölcse lő  által 
szeretné az államot igazgattatni. No erre nézve jó lenne egy 
jezsuita! A családi és egyéni tulajdonokat megszünteti! A mi 
osztán nagyon is barát izű! Csakhogy a zárdáknak sem kellene 
ám a nagy vagyon.

Ezután jön V. B acó, némileg Mórus Tamást követve. És 
utánna többen, kisebb nagyobb eltéréssel, egy húrt pengetve és 
egy nótán járva.

De már Proudhon P. József, a saját keresetet meg akarja 
tartani, a hitelt pedig emelni, egy általános népbank felállitá
sával. Majd akad olyan is, ki a terményegylet létrehozásán fá
radozik, és pedig államsegélylyel biztositva.

Ezek mellett M arx K áro ly  a legrendszeresebben fejtette 
ki nézeteit. Ő a munkafelosztás, és annak szabályozása mellett 
buzog. Csakhogy ez roppant feladat lenne, mert az egyéniség 
előtérbe lép, e mellett a hivatás, pedig mindakettő nagy tekin
tély és oroszlán rész illeti őket. Mert azt csak nem lehet erősza
kolni, hogy azt tegye kiki, a mit a Communisticus állam paran- 
csol — hiszen megirta Petőfi, önkénytelen az ember , mindenre
születik —, -  -  a  mint az istenek — —elvégzik ! És mert — poéta

[non fit, séd nascitur . . . Hiszen hány ember van, a kinek az a 
pálya melyen döczög, nem hivatása, hanem csak kenyérkereset!

Hogy a munka miként lenne jutalmazva? Ezt csakis a 
munka mikéntisége mutathatná ki. (Hiszen mig az az evangeliomi 
gazda is ezt nézte, bár a fizetést egyformán tette, a különféle 
időben kezdők között.)
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A Sociálisták és Communisták az egyenlőséget sürgetik 
abból indulván ki, hogy minden ember egyenlő joggal születik! 
És ez bár némileg igaz, de ne felejtsük, bogy nem egyforma 
tehetséggel, mely aztán az elsőnek is mérséklője. Ne felejtsük 
ezek mellett a véralkatot, nevelést, és a hajlamot, melyek nem 
jöhetnek a Communisticus életelvek procrustesi ágyába.

** *
Eddig van, a mit a Socialismus és Communismus elveiről, 

tantételeiről, és irányáról hallás, olvasás és tapasztalat után, és 
tán nem fölöslegesen téve? szükségesnek tartottam összeállítani. 
Melyek után azt is ki merem mondani, hogy a Socialismus és 
Communismus bizonyos kórállapot, a társadalmi világban egyik 
kinövés — és emellett a józan intézmények elleni támadás . . .

Az elsőbbeket gyógyitani, az utóbbinak pedig ellene állni 
kell. Gyógyit pedig az alapos, erkölcsi nevelés, a mely tiszta 
és józan eszméket szül, nemesiti a szivet, tisztitja és erősiti az 
akaratot.

Hogy a Socialismus és Communismus elveik között van jó 
irányú, ennyit megengedek, csak az a baj, hogy fanatizmussal 
és obscurantizmussal van zagyválva. Igy aztán annyit lehet 
mondani a Socialismusról és Communismusról is: nincs olyan rossz 
könyv, a melyből valami jót tanulni nem lehetne! És lehet is 
annyit, hogy a társadalmi élet beteg, de a melyet nem kuruzso- 
lók és javasok, hanem alapos tudomány gyógyíthat meg.

Ők járnak, kelnek széllel béllelt eszmékkel, fellármázva 
a közvéleményt, magokra vonva a figyelmet, és találkoznak, kik 
hisznek és ezek a szerént hiznak is. Ide aztán ez illik: „ignotos 
fallit“ , de vannak önállók , a kikre ez quadral: „notis est derisui!“

Reformálandó iszonyú sok van a világban és a társadalmi 
életben, „botrányoknak, szakadásoknak kell lenni“ , mert az élet 
egyik szabálya, melyet Krisztus és az apostol tett közzé. Csak
hogy ne észkórossággal, sem nem erkölcsnemesitő háborúval, 
mint a nagy Moltke generál tanácsolja, hanem evangéliommal 
tessék hatni. Ez a só és a kovász, a mely izt ád és poshaszt, 
és ez az Isten hatalma, minden hivő üdvére — zsidónak és po- 
gánynak!

Szabó József,
nemeskei ref. lelkész.



Egyházi beszéd.
Karácsony I. ünnepén. Evang. Luk. 2 , 1— 14.

Dicsőséget zeng az ének, hálára dobban a hű kebel 
e felvirradt reggelen! Érzelmeink, mint a széltől meg
csapott tenger, mély hullámokat vernek s egész valónkat 
szokatlan ünnepélyes hangulat ragadta meg. Minő esemé
nyek újultak meg e napon, hogy az élet fárasztó har- 
czában kimerült lélek, e rideg, örömtelen jelenben is 
lelkesülni tud? Esemény nem újult meg, csak az emlé
kezet arról. Ez emlékezet világánál, mely mint lobogó 
őrtűz, szelid kegyelettel virraszt a letűnt mult, idők bo 
rongó homályában, szemléli ma újra a ker. világ a föld 
legörvendetesebb, legnagyobb eseményét. Nem a jelen 
tehát, a mult magasztos emléke hozza oly lelkesült hul
lámzásba a kebelt. Hiszen a jelen oly rideg, mostoha ! 
Napjai tétlenségben, fárasztó egyformaságban telnek el , 
események nem gazdagitják történetét. A társadalom önző 
irányt követ; a zászló, mely alatt a mai nemzedék ösz- 
pontosul: az érdek. Innen az eltörpült jellemek, ingadozó 
hűség, megvesztegethető igazságérzet, eladó becsület oly 
gyakran! Azért kivánkozik el innen az emlékezet, vissza 
a régi mult idők messze távolába, hogy ott találja fe l , 
mit ez örömtelen jelenben hiába keres —  boldogságát. A 
képzelet, mint a felszálló sas, hatalmas szárnycsapással 
távozik el innen és siet vissza a mult idők nagy emlékeihez. 
Igen, az a magasztos mult, mely az emberiség boldogi- 
tásának nagy harczait kivivta, annak emlékezete újul 
meg bennünk e napon. Evang. Luk. 2 , 1— 14.

A keresetlen egyszerűség megható szavai azok, me
lyekben a történetiró a világ legörvendetesebb eseményét 
az emberiség számára megirta. A föld nem vett részt 
az öröm ben; a bethlehemi éj dicsőségét csak a mennyei 
seregek s az egyszerű pásztorok hirdették akkor. Ma a 
képzelet teremtő ereje megújitja előttünk a nagyszerű 
multat; elénk varázsolja a magasztos eseményt, ma az 
egész ker. világ résztvesz az örömben, résztvesz, mert 
immár tudjuk, hogy a Bethlehem falai közt szegény 
sorsban születő kisded , az emberiség Megváltója lőn.

—  411 —



Tegyük ehez képest fejtegetésünk tárgyává: a M e g v á l t ó  
f e n s é g é t  és n a g y s á g á t .  I. Ő a mennyből jött alá.
II. Tanitotta a legjobbat s tette a legnagyobbat a földön.
III. S most ül az Istennek jobbán.*)

A született Megváltó fenségéről és nagyságáról 
szólunk. Ő a m e n n y b ő l  j ö t t  alá.  Nagy férfiakat, bá
mulatos lelki tehetségekkel, lángoló érzelemmel, törhe
tetlen akaraterélylyel, adott, nevelt a föld is. A történet 
beszél nekünk hősökről, kiknek kardja ha kivillant hüvelyé
b ő l , mint az éjszaki villámlás, megtetszett kelettől fogva 
nyugotig. Tekintetökre nemzetek hódoltak meg s rakták 
le lábukhoz reszketve a fölemelt fegyvert; kik néma intéssel 
tudtak kormányozni országokat s akaratuk előtt megalázva 
hajtott térdet milliónyi nép, kik mint a sebes szélvihar 
zúdultak a világra s ellenállhatlan erőszakkal leverték azt. 
A történet beszél nekünk bölcsekről is, kiknek lángszelleme 
fénylő szövétnekként világitott koruknak lelki éjjelében s 
kik az igazság meggyujtott fáklyáját magasan lobogtatva, 
kalauzolták kortársaikat a tudomány és a művelődés is
meretlen útjain. A történet beszél nekünk nemes jelle
mekről is, kik csendes körben, kerülve a világ zaját, 
sok romlatlan szivet hóditottak meg örökre az erénynek; 
kiknek példáját lelkesitő emlék gyanánt ajánlotta a hal
dokló apa gyermekének, mint a mely neki is erősítő tá
maszul szolgált a hű kötelességérzet, a becsület s az 
erény nehéz védelmében. Ily nagy fiakat adott, nevelt a 
föld is. Ámde ők mindnyájan homlokukon viselték egy- 
szersmid földi származásuknak bélyegét is. Tetteiknek 
mozgató ereje — kevés kivétellel —  titkolt önzés, vagy 
kielégithetlen dicsvágy volt. Emberi bölcsességet, tudo
mányt alapithattak ők ; de azon tant, mely az emberi 
szivnek örökre drága kincse, az isteni igét, az evangélio- 
mot , mely immár közel kétezer év óta vigasztalója a 
szenvedőknek , öröme a szegényeknek , boldogitója az 
egész emberiségnek, a mennyből nem hozhatták alá. Ki 
hozhatta csak azt le a földre? Ki maga is égi volt; ki maga 
is a mennyből jött alá. Igen! hová a hivő kebel szent

*) A felosztás Harmstól.
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bizalommal fordul, mint a minden jó és tökéletes adomány 
örök forrásához; hová a könybe borult szemek szent vá- 
gyódással tekintenek vigasztalásért; hová a nyomorral 
küzdő elhagyott szegénynek karjai kitárulnak, hogy se
gedelmet, irgalmat kérjenek, ha már a földön nem talált; 
igen, hová a fájdalmaktól zaklatott s z í v  enyhületért kiált: 
a mennyből kelle alájőnie annak, ki e szenvedő világ örök 
Megváltója leendett.

Az igéret, homályos szavakban bár; de megadatott 
az atyáknak régen. „A  te nemzetségedben áldatnak meg a 
föld  minden népeié." 1) Idők folytán mindinkább kezdett ki
bontakozni e homályos tudat s a próféta már ihletett ke
bellel jósolja: „A te börtönödből egy vesszöszál származik s 
a te gyökereidből egy virágszál nevekedik, kinn az Urnak 
lelke megnyugoszik11.2) S az atyák szent vágyódással várták 
az időt, melyben mindezek bekövetkeznek. S a remény, 
a biztos hit oly hiven őrzött drága kincsök volt, hogy 
tőle nem birta eltántoritani őket sem a szolgaság, melybe 
kelet hatalma igázta őket, sem semmi szenvedés. Kifá- 
raszthatlan türelemmel, megtörhetlen meggyőződéssel ra
gaszkodtak ahoz évszázadokon át.

Végre aztán, midőn az idők teljessége bekövetkezett, 
teljesült az ezredéves remény; elküldé Isten a rég várt 
Megváltót, egyszülött fiát, kit midőn az Ur igéretét váró 
agg Simeon megpillantott, üdvözölt kebellel kiáltott fel: 
„Mostan bocsátod el Uram a te szolgádat békességgel, mert 
szemeim látták a te Idvezitődet!“ 3) Igen, a mennyből kellett 
jönnie a világ megváltójának, mert a föld fiai mind 
gyengék voltak a nagy munkához! T i , kik emberek előtt 
hajlongtok kislelktíen, ide, itt hódoljatok; itt hajtsátok 
meg térdeiteket az előtt, kihez hasonlót a föld ne m  szült 
soha! T i , kik bámulva szemlélitek a természet megható 
csodáit a földön és az égen: ime, e nap az ég legnagyobb 
csodájának emlékéről beszél. Ne akarjátok gyarló észszel 
mérlegelni e csodát, ott, hol a léleknek a hit szárnyain 
kell felemelkedni a végtelen felé; ne akarjátok az Isten

1)  Móz. 18, 18. — 2) Ézs. 11, 1—2. — 3) Luk. 2 , 29.
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fiát levonni az emberek porfedte alacsony sorába, a hol 
ti álltok; mert ha ezt teszitek, elvesztitek benne örökre 
Megváltótokat. Ő a mennyből jött alá!

II.

S t a n i t o t t a  a l e g j o b b a t  és t e t te  a l e g n a 
g y o b b a t  a f ö l dö n .  A boldogság legigazabb forrására 
melyet az ember eddig hiába keresett, ő mutatott reá- 
„ Boldogok, a kiknek szivök tiszta, mert ők az Istent meg
látják“ . 1) Embertársainkhoz való viszonyunkban arra utalt, 
hogy:  „A m it akartok, hogy az emberek ti veletek cseleked
jenek, ti is azt cselekedjetek azokkal" 2) Ellenségeinkre is 
kiterjeszté figyelmét, tanitván, hogy:  „ Szeressétek őket, 
áldjátok azokat, kik titeket átkoznak s jóltegyetek azokkal, 
kik háborgatnak és üldöznek titeket". 3) S a hová a föld 
fiának korlátolt tekintete el nem ér, ő mélyen bepillantott 
az emberi sziv titkos redőibe s kimondá szelid figyelmez
tetésül , h o g y : „A  hol a ti kincsetek, ott lészen szivetek 
is“ . 4) Ha hazátlanul bolyongsz az élet kietlen sivatagján, 
részvéttel szól hozzád :  „Az én atyámnak országában sok 
hajlékok vágynak". 5) Ő a legjobbat tanitotta a földön.

És tette a legnagyobbat. Ki hasonlithatná magát 
közűlünk ő hozzá, számtalan hibáinkkal, korlátlan szen
vedélyeinkkel, mértéket nem ismerő tetteinkkel? Vagy 
ám hasonlitsátok vele össze az emberiség legkimagaslóbb 
alakjait, kiket valaha nemzetek emlegettek, mint dicső
ségük s nagyságuk örökre ragyogó fénypontjait , ki tud 
mellette megállani? A rettenetes világhóditók tán, kik 
fegyverőkkel vérbe-lángba boritották a félvilágot s leigáz- 
tak milliónyi népet? Nem! ő szeretettel hóditotta meg a 
világot s az emberek szivét. A nagy államalapitók tán, 
kik elpusztitott országok összedőlt romjain épitették fel 
új birodalmukat? Nem! ő nem romokon épitett, melyet 
a hontvesztett nemzet könyezve áll körül , ő új alapot 
emelt s arra épité fel lelki országát, ezer éves birodalmát!

1) Mt. 5, 8. — 2) Luk. 6, 31. —  3) Mt. 5, 44. —  4) Mt. 6, 21. — 
5) Ján. 14, 2.
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Az ó-világ hires bölcsei tán, kik oly jelentőségteljesen s 
mégis oly téves felfogással beszéltek a természet titkairól? 
Nem! ő egy láthatatlan országról beszélt, s szava a tiszta 
igazság volt, melyből egy jóta is el nem vész. S a tu
datlansággal szemben nem fáradt el soha; a rosszakaratú 
gonoszság elől nem tért ki s még a halállal szemben sem 
tagadta meg áz igazságot. Ő hű maradt a halálig és pedig 
a keresztnek haláláig, melyen önként viselte mindnyájunk 
bűnét. Ő a legnagyobbat tette a földön.

É s az a nagy tetteknek jutalma és dicsősége, hogy 
tovább hatva, működve, örökre megmaradnak. Ki tudná 
előszámlálni azon jót, a földön, a mit Krisztusnak ma
gasztos példája már 19 század óta alapitott? Mennyi köny 
lett letörölve, mennyi vérző seb bekötözve azóta, az ő szelid 
intései nyom án! S végre, ki merészelné elvitatni azon 
nagy s boldogitó áldást; melyet az ő mennyből aláhozott 
tana, evangelioma a legkésőbbi utókorra is hozand. Ő 
tanitotta a legjobbat s tette a legnagyobbat a földön !

III.

S m o s t  ül az I s t e n n e k  j o b b j á n .  Az emberi ér
telem csak az érzékek működése szerint itél. É s ezek 
sokszor nagy csalódásoknak vannak kitéve. A föld lakói 
hosszú évezredeken á t , saját hazájokat tekintették az 
egész világegyetem központjának s a napot egy hűséges 
szolgának, mely naponként körülbolyongja folytonálló 
urát, a földet. Csak az újabbkori tudomány deritette fel, 
hogy ez az egész tünemény — pusztán csak szemcsalódás. 
Az emberi érzékek s velők az értelem felfogása nagyon 
korlátolt és gyarló.

A dolgok kezdete és vége az ember előtt mindig titok 
marad, csak azok létezését láthatja csupán. Miként szü
letik meg a gondolat s hová lesz ismét, nem tudjuk. 
Miként bontakozik ki az élet a semmiből s hová lesz, ha 
megszűnik, az értelem előtt örök rejtély marad; csak 
midőn már van ,  azt látja a gyarló ember.

Titokszerű , megfoghatlan jelenség az is, miként lett 
az Isten egyszülött fia emberré; miként dicsőittetett meg s
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miként szállt fel ismét közűlünk a mennybe, a honnan szár 
mazott. Csak élete, földi működése tárul fel nyitott könyvként 
előttünk. Csodás származása s titokzatos elköltözése innen 
az már a h it dolga, melyet a gyarló értelem ne akarjon 
fejtegetni, birálgatni, mert nem reá tartozik s korlátolt 
felfogása úgy se vezetné czélhoz.

E helyett engedjünk tért itt a h i t n e k ,  melynek oly 
jól esik tudni azt, hogy a mi Megváltónk él most is s 
felettünk őrködik, szeretettel kisérve lépteinket folyton. 
E hit a vallásos kebelnek legdrágább kincse. Ne engedje 
elrabolni azt a fontoskodó észnek, mert e hitben áll az 
ember egyedüli vigasztalása s boldogsága a földön. Igen! 
a vallásos hit szent meggyőződéssel vallja, hogy a mi 
Megváltónk él most is az ő m e n n y e i  aty j  ának j obbján!

Ég felé emeld tehát könnyes szemeidet te szenvedő, 
ha a földön nincs, mi enyhithetné fájdalmadat. Ha itt már 
minden elhagyott, ott megtalálod, ki nem fog elhagyni 
soha. Az örömök forrása hamar kiapad itt; egészség, sze
rencse, jóllét— oszló buborék, mely könnyű tüneményként 
gyorsan elmulik. Itt csak a könyek forrása nem apad ki 
soha és csak a szenvedések követnek állandó utitárs gyanánt.

De im! örüljetek, mert hirdetek nektek nagy örömöt: 
ma született néktek a Megváltó, a m e n n y b ő l  j ö t t  ő 
a lá ,  hogy t a n i tsa a l e g j o b b a t  s v é g h e z v i g y e  a 
l e g n a g y o b b a t ,  a mi váltságunkat a földön; ki elha
gyott szenvedőknek , a bűnbánat fájdalmától zaklatott 
igaz megtérőknek s a jobb hazát kereső boldogtalan szi
veknek örökre hű vigasztalójuk leend. Legyen ezért di
csőség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat! Amen.

Far ka s  Mihály,
v.-palotai ev. lelkész.
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Jézus tudománya tisztitótűz.
(Karácsonyi egyházi beszéd.)

Malakiás III: 1—2. A  szövetségnek követe, a k i t  kivántok eljő, azt 
mondja a seregeknek Ura! És kicsoda szenvedheti el az ő 
eljövetelének napját ? és kicsoda maradhat meg az ő 
megjelenésekor ? mert ő olyan mint a tisztitótűz.

A felolvasott szavak , keresztyény hallgatóim ! Malaki- 
ásnak, az ó-szövetség utolsó látnokának, ajkáról hangzot
tak el. E szavak akkor még csak az óhajtozás, a jöven
dölés szavai valának. A próféta vágyott, óhajtozott, j obb,  
szebb napok után; a helyzet, melyet maga előtt látott: 
szomorú, siralmas volt. Ezt szerette volna a próféta meg
változtatni. De fájdalom! sem az ő szava, sem a multak 
tanúsága, sem pedig az előtte élt próféták hazafias törek
vései és lángszavai, nem voltak képesek a romokban 
heverő nemzeti és erkölcsi életet újjászülni, felépiteni. 
Hiábavaló volt minden törekvés! A nép élettelen tömeg
ként feküdt a bűn és halál álmában, „a lélek nem jött 
el, hogy e — szellemileg —  megölöttekbe leheljen, hogy él
jenek" . (Ezék. 37, 9.)

A próféta e reménytelen korban, a jövőbe tekint. 
Érzi, hogy az ő szava és törekvése is elégtelen —  épen 
úgy mint elhunyt társaié —  jobb állapotba helyezni, a 
bűnben megcsontosodott Izráelt. Törekvésének eredmény
telensége elkeseriti, kemény leczke tör ki ajkán a nép 
ellen, de azért nem adja fel a reményt: hiszi, érzi, hogy 
el fog jönni az idő,  midőn a romokban heverő erkölcsi 
élet felépül; és e hit, e remény, a jövendölés és láng 
szavaiban tör elő kebeléből s felkiált: „a szövetségnek kö
vete eljö, és kicsoda szenvedheti el az ö eljövetelét, mert ö 
olyan mint a tiszti tótűz.

A próféta meghalt, de legalább egy jobb jövő re
ményében hajtá le fejét a halál ágyára. A haza földjén, 
melyet az ősök vére és dicsősége szentelt meg, nem hal
latszott több prófétai szó az övén kivül. A haza elve
szett, a nép idegen járomba hajtá fejét és szivesen húzta 
az igát: még csak nem is égette arczát a szégyenpirja, 
ha ősei dicsőségére s egykori függetlenségére gondolt.
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Polgári rabságuk, r a b u l  a d t a  ő k e t  a b ű n ö k n e k  
(Róm. 7, 23.) is, s azok, kik hivatva lettek volna a 
nyomorból kiemelni, hagyták: hadd legyen nyomorult 
Igy tartott ez 500 évig. Csak ekkor, ily hosszú idő 
mulva teljesült be a próféta jövendölése.

E jövendölés teljesülésének, vagyis .Jézus születé
sének emlékezetére szentelünk most ünnepet, ker. h.! Bi
zony ha oly rabságban és megátalkodottságban élünk, 
mint azok, kik felett Malakiás szava zengett, mi sem 
szenvedhetjük el az ő eljövetelének napját és mi sem marad
hatunk meg előtte..  . mert ő még most is olyan, m i n t  
a t i s z t i t ó t ű z .  De dicsőség Istennek a magasságban: 
mi már nem élünk a bűnök oly nagy nyomorában; mi 
már birjuk 19 század óta Jézusnak tisztitó tudományát. . .  
és ez sok nyomort, sok visszaélést megszüntetett, — azon
ban mindezek daczára, van még elég nyomora, elég szennye 
a bűnöknek, a melyeknek el kell égni, meg kell sem
misülni és e munkát, korunkban is egyedül Jézus tudo
mányának tisztitótüze végezheti el.

Elmélkedjünk azért — jelen karácsonyi alkalommal —  
a felvett alapigék nyomán arról , hogy

Jézusnak tudománya tisztitó tűz! a mennyiben 
I-ször. Az o n a k ad á ly  ok a  t , m e l y e k  f e j l ő d é s é t  

g á t o l t á k  és g á t o l j á k ,  e l é g e t t e  és ma is e l é g e t i  és 
II szor. T e r e m t e t t  és t e r e m t  n a p o n k é n t  új 

a l a p o t ,  m e l y e n  az e m b e r i s é g  é l e t e  b i z t o s a n  
n y u g s z i k  és c z é l j a  f e l é  k ö z e l g.

I.

Nem szándékozom , ker. h . ! — habár Jézus születé
sének emlékünnepét üljük is — visszaszállani gondolatban 
a betlehemi mezőkre; nem szándékszom az öröménekkel 
örvendező pásztorokat felkeresni, sem pedig a napkeleti 
bölcseket, kik a csillag vezérlete nyomán reátalálván a 
házra: „nagy örömmel örvendezének és bemenvén megtalál
ták a gyermeket az ő anyjával és leborulván tisztességet tö
nek néki és az ő kincseiket előhozván, adának neki aján
dékot, aranyat, tömjént és mirhát (Máté 2 , 10 — 11.); nem 
szándékszom e gyermekded örvendezéseket karácsonyi
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elmélkedésem keretébe bevonni; én most figyelmeteket 
ama magasabb eredmények felé forditom, melyeket a 
szövetség követének tudománya mint tiszti tótűz hozott 
létre. Jól esik ugyan szivünk kegyeletes érzelmeivel fel
keresni a jászolban fekvő gyermeket; jó l esik a szent 
hajdan felé szállni képzeletünk szárnyain s pihentetni te
kintetünket ama bölcsőn, melyben póláiban fekszik az 
kinek nagy eszméi egész világot hoztak mozgásba s meg
változtatták a dolgok régi rendjét, — mondom jól esik 
az és méltó is hozzánk! Azonban, ker. h. ! ha oda szál
lunk is ma gondolatban: ott most már nem bölcsőt, 
nem jászolt, hanem királyi széket találunk, zsámolyán 
egy könyv pihen s lapjairól az eszmék tűzszikrái sugá
roznak mindenfelé .  .  . és égetik, fogyasztják azon aka
dályokat, melyek e tudomány fejlődését gátolták és 
gátolják.

De hát mit égetett el már és mit kell még e könyv 
tisztító tüzének elégetni?! Az erről való elmélkedés, gon
dolkodás látszik nekem e szentünnep méltóságához legin
kább illőnek és leginkább méltónak.

Olvassátok el az új szövetség lapjait s azonnal meg
látjátok, e könyv tisztitó tüze mit égetett el; elégette, 
megolvasztotta a szolgaság békóit, lánczait és a nép a 
siró lánczokból fegyvert kovácsolt polgári és lelki szabad
ságának kiküzdésére; elégette a vakhit nyomorát, mely 
az embert hamis, csalárd fényével, a bűn mocsárába 
csalogatta; elégette a tudatlanság és babona büzködt 
fojtó légkörét s megtisztitván a láthatárt, szabad tért 
nyitott a végetlenség, a magasság felé törekvő lélek óhaj
tásainak ; elégeté a születés kiváltságában pöffeszkedők 
bitorolt jogait s a mi e tűz olvasztó-kemenczéjében meg
maradt: megosztó azokkal, kik azt még sohasem élvez
ték; kiégette a kapzsiság, méltánytalanság, irigység, 
rosszakarat és álszenteskedés érzéseit a szivből s helyökbe 
a szeretet melegét ültette; elégette a bűn torzvonásait 
arczunkról s visszaadta eredeti képünket, azon ragyogó 
kisugárzással, mely magának a teremtőnek szellemét 
adja vissza. Igen! e tudomány tisztítótűz lett: a szem
fényvesztők , a paráznák és hamisan esküvök ellen és azok

b



ellen, kik a munkás bérit megtartják, az özvegyet, árvát és 
idegent nyomorgatják. (Maiak. 3, 5.)

Az erkölcsi életnek ezen akadályait égette el, ker. h ! 
az evangyéliom tisztitó tüze! Ezen nyomorba sűlyesztő 
gonoszságok ápolóira mondja Malakiás: hogy ha eljö a
szövetség követe, kicsoda maradhatna meg — k özű lök  - a z
ő megjelenésekor és kicsoda szenvedheti el az ő megjelené
sének napját?!

Bizony, ker. h . ! a szolgaság, méltánytalanság, vak
hit és bűn ápolóira ma is itélet az ő eljövetelének napja 
és elszenvedhetlen születésének ünnepe.

Az evangyéliom felgyult fénye megkezdte tehát és 
végzi tisztitó munkáját ker. h .! és habár, még most is 
látunk akadályokat, melyek a krisztusi eszmék fejlődését 
elzárják: ne essünk kétségbe, e tűz megpróbálja és el
égeti azokat is. Biztosit az evangyéliom e győzelme felől, 
azon törekvés, mely szerint a világ időről-időre erő
sebben ragaszkodik ama tisztitó eszmékhez, melyek a 
szövetség követének megváltó könyvéből kisugárzanak; 
biztosit ez ünnepnap, melyet a világ minden részein, ke- 
gyeletes érzések és lelki öröm közt szentelnek meg. Igen, 
az evangyéliom halad diadalmasan előre! tisztitó tüze 
égeti folyvást fejlődésének akadályait! . . .  azonban e 
ponton, nem állapodott és nem állapodik m eg, hanem

II.

T e r e m t e t t  és t e r e mt  n a p o n k é n t  új  a l a p o t ,  
m e l y e n  az e m b e r i s é g  é l e t e  b i z t o s a n  n y u g 
s z i k  s c z é l j a  f e l é  k ö z é i g .

Midőn Jézus tudománya megkezdé tisztitó munkáját, 
mindenekfelett azon romban heverő alapot próbálta újból 
épiteni. melyen a vallás-erkölcsi életnek kellett volna 
nyugodnia. Ez alapot, az ige fényének felgyultáig a tu
datlanság , vakhit és álkegyeskedés képviselői támogat
ták : erővel kényszeriték a népet, hogy az is támogassa 
a roskadozó alkotványt, melyet a legelső vihar romba 
dönthetett.

A nép öntudatlanul végzé e hálátlan és veszélyes 
munkát. Ha testben nem is, de lelkében összetörve, meg

420
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bénulva volt:  mert nem volt hite, mely felemelte volna 
Istenhez, az egyetemes világ szerető atyjához; szivében 
nem volt szeretet, mely érzéseit, tetteit irányozza; hiány
zott kebléből a rem ény, mely a jelen szűk határain túl
tekintve : a magasabb szellemi életre forditsa figyelm ét; 
—  szóval hiányozván sziveikből a vallás-erkölcsi életnek 
egyedüli biztos alapja a hit, a remény és a szeretet: az 
eláradt erkölcstelenség, őket is a sűlyedtség legalsó fo
kára helyezte.

Ily szomorú romok boriták Izrael téreit a szövetség 
követének megérkezésekor. Azok , kik e romokba életet 
lettek volna hivatva lehelni, magok is ott hevertek a 
gyászos düledékek között. A munkáskéz igaz megvolt, 
de tétlenül függött alá; a sziv nyomora füzében égett, 
lángolt más állapot után; a kebel remegő érzelmeivel, 
egy új oltár felett óhajtott áldozni . . . Hasztalan! Vágya, 
reménye, óhaja eloszlott, mint felszálló köd nyomtala
nul. Vezérei, az irástudók és farizeusok ott hagyták nyo
morában, a romok között, hogy az emlékezet fel-fellob- 
banó lángjánál, visszaszállva a régi nagyság és dicsőség- 
napjaiba: sirassák az elveszett boldogságot és átkozzák a 
jelen nyomorát, melyet megváltoztatni nem lehetett, de 
nem is volt kinek!

Eljött, megszületett Jézus, megújitá a szövetséget 
Isten és Izráel között, melynek szálait, oly kiméletlenül 
tépé szét maga azon né p , mely felett oly sok időn át 
Istennek kegyelme és vezérlete virrasztott. De nemcsak 
Izráel és Isten között hozott létre új-szövetséget, hanem 
e szövetségbe bevoná a világ minden népeit, midőn 
mondá: „ egy az Isten és mindeneknek atyja“ (Efez. 4 ,  6.) 
É s, ker. h.! e hit egyedül azon alap, melyen a világ 
czélja felé haladhat! E hit, az elszigetelő válaszfalat le
rombolván, a szeretetet — melyet csak hitsorsosaik irányá
ban tartottak kötelességnek gyakorolni — egyetemes tör- 
vénynyé tette s azt kivánta, hogy ez fűzzön össze nem- 
zetkülönbség nélkül minden népeket; e hit felgyujtván a 
remény hamvadó tüzét, látni engedé a boldogságot, az 
üdvöt: mely a jól végzett élet után z s i d ó n  ak , g ö r ö g 
n e k  egyformán adatik.

b*
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A mennyei atyába vetett hit tehát s a szeretet, mely 
nemzet és érdekkülönbség nélkül ölel testvérileg szivére 
mindenkit, és azon boldogitó remény —  mely mind az 
anyagi hű törekvésnek, mind pedig az erkölcsiség meze 
jén véghezvitt nemes tetteknek jutalmát látja és érzi: 
e hármas kincs azon alap, melyen az emberiség élete biz
tosan nyugszik és czélja felé közelg.

Már most, ker. h.! az a kérdés, birjuk-e a keresz
tyéni élet fejlődésének ezen alapköveit életünkben?! Ha 
birjuk, úgy bátran épithetünk rá; mert „más fundamen- 
tomot senki nem vethet“ (1. Kor. 3, 11.), —  ha nem birjuk 
még,  szükség, hogy Jézus tudományának tisztitó tüze 
égesse el körülöttünk a régi megrögzött életnek átkos 
hajtásait s új alapot teremtvén bennünk, minket is te
gyen eszközeivé Isten országa terjesztésének; mert egye
dül, ha mint „élőkövek épittetünk fel s leszünk lelkiház"
(I. Tim. 2, 5.), melynek oltárán a Jézus által felgyujtott hit, 
szeretet, remény tüze ég: fog biztos alapon nyugodni az em
beriség élete s egyedül igy éri el a czélját: a tökéletességet.

** *
K. h .! Malakiás próféta jövendölése beteljesült. A 

szövetség követe eljött; bölcsőjét angyalok éneke zengte 
körül ama szent titkú éjszakán, melynek homályából e 
karácsonyi örömünnep fénye fejlett ki. Majdnem 19 szá
zad folyt már le e nagy esemény óta és még most is 
sok elégetni valója van ama tisztitótűznek. A világban, 
az emberi társaságban, egyesek szivében még sok a kór- 
anyag, melyeknek e tűz lángjában el kell lobogni. Hadd 
égessen, hadd emésszen el hát  e tűz bennünk és körültünk 
mindent a mi romlott, a mi kóros, és vigyázzatok, ne- 
hogy „e tűz erejét megoltsátoku (Sid. 11, 34.)! Hadd te
remtsen ez bennünk új alapot: új szivet, új lelket, me
lyen Jézus tudományának eszméi lobogjanak elolthatlan 
lángokkal. Ha igy átalakitott, ha igy megtisztitott már 
bennünket e tudom ány: akkor eljött lelkünk áldott ka
rácsonya . . .  ha még nem, akkor, mi vagyunk azok: 
kik az ő eljövetelének napját el nem szenvedhetjük. Amen.

Kupai Dénes,
runyai ref. lelkész.
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Az ó-év utolsó vasárnapjának harangjai.
Zsolt. 95. 6— 11.

Elhangzottak tehát az ó-év utolsó vasárnapjának is
teni tiszteletre hivó harangjai.

Nem úgy tapasztaltátok e , mintha azok most jóval 
ünnepélyesebb hangokon beszéltek volna az érző szivek
hez, mint máskor? . . .

Nem úgy tűnt-e fel előttetek, mintha ma a harangok 
bánatos zúgásában egy túlvilági komoly hang kiáltott 
volna le hozzánk a nagy örökkévalóságból?!

Igen , isteni hivó-szózat vala az a mulandóság porában 
vergődő szegény emberi szivekhez. Egy túlvilági komoly 
szózat az örökkévalóság kapujából bekiáltva a siető időbe. ..

„N e keményitsétek meg tehát sziveiteket! “ Halljátok 
meg az idők urának hivogató szavát, mely i n t v e ,  v i 
g a s z t a l v a  hangzik alá ma a magasságból a remegő 
emberszivekhez.

Szeretett hiveim! Lelkünket ez ünnepélyes pillanat
ban különféle sajátos érzelmek, gondolatok szállják meg.

Jertek tehát —  mielőtt e távozó évtől örökre búcsút 
vennénk —  adjunk kifejezést ezen borongós érzelmeink
nek, gondolatainknak. Lássuk:

M i re  i n t e n e k  b e n n ü n k e t  az ó - é v  u t o l s ó  v a 
s á r n a p j á n a k  h a r a n g j a i ?

I. H á l á r a  I s ten  iránt .
II. Mu l a n d ó s á g u n k  m e g g o n d o l á s á r a .

III. I g a z  t ö r e d e l e m r e .
Röviden szólok s alkalomszerűen: kisérjen figyelmetek!

I.

A z  ó  -  év h a r a n g j a i n a k  e l ső  i n t e l m e  t e h á t  ez:  
„Borulj le halandó, imádkozzál! Adj hálát Istennek, hogy 
egy hosszú , nehéz éven ismét szerencsésen átsegitett!

Valóban egy örömben szegény, szenvedésben, küz
delemben gazdag esztendőnek sirja felett állunk e perczben.

Ha majd évtizedek multán, netalán boldogabb kö
rülményeink között, elmerengve a multak tarka esemé
nyein, csendes családi körben, az eltűnt régi napok tör-
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téneteiről unokáinknak regélgetünk , bizony, bizony minden 
túlzás nélkül elmondhatjuk: gyermekeim! láttam sok jó 
és rossz napot, átéltem, átküzdöttem számos nehéz évet, 
de ezek közt alig volt egy is mostohább, örömtelenebb, 
sivárabb az 188 . . -ik esztendőnél.

Istennek hála, eltűnik tőlünk nemsokára e szomorú 
emlékű év is. Tehát utoljára is mindennek kell végének 
lenni! a szenvedések nehéz napjainak is . . .

Mi azonban, mint jó  keresztyének, ne tépelődjünk 
többé az elmultak felett, hanem boruljunk le nemes ön
megadással a vezérlő Istenkéz előtt, hajtsuk meg térde
inket a mi teremtő Urunk előtt, mert ő a mi Istenünk.

„Igen, az Ur a mi Istenünk, mi pedig vagyunk az ö 
nyájának juhai" .

Elégszer tapasztaltuk ezt a lefolyt év napjaiban. 
Mert ha bár ez év nehéz kereszteket rakott is reánk, de 
valljuk meg, az Ur soha nem hagyott magunkra. Velünk 
volt mindig segitségével s erőt adott a már-már elbirha- 
tatlannak látszó terhek elviselésére. Emlékezzünk csak 
vissza, mennyi gondtól, aggodalomtól szabaditott meg 
bennünket! A bánatnak mennyi tengerkönnyét törülte le 
szemeinkről s mily sok testi-lelki jóval halmozott el ko- 
ronkint! . . . Bizonyára sokszor meghallgatta imáinkat, 
kéréseinket. „Ha szegény lelkünk keresett oltalmat: szárnyai 
alatt talált nyugodalmat" .

Ugyanazért buzgó családapa légy hálás Isten iránt! 
S mielőtt az ó-év ajtai becsapódnának utánad, borulj le 
kedveseiddel az Ur előtt s buzgó imádság szárnyain 
emelkedjék fel lelked a minden idők ama hatalmas Urához, 
a kié az erő, hatalom, méltóság és minden, valami csak 
vagyon égen és földön!

II.

Az ó - é v  h a r a n g j a i n a k  m á s o d i k  i n t e l m e  ez:  
Gondold meg ember, hogy halandó vagy!

Minden nap megszólalnak tornyainkban a harangok, 
de ma a halálharang bánatos kongását véltük azokban 
hallani . . Képzeletünk kintjárt a temetőben s ott meren
gett elhunytaink sirjánál, kik nekünk annyira drágák,
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kedvesek valának egykor . . .  És e bús merengés, ez el
vágyódó visszaemlékezés a feledhetlen multra oly igen 
természetes, oly igen emberi, oly igen hozzánk illő ke
gyeletes dolog ! . . .

Ma ismét minden jobb érzésű szivnek van egy ha
lottja, kit örömeivel, szenvedéseivel, elhalványult remé
nyeivel kisér ki sirjába. E közös halottunk: az ó-év . . . . 
Mi vagyunk a gyászoló kiséret, a búsongó, vesztes felek. 
Igen, vesztes fe lek  ! Mert az eltünő év mindnyájunktól 
visz magával valamit. Egytől meghiusult reményt, a 
másiktól szerető sziveket, a harmadiktól boldogemlékű 
napokat s mindnyájunktól egy kiszakasztott darabot a 
földi életből . . .

Minden év eltávozásával közelebb jutunk sirunkhoz, 
s minden év utolsó napján megszólal lelkűnkben a bús 
halálharang: Ember rendeld el házadat! Ember emlékezzél 
halálodra! S a remegő ember bár fél, borzong e meg
döbbentő hangtól és mégis — mint a tapasztalás igazolja —  
sokszor nem akarja, meglehet szégyenli a halálharangok 
kongásának intelmeit megérteni, melyek a hanyatló év 
alkonyán oly bús, oly bánatos hangokon beszélnek a ha
landók fejei fölött a mulandóságról, a sors és élet válto- 
zandóságáról. . .

Hiveim ! Értsük meg mi e komoly hangok intelmeit! 
Ne hagyjuk magunkat tétlenül, lefátylozott szemekkel el
ragadtatni az idők rohanva futó folyamának habjai által. 
Sőt, mint okos emberekhez s keresztyénekhez illik, ment
sünk magunknak azokból az életre hasznos tanulságot. 
L e g y ü n k  é b e r e k ,  v i g y á z ó k !  megfigyelve az idők 
jeleit, s óvatosan tekintve előre a pályaczél felé; mert 
b o l d o g  s z o l g a  az,  ki t  az  ő U r a  é b r e n  t a l á l !

III.

A z ó-év h a r a n g j a i n a k  u t o l s ó  i n t e l m e  e z :  
Emberek! ma, midőn az Ur szavát halljátok, ne keményit
sétek meg sziveiteket! Térjetek meg! Ime e szavak v e z e k -  
l é s r e ,  t ö r e d e l e m r e  intenek bennünket. Értsük meg 
tehát e komoly szavak intelmét! Ne várjuk be , mint 
daczos gyermek a fenyitést. Fogadjuk szivesen a meghi-
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vást. Hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy az Ur koron- 
kint kiküldi hozzánk az ő sötét arczú követeit, most a 
természeti csapásokat, melyek legszebb reményeinket dúl
ják szét s az aratás várva várt áldásai helyett a nyomor 
botját adják kezünkbe, majd a véres háború fergetegét, 
mely egész mosolygó vidékek virányait, évtizedek szor
galmának gondosan összerakott kincseit söpri e l ; majd a 
pusztitó ragályt, keletnek ezen borzadalmas, fekete rémét, 
mely csak a közelmultban is kor- és nemkülönbség nél
kül szedé rakásra közülünk áldozatait, hagyván aztán 
maga után gyászt, siralmat, keserűséget.

Valóban sokszor kelle már látnunk oly nehéz, re
ménytelen napokat, mikor sötétté, csillagtalanná lett fe
lettünk az ég, eltörpült, hasztalanná vált ránknézve 
minden emberi segély . . .  A vészharang kongott . . . 
szivünk lázasan feldobogott . . .  és mi tehetetlenségünk 
érzetében —  mint hajótörtek a jármű roncsain — térdre 
esve, főre kulcsolt kezekkel kiáltoztunk a segély után: 
Uram! könyörülj rajtunk, mert tüstént elveszünk!

Hiveim! Okuljunk mi a multak példáin! Félre most 
mindenféle daczczal, kevélységgel s bűneink s emberi gyar
lóságaink töredelmes beismerésével hajoljunk meg ma az 
Ur előtt.

Legyenek e napnak még hátralevő kevés perczei 
a csendes önmagába szállásnak szentelve. Alig lehet erre 
alkalmasabb nap egy hosszú éven át a mainál. Használ
juk fel tehát lelkünk javára ennek legalább utóperczeit!. . .  
Ha már nincs elég időnk jóvátenni a multban elköve
tett hibáinkat, könnyelműségünk sötét cselekedeteit, lég. 
alább valljuk be azokat most igaz töredelemmel Isten 
előtt. Ő bizonyára az irgalom hangján fog szólani hoz
zánk, bűnbánó gyermekeihez: „ Bizzatok f iaim, bizzatok 
leányaim, e nap nem f og lemenni az én haragomon!“

Békülj ki tehát Istennek népe önmagaddal, békülj ki 
isteneddel s gondold meg e kom oly, elhatározó pillanatban, 
mik legyenek a te békességedre valók.

Halld meg, óh ker. gyülekezet! az ó-év utolsó napja 
harangjainak töredelemre hivó szavait! Maga az ö r ö k  
s z e r e t e t  beszél azokban lelkünkhöz, kérve, intve, hogy
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a megújuló évek példájára igyekezzünk új életet kezdeni 
mi is s siessünk megtisztitani szivünket a földiesség p o 
rától s tartsunk ama túlvilági boldogabb táj felé, mely 
az eltünt sötét napok, a lezajlott küzdelmes évek után —  
hitünk szerint —  reánk várakozik.

Még nehány óra, nehány pillanat . . .  az ó-év ajtai 
becsukatnak utánunk, s ez év öröm eivel, szenvedéseivel 
az emlékezetnek lesz átadva . . . Hát aztán, mi sors vára
kozik reánk? Én e kérdésre nem vagyok képes megnyug
tató feleletet adni. A remegő szivek ezen kérdésére egye
dül Istennél a válasz. Bizzunk azért ő benne. A  jövő felett 
ne aggódjunk , ne kétségeskedjünk! Vessük az Urra minden mi 
gondjainkat, ö bizonyára megsegít minket.

Ha ezen szent e l h a t á r o z á s s a l  s keresztyénhez illő 
ö n m e g a d á s s a l  lépünk be majd az új-év ajtaján: akkor 
küldjön bár ránk sorsunk hatalmas ura örömnek vagy 
közhullámzásnak napjait , küldjön bár ránk családi gyászt, 
keserűséget, életet vagy halált: mindezek mit sem árt
hatnak minékünk, mert minden körülmények közt az 
Istenbe vetett hit ,  b i z a l o m  és r e m é n y  lesznek a mi 
vezéreink, barátaink.

„Izráel! az Istenbe vessed reménységed,
Mert irgalma bőven nagy messze kiterjed!" 

** *
Még nehány óra, nehány pillanat, s egy hosszú év 

eltűnik tőlünk örökre . . . Eltűnnek vele együtt az átélt 
szenvedések hosszú napjai, de eltűnnek az átélvezett örö
mek röpke perczei is . . . Elhágy mindkettő örökre s 
számunkra csak a fájó emlékezet marad . . .

U ram ! ha minden elhágy is bennünket e mulandó
ság földén, csak te ne távozzál el tőlünk soha! Uram ! 
maradj mi vélünk, mert immár elesteledett s a nap felettünk 
lehanyatlott . . . Oh maradj velünk erős Isten a ránk jövő 
bizonytalanság sötétében kegyelmeddel s ne vess el min
ket a te orczád elől. Maradjon velünk a te igéd, hogy 
az legyen mindenkor lábainknak szövétneke, s vezérünk 
az élet tévelyében.



428

A te áldásod, gondviselésed őrködjék hazánk , nem
zetünk, egyházunk, helységünk fölött!

A te atyai gondviselésed őrködjék ez egész gyüleke
zet nagyjai és kicsinyei fölött!

Uram! áldd meg a mi kimenetelünket ez ó-évből, 
áldd meg bemenetelünket az új-évbe. Áldd meg majd 
hazatérésünket is ama boldog apai hajlékokba. Amen.

Gerok nyomán
Szabó József,
szalonnai ref. lelk.

A haldokló év utolsó tanitása.
(Sylvester esti egyh. beszéd.)

Egy eltünő év határdombjánál állapodtunk m eg, K. 
test.! ezen estvéli órában. Az 188 . . -ik év is, mint a 
több i, —  elbucsúzik tőlünk és mi is elbucsúzunk tőle. 
Csak emléke marad fenn tovább is. Nem feledjük el. 
Lelkünk elé varázsoljuk kimagaslóbb eseményeit. A gon
dolat szabad, nincs előtte korlát, melyben megütközné
nek szárnyai. Gyors és merész röptével bekalandozza a 
mult történelmét s megáll ott, a hol neki tetszik. Meg
áll a sirhalomnál, mint a keservek gyászoló angyala s 
megkoszorúzza a jelt melyet a kegyelet tűzött a ham
vadó porok fölé. Felkeresi a leviharzott élet küzdhomok- 
ját, a hol rövid örömet hosszú szenvedés váltott fel, 
visszavezet a becsület, a boldog megelégedés és a kegyes 
élet nemtőjéhez, melynek útjában áldás tenyész s rámu
tat a nyomor és a bűn sötét örvényére, melyből nincs 
újjászületés.

Igy bucsúzunk el mi a végperczeihez közeledő esz
tendőtől. De ez is elbucsúzik mi tőlünk.

Néma, és mégis szól hozzánk; nincs szava, és 
mégis beszél velünk.

Hiszen ha igaza van a zsoltárirónak, midőn ezt 
mondja: „Az egymásután következő napok predikálják 
az igét nekünk és az egymásután való éjszakák tanita- 
nak bölcsességre. Nincsen beszédök nekik, sem igéjök és
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mégis meghallattatik az ő szavuk; minden földre kihat az 
ő zengésök és a föld kerekségének határira az ő beszé
dök " : —  akkor mennyivel inkább mondhatjuk el ezt 
arról a napról, a mely egy haldokló év utolsó szempil
lantásait hordozza m éhében, s arról az éjszakáról, a 
mely ezzel az estvével kezdődik.

Bizonyára ez a nap is, sőt inkább, mint más napjai 
az évnek, —  hirdeti nekünk az igét s az utolsó éjszakája 
az elenyésző esztendőnek kiváltképen tanit bennünket 
bölcsességre.

Igéje, tanitása messze kihat a földkerekségére az 
emberiség millióihoz, a kiknek romlatlan szivében ma a 
komoly magábaszállás szent érzelmei honolnak; mélyen 
érinti az emberi kebelt; mert a mit ma ezen estvéli órá
ban hallunk: — az

e g y  h a l d o k l ó  év  u t o l s ó  t a n i t á s a .
(II. Zsoltár: 12— 19.)

Miként a gyermekek haldokló atyjuk betegágya köré 
seregeinek, hogy hallják a bölcs tanácsot, hogy ellessék 
hidegülő ajkairól azt az utolsó tanitást, melynek oly 
nagy hasznát vehetik az életben: — úgy gyülekeztünk 
össze mi is most, k. testv.! hogy megfigyeljük a mi hal
dokló tanitónknak az 188 . .-ik évnek tanitását. A törté
nelem az élet tanitója; igy hát a mult év, a mely már 
a történelemé, —  mért ne lehetne a mi tanitónk ? S mi
után az igazság az évezredek előtti történelemben is 
ugyanaz volt,  a mi most s a minek lenni kell a jöv ő 
ben: — mért ne hirdethetné a haldokló év utolsó tani
tását a felolvasott ó-szövetségi igék szellemében? Hadd 
hirdesse tehát.

A h a l d o l d o k l ó  év  u t o l s ó  t a n i t á s a  igy szól, 
ezt hirdeti:

1 .  F o l y  az i d ő ,  a sir  h o z  
Minden óra közelebb ejt.

2. A z I s t e n  él  mi t  b á n k ó d o m ,
Mintha Isten nem volna.

3. B o 1 d o g  s á g o  m I s t e n e !
Te vagy fő gyönyörűségem.
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1. F o 1 y az idő  a s i r h o z ,
Minden óra közelebb ejt.

U gy van. Miként a folyóviz a tengerbe siet: úgy 
foly az idő a megmérhetetlen örökkévalóságba. S az idők 
nagy végtelenségében ki ismer rá, ki tudja megmondani:  
ime ez az 188 . .-ik év?! Foly az idő. Az utolsó cseppek 
hullanak alá a tünő év folyamából. De nem szabad sem
mibe sem vennünk ezt a kevés időt, a mi még hátra 
van, sőt annál inkább meg kell becsülnünk, minél keve
sebb; mert valamint cseppekből áll a tenger: úgy szem- 
pillantásokból áll az élet s ha ezen utolsó szempillantá
sok ellen vétkezünk, — bűnt követünk el az örök
élet ellen.

Foly az idő. Nem vár senkire. Meg nem állithat
juk , akadályt elébe nem gördithetünk, hamar elsöpri azt 
és elsöpör bennünket is azzal együtt.

Foly az idő. Fösvény! hiába rakod élére pénzedet, 
hiába ülsz földi kincseiden; azok tovább megmaradnak, 
mint te, téged megemészt az idők vasfoga; rakásra gyüj- 
tesz, de nem tudod, kicsoda éli meg azokat.

Hiúságok hiúsága! Hiába állsz meg pipereasztalod 
előtt, annak fiókjában nincs szer arczod barázdái ellen, 
melyek az idő kezének nyomai s melyeket az idő be 
nem boronáit; nincs szer az ifjúság rózsáinak visszavará- 
zsolására, azok csak tavaszkor nyillanak, késő őszszel 
elhervadnak, télen elfagynak; nincs szer hajad őszülő 
szálai ellen; a mit használsz, az ellen tiltakoznak az évek 
és ezt mondják szemedbe; hazugság!

Foly az idő. A gondtalan gyermekévek hamar eltü
nedeznek , mint a bárányfelhők az égen s beáll az ifjú
kor telve vérmes reményekkel s kitéve a világ ezernyi kisér- 
teteinek; majd a teljes férfi kor következik: a cselekvések 
kora , mikor az önfentartás , az övéiről való gondoskodás 
s a megélhetés nehéz gondja ül a lélek trónján, a ne
mes homlokon s a mi ezután még hátra van: az az idő 
már jobbára a második gyermekkoré. Az agg meghajolva 
jár, mintha keresné fiatalságát s igy kiált fel Illéssel: 
„elég nekem az én életem, vedd el uram az én lel- 
kemet“ !
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Foly az idő, —  a sirhoz; —  s ide minden óra kö
zelebb ejt. Jól mondja Dávid, a költő-király szent igénk
ben : „Az én napjaim hasonlatosak az elhanyatlott ár
nyékhoz és én mint a fű, megszáradtam." Az élet muló 
árnyék. De nem valami szilárd torony árnyéka, hanem 
egy tova repülő madár árnyéka. Sem a madár, sem az 
árnyék meg nem marad.

Bármily bölcsen használjuk is az időt: ez előbb el
használ bennünket, életünk dajkáját: a rem énységet,—  
elűzi tőlünk és megérlel a sir számára. Ma mások fölött, 
holnap rajtunk győz az enyészet hatalma s a szeretet 
varázsa kialszik meghidegült szivünkből.

Három az, a mi legnevezetesebb: születni, élni és 
meghalni. Az elsőt még nem tudjuk, a másodikra alig 
jut idő s ha j u t , —  a szentiró szerint, annak is fele nyomo
rúság; s a harmadik —  az meg fájdalmas. Erre az utolsó 
fájdalomra figyelmeztet a haldokló év utolsó tanitása.

A fű, mely a temető sirhalmán most megszáradt: 
hű képe az alant pihenőnek.

A hol most vihartól megtépett füvek boritják ked
veseink sirhalmait:— oda vezet a mi utunk; —  a hova 
a szülői szeretet vitte azt a kis koszorúkkal felékesitett 
fehér koporsót s a hol a fájdalom annyi könnyeket saj
tolt ki a szemekből, — a hová időnként elzarándokol a 
gyermeki kegyelet felkeresni a felejthetetlen szülék por- 
lodozó hamvait, a hol a gyászoló özvegy megtört remé
nye pihen, —  s a hol a bű testvér siratja a vérrokon
ság széttépett foszlányait . . . oda, ker. test.! oda minket 
is minden óra közelebb ejt. Ez a haldokló év utolsó ta
nitása. Azután ez is :

2. A z I s t e n  él  mi t  b á n k ó d o m ,
Mintha Isten nem volna!

Ne menjünk el vigasztalás nélkül erről a szent hely
ről, a hol egy haldokló év utolsó estvéjén összegyüle
keztünk. E nélkül nem enged innen el menni szent igénk 
sem, midőn igy szól hozzánk a k ö ltő -király szavaival: 
„Te pedig uram! mindörökké megmaradsz és a te em
lékezeted nemzetségről nemzetségre megmarad". De hát
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elűzi e bánkódásomat annak meggondolása, hogy él az 
Isten? Az a tudat, hogy ha én meghalok is, de él az 
Isten, —  hogyan nyujthat nekem vigasztalást ? Mit ér az 
nekem ; ha az Ur örökké megmarad, —  ha én örökké 
elvesztem ? Mit használ az nekem, ha az Ur emlékezete 
nemzetségről nemzetségre megmarad, ha az én emléke
zetem, nevem örök időkre kitöröltetik az élők könyvé
ből , —  ha elenyészem, mint a mező virága, melyet 
másnap nem ismer meg az ő helye ?! A z , hogy az Isten 
pusztán él, hogy csak létezik, hogy az egy önmagában 
elzárkózott l ény, a ki megteremtette ugyan a világot s 
abba az okos valót : az em bert, de azután nem törődik 
vele: —  az szolgálhat-e nekem megnyugtatásomra az élet 
küzdelmeiben és szenvedéseim között, mikor ártatlanul 
bánta lm áztatom s mikor üldöznek az igazságért?!

Csillapitsd kifakadásaidat gyarló ember; ne szállj 
perbe az Istennel. Ő nem csak él, hanem mennyei atyád 
is, —  a ki rólad gondot visel. Nem olyan az Isten, mint 
az ember, a ki az ő kézi munkáját, a gépet felhúzza s 
azután magára hagyja mig lejár. Nem. Isten az ő keze mun
kájába, a világ gépezetbe belealkotta örökkévaló szel
lemét, a képére teremtett emberbe belelehelte halhatat
lan lelkét s midőn szivébe oltotta a szép, nemes s az 
örök igazság iránti szent vágyódást, —  reményt és erőt 
is adott neki magasabb szellemi vágyainak elérésére, a 
melyek megvalósulása közeledés a világ-egyetem ma
gasztos czéljához. Nem tétlen szemlélője tehát az Isten 
az ő teremtményeinek s azért helyesen folytatja a költő
király szavait ilyenképen: „Azért te felkelvén könyörülsz 
a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta; mert eljött 
az idő.“

Oh hányszor eljött az idő, midőn az Ur könyörült az 
ő Sionán! Könyörült az idők teljességében, midőn adta ne
künk szent fiát, hogy lenne előttünk világosság az örök
élet felé vezető úton! Avagy nem az ő könyörületéből 
állanak-e ezen mi evangi Sionunknak szent falai is s 
más egyházak templomaiban is a kövek nem ezt hirdetik e: 
„Mely nagy az Ur kegyelmessége" !? És polgári, társa
dalmi s általában anyagi újjászületésünk munkájában
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nem látjuk-e lelki szemeinkkel az isteni könyörület letö- 
rölhetlen nyomait, úgy hogy kénytelenek vagyunk hálára 
nyitni ajkainkat ezt mondván: „Eddig segitett bennün
ket az U r!"

Ime itt van most is az idő ezen estvéli órában, mi
dőn be kell ismerned, hogy az Isten könyörült rajtad; 
mert te még élsz, nem saját érdemeid folytán, hanem 
Isten kegyelméből, hiszen azok, a kik ez évben előtted 
e l k ö l t ö z t e k , - azok sem voltak bűnösebbek náladnál. 
Még azok közül, —  a kik veled együtt kezdték meg ez 
évet, s részt vettek örömeidben és bánatidban , mig azok 
közül, a kikkel ma egy éve talán együtt imádkoztál, —  
sokan nincsenek az élők sorában: addig te kedveseid örö
mére ma is jelen lehetsz a hálaadás estvéjén. Oh legyen 
hát ez mindnyájunknak a buzgó hálaadás órája; mert 
nagy dolgokat cselekedett velünk az Ur s figyeljük meg 
a haldokló év ezen utolsó tanítását: „Az Isten él, mit bán
kódom, mintha Isten nem volna". És még ezt:

3. B o l d o g s á g o m  I s t e n e  
Te vagy fő gyönyörűségem.

S valóban azzal rójjuk le hálánk legszebb adóját, ha 
nem a világ gyönyöreihez szabjuk magunkat, hanem ha 
idei és örök boldogságunk teremtőjét, az Istent tartjuk 
főgyönyörűségünknek, —  ha ránk is vonatkozik szent 
igénk ezen szózata: „Mert a te szolgáid a Sion köveiben 
gyönyörködnek". Légy hát hű az Ur Sionában elhangzó 
krisztusi tudományhoz, találd örömödet a keresztyén 
erények gyakorlásában, féld az Ur nevét és az ő di
csőségét.

Ne távozz el keresztyén most e szent Sionból a komoly 
megtérés érzelmei nélkül, hiszen úgy is hiába keresed ten- 
magadban, hiába tieidben, hiába a világ mulandó kincsei
ben azt a forrást, a melyből a boldogság szellemi erői men
tendők. Keresd hát ott, a hol megtalálhatod, keresd an
nak az új parancsolatnak teljesitésében , a mely azt mondja: 
„Szeresd az Istent mindenek fölött és felebarátodat mint 
tenmagadat“ ! S akkor boldogitani fogsz másokat is; 
mert:
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Soh’sem lesz az boldog itt,
A ki mást nem boldogit.

S valamint Isten boldog népnek akar Istene lenni: 
úgy te se elégedjél meg az önmagadban elzárt boldogság
gal , hanem azon lég y , hogy boldog hazának lehess pol
gára, boldog egyháznak hive, boldog társadalomnak tagja, 
boldog családnak feje s boldog szüléknek gyermeke!

Szent igénk zárszavai igy hangzanak : „Irattassék meg 
ez a következő nemzetségnek hasznára, hogy a megújitott nép 
dicsérje az urat.“ Válljék lelkünk hasznára a haldokló év 
utolsó tanitása, legyünk mi ezen meguj itott nép, s akkor 
nyugodtan lépünk át az új évbe, bármit hozzon is az ránk.

Most pedig hadd folyjon tovább az idő a sirhoz, de 
azért ne bánkódjunk, mintha Isten nem volna, hanem igy 
szóljunk:

„Boldogságom Istene,
Te vagy fő gyönyörűségem;
Te vagy lelkem mindene,
Reménységem, üdvösségem;
Atyám lészsz , azt fogadod,
S a mi hasznos, megadod.“ Amen.

Thomay József,
szegedi evang. lelkész.

Ima ó-év utolsó estéjén.
Minden idők és minden nemzedékek Ura, örök és 

nagy Isten! Szomorú gondolatokkal, az elmúlás fájó ér
zetével gyűltünk fel e lélekreható alkalommal imádásod- 
nak szent helyére. Feljöttünk elődbe, hogy e véghetet- 
lenségedre intő órán irgalmadért, kegyelmedért könyö
rögjünk.

Oh Uram, milyen kicsinyeknek érezzük magunkat 
e pillanatban! Odakünt a természet halálos álmot aluszik. 
A nyár pompájából még csak egy kicsinyke lomb is nem 
maradt, nem egy tenyérnyi zöld mező a virulás emlékeül. 
A fák zúzmarázos ágaira, a mezők havas térségeire az 
elmúlás sötét alakját ültetéd. Odaültetéd a sápadt fényű



435

napba, mely — még csak néhány suhanó perez — s egünk
ről lealkonyul. S lealkonyul vele együtt a múlandóságnak 
ismét egy esztendeje. Egy porszemmel nagyobb, egy 
cseppnyi cseppel gazdagabb lesz újra a leforgott idő.

S ez a lehunyó nap azt beszéli nekünk, ez az ékeitől 
megfosztott föld azt hirdeti némán, hogy elmúlunk mi 
is, mint a mezőnek virága, hogy a mi életünk csak mint 
a tegnapi nap, s mint a beszéd, úgy röpülnek el esz- 
tendeink.

Ez a végére jutott év haldoklása végóráiban azt 
súgja fülünkbe, hogy még ma élünk, de holnap már mi 
is meghalunk; hogy mindennek, a mi teremtetett, egy 
közös sorsa van: a m u l a n d ó s á g .  Örök csak te vagy 
óh nagy Isten, te a ki vagy, te a ki valál és a ki leszel 
örökké.

A te esztendeidnek nincs kezdete, nincs vége, mert 
te magad vagy a kezdet és a vég. Te előtted ezer esz
tendő annyi, mint egy nap, sőt mint az éjszakának egy 
szakasza. Te Isten voltál, mielőtt születtek volna a napok, 
mielőtt a föld és a világ létesültek s Isten maradsz akkor 
is, mikor már több esztendő nem születik, mikor már 
világunk a semmiségbe visszadől.

Oh Uram, milyen kicsinyeknek érezzük magunkat 
nagyságod előtt! és mégis milyen édes megnyugvás, mily 
bátoritó érzés tölti be szivünket, mikor lelkünk ily vég- 
hetetlen hatalmasságot vall Istenének, s tud gondviselő 
édes atyjának. Mi örök jóságod részesei s hatalmad tanúi 
megindulunk lélekben a haldokló esztendő láttára, mert 
örökkévalóságodra emlékeztet az; s megindulunk azért, 
mert áldásaid gazdagságát juttatja eszünkbe, melyekkel 
érdemünk felett elhalmoztál ennek folyamán.

Mit adjunk, atyánk, ez áldásokért neked? hogy re- 
begjük el méltóképpen hálánkat? Hiszen ha minden tag
jaink nyelvekké változnának is és mindenikkel úgy b irnánk 
szólni, mint az angyalok, mégsem tudnók csak egy 
cseppjét is visszafizetni ránk árasztott tenger kegyelmednek.

Te minket csüggedésünkben bátoritál, tévelygéseink
ben világositál s a támadó veszedelmek ellen szent szár
nyaiddal béfedeztél. S ha jöttek is olykor napok, me-

c
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lyeknek estéjén bánat ért, reggelre ismét lett öröm; ha 
jöttek is órák búval gazdagok, a másik órán már irgal
masságodat ismét megújitád.

Elűzhetted volna határainkról az áldást, lelkünktől a 
nyugodalmat; kivehetted volna kezünkből a kenyeret, 
házunkból a békességet, de te nekünk mindezeket meg
tartottad. Sőt kegyelmed legigazabb bizonyságaul a ko
porsótól is mindez ideig megmentettél.

Oh be sokan szálltak pedig csöndes temetőbe, ná
lunknál jobbak , igazabbak; beh sokan vannak közöttünk 
gyümölcstelen, száraz fügefák, de te mégis nem vágtál 
ki bennünket; könyörögtünk neked, s könyörültél rajtunk.

Mivel érdemeltük meg e nagy kegyelmességet, édes 
jó  Atyánk? mivel tettük méltókká magunkat irgalmas
ságodra ?

Hiszen mi oly sokszor megbántottunk téged csak e 
most lefolyt esztendőben is ; oly sokszor feledkeztünk meg 
emberi méltóságunkról, felebaráti kötelességünkről; oly 
sokszor szegtük meg kenyerünket hálaadás nélkül. Mi 
gyarló gyermekek „olyan kevésszer cselekedetük a jót, melyet 
pedig akartunk, hanem cselekedtük inkább a gonoszt, melyet 
nem akartunk" . (Rom. V II, 19.)

A hányszor te megújitottad rajtunk jóvoltodat, mi 
ugyanannyiszor újitottuk meg lelkünkben a gonoszt.

A hányszor te új napot toldottál napjainkhoz, mi 
ugyanannyiszor mulasztottuk el számot vetni életünk czél- 
jával s közelebb vinni lelkünket isteni tökéletességedhez.

Gyengék voltunk Uram! nem tagadjuk, mert igére
tedtől, „hogy ha megvalljuk neked bűneinket, hű és igaz 
vagy te, hogy megbocsásd nekünk azokat" . Megvalljuk gyön- 
geségünket, mert „ha azt mondanók , hogy nincsen bűn mi 
bennünk, magunkat csalnók m eg". (I. Ján. 1 : 9. 8.)

Megvalljuk és mélyen bánjuk bűnös tévedéseinket.
Ha jóságodat meghálálni nem tudjuk, legalább elle

ned elkövetett vétkeinket siratjuk meg szivből; igazán.
Szánjuk azt a reggelt, melyen méltatlan gondolatok

kal keltünk fel szárnyaid árnyékából.
Szánjuk azt a napot, mely tőled, lelkünk édes nyu

galmától vont el bennünket.
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Szánjuk azt az estét, melyen szivünk haragjával 
nyugovék el a nap.

Szánjuk és megvalljuk neked minden bűneinket és 
kérünk téged, kegyelmes atyánkat, irgalomnak és szere
tetnek Istenét, hogy bocsásd meg azokat a te jó  voltodból.

Oh halld meg forró sohajtásainkat, lelkűnknek ez 
elszaggatott darabjait! oh lásd meg igaz megbánásunk 
könnyeit s ne bocsáss el vigasz nélkül kegyelmed széke 
elől. Adj szelid nyugtatást a multra s édes biztatást a 
jövendőre.

Mondjad azt, hogy az elmúló évvel elmulnak min
den mi bűneink s azokról többé meg sem emlékezel.

Mondjad azt, hogy a sebekre, miket lelkünkön ez 
esztendő vágott, balzsamot teremtesz Gileádban.

Mondjad azt, hogy a felviradó esztendővel bennünk 
is felserkented az új embert és igazság és szeretet fehér 
palástjába öltözteted azt.

Oh, mert a csöndes éj már nem sokára ránk borul 
s a vele érkező éjfél két esztendő közt képez vál-falat: 
a lealkonyultnak zárköve s a felhasadónak reményre 
nyiló ajtaja lesz az. Mi vár reánk ez ajtón belől, még 
sejtenünk sem engedéd ó bölcseségedben nagy Isten!

És ez jól van igy. Mi megnyugszunk bölcs rendelé
seden. Mi csak azt kérjük tőled egyedül, hogy a kinek 
lelke közűlünk hiú reményekről álm odoz, töröld ki keb
léből azokat. Ne engedd, hogy nagyokat remélvén, na
gyokat csalódjék, mert a csalódásban hitének szárnya is 
könnyen letörik.

Mi csak azt kérjük tőled egyedül, hogy légy velünk , 
majd a kétes jövendőben; hogy te, „a ki segitségül voltál 
nekünk eddig is, ne távozzál tölünk s ne hagyj el bennünket 
idvességünknek Istene!"  (Zsolt. 27: 9.) Amen.

Pálóczi Czinke István.

Urvacsora feletti agenda.
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, af . ! újitsuk fel 

emlékezetünkben, hogy k i ,  m i k o r ,  m i b ő l  és mi  
v é g r e  szerezte e szent vendégséget. Legvilágosabban

e*
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előadja a szereztetés történetét Pál apostol I. Kor. 11. r. 
23. sk. v. „Az úr Jézus stb.“

A nagy apostol világos szavai szerint maga Jézus 
Krisztus e szent vendégség szerzője. Szerezte pedig halála 
előtt kevéssel, azon éjszakán, melyen elárultaték; mi 
azonban a jórend kedvéért nappal, még pedig délelőtt 
szoktuk kiszolgáltatni, — és szerezte azon kenyérből és 
borból, melyekből előbb vacsoráit tanitványaival, és a 
melyek valamint akkor, úgy ma is soha az ő valóságos 
külső testévé és verévé át nem változnak, —  miről saját 
érzékeink is teljesen meggyőzhetnek, — hanem csak pél
dázzák a Krisztus megtöretett testét és kiontatott vérét , 
ép úgy, mint e kifejezései is Jézusnak csak jelképileg 
veendők: „én vagyok a szőlőtő“ , „én vagyok az út“ , 
„én vagyok a jó  pásztor" stb. De bár közönséges ke
nyér és bor volt,  a mikből Jézus a végvacsorát szerezte 
s olyanokból szolgáltatjuk ki mi is — mégis különbözik 
e kenyér és bor — más kenyértől és bortól. . . Különbö
zik annyiban, hogy imádságaink által megszenteljük s 
mindenek felett különbözik abban, hogy e szent jegyek 
olyan érzelmeket keltenek fel bennünk, minőket a vilá
gon semmi más ünnepélyes cselekmények sem képesek 
ébreszteni. És ez érzelmek: Jézus nagyszerű halálának 
emlékezete; a Jézussal való lelki egyesülés s ezekből 
folyólag a bűnbocsánat és örökélet megnyerésének tudata. 
És épen e végre szerezte Idvezitőnk e szent vendégséget. 
Érezvén ugyanis, ő — az Isten fia —  hogy nincs messze 
azon i d ő , melyben, e földről eltávozik, melyben ki kell 
költöznie e testből, melyben szeretett tanitványaitól bú
csút vesz, — és pedig nem természetes, hanem erőszakos 
úton — mint szerető atya gyermekeit betegágyához, úgy 
gyüjté ő is maga körül szeretteit, hogy véghagyományát 
megtegye; és e véghagyománya vala: a szeretet vendég
sége, melyet igy köte szivökre: „ ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre !“

Oh, de korántsem azt akarta ő ez által, hogy tanit- 
nitványai — s utánok mi is —  midőn e szent jegyeket 
élvezzük, pusztán csak arra emlékezzünk, hogy volt egy



439

Jézus Krisztus nevezetű hires zsidó tanitó, ki Galileában 
élt, tanitott és szent meggyőződéséért halált szenvedett. . .  
óh, nem! hiszen ő mondá: „a test semmit sem használ, 
lélek a mi éltet“ , hanem azt akarta, hogy e szent jegyek 
élvezete mindig keltse fel bennünk a z t  a l e l k e t ;  mely 
ő benne lakozott, melynek az vala legfőbb eledele, hogy 
a mennyei atyának akaratát cselekedje; azt az akaratot, 
mely ő benne minden tettnek irányadója volt; azt az 
érzést, mely az ő keblét betöltötte kimondhatatlan szere
tettel Isten és embertársai, — határtalan lelkesedéssel 
a szép, igaz és jó  iránt; szóval: azt akarta, hogy nem 
külsőleg, testileg, hanem szellemileg emlékezzünk ő reá 
mindig e szent jegyek vételekor, azt akarta, hogy vala
mint a kenyér testünkké, a bor vérünkké változnak, 
miután magunkhoz vettük: úgy változzék az ő lelke, 
szelleme testünkké és vérünkké, azaz: úgy kell az ő 
szellemének minket minden dolgainkban, tetteinkben , 
gondolatinkban és beszédinkben vezérelni , Isten és em
bertársaink iránti szeretetben irányadónak lenni, hogy 
elmondhassuk a nagy apostollal: „élek többé nem én , 
hanem a Krisztus él én bennem!“

Ime, atyámf.! Jézusunk rendelése és akarata szerint 
ebben áll e szent vendégség lényege, üdvözitő ereje; 
minden hozzá kötött más fogalom téves, sőt bűnös. É s 
ha már igy fogtuk fel a szent vendégség rendeltetését s 
ily czélból élünk vele: akkor lesz az igazán az, a minek 
lennie kell: lelki vendégség! És ha annak nézzük, akkor 
lehetetlen, hogy tisztátalan szivvel, bűnös lélekkel része
süljünk benne; s végre, ha nemcsak tiszta szivvel, nem
csak bűnbánó töredelmes lélekkel részesülünk e szent, e 
lelki vendégségben, hanem egyszersmind szent fogadást 
is teszünk, hogy jövőre is minden bűnt kerülni, s tiszta , 
fedhetlen erkölcsi életre törekedni igyekezendün k : akkor 
bizonyosok lehetünk az Isten bűnbocsátó kegyelme felől 
is ; és ha bűneink megbocsátvák, eltörölve vannak: miénk 
lesz az örök élet is , mert a halál —  az apostol szerint —  
a bűnnek zsoldja . . .

Ha már igy emlékeztek meg Jézus haláláról e szent 
vendégség alkalmával: akkor jertek bátran, bizodalom-
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mai e szent asztalhoz. Jertek egyesüljünk lélekben Jé
zussal , hogy igy az ő élete példájának követésére fel
buzdulva , erőt véve: bűnbocsánatot s örökéletet nyerhes
sünk. De előbb kérjük Istenünk megszentelő, megsegitő 
kegyelmét imánkban. Ima stb. Földes G y ö rg y

tapolczi ref. pap.

Egy materialista nézete.
Sohasem voltam szerencsés semmiféle ügyben nézetemnek 

többséget szerezhetni, mert mindenki lenézett, mint bevallott 
materialistát.

Egyedül maradtam, mint a férjétől válni akaró nő, ki hosz- 
szabb expectoratió után: „és mit fog ön nekem tartáskép adni“ , 
kérdést intézvén férjéhez, ez búsultában egy pofont mér neje 
arczára: „ezt adom“ — úgymond — s ezzel távozott.

És a végeredmény mégis majd mindig az én nézetem iga
zolta. Mert én minden kérdésnél ezen elvből szoktam kiindulni, 
e világon semmi sincs anyag nélkül.

Igaz, hogy az anyagi kérdés az, melyet a legtöbb ember 
bizonyos tartózkodással bátorkodik emliteni, mert biz ez kissé 
genant dolog, de azért mégis ez ad irányt majd minden esetben.

Igy tekintem én s veszem birálat alá, anyagi nézpontból 
indulva ki még a — pár excellence szellemi munkát — a tanitást és 
nevelést is és sietek kijelenteni s bebizonyitom, reméllem, hogy 
a mostani tanitásnak és nevelésnek semmi eredménye.

Mert ma a vagyon uralkodik. Egy kaszt képződik hazánk
ban is, mely bevehetien sziklavárba zárkózik s ezen vár kapui 
nem nyílnak meg az emberi mivelődés előmozditására, zárva ma
radnak a becsületes törekvésű érdem s a szenvedők könnyei
vel szemben.

E kaszt— a pénzkereskedők kasztja az, mely belekapasz
kodva a magánjogi intézmények hibáiba, kivonja magát a munka 
alól, nevetségessé teszi az egyenjogúságot, s az emberek nagy 
részét teherhordó állattá alacsonyitja.

Jajgatnak az emberek az érzéki materialismus terjedése, 
az erkölcstelenség növekvése, a művészet elfajulása felett.
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Záporesőként hullanak a népnevelés iránti javaslatok, de 
elhangzanak a pusztában, mert „nincs miből."

Igen! mert a pénz, mely kell, hogy a forgalom teremtője 
legyeu, ma már tárgya levén a kereskedésnek, mint ilyen, 
akadályozza a forgalmat s az emberiség különböző osztályai 
közt fenekestől felforgatván az egyensúlyt, — ellene áll az ember 
észszerű fejlődésének s végveszélylyel fenyegeti a közművelődést.

Mit teszen: pénzzel kereskedni? Teszi: e föld javaihoz 
munka nélkül jutni ingyen, könnyen.

Ez a kaszt uralkodik ma hazánkban. Ez azon óriási polyp, 
mely folytonosan szivattyúzza a munkálkodók erejét, mely el
hordja a föld javait iszonyatos testének táplálására.

Igy növekedik azok nyakára, kik becsületes testi vagy szel
lemi munkával tartják fenn magokat egy olyan kaszt, mely 
munka és érdem nélkül meggazdagodva, az ostobaság uralmát 
lehetővé teszi az által, hogy tudományra szüksége nincs.

A veszély tehát abban rejlik, hogy ez úton az emberek 
söpredéke emelkedik fel vagyoni tekintetben, kik a jellem 
és lélektisztasághoz szükségelt érzületet önmagukba elfojtani 
képesek.

Az ily emberek a társadalomtól elvonják az erőt, hogy ez 
erővel még inkább nyomjanak. Minél nagyobb leszen azonban a 
vagyon uralma, annál kisebb körre szorul az evangyéliomi kö- 
nyörület és az erkölcs, a becsület háttérbe szorul, a gazság fel
vergődésének esete gyakoribb, úgy hogy ez a közérzületre hatni 
nem fog.

Az erkölcs pusztulása, az intelligentia s az érdem elnyo
mása tehát kézzel fogható következménye a vagyonuralomnak, és 
mert ez megrontja azon elemeket, melyekből a társadalom áll, 
erkölcsileg elsatnyitja, sőt tönkre teszi azt.

Ezen emésztő kórnak a tanitás és nevelés határt vetni 
nem képes.

Mert nem elég az üdvösségre, hogy az embert neveljük és 
tanitsuk, hanem hogy mint jó nevelésű és értelmes — boldo
guljon is.

A mai vagyoni intézmények mellett ez lehetetlen.
A nép közt — melyet mi lelkészek gyakran fájó szivvel 

hallunk — egy közmondás kezd terjedezni: „mai világban becsületes
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úton boldogulni nem lehet". Jaj hazánknak, ha e hit nyilvánu- 
lásáról el kell mondani: vox populi vox Dei“ .

Mondjátok meg hát, mire nevelitek az embert, minek cse
pegtettek bele igazságérzetet, ha belenézve a világba, ellenke
zőjét látja annak, a mire oktattátok? Minek adtok neki értelmi
séget, mikor ez nem kelendő czikk, mikor a puszta joghoz ra
gaszkodó kapzsinak megengeditek, hogy ostobaságával elorozza 
az érdem jutalmát.

Erős meggyőződésem tehát, hogy a vagyoni intézmények 
módositása, vagyis a vagyonuralomban caesarkodó ostobaság 
megtörése nélkül, hiába a tanitás, hiába a nevelés, legfölebb 
azt éritek el vele, hogy a fényi tő törvényszékeknek napról-napra 
szövevényesebb s qualifikáltabb bűnökkel leszen dolguk.

Külsomogyi Tamás.

K ü l ö n f é l é k .
A)  Feleletek.

A 169. sz. kérdésre.  Az özvegy Mátyás, miután Dorká- 
vali nős paráznasága törvényesen bebizonyitva nincs, bátran el
veheti Dorkát, II. József császár 1786. márczius 6-án kelt, s az 
179 °/1 26. t.-cz. 11. §-a által megerősitett rendelete 18. §-a értel
mében. — A törvényes bebizonyitás alatt pedig, a mint ezt Be
őthy Zsigmond „a magyarországi prot. egyházra vonatkozó 1876. 
országos törvények" könyvének 37-ik lapján megmagyarázza, 
érteni lehet és kell: „birói itélettel megállapitást"; p. o. éppen 
kezemben van egy válóperi itélet, mely szerint a pécsi kir. törv.- 
szék engesztelhetlen gyűlölség, és az egyik fél nős paráznasága 
czime alatt mondja ki a végelválasztó és mind a két félnek újabb 
házasságra léphetését megengedő itéletet, a melyet azután a kir. 
itélő tábla és a kúria is , de csakis engesztelhetlen gyűlölség 
okából (tehát a nős paráznaság vétkétől teljesen eltekintve) erő. 
sitett meg; itt tehát a nős paráznaság törvényesen biróilag meg
állapitva nem lévén, az abban különben köztudomás szerint vét
kesek , bátran összeeskethetők !

A mi pedig Ferdinek törvényességét, vagy törvényesithetését 
illeti, erre nézve, azonkivül, hogy ha már Á -t mondtam, B -t is
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kell mondanom, vagyis ha már Mátyást és Dorkát összeeskettem, 
Ferdi születési anyakönyvébe a nemző szülők esketése idejét is 
azonnal bejegyzem, mint reám nem közvetlenül tartozó ügyre 
nézve, a mint tartózkodom határozottan szólani: úgy jónak látom 
közölni járásunk köztiszteletű szolgabirájának hivatalos megkere
sésemre hozzám intézett eme hivatalos értesitését, „miszerint gya
korlatban lévő magánjogunk szerint, a törvénytelen ágyból szár
mazott gyermekek, a nemzőknek utólagos törvényes házassága által 
törvényesittetnek, az ilyen törvényesités teljes polgári és egyházi 
eredményű. — Mégis hogy a házasság előtt született gyermek az apa 
nevét viselhesse és annak törvényes örököséül tekintessék, jogi né
zetem szerint, az apa beleegyezése szükséges, mely körülmény az 
anyakönyv jegyzet rovatába tüzetesen jelzendő, ezek után a há
zasság előtt született gyermek atyja nevét viseli és annak tör
vényes örököse.*) Kimiti László, ref. lelkész.

A 170. sz. kérdésre. Mikor a lelkész esket, sőt már előbb, 
a jegyváltáskor, vagy mint nálunk szokás, a kézfogatáskor, 
három tanúnak kell jelen lenni. És ezeknek nemcsak ismerni 
kell az egybekelendők közötti viszonyt, sőt figyelmeztetni is kell 
arra a lelkészt. — Mert ha p. o. egy lelkész egészen ismeretlen 
az eklézsiában, mint a melyben csak pár hete van, én szerintem 
nem is szabad, kikérdezendő, és mindenről felelősséget vállaló 
tanúk nélkül — esketni.

A meglettet meg nem letté tenni nem lehetvén, marad az 
eskü szentnek, a házasság pedig bevégzettnek. Annyit azonban 
utólagosan meg kell tenni, a mit előlegesen kell vala tenni, 
hogy az illető egyházi hatóságnál jelentsék, végig menve azon 
fokokon, melyeken a vérrokonoknak az összekelhetést illetőleg , 
végig kell menni. így aztán a gyermekek sem lesznek törvény
telenek. Szabó József, nemeskei lelkész.

*) Nagyon tisztelt munkatársunk meg fog bocsátani, ha ellenében — szerk. 
társam távollétében, saját felelősségemre — kijelentem, hogy a „Pr. Pap“ 11. sz. 
400. 1. X. Y. jegy alatt adott feleletet tartom correctnek. Mert azon fordul meg 
a dolog, hogy midőn Ferdi nemzetett, Mátyás és Dorka között a házasság lehe
tetlen volt, élvén Debora, Mátyás törvényes neje. Adoptio nélkül bizony minden 
anyakönyvi „Jegyzet" daczára elfogják perelni Mátyás rokonai Ferditől az örök
séget és tiltakozni fognak az ellen, hogy Ferdi Mátyás családi nevét viselje.

Lágler S .
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A 170. sz. kérdésre. Hogy a kérdésben feltett, másodfokú, 
s igy tilos vérrokonságban volt feleknek felmentvény nélkül történt 
összeesketésénél ki volt a hibás? megfelel arra az 1880. szept 1. 
életbelépett új magyar büntető törvénykönyv az 1878. V . t.-cz. 
257. §-ában, mely szerint „azon lelkész, a kit olyan házasság 
megkötésénél , mely fenforgó akadály miatt felbontható vagy 
semmis, gondatlanság terhel: vétséget követ el, és hat hónapig 
terjedhető fogházzal büntetendő" ; s ha 1880 előtt az egyes vét
ségekre külön büntetés kiszabva nem volt is, az egyház jogtani 
kézikönyvek (p. o. Zsarnay Paptana 87. lap. — Fördős agenda 
220. lap. — Polgár Mihály egyh. almanak 109. lap stb.) egyező- 
leg tanitották, hogy az eskető lelkésznek — tehát éppen nem a 
házasulandóknak, vagy násznagyoknak, vagy a gyülekezetnek , 
hanem magának a lelkésznek — a többek közt, azt is főképp sze
mei előtt kell tartania, hogy nincs-e a házasulandók közt tilos, s 
igy felmentvényt szükséglő vérrokonság (vagy sógorság) ? a fele
lősség tehát bizony csak az esketés tényét végrehajtott, s ama — 
házasságot ellenző — körülményről elfelejtkezett lelkészre hárulhat 
és hárul.

Arra a kérdésre, mit tevő legyen a lelkész ? feljelentse , 
vagy elhallgassa? részemről, a mi különben nagyon egyénies 
dolog, azt felelem, hogy magam jelenteném fel, vagyis magam 
kérném az utólagos felmentvény megadatását; s a mint a bünte
tést önmegadással hordozom: úgy a felfedeztetés gyötrő szégye
nétől tovább is nyugtalankodnom, rettegnem nem kell! Az pedig, 
hogy az illető különben boldog házasok megtalálnának haragudni, 
tekintetbe sem jöhet, mert az ő házasságuk nem törvényes s ha 
abból idővel bonyodalmak származnának, minél boldogabban élné
nek : annál inkább és méltán is haragudhatnának !

Kimiti László, ref. lelkész.
A 171. sz. kérdésre.  Akár ifjú, akár öreg lelkész felejt 

ki valakit az összeirandók sorozatából, legjobban teszi, ha az 
illető helyen feljelenti.

Ha tudja magát menteni egyszerű feledékenységgel, vagy 
a szám elnézésével! ? És ha ezt beveszik ? Jó , hanem szigorúan 
megróják mégis. Szabó József, nemeskei lelkész.

A 171. sz. kérdésre. Az 1868. 40. t.-cz. 43. §-a szerint 
„az anyakönyvvezető az újonczállitási lajstromokhoz tőle kiván- 
tató segédokmányok valódiságáért felelős lévén, ha én, valakit



445

gyarlóságból, tehát nem rosszakaratból, kihagynék, a mint 
észrevettem , azonnal jelenteném, igy reménylhetve, hogy az 
okmányhamisitásért, mint gondatlanságból vétkest, kevesebb 
büntetés fogna érni, és nem mondatnék ki reám egész szigorúsá
gában az 1878. 5. t.-cz. 399. §-a, mely szerint „a lelkészekre vonat
kozólag , a hivatalvesztés helyett az itéletben az mondandó k i, 
hogy: közokiratok kiállitására, vezetésére vagy őrzésére képesség
gel nem birnak". Nézetem lehet nagyon egyénies, de hát én úgy 
vagyok meggyőződve, hogy lelkipásztornak, egyikkel éppen azzal 
kell mások közűl kimagasulnia, hogy a mint rosszat, tudva, soha 
nem tesz: úgy ha gyarlóságból hibázott, azt minden módon, s 
mielőbb helyrehozni igyekezik; s igy , ha ártatlanságát be nem 
bizonyithatja is : elnézésre — bocsánatra nagyobb mértékben 
számithat. Kimiti László, ref. lelkész.

B) Kérdés.
174. Ha a keresztelő  lelkész, a keresztelési eset bejegyzése 

alkalmával a családi  nevet — bármi okból -  nem a valóságnak 
megfelelően vezette anyakönyvbe s annak kiigazitása később szük
ségessé válik: mi módon történhetik meg e helyreigazitás? Van-e 
joga — esetleg egy a tévedést elkövetett lelkész helyén lévő — 
lelkésznek, a helyreigazitást az érdekelt fél indokolt kérésére 
egyszerűen eszközölni, vagy pedig felsőbb hatóság engedélye is 
szükséges? Melyik e felsőbb hatóság s kinek kell ahoz folya
modni, a lelkésznek-e, vagy az érdekelt félnek?

Végül: a kiigazitás mikép történik, a helytelenül beirtnak 
keresztülhúzása és a helyesnek bejegyzése által-e ? vagy pedig 
csak a jegyzet rovatban ?

Továbbá: lehet-e a szülők kivánságára, egy már régebben 
megkereszteltnek keresztnevét  kiigazitani s más névvel cse
rélni fel ? Székelyföldi.
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A ) Egyház i beszédek és imák.

Ünnepiek, időszakiak, alkalmiak.
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Füzet


