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Siket-néma s már-már világtalan viruló leány
panasza.

Kinek van oly fájdalma, mint nekem?
Siralom és gyász ifjú életem!
Fejem lehajtom némán, szótlanul,
S szememből a köny zápormódra hull.
A szép világ ah, nékem oly rideg,
Csak eg y , mi lelkem megenyhíti, meg:
Oh boldogok, nyujtsátok ezt az enyhet:
Részvét szeméből csak egy cseppnyi könnyet!

Lássátok, én boldogtalan vagyok,
Könyekre méltó, egy élő-halott.
E szót mily szent örömmel mondanám,
Ez áldott szót: atyám! e szót: anyám!
A  kisded is gagyogja e nevet,
És üdvözűlten rája fölnevet.
Ajkamra nem jön e szó — mindhiába!
Hogy Istenemnél foglalnám imába.

Mondják, a lélek úszik a zenén,
A  zene árján — ezt sem érzem én;
Az orgonának hangja oly komoly,
Szférák zenéje benne összefoly.
Milljó hang közt mily lágy ez: gyermekem !
S milljók felett mily hév ez: kedvesem!
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Mily égi hangok! hallanám csak egyszer:
Hálát rebegnék térden százezerszer!

Ne láttam volna bár a szép napot,
Virágkehelyben a gyöngy-harmatot,
Sem azt, hogy rezg a tiszta ég ivén 
A csillagár, e miriádnyi fény.
Ne láttam volna egy vonástokat,
Oh kedvesim ti, szívem megszakad;
Szemem világa lángolt még ez éjben,
Kihúny ez is , mit tészek e sötétben ?

— Oh mit tehetnél gyönge szív te, mást:
Viseld nyugodtan e szörnyű csapást!
És leborúlva szent Atyád előtt:
Magadnak s kedvesidnek kérj erőt!
Meglátod még, mit szem nem láta, o t t  
Meghallod, a mit fül nem hallhatott,
S megoldva nyelved égi „ e f f a t á “ -ra:
Dicséred Istent — várj e jobb hazára!

Sántha Károly.

A papi és tanitói földek munkájának meg
váltása.

Papi, tanitói dijleveleink egyik legsötétebb pontja az, mely
ben a javadalmi földek megmunkálását igéri a gyülekezet.

Jó az úgy elgondolva: mezei gazdálkodás munkáltatási ki
adások nélkül. Jó lehetett az valamikor, midőn a jobbágyság igá
jába törődött nép hozzá volt szokva a robotoláshoz. De ma már 
nagyon keservesen esik a szabad polgárrá lett földművelő ember
nek , ha kivált nagy dolog időben elparancsolják a pap vagy a 
tanitó földjére szántani, terményt hazahozni. A kedvetlenül telje
sitett munkának pedig mi valljuk a kárát. Messziről meg lehet 
ismerni a konvencziósok földjét, mikor szántott ugar is, rosz mun
kájáról, mikor vetemény van rajta, ennek silányságáról, aratás
kor a kepék ritka soráról.

Az anyagi kár mellett a lelki gyötrelem, melyet dijleveleink 
ama pontja okoz! Folyvást hadi lábon állani kurátorral, biróval,
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presbyteriummal, kik igérnek mindent, de a maga idejében nem 
teljesitenek semmit. Hetekig aratják búzánkat, napokig hordják 
be. Az aratatlan, túlérett búzát kiveri a szél, kitúrja a min
denünnen oda szorult bogár; a félbenmaradt asztagba bever az eső. 
Őszszel a kukoricza, burgonya zsákokban , halmokban kinn ázik a 
földön hétszámra, mire kurátor uram, biró uram szekerest tud 
parancsolni, a ki haza hozza. A trágyát is tartoznának kivinni, 
de a maguké miatt nem érnek rá , ott marad évről-évre az udvaron 
szemétnek, a sovány föld meg alig adja meg a belevetett magot.

Ha még a megirt, szoros kötelességszerű szolgálmányok tel
jesitését is ily keservesen lehet kicsikarni: mit mondjunk a mezei 
gazdaság terén tett haladások által követeitekről! Arra vagyunk 
kárhoztatva, hogy a száz év előtt megirt dijlevelek pontjai sze
rint, az akkori szokás szerint miveltessük földjeinket. Ha akkor 
egy szántásba vetették a búzát: mi most is egy szántásba vet
tessük ; ha akkor nem volt szokás a tarlót fölszántani őszszel: a 
világért sem szántanák meg azt nekünk. Hogy nekünk, ha szük
séges , fogasolnának, hengerelnének, arról szó sincs. Történt, 
hogy egy földbirtokos jó barátomtól kaptam vetőmagul svéd rozsot. 
Ezt az utasitás szerint úgy kellett volna befogasoltatni. Mondom 
a kúrátornak, hogy úgy rendelje a szántókat, hogy tüskeborona 
helyett fogast vigyenek ki. Ez meg is igérte, kimegyek reggel a 
szántókhoz, ott a kurátram is , de fogast nem vitt senki. Kér
désemre ez a felelete: „Megkérem átossággal a tisztelendő urat, 
ha megigértem is, nem tehettem, hogy fogast parancsoljak, mert 
az nincs a kommenczióban, engem ne rongáljanak, ne átkozzanak 
még haló poromban is , hogy új terhet akasztottam a nép nya
kába". Hiába, a mi népünk nem bir fölemelkedni oda, hogy a 
jó szolgálatot jó szolgálattal viszonozza. Nem kell hozzá valami 
sötét szemüveg, hogy mindezekben azt lássa az ember, mintha 
szándékosan művelnék a pap földjét oly rosszul, hogy a termény 
hazahozatalára annál kevesebb szekérrel kelljen kiállaniok.

Igy aztán a mi jövedelmünk évről-évre csorbul, a nélkül, 
hogy a gyülekezetek terheltetése kevesbülne. Azoknak a földeknek 
adója, egyenértéki illetéke emelkedik, a gyülekezet pénztára 
alig-alig birja fizetni, és azokból a földekből nekünk még sincs 
jövedelmünk. Nem, mintha a földek roszak volnának, hanem 
egyedül csak azért, mert dijleveleink szerint a gyülekezet van 
kötelezve azokat megmunkálni.

a*
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Imitt-amott a pap, a tanitó , a földmunka megváltására nézve 
magán természetű egyességre lépett gyülekezetével. Ezek az egyez
mények nem a jó mnnka valódi értéke szerint, hanem a rosz 
munka tényleges értéktelensége szerint vannak kötve. „Adjatok 
valamit, csakhogy neve legyen". — És adnak a szerint, a mint 
jobb ügyhöz méltó őszinteséggel maguk is bevallják: „az ilyen 
munkában úgy sincs köszönet" . És azt a kialkudott csekély vált
ságdijat úgy tekintik, mint ajándékot.

Tudok oly esetet is , hogy a pap, tanitó , — még a lehető leg
csekélyebb váltságdijban sem sikerülvén a kiegyezés, — vagy ha
szonbérbe , vagy felibe adta ki földjeit, vagy maga gondoskodik 
azok megmiveléséről, lemondva, bár hallgatag, az őt megillető 
jogokról. És mindenképen több a jövedelme földjei után, mint a 
közönség rosz munkájával volt.

De kérdem: jól van-e ez igy? Az egyházi felsőbbség nem 
követ-e el mulasztást, ha ezekre szemet huny ? Hisz ez az egyházi 
hivatalok javadalmának megcsorbitása!

Bizony, nagy ideje volna már, hogy az egyházmegyéken, 
egyházkerületeken, s az egyetemes gyűlésen kimondanák a hatá
rozatot, hogy  mindenütt ,  a hol  a d i j l eve lekben i l y  szol- 
gá l mányok  fordulnak elő, e g y  esperességi  b i zo t t ság  
k ö z be j ö t t éve l  az i l y  szo l gá l mányok  f e lbecsül tetnének , 
s a szo lgá lat ta l  tartozó  g y ü l ekeze t ekr e  vagy  ezek tag
j a i ra  k iv e t t e t nék  ez a v á l t s á g d ij. Javára volna ez az egy
házi hivatalnokoknak szintúgy, mint a gyülekezeteknek, erköl
csileg úgy, mint anyagilag. Anyagilag: több lenne jövedelmünk 
a földek után, s a népet nem zaklatná el saját dolga mellől a 
kúrátor, egyházfi, kisbiró. Erkölcsileg: nem zavartatnék a pap, 
tanitó és a presbyterium s gyülekezet közötti béke. Mert a munka 
jól vagy rosszul végezése lehet elégületlenség, izetlenség, sőt per 
tárgya is ; de a hivatalosan megállapitott munkadij pénzben kife
jezve , mint követelés és tartozás elejét venné minden súrlódás
nak. „Clara pacta boni amici".

Jobb volna, dijazásunk ne volna se földben, se terményben , 
hanem pénzben. De ha már igy egészen nem lehet: ám adassék 
meg legalább lehetősége annak, hogy azokon a papi földeken, ha 
nem mindnyájan is, de a kinek hajlama s tehetsége , van rá, 
okszerűen gazdálkodhassunk. Vagy ha épen kevés az a kezelésünk
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alatt levő papi-föld az okszerű gazdálkodásra: adhassuk ki bérbe , 
hogy lelki gyötrelem helyett némi hasznot lássunk.

Mit mondanak hozzá paptársaim? Az ügy megérdemli, hogy

Jób VII: 11. „Panaszkodom az én szivemnek keserűségében" .
Az életnek változásai, különféle viszonyai, a szerint, 

a mint örömet és bánatot hoznak, a szerint, a mint fel
emelnek , vagy a porba sujtanak, a szerint, a mint vidám
ság vagy gyász fakad nyomaikon: mindig az emberi szivet 
érintik. A milyen természetűek ezen változások és viszo
nyok , olyan érzelmeket költenek fel a szivben. Kedvező 
körülmények örömet, fényt, vidámságot ömlesztenek rá; 
kedvezőtlen viszonyok közt bánat, fájdalom szori tja össze 
s oly keserűség borul reá, mely majd megrepeszti . . . 
mely miatt dobbanása elviselhetlenné lesz.

Tapasztaltátok ezt már mindnyájan, K. h.! A sze
rencse, az áldás, a beteljesült reménység, a valósággá 
vált óhajtás, sőt még a bizonytalan sorsnak messze-távolból 
biztató mosolygása is: nem édes rezgésbe hozza-e a szivet, 
nem teszi-e örömtelivé dobbanásait? A szerencsétlenség, 
csapás, meghiusult, reménység, a kinálkozó örömek idő
előtti elhervadása, a halál hideg fuvalma — midőn meg
tépi szeretteink koszorúját . . . .  a jövőnek ijesztő képe: 
nem borit-e fájdalmat rá, nem veszi-e körül a keserűség 
vizeivel ?

Valóban, K. h .! a mily természetűek az élet viszonyai 
és változásai, azok szerint képződnek a sziv érzelmei is. 
Most „öröm és vigasság veszi körül "  (Ezsa. 35: 10.), majd 
pedig „betellik keserűséggel"  (Siral. 3: 15.).

Óh de mind azon változásokat, melyek a szivet öröm
mel vagy bánattal illetik, az idő hozza az örökkévaló 
akaratjából reánk, —  tehát az igy nyert örömet hálával, 
a keserűséget béketűréssel kell fogadni és viselni, miután 
mind a jó , mind a gonosz egyiránt Isten kezéből jő !

beszéljünk róla. Rékai.

A sziv keserűsége.
— Bűnbánati. —
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Azonban nemcsak az életnek rajtunk kivül lévő, s 
akaratunktól egészen független változásai alakitják saját 
képökre szivünk érzelmeit, hanem sokkalinkább az önma
gunk által okozott és véghezvitt tettek és gondolatok. 
Ezek ébresztenek legmagasztosabb örömet, de viszont ezek 
boritanak legnagyobb keserűséget a szivre! A magunk 
által alkotott, teremtett örömök édességét most nem raj
zolom — oh vajha egyedül azok melegét érezhetnők s azok
nak fénye ragyogna sziveinkben: —  én a magunkbaszállás 
e komoly perczében a s z iv  k e s e r ű s é g é r ő l  akarok be
szélni. Oh, mert ha betekintünk keblünk belsejébe s meg
látjuk ott azt a sok fájó emléket, melyek mind ellenünk 
kiáltanak; ha látjuk ott az önvádnak lobogó tüzét; a 
szeretet ham vadozását . . .  ha lombos fává látjuk növekedve 
a gonoszt, a bűnt, mely sötét árnyékot vetvén a szivre, 
kiöl minden tenyészetet, megsemmisiti még a jövőnek 
reménységét is: valóban elborult érzéssel vehetjük ajkainkra 
a búsulásnak e szavait Jobbal: p a n a s z k o d o m  az én 
s z i v e m n e k  k e s e r ű s é g é b e n !

Jertek, tegyük vizsgálódásunk tárgyává: A sz i v ke 
s e r ű s é g é t ,  megmutatván:

I. Mi szü l i ,  mi o k o z z a  azt,  és
II. Mi  é d e s i t i  meg,  mi  o s z l a t j a  el.

I.
Ha az embert, mint erkölcsi valóságot megvizsgáljuk; 

ha gondolóra vesszük azon kötelességeket, melyek eleibe 
vannak szabva, és a melyeknek teljesitése elől kitérni nem 
szabad senkinek, kinek homlokán az I s t e n s é g  p e c s é t j e  
ragyog; ha megtekintjük azon viszonyt, melyben az ember 
mint t e r e m t é s  k or o nája Istennel és embertársaival 
összefűzve van; ha feltűnik előttünk a szellemiélet magasz
tossága , dicsősége és az örökéletnek boldogsága, a melyért 
küzdeni, a mely felé törekedni fegfőbb feladata minden
nek , kinek keblét lélek ékesiti: be kell vallanunk, hogy 
e magasztos tartozásokat csak azon esetben teljesithetjük, 
ha a sziv —  mint a szellemi és erkölcsi élet központja —  
mind azok iránt meleg érdeklődéssel és készséggel visel
tetik . . .  ha azoknak véghezvivésében leli örömét és bol-
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dogságát; ha azoknak beváltása- és megvalósitására irá
nyozza minden dobbanását.

Ilyen irányban, ily magasztos Istent dicsőitő , életet 
megszentelő, a lelket és annak óhajtásait a magasságba 
emelő eszmék, gondolatok megvalósitásán kellene a szivnek 
minden időben munkálkodni, —  igy „származnának abból 
az életnek cselekedetei“ (Péld. 4: 23.)!

De mit tapasztalunk, mit látunk, ha betekintünk az 
emberek kebelvilágába; mit érzünk, ha önszivünkre téve 
kezünket, annak dobbanásait hallgatjuk?

Bizony sötét kép tárul a mi szemeink elé; mintha 
temetők töredezett fejfái és beomlott sirjai közt járnánk, 
oly élettelen pusztaság, oly örömtelen szomorúság terül 
el az emberek szivvilágában . . . önszivünk dobbanásait 
pedig fájó sóhajok szaggatott hangjai kisérik!

Mondjátok meg, miért ily sötét a kebel világa, miért 
oly fájó a szivnek verése? Azért, mert nem felelünk meg 
mint erkölcsi valóságok kötelességeinknek!

Az emberi méltóság ragyogó koronája ott fénylik 
homlokunkon: tetteink pedig olyanok, mintha a sátán keze 
végezte volna; Isten dicsőitése, imádása, embertársaink 
testvéries szeretete töltené be a lelket kimondhatlan bol
dogsággal: és mily sokan ,,Káromolják a mennyei Istent 
az ő bánatjuk és sebeik miatt“ (Jel. 16: 11.), és hány 
van, ki „gyűlöli az ő attyjafiát  pedig tudja jól,  hogy 
az ilyen „gyilkos és nincsen ő mayában megmaradó örök
élete" (1. Ján. 3 : 15.); a sziv vágyai, érzelmei, gondolatai 
nem a szellemi élet derült tájékain, eszményi magaslatai 
felett lengetik kiterjesztett szárnyaikat, hanem lenn a föld 
porában, hol aztán a vergődő szárnyakra salak és por 
ragadván, nem „ hasonlatosak többé az ezüsttől tündöklő galamb 
szárnyaihoz"  (Solt. 68: 15.); az örökéletnek boldogságát, 
ezt a földi és mennyei kincset, ezt a drága talizmánt oda
adjuk cserébe muló örömek rövid kéjjel, hosszú gyötre
lemmel fizető perczeiért. S az élet alkonyán koldússzegé- 
nyen gyötrődünk, romban hever a kebel, mely szentlélek 
temploma volt s a sziv mint horgonyát vesztett hajó há
nyódik, vetődik a keserűség mindig magasabbra emelkedő 
vizei felett!
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De hát nincs-e remény! ? A gyötrő keserűség —  mely 
mint tenger folyja körül a szivet —  nem oszlik-e el, nem éde
sül-e meg?! Hadd szóljak erről beszédem második részében.

II.
Elviselhetlen, gyötrelmes volna az élet, nem volna 

egy édes percze, egy vidám órája, ha a lélek nem birna 
szabadulni a reá nehezedő tehertől, ha a sziv keserűsége, 
tépő fájdalma meg nem édesülne, el nem oszolnék.

Hiszen még a testi fájdalom, a testi szenvedés is meg
töri az embert; a sorsnak, a körülményeknek még azon 
ütései is , melyek csak anyagi részünket érintik, porig 
aláznak, meggörbesztik vállainkat: hátha a lelket szoron
gatja a fájdalom, s a szivet boritja el a keserűség, —  ki 
bírná azt elviselni, ki volna oly erős, hogy azoknak nyo
mása alatt össze ne roskadna?

Bizony nincs ember, nincs halandó, kit a multak 
vádló emlékeivel megterhelt lélek földre ne verne; nincs 
senki, kit az elvesztett boldogság, a feldúlt lelkibéke és 
nyugalom pusztulása felett bánkódó sziv keserűsége le ne 
sujtana!

De alázzon bár porig a lélekre nehezült bűntudat; 
sötétítse el bár keblünk belső világát a multak fájó és 
gyötrő emléke; nehezüljön bár a lelkiismeret vádolása 
miatt kinzó keserűség szivünkre: csak a hit ne hagyjon 
e l, csak annak égbe, a mennyei atyához emelő szárnyai 
ne legyenek megtépve; csak az Istenbe vetett bizalomtól 
ne legyen üres a kebel . . . csak az evangyéliomnak, Krisz
tus tudományának ragyogó fényessége ne aludjék ki ben
sőnkből , — úgy még a sziv keserűsége megédesül, gyötrő 
fájdalma eloszlik, elborult egén égi fény ragyog fel!

Ha tetteid, életed cselekedetei nem szived jó sugal
latából, hanem a bensődbe lopódzott rosz indulat ösztön
zéséből származnak; ha botránkozást okoztál általok ma
gadnak és másoknak, . . . s visszanézvén rájok a szégyen- 
pirja boritja el orczádon az emberi méltóság vonásait: ne 
késsél! feleszmélésed első perczében tedd jóvá azokat, —  
mindjárt oszlik szivedről a keserűség!

Ha azzal vádol szived, hogy Istened imádását elha-
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nyagoltad; dicsőitése helyett nagy nevét hiába vetted 
ajkaidra . . . s talán még káromoltad is: gyujtsd lángra 
hitednek hamvadó tüzét kebledben, s melegülő lelked 
imádó fohászával keresd fel őt, —  szived keserűsége mind
járt oszlani kezd!

Ha embertestvéredet bántottad meg; ha könnyet fa
kasztottál szemeiben akkor, midőn módod lett volna meg
vigasztalni ; ha roszat tettél akkor, midőn egy kézimozditás 
már jótétel lett volna és e miatt lelked gyötrődik: nézz 
be kebledbe, szunyadó érzelmeid szálaiból fond össze azt 
a köteléket, melyet még a halál sem téphet szélylyel, a 
sze re t e t n ek  k ö t e l é t ,  s azzal csatold embertestvéredet 
magadhoz, —  megédesül mindjárt szivednek keserűsége!

Ha gondolataid, óhajtásaid a föld gőzkörén túl nem 
birnak emelkedni, s lenyűgözve a göröngyök közt vergőd
nek, s repülni vágyó lelked e miatt búslakodik: fűzz szár
nyakat rájok, hadd repüljenek a végetlenség felé, midőn 
majd onnan visszatérnek, tovaűzik szivedről a keserűséget!

Ha az élet bűnös örömeibe merülve, eltékozoltad 
lelked ártatlanságát, eljátszottad az örökélet boldogságát 
és az idvességnek reménységét, s e miatt szived leginkább 
kesereg: ne essél még ekkor sem kétségbe, hanem az 
Istenbe vetett bizalom hitével ragadd magadhoz Krisztus 
urunk evangyéliomát, és az ő váltságának mindenekre 
elégséges volta . . .  az ő megváltó halálának érdeme szi
vedben nemcsak lecsillapitja a keserűségnek háborgó ten
gerét, hanem meg is édesiti azt.. . és a koldússzegény 
szív ismét gazdag lesz, a kebel romba dült temploma 
ismét felépül!

* *
Láttuk, K. h .! hogy nincs ember, kinek lelkét ne 

nyomná kisebb és nagyobb vád; nincs senki, ki az elhi
bázott élet miatt ne érezne keserűséget szivében! Méltán 
vehetjük azért ajkainkra alapigénk szavait, és méltán 
„ p a n a s z k o d h a t u n k  sz iv ün k  k e s e r ű s é g é b e n !  Azon
ban a panasz, a meddő sóhajtozás nem elég; ez által a sziv 
keserűsége nem csillapul, nem édesül meg; hanem hozzá 
kell látnunk a megtérés, a megjobbulás, az ujjászületés 
nagy munkájához,— úgy mint előadtam: —  akkor méltó
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vendégei leszünk a jövő vasárnapon az Ur asztalának, s 
keserűségtől szabadult lelkünk betelik az Isten kegyelmé
nek édességével és az örök élet soha el nem muló örö
mével ! A men.

runyai ev. ref. lelkész.
Kupai Dénes,

Az olajfa levél.
— Közönséges. —

I. Móz, 8: 11. „Megjöve Noéhoz a galamb estvére és ime egy lesza- 
kasztott olajfa levél vala annak szájában" .

Milyen rettenetes egy kép lehetett az özönviz !
Közel és távol, a meddig a szem láthatára terjed, 

beláthatlan messziségben mindenütt egy sík tenger. Mi 
azt mutatná, hogy még van élet — sehol; a hegyek szikla
ormait hullámok nyaldossák, az évezredes hóval boritott
tetők is hullámsirban nyugosznak. Sehol semmi -  -  c sak
a vizek tetején lebeg egy töredékeny faalkotmány: a 
Nóé bárkája!

Oh milyen vigasztalan kép tárulhatott a Nóé szemei 
elé , ha a bárkából kitekintett! Gazdagon megáldott helyen 
lakott emberek társaságában s annak a helynek, hol 
annyiszor hajtá le fejét nyugodni —  nincs még csak a 
nyoma sem, nincs annak a fának sem, melynek árnyába 
annyiszor ült le pihenni, mikor munkájában elfáradott s 
emberi környezetéből nincs vele senki, csak családja —  
a többiek mind ott nyugosznak abban a hullámsirban! 
Oh , hogy fájhatott szive azon a rettenetes pusztitáson, 
melyet a 40 napi eső vitt véghez! És mégis tudott nyugodt 
lenni. Isten volt lelkében, az nem hagyta el s hitte, 
hogy —  mert hű volt az Istenhez, mert jó  volt — jutal
mát el is veszi!

Ki tudná leirni azt, hogy mit érzett Nóé akkor, 
mikor „150 nap m u l v a  a v i z e k  a l á s z á l l a n i  kez -  
d é n e k “ és először érzett földet, szilárd talajt lábai, a 
bárka alatt az Ararát „ egyik“ hegyén ! Azután a viz apadt
apadt és 40 nap múlva kibocsátott egy hollót, mely 
gazdag táplálékra találván, nem tért vissza többé. A hűte- 
len holló — a háládatlan lelkek találó képmása —  után
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galambot bocsátott ki, mely „mikor az ö lábainak nyu
godalmat nem talált volna, megtére ő hozzá a bárkába, mert 
vizek valának az egész földnek szinén s kezét kinyujtván, 
megfogá  azt és bevevé magához a bárkába. Vára pedig az
után 7 napot és ismét kibocsátá azt a galambot a bárkából. 
És megjöve ő hozzá a galamb estvére és ime egy leszakasztott 
olajfa levél vala annak a szájában“ . (I. Móz. VIII: 9— 11.)

Oh mi minden volt arra az egyetlen levélre irva! 
Oh mi sok mindent le tudott arról az egyetlen levélről 
olvasni Nóé!

Olvasta, hogy jó az Isten! Ha lever is egyszer a 
porba, felemel azután s „ teszi  n a g y  n é p p é “ azt, ki 
már el volt csüggedve! Olvasta azt is, hogy gazdag az 
Isten! Ha elveszténk is mindent, a mi bennünket ehhez 
a göröngyhöz kötött —  kárpótolja, megfizeti azt bőséggel, 
mert „ő tő le  sz á l l  a lá  mi nd en  j ó  a d o m á n y  és tö
k é l e t e s  a j á n d é k " .  Olvashatta, hogy a bűn bütetetlen, 
a jóság jutalmazatlan nem marad! Olvashatott még sokat 
is, mást is, a mit csak egy megtartatott lélek tud érezni 
és gondolni, a mikor kegyelmet nyer!

A f.! Nóé vagyunk mi is! Töredékeny életsajkánkat 
az élet tengerének zajgó hullámai csapkodják körül — 
sokszor elnyeléssel fenyegetve. Oh de ha ekkor is szivünk
ben hordozzuk a hitet, ezt a Nóé galambot, a szenve
dések özönvize között megvigasztal ez bennünket és hozza 
nekünk az olajfa levelet, melyre ez van felirva, melyről 
úgy tetszik, mintha leolvashatnánk róla azt, a mi Nóét 
azon a tenger-nagy vizen fenntartotta? hogy 

I. Az Isten nem hagy el soha,
II. a jóság jutalmazatlan nem marad.

I.
Az I sten  nem h a g y  el soha!  Ezt olvasta Nóé 

először arról az olajfa levélről, melyet a galamb szájában 
vitt; ezzel vigasztal bennünket a szenvedések között is 
megtartott, élő hitünk.

A zsoltáriró Dávidtól, kinek olyan erős hite volt a 
Jehovában, mint a „választott nép" között senkinek, azt 
kérdezték egy alkalommal: „Hol van a te Istened?" (Zsolt.
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X L II: 4.). Mindenesetre erős, a legnagyobb bántalora egy 
emberre nézve, a ki igazán vallásos, a ki bármerre néz, 
mindenütt az Istent látja. Ennek a kérdésnek további foly
tatása ez volna: azzal dicsekszel, bogy te látod, te érzed 
az Istent. Azt mondod, bogy nincs más Isten, csak a 
tied, csak a tietek; mutasd meg nekem azt a te Istenedet, 
a ki elválasztotta a veres tengert, mikor által jöttetek 
rajta; a ki vezetett titeket azon az úttalan úton a 
pusztában —  40 éven keresztül —  nappal mint felhő, éjjel 
mint fényesség: mutasd meg nekem, h o l van  a te 
I s t e n e d ?

Oh hányszor halljuk mi is e bántalmat! Hányszor 
mondják nekünk is: nem látom azt az Istent, a kit te 
imádsz, a kiről azt mondod. hogy itt van körülted, benned 
van —  én nem látom azt! Hogy a természet él és műkö
dik — az még nem Isten, önmagában van a termesztő, 
az éltető erő. A nap, a hold, a csillagok, hogy mind
egyik oly szabályos rendben futja égi pályáját: az is a 
természet törvényeinek engedelmeskedik. Én azt a te Iste
nedet nem látom sehol!

Oh te balga ember, ki ilyen oktalanul beszélsz: nem 
érted-e, nem látod-e, hogy az Isten itt van, velünk van! 
Napfényben, viharban, derűben, borúban nem hagy el 
soha! Boldog óra, hogyha derül reád, nem mondod-e: 
Isten! nagy! bölcs! hatalmas! érzem hatalmadat, tapasz
talom jóságodat, hogy velem vagy mindenkor! És mikor 
az öröm változik siralomra; mikor könnyed kicsordul a 
bánattól halavány orczádra, nem imádkozol-e összekulcsolt 
kézzel: jövel Uram! „Én segedelmemre állj elő !"  (Zsolt. 
X X X V : 1.) Fejem felett összecsapott a veszedelmek hullám
árja és a nyomorúság árvize ellenem zúdult! Sötétben 
vagyok Atyám! sötétben, mely nagyobb az éj sötéténél, 
fénylő orczádat forditsad én felém s világositsd meg rajtam. 
Ugyan mondd: az ekkor is megőrzött hited, nem mondja-e 
neked vigasztalásul azt, a mit Nóé az olajfalevélről olva
sott, nem érzed-e, hogy az Isten nem hagy el soha, 
velünk van mindig! Hiszen „az édes anya, ha elfelejtkezik 
is az ő kis gyermekéről, én nem felejtkezem el te rólad", 
(Ésa. X L IX : 15.) „nem hagylak el téged és nem távozom
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el tőled“ (Zsid. X III: 5.) azt mondja az Ur! Én intézem 
lépteidet, hogy el ne bukjál és ha elbukál: tapasztalni 
fogod, hogy veled vagyok, segitő karommal megsegitlek 
és vezetlek és kisérlek, hogy ha körül lengenek is a kisértő 
árnyak: megállhass mindvégig, mondván: „távozz tőlem 
sátán!" (Máté IV : 10.) Oh fényben, viharban, derűben, 
borúban veletek vagyok én örökké s leszek Istenetek és 
Atyátok!“

És én érzem is azt, hogy az Isten velem van; kegyel
mével befedez, jóságával betakar és leszen nekem min
denkor erős kőváram és menedékem a bajok ellen; sege
delmem és megtartóm a küzdelmek között. Oh az én csüg
gedni soha nem tudó hitem ezzel vigasztal engemet, ezt 
tudom én Nóéval együtt arról az olajfa levélről leolvasni, 
melyet a bárkába visszatérő galamb vitt szájában, — de 
meg azt is, hogy

II.
A j ó s á g  j u t a l m a z a t l a n  nem marad.

Sajátságosán “ viszásul jutalmaz ez az élet! Ott büntet, 
a hol jutalmazni kellene s ott jutalmaz, a hol a büntető 
igazság kell hogy kezét felemelje. Gyakran az ül a kor- 
mánypolczon, a ki a hazának ellensége; gyakran a ki 
önző, a kinek szivében a szeretetnek parányi szikrája 
sem ég — épen azt veszi körül a bizalom szeretetének 
minden jelével; gyakran az érdemetlen, ki orczátlanul 
tudja magát behizelegni, halad előre, mig a szerény tudós 
marad a háttérben ismeretlenül, sokszor elfeledve! Oh az 
élet nagyon igazságtalan!

De azért nem tart ez igy sokáig! Ha valaki ki tudta 
is vinni azt, hogy egy ideig kormányozza azt a népet, 
mely iránt gyűlölettel van eltelve szivében, ha valaki az 
életben érdemetlenül a legfényesebb helyet foglalja el: 
sokszor csak azért történik az, hogy bukása épen olyan 
megszégyenitő , épen olyan nagy legyen, mint a milyen 
magas állást foglalt el. Ha valaki visszaél azzal a biza
lommal, szeretettel, melylyel környezete megajándékozta, 
eljövén a csalódás ideje, a bosszú kegyetlen leend és a 
tudós, ki félrevonulva, önmagát emésztve küzd, dolgozik
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az emberiségért: felismertetvén, elfoglalja megérdemlett 
helyét! „A gyertya nem azért gyujtatik meg, hogy véka alá 
rejtessék, hanem hogy világoljon.“ (Máté V. 15.)

Oh az élet nagyon kegyetlenül meg is tudja magát 
bosszulni!

És én nem is láttam még azt, hogy a gonosz, az 
érdemeden sokáig tudott volna fényelegni álérdemeivel. 
Nem láttam még azt, hogy a csalárd utakon szerzett vagyon, 
mely után könnyek hullottak, sohajok szállottak, valakit 
tudott volna boldogitani! Nem láttam, hogy a bűn bün- 
tetetlen maradt volna; ha késett, ha maradt —  de soha 
el nem maradt. — A Nóé korában élő emberek mind a 
bűnnek rabjai s eljő az özönviz, hogy a bűnösök meg- 
büntettessenek, hogy eltöröltessék az ember a földről, 
mert „megbánta Isten, hogy teremtett embert!" (I. Móz. V I: 6.)

De viszont nem láttam még azt sem, hogy a jó  jutal
mát előbb-utóbb el ne vette volna! Ha késett, ha maradt, 
de soha el nem maradt! Nem láttam, hogy az igazság, 
bármennyire igyekeztek is azt elnyomni, elvégre diadalt 
ne ült volna a gonosz felett. A Nóé bárkája ott lebeg a 
viz felett, gyönge alkotmány, ha a vihar felkorbácsolja a 
világot elboritó tengert; de hát él az Isten és a jók közűl 
nem enged egyet is elveszni, diadalra segiti azokat. A 
bűnös elvesz, az igaz megtartatik; az erős tölgyet eltöri 
a vihar, de megmarad a gyönge kis ibolya! Elmúlik az 
özönviz. A bárka megáll. A jutalom következik. A juta
lom el nem marad!

Ez is fel volt arra az olajfa levélre irva, melyet a 
Nóé visszatérő galambja szájában a bárkába vitt; ezt is 
olvasta Nóé arról a falevélről. Ez a hit, ez a tudat tar
totta, éltette őt mindig attól az időtől kezdve, mikor az 
ég csatornája megeredt s a bárka úszni kezdett a vizek 
tetején, mikor körüle nem látott semmi élőtt, mignem 
aztán a bárka megállóit!

Az Isten nem hagyta el, vele volt mindig; jósága 
jutalmát elvette!

A f.! Nem ritka, hogy minket is a bánat, a szenvedés 
tengerözöne vesz körül; mi vigasztal, mi éltet ekkor ben
nünket, ha nem az, hogy az Isten nem hagy el soha s

/
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jóságunkért megszabadit, megjutalmaz! Azért, ha kél elle
nünk a vész , a vihar; ha tör ellenünk a szerencsétlenségek, 
a keserűségek özönvize — őrizzük meg hitünket, ragaszkod
junk aho z , mint a vizbehaló a szalmaszálhoz, és ez a hit 
mondja nekünk: fényben, viharban, derűben, borúban 
nem hagy el az Isten, jutalmad elveended! És már eme 
tudattal, mint N oé, nyugodtan várjuk a vihar elmultát, 
az özönviz leapadását, mert hiszen jó az Isten és gazdag.
Ámen. Gulyás Benő.

Az evangyéliomi özvegy.
(Mondatott M.-Ujvárt 1884. julius 29-én, a mely alkalommal „az országos ref. 

egyházi közalap felhivó szózata" a templomban felolvastatott.)

Alapige: Márk 12. r. 41 — 44. v.

Jőjjetek atyámfiai, menjünk el gondolatban ama 
fényes, ama diszes jeruzsálemi templomba, hova egy nem
zet gyült egykoron imádkozni; j őjjetek és vizsgálódjunk 
ott, mert ha észszel, kegyes érzéssel vizsgálódunk, ha 
nem állunk meg bámulattal már az ajtónál, csodálva a 
művészet nagyszerű alkotásait, s ha benn a templomban 
nem engedjük lebilincseltetni figyelmünket a pompa és fény 
által, mely elömlik ott: hanem az embereket kisérjük 
figyelemmel, azok között keressük fel azt, ki a templom
nál s annak minden gazdagságánál sokkal többet ér, akkor 
e templomban járásunk tanulságos és üdvös leend.

A mint belépünk e nagy, e diszes templomba, az 
ott levők sokasága, kiknek egy része még most siet áldozni, 
az Ur oltárára ajándékot vinni s más része már távozik, 
elvégezve az áhitatoskodást: úgy látszik, megneheziti fel
adatunkat , mert hisz ily nagy tömegben nehéz megtalálni 
azt, kit keresünk. Nehéz, a f.! ha nem ismerjük, de ha 
ismerjük őt csakhamar megtaláljuk s ő aztán a helyes 
irányba vezeti figyelmünket, megmondja: mely irányban 
észleljünk, hogy tanulságot hozhassunk onnan el. Nem 
kell sokáig fáradnunk, ha ismerjük őt, nem kell bejárnunk 
a nagy templom külömböző részeit, mert a kit keresünk, 
ott ül a szegények perselyével átellenben s egyszerű és
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méltóságteljes alakjával magára vonja még azoknak is a 
tekintetét, kik nem ismerik.

De ki nem ismerné őt, a f.!? épen a jeruzsálemi 
templomban, a honnan csak ezelőtt kevés idővel űzé ki 
a pénzváltókat, kufárokat és galambárúsokat, mondván: 
„ avagy nincs-e megirva, hogy az én házam imádságnak háza, 
ti pedig azt tettétek tolvajok barlangjává!?" (Márk 11: 17.) 
Ki ne ismerné mondom őt, a ki ily hatalmasan cseleke
dett, s a ki az őt kisértő irástudóknak és farizeusoknak 
nagy méltósággal felelé: „adjátok meg a császárnak, a mi 
a császáré, Istennek, a mi I s t e n é ". Hát ne ismerné őt 
minden ember itt, ki oly nagy bölcseséggel és méltósággal 
feleié csak az imént a farizeusoknak e kérdezősködésére: 
„melyik az első és legfőbb parancsolat?“ (Márk 12: 28.) —  
„Szeresd a te uradat és Istenedet teljes szivedből, teljes 
elmédből és szeresd felebarátodat, mint önmagadat". (Márk 
12: 30— 31.)

Úgy van, a f.! mindnyájan ismerék őt ama nagy 
templomban, valamint hiszem, hogy ti is megismerétek 
már!? — Ugy-e, a f., tudjátok már most, hogy kit kere
sünk? És ha a jeruzsálemi templomban ismerte mindenki, 
mint olyat, a ki a templomban felforgatta a pénzváltók 
asztalait, kiűzte a galambárúsokat és kufárokat, tehát 
hatalmasan lépett fel istentiszteletük ellen: ugy-e ismeritek 
ti is, jóllehet testi szemeitekkel nem láthatjátok? De lát
játok, látjuk, a f., a léleknek szemeivel, ismerjük lel
künkkel , és ez ismeretség sokkal alaposabb, sokkal bensőbb, 
mint ama másik, mert mi ez ismeretség folytán tudjuk, 
hogy ő nagyobb a templomnál. Épen azért nem is megyünk 
ama fényes jeruzsálemi templom főpapjához, hanem meg
maradunk a mi egyszerű főpapunknál: a Jézus Krisztus
nál , idvességünk fejedelménél, ki ama diszes templomban 
csaknem az utolsó helyet foglalá el a szegények perselye 
mellett. Nincsen körüle fény, pompa, nem környezi az 
irástudók és léviták sokasága, csupán egypár tanitványa 
van mellette és hallgatják nagy figyelemmel tanulságos 
megjegyzéseit.

Im sokan, mint mondám, épen jőnek ki a templomból 
s hogy érdemöket sokasitsák a papok s ez által a Jehova
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előtt, mielőtt kimennének, még pénzt tesznek a szegények 
perselyébe. Jön a gazdag, a tehetős; nagy zajjal, feltűnő 
módon veti be ezüst pénzeit a perselybe; büszkeséggel néz 
körül, ha látták-e sokan és meg levén győződve jótetté
ről —  lelki bátorsággal, felfuvalkodással lépi át a templom 
ajtaját. Jönnek ismét mások s mint ama gazdag tevé, úgy 
ők is perselybe téve a már előre kimért feleslegüket, 
tovább mennek, másnak adva helyet . . .  Im! figyeljünk, 
mert most kezd minket vezetőnk, egyszerű Főpapunk 
figyelmessé tenni. Jön egy szegény özvegy, összetöpörö- 
dött, az idő és az idők nyomorának súlya alatt megtört 
alak. Reszketeg keze ingadozás nélkül nyúl a persely 
fölé, arczán elömlik a kegyesség tiszta, szelid fénye, 
midőn a perselybe teszi pár megtakaritott fillérét; sóhajjal 
távozik onnan, fájlalva, hogy többet nem adhatott; lelkét 
aggodalom fogja el, mert nem tudja, ha vajjon holnap 
lesz-e mit adnia . . . .  És im ! a mint távozik a szegény 
özvegy, megnyilik a Mester ajaka s szólja tanitványaihoz, 
szólja hozzánk, kik szintén mellette vagyunk lélekben: 
„Bizony mondom néktek, hogy e szegény özvegy többet 
vete a ládába, hogysem mint a többi, kik pénzt hányá
nak a ládába, mert mindenek abból vetének pénzt, a 
mivel bővölködnek; ez pedig az ő szegénységéből, valamije 
volt mind oda veté, tudniillik, minden ő élését“ ............

És most, af.! tegyünk egy nagy ugrást, mert hisz 
ez a gondolat mezején illő törvények mellett lehetséges, 
s ott hagyva a jeruzsálemi templomot fényével, pompá
jával; ott az áldozók s áldozati barmok sokaságát, j őjjünk 
gondolatban is, mint tettben itt vagyunk, e mi egyszerű 
kis templomunkba.

Itt nincs miért bámulva és csodálkozással álljunk meg, 
mert nem látjuk ama diszt és művészetet, melyet amott 
megbámulhatunk, nem látjuk a czifra ruhába öltözött áldozó 
papokat, nem a fényes oltárokat s az azokra szánt áldozati 
barmokat, de találunk itt is azokból valamit, melyeket 
amott megfigyelénk. Ott látjuk a perselyt azon helyen, 
melyen a jeruzsálemi templomban látók, és itt látjuk idves- 
ségünk fejedelmét, a Jézus Krisztust, a mi Főpapunkat! 
Többé nem ül amaz utolsó helyen, ott a perselylyel átel-

b
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lenben, hanem itt van Ő , itt van szelleme sziveinkben, 
mint valódi Főpap a szentek szentjében. Ime változott a 
helyzet, a szegény, az alázatosságra intő' Jézus, ki igy 
inté tanitványait: „a ki akar közülietek nagy lenni, legyen 
a ti szolgátok, és a ki akar közülietek első lenni, az legyen 
mindenek szolgája“ (Márk 10: 42, 44.): ma valóban a leg
nagyobb és a legelső, mert az ő szelleme tölt bé, mindent 
mindenekben.

Igen, af.! ez a követelmény, ez az óhajtott állapot! . . .  
S óh, ha úgy volna, ha az ő szelleme töltene be mind
nyájunkat! . . . Akkor tudnók, éreznők mindnyájan, hogy 
a szeretet a legfőbb és legelső törvény, akkor tudnók, 
hogy a szeretet élete a jótékonyság . . .

De vizsgálódjunk csak egy kissé, a f., itt a mi tem
plomunkban, üljünk le ama helyre, szembe a szegények 
perselyével; de előre jegyezzük meg, af.! ne vezettessük 
magunkat más által, mint a Krisztusnak szelleme: a szeretet 
lelkének általa. Nézzünk, figyeljünk csak, mit fogunk 
látni? Nem látjuk az igaz, az áldozó helyet, nem a czifra 
papságot; de valamint amott, úgy látjuk itt is a perselyt, 
a persely mellett elhaladó népet, azon külömbséggel, hogy 
mig amott egyetlen ember sem méne el mellette, hogy 
valami adománynyal ne gazdagitotta volna annak tartal
mát: addig itt sokan azoknak mögé rejtőzve surrannak 
tova, kik lelkük megnyugtatása, vagy a látszat kedveért 
fölöslegükből juttatnak valamit a perselybe is. —  Pedig, 
af., ma nem kell oly gazdag áldozatokkal járulni ide, 
ma nem áldozunk Istennek, tudván; „hogy a barmoknak 
egészen égő áldozatát és a bünért való áldozatot nem kedvelli" 
(Sid. 10: 6.), hanem imádjuk őt lélekben és igazságban, 
jól tudván, hogy „ az Isten lélek sa  kik ő t imádják, szük
ség, hogy lélekben és igazságban imádják". (Ján. 4: 20.) 
Tehát adakozóbbak lehetnénk, mint amazok valának, mert 
ma nem kell jövedelmünk nagy részét áldozatokra, áldo
zati barmokra költenünk, ma nem kell a papoknak tizedet 
fizetnünk, mert az új-szövetség eltörölte az égő áldozatot, 
el a dézmát; de ezzel azt mondani, hogy eltörölte volna 
az új-szövetség, magát a jótékonyságot, a könyörületessé- 
get : nem volna egyéb, mint kimondása a keresztyénség
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rövid életének, hamar elmúló voltának. Hiszen a mi szere- 
tetünknek, élő hitünknek próbája, mérlege, épen a jóté
konyság a közhasznúság, mert mint az apostol mondja: 
„cselekedetekből ismertetik meg az ember igaznak és nemcsak 
a hitbök'. (Jak. 2: 28.) és minden közjónak, de különösen 
az egyház ügyének elő vitele, fel virágozása épen a jóté
konyságtól, az áldozatkészségtől tétettett függővé.

Áldozatot kiván, af., minden embertől az egyház, 
úgy részben, mint egyetemlegesen ma is, mert egyházi 
életünk nagy részben ép ezen áldozatokra, kegyes ado
mányokra van fektetve, alapitva. Őseink, kik vérrel, erős, 
kitartó küzdelemmel szerezték meg s tartották fenn egy
házunk jogait, s áldozatokkal szolgálták annak ügyét 
minden időben, dicső példát hagytak nekünk, melyet 
követhetünk, melynek látásán lelkesülhetünk. Őseink , ama 
persely: a közjó ügyének, az egyház javának perselye 
mellett nem mentek el, hogy az áldozatot meg ne hozzák 
a szent, a nemes ügy érdekében. Javaiknak nagy részét 
kész örömmel, lelkesedve adák oda, sőt ha vért, életet 
követelt Krisztusnak menyasszonya: az anyaszentegyház, 
azt is készséggel, az ihlettség bizonyos nemével áldozák 
fel, úgy hogy Pál apostollal szólva: „a szenteknek segit- 
ségökre való alamizsnának kiszolgáltatására fölösleges vala 
őket buzditani".

Ma nem kér, nem követel az egyház tőlünk vért és 
életet, mert ma, hála legyen Istennek, kiki szabadon, 
meggyőződése szerint imádhatja a szerető atyát. De hogy 
fennállhasson anyaszentegyházunk, nemcsak fennállhasson 
a jelenben, hanem léteiét, megerősödését, felvirágzását a 
jövőre is biztositsa , másnemű áldozatot igenis kiván tőlünk , 
af.! Kivánja, hogy minden tag viseltessék legalább 
annyi kegyelettel és buzgósággal egyháza iránt, hogy 
jövedelmének bizonyos kis részecskéjét, igaz szeretettel 
tegye le a szeretet oltárára.

N e! óh ne vonuljatok, midőn az egyház áldozatot 
kiván, a képmutatás vagy közönyösség álczája mögé, mond
ván: „mi is másnak segítségére vagyunk utalva, miképpen 
hozzunk tehát áldozatot!" . . .  Avagy nem láttátok, a f., 
amaz evangyéliomi szegény özvegyet, készséggel, lelki

b*
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buzgósággal és örömmel adni oda, tán utolsó fillérét ? . . .  
Nem láttátok, mily örömérzettel, mily lelki gyönyörrel 
távozott a fényes templomból szegényes kunyhójába és 
nem hallottátok Idvezitőnk szavát: „bizony mondom nek
tek, hogy e szegény asszony többet adott mint a többi" ? ! . .

Lelkesitsen, buzditson e szegény evangyéliomi özvegy
nek példája mindnyájunkat, a f.! tudván, megtanulván 
az ő történetéből, hogy az áldozat becse nem annak meny- 
nyiségétől függ, hanem attól, hogy milyen indulattal 
adjuk azt!! Vigyük adományunkat, bármily csekély legyen 
is az, az Úr oltárára, tudván, hogy Isten előtt kedves a 
legcsekélyebb áldozat is, ha az szivből jön és Isten s a
közjó  iránti szeretetből történik. Ámen.  Jancsó Lajos,

ev. ref. lelkész.

Agg koporsója felett.
Egy elfáradt vándor 
Magános remete 
— Kinek ez az élet 
Már kevés jót vete —
Kopogtatok uram :
Ha bebocsátasz-é 
Ama csöndes helyre,
Mely az igazaké?
Már elvevéd elébb 
Minden barátimat,
Szüntesd meg hát végre 
Sajgó fájdalmimat 
Uram, s végy magadhoz,
Itt már elég búm volt,
Hadd éljen igazán 
A ki mig élt, holt volt. A men.

Zsolt. LXXXVIII : 4 -1 1 .  
Keresztyén gyülekezet! Kicsiny hajlék, szűk kis 

udvar, s mégis elég tág, hogy egy szerény igényű ember 
megtalálja helyét benne, hogy egy becsületes munkás a 
nap fáradalmai után meglelhesse a nyugovó helyet, a hová 
fáradt fejét lehajthassa!



61

Mint a madár ha élelmét keresni járt és erői kime
rültek, fészkére tér: olyan fészek volt e kis hajlék alacsony 
ajtajával, keskeny ablakaival — szűk kis udvar és kert
jével —  az elköltözöttnek.

S mikor a jó aggastyán hajlékába tért, kik az éjszaka 
sötétjébe kivilágló mécses fényét láttátok, s megálltatok 
ablaka alatt, nem egyszer hallhattátok, miként felütve az 
áhitatnak könyvét, összekulcsolt kezekkel felsóvárgott Iste
néhez s a szent zsoltárral panaszlá keserűségét: „hasonla
tossá lettem a koporsóba szállottakhoz, hasonlatos vagyok 
ahoz, kinek semmi ereje nincsen;— az én szemem megseny- 
vedett a nyomorúság miatt, mindennap Téged hivlak segit
ségül Uram, Te hozzád terjesztem az én kezeimet!u

S ez az elköltözött barátunk, e kisded hajlékot még 
kisebbel indult felcserélni, melynek fedele alig látszik ki 
a földből s a melyből nincsen többé visszatérés.

Oda vágyott, oda megy e l, Isten meghallgatta esdek- 
lését, s most igazán elmondhatja elhunyt keresztyén bará
tunk: a l e g a l s ó  s i r b a  v e t e t t é l  e n g e m e t ,  a s ö t é t 
sé g be ,  a m é l y s é g e s  h e l y e k r e .

S hogy ne vágyott volna! 79 esztendő volt számára 
feljegyezve az élet könyvébe. Hetvenkilenczszer látta meg
újulni a tavaszt s érezte meg a tél lehelletét, mig végre a 
79-ik magával vitte őt. De ez a nagy idő nem volt egy 
rózsás mező, sokkal inkább egy tövises út, mely testét is , 
óh de méginkább szivét nem egyszer mélyen megsebező: 
mert meg van irva (Zsolt. XC: 10.): „A  mi esztendeinknek 
napjai hetven esztendő, vagy mennél feljebb nyolczvan esztendő; 
és azoknak szinte a java is nyomorúság és fáradtság, mely 
mikor hirtelen elmúlik, elrepülünk" .

Elrepülni, szárnyra kelni, hisz lelke már ott repdesett 
rég a hitnek szárnyain, lábai még itt a földön jártak, 
szemei mind csak a csillagokat nézték, kereste azt, melyik 
az övé, s várta minden órán lehullását. —  Könnyen meg
találta, csak egy volt már!

Oh, ti meg nem foghatjátok, miként lehet a halál 
után vágyakozni. Nektek mindeniteknek van valakije, a 
ki sziveteket ide köti, van rokon, barát, szüle és gyermek , 
férj és feleség, van a kinek hangját szivesen halljátok, a
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kinek kedvéért még a betegágyról is elébb keltek fel: de 
az elhunyt jó öregnek nagyon kevés jutott e földi boldog
ságból. Ezt a földi boldogságot ő is megkisérlé ugyan 
keresni a házasélet körében, de a jó ég nem adá neki 
osztályrészül azt, hogy valaha ajkára vehette volna e 
szókat: fiam, leányom, gyermekem! És a nőt is, kit 
Isten hitestársul adott oldala mellé —  hisz tudjátok —  Isten 
több évnek előtte magához szólitotta; mily igazán érezte 
szegény, súlyát a zsoltár szavainak: „az én esmerőimtől 
megfosztottál engemet, —  elszakasztottad én tőlem az én bará
tomat és társamat, és az én ismerőim olyanok, mint a 
s ö té ts é g ". (v. 12.)

Nem is volt ő földi lakos régóta, olyan volt csak 
mint a hazajáró lélek. A mi őtet még ide kötötte, a mi 
benne a lelket fentartotta, az egyedül boldogító hite volt, 
hogy az Isten megszabaditja őt azon helyről, hol részére 
már öröm nem fakad!

Még alig mult egy hete, —  mintha most is látnám —  
ott ült kis templomunkban —  még a helye sem hült meg 
tán — összekulcsolt kezekkel, fel-fel veté pillanatát: ki 
tudta, hogy ő akkor már jövendő lakását kémleié? Kinek 
róvnátok fel vétekül, s egy aggastyánnak, —  kinek egyik 
lába már a sir szélén áll, vétkíil róvnátok-e, ha lelkében 
a kétség küzködik a reménynyel, — hogy ha lelkében 
fel-fel merül egy hang, a mely félénken kérdi: „avagy a 
halottakkal cselekeszel-e csodadolgot; avagy a halottak támad
nak-e f e l , hogy rólad vallást tegyenek?"

Pedig úgy van. Csodadolgot cselekedett az Ú r a meg
boldogulttal. V énségének napjaira, midőn már senkie sem 
volt — egy idegent adott neki gyámolúl — a ki könyörülő 
szivvel a jó öreg ügyét felfogta —  s a ki fáradt szemeit a 
nyugalomra lecsukta. Isten meg is áldja érte! Oly hosszú 
élet után rövid volt a válás órája. Ha van a mit legjobban 
óhajthatnak maguknak az emberek, de a mit oly kevesen 
érnek e l: —  az a nyugott elköltözés. — És a mit hite 
vallott, s a mivel a remény élteté, a mire tán néha inga
dozva gondolt, abban megerősité őt az égi világosság; 
nem tükörből, színről szinre látnak az ő szemei; hitét a 
valósággal, reménységét új élettel cserélte fel.
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Az Isten a halottakkal csoda dolgot cselekszik, és te 
elköltözött barátunk vallást teszesz arról!

(Rövid búcsú távoli rokonaitól, gyámolától).
Menj el hát —  elhunyt barátunk, békességgel, —  

foglald el új hajlékodat, s békességes türelemmel, s ren- 
dithetlen hittel várjad ott a pillanatot, mikor az Ur angya
lának harsonája hangoztatni fogja: „Feltámadunk !“ Amen.

Farkas Gejza.

A papi szent hivatal.
(II. kötet. Folytatás.)

IX. R ész. II. Miként viselje magát a pap az ő nyája között? 
Lehet erről is közönséges  és különös elmélkedéseket 

tenni: semmivel nem foghattok úgy hatni hiveitekre, mint maga
v i se l e te tekke l !  jegyezzétek meg itt:

1. hogy a jó magaviseletén nem azt értem, miszerint a pap 
némely c z e r e mó ni áka t  és módikat  tudjon s gyakoroljon, 
hanem értem a k egyes s ége t  s az egyenes  s z i vűsége t !  
(sinceritas);

2. vigyázzon a pap, micsoda módon viselje magát külön- 
különféle személyek irányában, kövessétek Pált , a ki lett minden , 
mindeneknek. Im halljátok:

azt teszem fel mindenekelőtt, hogy a papnak nem szabad, 
nem lehet elkerülnie, hogy ne társalkodjék a maga nyájával, akkor

a) először, mikor hivatalának valamely részében forgolódik 
köztük, p. különös intéseket tesz, vagy beteget látogat stb.; — de

b) sokszor egyébb dolog is adhatja elő magát, hogy a pap 
híveivel társalkodjék ; ne legyen ez a társalkodás se felette nyájas , 
se igen gyakori, se nagyon odaereszkedő! Mikor ritkán látják a 
papot, mindjárt nagyobb tisztelettel viseltetnek hozzá! Vigyázni 
kell különösen a női társaságokban,  ezek gyakor látogatásától 
óvakodni kell!

De akármifélék legyenek is azok, kikkel társalkodni kell a 
papnak, legyen i l l endő  magatartása  (gravitas), mely nyájas 
szelidséggel legyen párosult! Különösen őrizkedjék attól, hogy 
társalgás közben ne beszéljen úgy, mintha a kathedrában állana!

A papnak két alkalma van hallgatóival társalogni:
a) mikor hivatala hozza magával, ekkor ne szóljatok egye



64

bet, mint a mit a kötelesség parancsol; — mikor pedig különös 
intéseket tesztek, vagy beteget látogattok, vigyétek véghez 
illendő méltósággal!

b) némelyek becsületből, vagy valami szükségből cselekszik 
ezt, s akkor másként bánhatnak vélek. Ha örökké fedd vagy int 
a pap, több rosz, mint jó következik; — utoljára kerülni fogják. 
De illetlen beszédeket se tegyen, általában beszédje mindig olyan 
legyen, mely a kegyes elmélkedésekre alkalmat szolgáltasson.

II. A kü l ömböz ő  rendű és f og la lkozású személyekre  
n é z v e ,

először :  a mi a f őbbekkel  való társalgást illeti, éljen 
velük a pap jó l , de lehető ritkán találkozzék velük, tapasztalati 
tény, hogy a világi nagyok előtt — bár külsőleg mutatják is — 
kelletlen vendégek a papok, de meg a nép se veszi jó néven, ha 
a pap a világi nagyokhoz, udvari emberekhez szít, — bánjék 
velük a pap tisztelettel, de soha ne confidenskedjék velük, mert 
bizony mondom a hátára ülnek. Ha a pap itt a kellő mér
téket eltalálja, s a nagyobbak előtt némi tiszteletre tud szert 
tenni, az alacsonyabb sorsúak előtt is emelkedik becsülete. Igye
kezzetek azért az eccla e l e i t  minden önmegalacsonyitás nélkül 
magatokévá tenni.

Egy hatalmas eszközt mondok: iparkodjatok a k e g y e ss ég  
által nyerni meg az embereket, s ottan-ottan (de ne mindig, hogy 
meg ne sokallják) az ő kötelességeikről beszélgessetek velök. E 
végre szelidséggel, nyájassággal, de mindazáltal teljes erkölcsi 
bátorsággal bánjatok velök. — Ha valami jó szokást akartok az 
egyházba béhozni, kérjetek tanácsot tőlük is, ezt kedvesen veszik.

Különösen kerüljétek a f a c t i ó t !  ha egymással ellenkező 
családok vannak a nagyok közt (a mi gyakori), legyetek neu
t r a l isak,  egyik részre se álljatok, de az igazság mellől soha 
ne távozzatok!

másodszor :  a mi a presbyterekkel való társalkodást illeti, 
legyen ez a legőszintébb, nyájas, és szeretettel teljes. Gyakran 
szóljatok velük az egyház szükségeiről, szándékukat mindenkor 
kérdezzétek, melylyel az egyházat gyarapitani akarják, — jó, ha 
a régi eccla egyh. fenyitékével megismertetitek őket, — j ó , ha a 
megromlott erkölcsök megjavithatásának eszközeiről, módozatairól 
gyakorta értekeztek velük, ez a buzgóságot erősiteni fogja, s ezt 
különösen ajánlom is!
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harmadszor :  a mi a többi hiveket illeti, itt tartoztok a 
jó emberekkel  gyakrabban beszélni s őket meglátogatni, ki 
kell tüntetni, hogy szeretitek őket, nyilván meg kell mutatni, 
hogy nagyra becsülitek kegyességüket.

A gonosz  és i s t ente l en  embereket  se kerül jétek,  
se őket el ne hagyjátok, sőt meg is látogassátok őket — legalább 
egyszer, — hogy a jó útra vissza vigyétek , társalkodástok legyen 
valóban szent, illendő rátartásból folyó, hogy a gonosz észre 
vegye, miszerént tiszta szivből javát akarjátok.

Vannak vakmerő, kevély, pártos, különféle gonoszságba 
sűlyedtek; a szeretet azt kivánja, hogy először szelidséggel, nyá
jassággal igyekezzetek őket megnyerni, másfelől megkivántatik 
itt a keménység, béketűrés stb.

Vigyázzatok itt e kettőre:
a) iparkodjatok kitanulni azt, miféle kútfőből származott az 

a gonosz, mely ez emberben lakik? Némelyekben tán i s tentaga
dásból ,  ezeket tanitani kell, meg kell bizonyitani előttük a ker. 
vallás hasznos és dicsőséges voltát, szemük elé állitani a hitet
lenség veszedelmeit, (halál, számadás, utolsó, itélet stb.). Má
sokban származott tán valamely kár- v a gy  szomorúságbó l ,  
ezeket könnyű visszavezetni, s meg kell vallani a mi gyalázatunkra, 
hogy sokan az eféle okokból a papok hanyagsága miatt vetemednek 
istentelenségre, mert nincs a ki őket meglátogatná, vigasztalná. 
Másoknál némi nagy szeretettel erősen szerett kedves indulatból eredt 
ez, — másoknál tisztátalan élet, bujaság, paráznaság szülte. — 
Járjatok mindennek eredetire, s úgy fogjatok az orvosláshoz;

b) válasszátok meg jól az időt, melyben az ilyeneket meg 
akarjátok inteni. Van idő, midőn a gonosz megkeményiti magát 
s nem akar engedni, de jöhet alkalom, midőn a lelkiismeret fel
támad (bánat, betegség, kár halálozás stb.), ez alkalmat el ne 
szalasszátok!

Vannak olyanok is, kik már észre kezdtek térni! Nagyon 
vigyázva s okosan bánjatok velük, bátoritsátok, buzditsátok őket, 
de sohase hizelkedjetek nekik, sőt értésükre adjátok, hogy a 
megtérés csak fokonként mehet végbe.

N e g y e d s z e r :  az életnek külömböző állapotjában levők, 
keresztek alatt nyögőket meglátogassátok, ezek rendszerint nagyon 
jó szivvel veszik a tanácsot, de adjátok tudtokra, hogy a meg
próbáltatásokat Isten bölcs czélból bocsátja ránk;



Ötödször:  vigyázzatok az é l e t kor ra  is:
a) az i f j a k ka l  beszéljetek jó indulattal, intsétek őket köte

lességeik teljesitésére, különösen gondozzátok azokat, kiket ti ké
szitettetek az Ur asztalához, — sok ifjak csak azért romlanak 
meg, mert számba se veszik őket!

b) a vénekke l  könnyen bánhattok, az idő, alkalom meg
tanit. Különösen a terhes asszonyokra  figyeljetek, bár hol 
találkoztok velük , bátoritsátok, biztassátok őket, állapotuk felől 
tudakozódjatok, szeliden intsétek, hogy imádkozzanak, s a gyer
mekágyban a bábának szót fogadjanak!

hatodszor :  a g a z d a go k at  tartsátok becsületben, de 
sohase felejtsétek őket hálaadásra és a lázatosságra  inteni;

a s z e gé n y e ke t  le ne nézzétek, sőt a Jézus példája szerint 
pártfogoljátok őket. — Az afrikai eccla Canonai szerint, — tarto
zott a püspök a szegények ügyét időnként bejelenteni s ajánlani 
(Grotius I V : 10.) — személyválogatók ne legyetek.

X. Rész, III. A jó  rendtartásokról, melyeket fentarthat, vagy újonnan 
állithat a pap egyházában.

Ezek kétfélék:
I. Vagy az egyh.  f e ny itékre ,  vagy a po l gár i  hatóság 

rendeléseire tartoznak:
1) az egyh.  f e n y i tékre nézve, elmondám eddig, mit kell 

cselekednetek, melynek summája ez: minden áron fen kell tar
tani a jó törvényeket s azon kell lenni, hogy azok teljes erejük
ben megmaradjanak;

2) a p o l gár i  hatóság rendeleteire nézve igyekezzék a pap 
a népet okos alkalmazkodásra inteni, mert ha ezeket számba se 
veszi, még inkább farba rúgja az evangyéliomi parancsolatokat; 
kötelességiben áll a papnak erre nézve:

a) hogy a ma g i s t r a t us t  predikáczióiban intse, miszerént 
mindig az igazságot kövesse, a gonoszt zabolázni, büntetni, — a 
jót jutalmazni törekedjék, ezt társadalmi úton is cselekedheti a pap;

b) sokan úgy vélekednek, hogy ha csak törvényesen meg nem 
győzetnek valamely gonosz cselekedet felől, ők ártatlanok! Ferde 
fogalom és veszedelmes, — értsétek meg ezt jól. (Titus 3: 1,2. )

II. Legyetek rajta, hogy jó rendeléseket állitsatok fel, erre 
nézve tanácskozzatok a magistratussal! Az ilyenekkel eleit ve
hetni a korhelységnek, kártyázásnak , káromkodásnak, vasárnap
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megrontásnak stb., akkor virágzik a társadalom, ha a Mózesek 
és Áronok egymást segitik. — Sok jó törvényeket hoztak a papok 
inditásából a ker. vallásra nézve N. Constantinus, N. Theodosius, 
Justitiánus, — Keserüi Dajka János javalásából ezeknek példáját 
követte Bethlen Gábor is.

Az újrendtartások behozatalánál kellő tapintat s okossággal 
járjatok e l, — erre nézve 3 dolgot ajánlok, hogy életbeléptessetek:

1. az i f júság  t an i tását ,  — leginkább a papon függ, hogy 
az iskolába jó s szorgalmas tanitó kerüljön, — de azért gyakran 
meglátogassátok az iskolát, s utánna nézzetek nemcsak annak, 
hogy a tanitó miként vezeti növendékeit az ismeretek s tanulmá
nyok mezején, hanem mindenek felett annak, hogy sziveiket, 
erkölcseiket miként formálja! A gyermeki csintalanságok, vétkek 
ne kerüljék el figyelmeteket, s a catechisatiók alkalmával erre 
különös súlyt fektessetek;

2. ajánlom a h e ny e s ég  k i i r t ását ,  — ez kútfeje minden 
gonosznak, — az ifjúságot szoktatni kell a folytonos és hasznos 
foglalkozáshoz, hogy serények s munkásak legyenek;

3. a jánlom a szeretet  munkáinak é l e t b e l é p t e t é 
sét, — a rendes alamizsnálkodáson túl, minden pap iparkodjék 
bármi kis a lapot  g y üj teni ,  melyből a szegényeknek némi sege
delem nyujtassék. Az okos pap péld. mindenkor tud alkalmatos
ságot szererezni ennek gyarapitására. A templomban (predikáczió 
alatt) meghordozni szokott csengős zacskókat egy falusi pap ta
lálta fel 1682-ben Helvécziában , a czélra, hogy a begyült összegből 
a Francziaországból kiűzött hugenottákat segélyezze, rövid időn 
e szokás általános lett! Az alamizsnából szegény gyermekeknek 
öltönyt, s könyveket is vehettek.

XI. Rész. IV. Az auctoritás fentartásáról.

Felette szükséges az , hogy a papnak tisztes tekintélye 
legyen egyházában , — kettőre vigyázzatok it t : a czél ra s az 
e s z k ö z ö k r e :

I. A czél ra nézve könnyen megcsalatkozhatik a pap, — 
nem nevezem én auctoritásnak, midőn valaki a hiábavaló dicsőség 
s nagyravágyás szeretetétől ösztönöztetik, — vagy mint mainapság 
szokták mondani: nemes ambi t i ó j a  van!  Bolondság! Mi az az 
ambit ió?  kevélység, felfuvalkodottság, kisebb-nagyobb mértéke 
az egyéni hiúságnak. Távoztassátok el magatoktól ezt, — nem
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ilyen indulatnak, hanem b u z g ó sá gn a k ,  a l á z a t o s s á g n a k  és 
k eg y e ss ég n e k  kel l  a papban lenni !  oda kell törekednie, 
bogy a nép féljen is tőle, de szeresse is, — ez kivántatik meg 
arra nézve, bogy a pap kellő auctoritást tarthasson. E g y ü t t  a 
ket tő !  a f é l e l em,  ha szeretet nincs mellette, kétszinűséget szül, 
s csak külsőkép tartóztatja meg a hallgatókat; a szeretet ,  féle
lem nélkül z a b o l á t l a n s á g r a  vezet.

II. De lássuk már erre nézve az e szközöket  is: e végre 
hat maximát adok:

1. S zü k sé g ,  h o g y  a pap j ó  és sz. é l e t e t  él jen.  Semmi 
a mások szeretetét inkább hozzánk nem hajtja, mint ez, a való
ságos becsülés csak erényen alapulhat. *) Ha azért auctoritást és 
hitelt akartok szerezni magatoknak, elébb jóságos cselekedetek
kel ékeskedjetek s illendőkép tartsátok magatokat. — Mit értek 
ezen? im ezt:

a) magatok viselete, öltözetetek pompa nélkül való legyen, 
feleségeitek, gyermekeitek ne legyenek divatbabák, — tisztességes 
egyszerű öltözetben járjatok mind családostól;

b) mértékletesek legyetek, kivált a boritalban, — jaj nektek, 
ha hallgatóitok csak egyszer is tántorogva látnak a bornak 
itala miatt;

c) távoztassátok el magatoktól a testi gyönyöröket, akár 
feleséges, akár nőtlen állapotban éljetek, erre különösen vigyáz
zatok , a paraszt nép ugyan nem sokat ád rá , — kivált eleinte, 
ha a papja menyecskés, de végbetlen veszedelmes következései 
lehetnek ennek később!

d) a mennyire lehet családotok, házatok körében éljetek. 
Nem járhat valahova igen sokat úgy a pap, bogy maga fel ne 
fedezze a maga hibáit, erőtlenségeit, kivált a mig ifjú ;

e) bölcs, csendes és mértékletes beszélgetésekkel éljetek;
f) beszédetek v a l ós ág b ó l  álljon, de tudjatok okosan 

h a l l g a t n i  is;
g) szeressétek a munkát, lehetetlen, hogy azon sok tudo

mány közűl , melyet tanultatok, legalább egy , meg ne ragadta 
légyen a lelketeket, adjátok hát magatokat rá, miveljétek azt, 
tisztességet és jó nevet szereztek magatoknak ezáltal. Irigyeitek 
ugyan támadnak, de kötelességszerető paptársaitok becsülni fognak,

*) Ammianus Marcellium pogány iró a IV. században, dicséri az akkori  
olasz püspököket sz. életük, ételben, italban s öltözetben való mértékletességükről.
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hallgatóitok előtt pedig — bizony mondom — semmivel se szereztek 
magatoknak nagyobb értéket, mintha azok meggyőződnek arról, 
hogy tanulószobátokban érzitek magatokat legjobban;

h) szemesek és okosak legyetek!
Ebben áll röviden a papban megkivántató i l l en d ő  maga

rátartás  (gravitas). A  mit én itt röviden szóllottam, pótoljátok 
ti azt cse lekedet te l !  szélesitsétek ki elmélkedéseitek által.

Ezek ellenében halljátok, mi útáltatja meg a papokat?
El őször :  a v i l á g i a s  magaviselet, komédiás köntös, mások 

majmolása, gyakor vendégeskedés, mértékletlenség, részegeskedés, 
bujaság, a hiábavaló s feslett erkölcsre mutató és szabad szájból 
származó beszédek, szóllásban való szeleskedés, disputállás, ko- 
mázás, esküdözés, rágalmazás, trágárság, káromlás , oktalanság , 
henyeség stb. másokban is felette megrovandók, a papot pedig 
tönkre teszik.

Másodszor :  legyen a pap szelid, nyájas és jóltevő. Helyes 
elv ez: „homines demerentur benef i c i i s " .  Mihelyt látja a 
nép, hogy a pap nyereségen kapó, mindjárt megutálja szivében.

Harmadszor :  legyen a pap bölcs és okos minden cseleke- 
detiben, mert ő rá sok szem néz, — predikáczióiban, feddőzései-, 
intéseiben eszesen viselje magát, házanépét okosan igazgassa, 
adósságba ne verje magát, lássátok itt Pál mondását (I. Tim. 3  : 5.).

Negyeds zer :  hivatalos körét át ne lépje a pap, azaz: ne 
avassa magát oly dolgokba, melyek nem ő rá tartoznak. Ezt 
pedig nagyon sokan nem tartják szem előtt, s mintegy büszkesé
güket helyezik benne, ha szinte egész o raco l umok  a vidékbeli 
ügyes-bajosok előtt, — előbb-utóbb rosszat szül ez. Á m , mivel 
mégis megtörténik, hogy hallgatóitoknak némely peres dolgaiba 
bele kell avatkoznotok:

1. úgy fáradozzatok, mint papok, a kegyesség és felebaráti 
szeretet vezéreljen itt, nem pedig valamely világi czél;

2. úgy folytassátok a dolgot, hogy ne szolgáljon sz. hivatal
tok kisebbitésére, — ezeket jobban megértitek a köv. maximákból:

sohase elegyitsétek magatokat a po l gár i  h a t ó s á g o t  illető 
dolgokba, szerencsétlenséget szül ez , — ha azonban a polgári ha
tóság valamely ügyben véleményteket kéri, adjátok azt igen tar
tózkodva, de ily dolgot cathedrába soha ne vigyetek;

sohase avassátok magatokat a csa l ádoknak  holmi különös 
és titkos dolgaiba, — nem ev. lelkipásztorhoz, hanem alattomos
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jezsuitához illik ez , — sohse tegyétek magatokat biróvá vagy 
osztoztatóvá, erről szól Jézus Luk. 12: 14.

A régi eccla nem engedte, hogy a pap törvényes dolgokat 
folytasson, a honnét még csak g y á m s á g o t  se volt szabad 
viselnie. Más volt, mikor a törvénykező' felek megegyezéséből a 
per a püspök elé vitetett, és feljebb nem is appelláltatott.

Ötödször :  legyen a pap á l ha t a t o s  és buzgó  hivatalában , 
se jobbra, se balra ne hajoljon. Predikáczióiban feddje a bűnt 
valahol találja, az egyh. fenyiték gyakorlásában személyválogatást 
ne tegyen, a mely pap mindig egyenesen jár, az olyantól félnek 
is, szeretik is; igaz, hogy némelyek megharagusznak rá, de 
rendszerint a haragvó maga be szokta látni hibáját, s dicséri a 
papot egyenes szivűségeért, mig ellenben, ha csak két-háromszor 
is félre csavarog a pap, egész életében soha semmi hitelre se 
találhat.

H a t o d s z o r :  el ne mulassza a pap a különös intéseket, 
erről ugyan már néhányszor emlékeztem, de itt is emlitem; mert 
semmi sem ad a papnak nagyobb auctoritást, mintha hallgatóinak 
az ő idvességökre tartozó dolgokat, mind egészséges, mind beteges 
állapotukban megmondani elég erkölcsi bátorsággal bir! Akárhol 
hall illetlen, istentelen, vagy káromló beszédeket, bátran kelljen 
fel ellene, rójja, feddje, zabolázza, megharagusznak talán néme
lyek , de ismét eszükre térnek, s lehetetlen, hogy nagy becsületbe 
ne tartsák jó papjukat!  Kálmán Farkas.

(Folyt. köv.)

Érdekes jegyzékváltás.
A l .......... i ev. egyház lelkészi hivatala.

Tekintetes Polgármester U r!
A vegyes házasságokból, a fennálló törvények szerint egy

házunkat illető, több tanköteles gyermek a helybeli róm. kath. 
iskolába jár. Egyházunk, az ily gyermekek iránt mind ez ideig 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 57. és 45. §-aiban letett jogokkal 
és kötelességekkel nem élt. Számitott arra, hogy a felekezetiség, 
a helybeli róm. kath, egyház élén álló férfiak részéről nem fog 
túllépésekbe menni. Minthogy azonban legújabb értesülésem szerint 
néhai K. D. ág. hitv. ev. és Gr. A. róm. kath. vegyes házasságú



Szüléknek Dániel fia az 1868. évi LIII. t.-cz. 12. §. rendelkezése 
ellenére már a gyónási előkészületekben is részesittetik s az 1879. 
XL. t.-cz. 53. §-a ellenére (hihetőleg a holnapi áldozó csütörtöki 
ünnepen) meggyóntatni is szándékoltatik: ezennel tiszteletteljesen 
mellékelve az illető fiúcskára vonatkozó keresztelési okmányt, 
arra kérem Tekintetes Polgármester Urat, miszerint magát ezen 
specificus ügyben , mint a közigazgatás egyik közege s igy a nép
nevelési törvény egyik illetékes alkalmazója , sürgősen közbevetni, 
tiltakozásomat a helybeli róm. kath. plébánia hivatalnál bejelen
teni s a fentebbiek folytán a nevezett egyház elöljáróságát most 
már arra is felszólitani kegyeskedjék, hogy az , a vallásfeleke
zetek viszonosságáról szólló 1848-iki törvény és az 1868-iki LIII. 
t.-cz. 12. §-a szerint egyházunkat illető gyermekeinket (az 1848-ik 
t. szerint a viszonosság elve, az 1868-ik t. szerint pedig a gyer
mekeket nemöknek megfelelőleg) a róm. kath. iskola vallástani 
óráiról, saját felekezetünkhöz s igy hozzám utasitsa, hogy én azokat 
iskoláink vallástani óráiban a vallásoktatásban részesithessem.

Ha a róm. kath. egyház hasonlót kiván, azt készségesen 
igérem megtenni.

Ezen alázatos kérelmem után vagyok L .......... -on 188 . . . .
N. N.

ev. lelkész.

A l ............ i róm. katholikus plebánia-hivataltól.
Tekintetes Polgármester Úr!

Nagytiszteletű N. N. helybeli ágost. evang. lelkész úr panaszt 
emelt ellenem Tekintetes Polgármester úrnál, engemet, mint ve
gyes házasságból származott gyermekek vallási minőségét szabá
lyozó fennálló országos törvényeink állitólagos sértőjét bemutatván. 
Ezen panaszlevél folyó Május hó 4-én jutott a Tekintetes Pol
gármester Urhoz, és ugyanezen napon velem is közöltetett azon 
1039. számú hivatalos meghagyással, hogy nyilatkozzam reá.

Ezen meghagyás folytán van szerencsém jelzett panaszra 
teljes készséggel a következőkben nyilatkozni:

Nem való panaszkodónak azon állitása, melynélfogva néhai 
ágost. hitv. evang. K. D. és róm. kath. hitű Gr. A. vegyes házas
sági! szüléknek 1873. évi július 21-én született Dániel fia, n á 
lunk a szent  g y ó n á s r a  e l ő k é s z i t t e t e t t  és m e g g y ó n 
tatni  s z á n d é k o l t a t o t t  vo l na ,  sőt őt gondozó, élelmező s

—  71 —



72

neveltető protestáns nagyanyjának, protestáns nővére által nálam 
bejelentett ezen unokájának gyóntatásra vonatkozó óhaja ellenére 
magam jelentéin ki nyilvánosan az iskolában nevezett fitanoncznak, 
hogy ő az e l ső  szent  g y ó n á s  és á l d o z a t h o z  j á r u l n i  
nem fog.

Állitásom igaz voltát bizonyitja az, hogy nálunk itten áldozó
csütörtökön, vagyis Urunk mennybe menetelének ünnepén és ezt 
megelőző napon végezteték nagy ünnepélyességgel ezen nagyfon
tosságú ajtatosság, és igy folyó évben május hó 2-ik és 3-án, 
tehát május hó 4-ike, vagyis a panaszlevélnek Tekintetes Polgár- 
mester Urhoz lett beterjesztése és velem való közlése előtt végez
ték előkészitett iskolai növendékeink az I-ső szent gyónás és szent 
áldozás megható aj tatosságát, de K. D. az a j t a t o s k o d ó k  
k ö z ö t t  nem v o l t ,  nem g y ó n t  és nem á l d o z o t t ,  tehát kép
zeletének sugallata után indult a vádaskodó lelkész úr, ennek 
következtében tiltakozom az ilyen alaptalan ráfogások ellen.

Illő lett volna panaszkodóra nézve, ezen ajtatosság lefo
lyását bevárni, akkor meggyőződött volna, hogy panaszának nincs 
tárgya, és nem vádolt volna engemet alaptalanul törvényszegésnek 
szándékával, mint ezt most megsértésemmel tevé; és akkor meg 
lett volna kimélve Tekintetes Polgármester U r, meg lettem volna 
én is kimélve ezen ügygyeli kikerülhető bajlódástól, ő pedig a 
vallott kudarcztól.

Én az 1881-ik évi február hó másik felében tiltakozám előre 
róm. kath. M. V . és ágost. evang. Sz. R. vegyesházasságú szü
léknek katholikus egyházunkhoz tartozó figyermekének panaszkodó 
általi gyanított eltemetése ellen; nem nem is vettem igénybe az 
akkori Polgármester Ur előleges közbevetését, remélve és feltéve 
óhajtott lojalitást a törvényekre már akkor is hivatkozni szerető 
panaszkodó lelkész úr részéről, rútúl csalatkoztam, mert ezen 
temetést csakugyan mellőzésemmel, csakugyan az erre illetéktelen
lelkész úr végezte, mint ezt akkor a „L  .... és V  ....“ helybeli
lap jelenté, de a bekövetkezett, nem várt való ellenére is panaszt 
ezen helytelen és jogtalan eljárása ellen nem emeltem, megelé
gedvén azon tudattal, hogy a törvényekre csak hivatkozni sze
rető, de részéről meg nem tartó panaszkodótói lojalitást hiába 
vártam; és ezen szerénységem s elnézésem meghálálásául most 
valótlanságon alapuló panaszszal lép föl.

Megütköztem a panaszlevélben felemlitett 1848. törvény,
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abbeli nem tudom, tudatlanságból vagy ámitási vágyból származó, 
de mindenesetre ferde magyarázatán, mely törvényben szerinte 
az rendeltetnék, hogy a mely vegyesházasságban az apa evan
gélikus , az abból származott fiúk és leányok is evangélikusak 
legyenek.

Hiszen az 1848. t.-cz, 2. §-ában csak elvben mondatik ki a 
törvényesen bevett vallásfelekezetek egyenjogúsága és viszonos
sága, alkalmazását pedig az 1868. LIII. t.-czikben találja, mint 
ezt ennek következő bekezdése mutatja: „Addig, mig a vallásfe
lekezetek egyenjogúsága törvény útján általánosan szabályoztatnék, 
az 1848. év X X . t. a la p já n  a k e r e s z ty é n  v a l l á s f e l e k e 
z e tek  v i s z o n o s s á g á t  illetőleg rendeltetik, következik ezután 
az ismeretes 1—24. §.

Azért az 1868. év L III. t.-cz. életbeléptetése előtt kötött 
házasságokból származott gyermekek vallási neveltetésének, illetve 
vallásának minőségét nem az e tekintetben semmit sem rendelő 
1848. XX. t.-cz., hanem az 179°/1 26. t.-cz. 15. §-a rendeli el s 
szabályozza „eszerint pedig azon vegyesházasságban, melyben az 
apa k a t h o l i k u s ,  mind a két nemű gyermekek tartoznak a 
katholikns egyházhoz; és ha az apa protestáns ,  akkor a leány- 
gyermekek a katholikus anyának katholikus egyházához tartoznak, 
mig a fiúk csak lehetnek protestánsok (és nem kénytelenek azok 
lenni), de lehetnek katholikusok is , a mint ezt az apa életében 
kivánja, ha pedig apa elhalt volna, a mint életében kivánta, 
mely akarata abból kitűnik, hogy melyik t. i. katholikus vagy 
protestáns egyházban keresztel tette fígyermekeit? következőleg 
törvénybe ütköző (törvénytelen) követelés a z , hogy a vegyeshá
zasságban a protestáns apának mindkét nemű gyermekei protes
tánsok legyenek.

Az előadottak alapján kérem tiszteletteljesen a Tekintetes 
Polgármester Urat, miszerint panaszkodót az 1848. törvény ez 
ügybeni czélszerűtlen felfogására s czélszerűtlen idézésére az ilyen 
balmagyarázatból az 1868-iki LIII. t.-cz. életbeléptetése előtt 
kötött vegyesházasságokból származott s származó gyermekek 
vallási neveltetése s vallása minőségének meghatározásából ered
hető, sőt már eredt egyenetlenségi bonyodalmak, az illető felek 
között bevégzett s óhajtott nyugalom s béke megzavarása, s kel
lemetlenségek kikerülése végett figyelmeztetni méltóztassék.

Az 1868. XXXVIII. t.-cz. 45. és 57. §-a minden felekezetnek
c
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jogát és kötelességét világosan kiszabják, melyekhez a helybeli 
róm. kath. egyház elöljárósága tehetsége szerint lelkiismeretesen 
alkalmazkodni iparkodik, ezt várván az ágost. evang. egyházi 
lelkész úrtól is.

Ezek után kijelentve abbeli erős hitemet, hogy nyilatkozatom 
alapján méltóztatott a panasz helytelenségéről s alaptalanságáról 
eléggé meggyőződni. A velem közlöttek visszaszármazása mellett 
maradok

L ........  1883-ik évi május hó 7-én.
Tekintetes Polgármester Urnak alázatos szolgája

Sch. J.
(Vége következik.)

alesperes s plébánus.

Apróságok egy nagy pap életéből.
(Folytatás).

13.
K ic s in ysé g e k  is  je lle m z ik  az em bert.

Székács különösen szerette, ha figyelmes, előzékeny, szol
gálatra kész az ember. S a legkisebb szolgálatot se szokta jutal- 
mazatlanul hagyni.

Az evang. magyar inasgyerekek vallásoktatását az evang. 
magyar papi hivatalnak kellett vasárnaponként teljesiteni. Pap 
helyett teljesitette a káplán s ez tette zsebre a pap szivessé
géből az érte járt dijat is, mi nem megvetendő, mert 52 frt 
50 kr. volt.

A megyei evang. rabok gondozását is , mi főleg abból állott, 
hogy havonként egyszer a megyeház egyik termében prédikálni s 
sátoros ünnepek egyik napján úrvacsorát osztani kellett, a magyar 
papi hivatal volt hivatva teljesiteni. Pap helyett teljesitette a 
káplán s ennek engedte át a pap az érte járt dijat, évi 25 frtot is.

Sátoros ünnepeken pap és káplán együtt osztották az úrva
csorát , melylyel offertorium volt összekötve a pap javára. Aligha 
kapott Székács offertoriumot a nélkül, hogy a segédkező káplánt 
is ne részesitette volna belőle. S a mit kapott, mindenből adott, 
bankóból bankót, ezüstből ezüstöt, rézből rezet, sokszor marékkal.

Dohányt se kapott, se szivart valami finomabbat ajándékba, 
hogy abból ne részeltetett, se a Krisztkindl nem hozott a pap
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családjának, hogy a pap káplánjának, legutolsó szolgálójának is 
ne hozott volna valamit.

Szerette a figyelmes, előzékeny, szolgálatra kész szivessé
get, szives volt maga is. A legkisebb szolgálatot se hagyta 
jutalmazatlanul.

Kicsinységek is jellemzik az embert!

14.
H o g yan  kö zve ti te tt szegény és gazdag kö z t?

Egyiket tőle hallottam, másikat mások beszélték felőle.
Bécsen kellett keresztül utaznia. Az éjszaki pályaudvartól a 

délihez, hogy a vonatról le ne késsék, sietve kell vala jutnia. 
Értésére adta ezt a fiakkeresnek, ki hajtott azután sebesen. Jókor 
érkezett s jó hajtásért jól fizetett s felül rá meg is dicsérte a 
fiakkerest, mondván: „Gut  g e fa h r e n ! " Mire az hasonló rövid
séggel válaszolt: „Grut g e z a h l t ! "

Vendégül meg-megfordult előkelő úri házakban. Nem távo
zott a nélkül, hogy úri szokás szerint a cselédséget meg ne jutal
mazta volna. S jutalmazta nem paphoz, hanem azon úri házhoz 
mérten. Mit cselédjeiktől megtudván és egymásnak elbeszélvén az 
urak, ha szolgálatával éltek, mi egyszer-másszor szintén az úrias- 
sághoz tartozott, dijazták őt is busásan. Mert ki cselédem igy 
jutalmazza — gondolkodhattak , — azt én sem dijazhatom akárhogy!

Fizetett, hogy fizettessék; fizettette magát, hogy ő is fizet
hessen. S igy közvetitett szegény és gazdag közt!

15.
Sohase m ondanám  e l többé Székács p ré d ik á c z ió já t!

Külömben nem szokásom más tollával ékeskedni, mert nekem 
nehezebben esik másét betanulnom, mint magamét készitenem.

Node megtörtént, mint irám, hogy az újévi prédikácziót ő 
készitette s én mondottam el. Ez egyszer prédikáltam Székácsét s 
ekkor is megjártam.

Prédikáczió után jött a kúrátorok példányképe, Beliczay 
Imre mézeskalácsos, ki együtt öregedett a szolgálatban Székács
csal , jelentést teendő az ünnepek lefolytáról.

Székács sajnálkozására, hogy betegsége miatt nem szolgál, 
hatott, oly formán válaszolt a kúrátor: „Se baj, derék káplá
nunk ugyancsak jól töltötte be főtisztelendő úr helyét!“

c*
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S ez még semmi; de jön egy pesti ref. papnövendék, — ma 
már valószinűleg pap, — egyenesen azon kérelemmel, adnám át 
neki lemásolás végett újévi prédikáczióm, melyhez foghatót ő 
még nem hallott!

Oda adjam, mint enyémet, a másét vagy melegében leront
sam a hatást őszinte megvallásával az igaznak ? ?

Sohase mondanám el többé Székács prédikáczióját!

16.
S z ü le tik  az em b e r!

S hogy szónoknak Székács is született, azt én főleg kettőből 
vélem. Egyik, hogyha akart, tudott nagyszabású beszédet készi
teni; másik, hogy nem utolsó sorban volt mester a halotti beszé
dek készitésében.

Nekem ez utóbbi legnehezebb ma is. Nehézségét káplán ko
romban még elevenebben érezém. Mi természetesebb, mint az, 
hogy a tanitvány tanuljon a mestertől. Kérdeztem, kértem is 
tehát a mestert, tanitson meg halotti beszédet késziteni.

„Ha egy halottal állok szemben — mondotta, — jó tulajdon
ságait fürkészem s mit legjobbnak, legfőbbnek, legjellemzőbbnek 
találok, abból állítom fel a főtételt, mely alá alkalmilag egyéb 
jó tulajdonságait is sorozom stb. stb.“

Meghallgattam s úgy hittem akkor, hogy meg is értettem. 
Hanem azért máig se lett belőlem Székács.

Születik az ember ! De mortuis. . . .
(Folyt, következik.)

K ü l ö n f é l é k .
A) Feleletek.

A  218-ik számú kérdésre. Hogy az egyházmegyei köz
gyűléseket, és törvényszéki tárgyalásokat a templomban tartsák, 
az nem helyes, — a templom legyen csak Istenháza, a könyörgé
sek és hálaadások szentelt hajléka. De hogy a papok és tanitók 
ügyét teljesen nyilvánosan tárgyalják, az helyes, mint általában 
mindenben leghelyesebb a lehető legnagyobb nyilvánosság. E nyil
vánosság egyrészről már magában is büntetés a bűnösre, másrész
ről óvó rendszabály a még el nem bukottra. S ugyan mivé sűlyed- 
nének azok, kik még az ily nyilvánosság mellett is eltévelyednek
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és elbuknak. Hanem szükséges volna hozzá az, hogy a vádlottak 
ha valóban bűnt követtek el — épen azért, mert papok, illetőleg 
tanitók — a törvény teljes szigorával súlytassanak; ha pedig bűn- 
telenek, s csak roszlelkű vádlók által, hazug állitásokkal vádol- 
tatnak, akkor a vádlókra nehezedjék reájok az igazságszolgáltatás 
büntető keze, a miért bűntelen embert akartak erkölcsileg megölni.

Azt hiszem, a hamis vádaskodásnak szigorú büntetése, a hamis 
vádaskodásokat ha nem szüntetheti is meg egyszerre, minden esetre 
meggyériti.

Különben még a titkos törvényszéki tárgyalás mellett, ha 
a vádlott felmentetik, a köztudatban gyökeret ver az a hit, hogy 
az egész dolgot csak elsimitották.

A  218-ik számú kérdésre.  Mely szerint, helyes-e, hogy 
egyes szerencsétlen egyházi hivatalnok ügyét nyilvánosan, a tem
plomban, az egész gyülekezet s egyházmegyei közgyűlés jelenlé
tében tárgyalják? Nem lenne-e tapintatosabb az efféle ügyeket zárt 
ülésben elintézni? Ez a kérdés veleje.

Ritkán szoktam az igen tisztelt szerkesztőség ajtaja előtt 
alkalmatlankodni, — most annyivalinkább megragadom a felszóla
lásra kinálkozó alkalmat, mert a fölvetett kérdést oly fontosnak 
tartom, hogy helyes megfejtésétől és a hozzá való alkalmazkodás
tól sok jót várok.

Tudvalevő dolog, hogy különösen egyházmegyei gyűléseinken 
a szónokok egyáltalán nem szoktak válogatósak lenni szavaikban. 
Lehet, hogy az az oka, mert a szólásra kinálkozó alkalom egy 
évben csak egyszer adódik, siet kiki ez alkalmat fölhasználni és 
azután keresztül-kasul jár tárgyon, embereken. Hát mikor egy 
„skandalósus“ ügy kerül elő? Bizony sokszor a száj mosó vi z is 
elkelne. Nem jól van ez igy atyámfiai, férfiak! Avagy nem tud
játok-e, a mit az apostol az efézusbelieknek ajánl? „Ha az ember 
elfoglaltatik a sátántól valami bűnben , t i . . .  az olyan embert épit
sétek fel az a lázatosságnak  leikével. . .  “ (Eféz. 6. r. 18. v.)

De ez még hagyján! bár szeretem az alkalmat e czélra sen
kinek meg nem adni. Hanem ott vannak jólelkű hallgatóink, a 
gyülekezetek elöljárói. Most már, midőn ők kelletlen kedvvel szem- 
és fültanúi annak, hogy az egyiket mosdatják, a másiknak pedig 
nem elég a puszta viz, még durva szappant is alkalmaz, és tör
ténetesen mind a kettő pap, avagy levita, — mégis csak amondó 
lesz az én jószivű egyűgyű emberem, hogy most is csak úgy van,
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mint Jézus idejében: a sam ar itanus  különb, mint akár a pap 
vagy pedig a levita.  A közönséges nép, ha a tárgyakat vagy 
személyeket K a t h e g ó r iá k  szerint osztályozza, sok históriát nem 
csinál, hanem azt mondja: pap, pap. Igy történetesen, ha egy oly 
papot vezetnek elébe, kiről szemeláttára tépik le a köntöst (mely 
varrásnélküli), bizonyos, hogy ez lesz nála a mérték, melylyel 
megmér minden papot.

Az ominosus ügyek tehát nem közgyűlés elé valók, külö
nösen nem egyházmegyei gyűlések foruma elé. De hát, a mi be 
van adva, annak a sorrend folyamán elő kell fordulni! A kérdés 
feltevője azt javalja: z á r tg y ű lé s .  Én elfogadnám, ha nem tud
nám , hogy egyházmegyék-szerte : nyilvános gyűlés = zártgyűlés, 
vagy megforditva. Mert igaz ugyan, hogy mindenek h iv a t a l o s a k  
gyűléseinkre, de bizony még a v á la s z to t t a k  sem jelennek meg 
mind. Ez hát nem segitene a bajon. Azonban van ennek más útja, 
módja is. A vasi  f e l s ő - e g y h á z m e g y é b e n ,  hol 1868. és 1869-ben 
a gyűléseken jelen lenni szerencsém volt, de szinte úgy a győri  
e g y h á z m e g y é b e n  is van egy usus, még pedig kipróbált: a 
kényes (mert scandalosus dolgaink, hála Isten! nincsenek)ügyeket 
gyűlés előtt a lelkészlakon világi és egyházi férfiak letárgyalják 
és csak a száraz eredményt viszik a gyűlés elé minden debatte- 
viszketegséget mellőzve. Ezt az orvosságot ajánlom a fölvetett 
kérdés expedienséül, s ez egyszersmind ráadott feleletem.

Bognár Endre.
B) Kérdések.

219. Az „országos domesztika“ segély kiosztása 1884-re meg
történt a nélkül, hogy orbai egyházmegyében (Erdély) a segélye
zés folyóvá tételéről legkisebb tudomást vettünk volna. Hogy ez 
kinek a mulasztásából eshetett meg, most nem kutatjuk, hanem 
tájékozás végett a jövőre tisztelettel kérdem: van-e valahol valami 
utasitás kibocsátva arra nézve, hogy a kérvények és folyamodvá
nyok mely időre készitendők meg és küldendők be az illető forumhoz; 
illetőleg: melyik hónap hányadik napja erre a határidő? Orbai.

220. L. egyházközségbeli egy házaspár folytonosan növekedő 
békétlenségben élvén egymással, az egyetértés egy szerencsétlen 
alkalommal annyira megbomlott közte, hogy a haragra lobbant 
férj derekasan megsimogatta feleségét úgy, hogy ez súlyosan meg 
sérülve „visum repertum“-ot szerzett és férjét a szomszéd B. vá
rosban székelő járásbiróságnál bepanaszolta, a mely azután a férjet



79

három havi börtönre elmarasztalta és el is csukatta, a miért ez 
persze nem rózsás reményeket keltő visszatorlást igért állitólag 
kedves nejének. Ez viszont, féltvén e miatt életét a börtönből 
majdan kikerülendő férjétől, nyakra-főre válni akar. Eljön papjá
hoz , a ki arra figyelmezteti, hogy e dologban most, miután a 
férj le van tartóztatva, nem tehet semmit. Erre a nő ügyvédekhez 
fordul, a kik arra biztatják, hogy igenis, meg lehet a dolgot most 
is kezdeni, csak kérje fel a lelkész a járásbiróságot arra, hogy 
az kisértesse a rabot elébe a törvényes békitési kisérletek megté
tele czéljából. A lelkész, miután jogtudorok ezt lehetségesnek 
mondják, lehetségesnek tartja maga is; de ki akarván kerülni azt 
a roppant feltűnést és az illető pár egész tisztes rokonságára abból 
háramlandó botrányt, ha hogy a férj talán zsandárokkal hurczol- 
tatik ide-oda; legczélszerűbbnek és legkiméletesebbnek tartja, fel
kérni a szomszéd járásbirósági székhelyen működő lelkésztársát, 
legyen szives őt ez esetben helyettesiteni s ott helyben maga elé 
idézni a versengő párt; hogy pedig ezt jogosan tehesse, hivatalos 
felhatalmazványt és megkeresést állit ki helyettesitő paptársa szá
mára. Ez engedvén a kérelemnek, megkeresi a járásbiróságot a 
rab férj elővezettetése iránt, a mit azonban a biróság kereken 
megtagadott s a miért is az egész ügy félbeszakadt és minden 
további lépésnek abba kellett maradnia.

Ez a dolog tényállása.
Értesülvén már most erről bizalmas beszélgetés és eszme

csereváltás közben többen, különbözőleg nyilatkoztak a megtörtént 
eljárás felett. Egy jó hirnévnek örvendő esperes azt állitotta: hogy 
a versengőpár illetékes lelkészének nem volt jogában, hogy ő , 
mint egyszerű lelkész kérje fel collegáját ez ügyben helyettesi
tésre , hanem jelentést kellett volna tennie illetékes esperesének, 
ettől várandó a további eljárást.

Egy szinte oly hirneves ügyvéd pedig azt állitotta, hogy ez 
ügyben a törvény egyáltalában helyettesitést meg nem enged, 
miután bármely körülmények közt is mindég csak azon lelkész 
illetékes a békéltetési kisérletek megtételére és az erről szólló bi
zonyitvány kiállitására, a kinek községében élt az illető versengő
pár együtt lakása utolsó hat hetében.

Én megvallom, e vélemények egyikét sem értem; de miután 
csekély tapasztalatim és jogismeretimnél fogva nem merem egye
nesen helyteleneknek mondani, elébe terjesztem a tisztelt olvasó
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közönségnek s nyilatkozatra kérem fel a nt. lelkésztárs és tek. 
törvénytudó urakat. Nekem mind a két véleményre egy-egy meg
jegyzésem van. T. i. az elsőre nézve azt tartom: ha az egyszerű 
lelkésznek nem áll jogában ő általa végzendő ilyen functióra szükség 
esetén egyik collegáját felkérni; (különösen a hol a helyi és erkölcsi 
körülmények oly annyira kivánatosnak és czélszerűnek mutatják e 
helyettesitést, mint ezen esetben) akkor más, akár milyen helyet
tesitésre , habár csak egy prédikáczióra is nem kérheti fel és nem 
bocsáthatja az esperese tudta, beleegyezése nélkül senki fiát; ennek 
pedig a gyakorlat ellene mond; erről sem valamely egyházrend
tartásban, sem egyházjogtanban még nem olvastam semmit.

A másik nyilatkozatról pedig az a vélekedésem, hogy , habár 
egyrészt elvben helyesnek ismerem azt, hogy csak azon lelkész, 
kinek egyházközségében laktak vagy laknak az illető versengők , 
legjobban ismerhetvén őket valamint békétlenségük okait s körül
ményeit is, a siker legnagyobb reményével foghat is a békéltetési 
kisérletekhez, tehát csakis ő illetékes erre a törvényhatóság előtt; 
másrészt, miután a tapasztalat váltig mutatja azon szomorú tényt, 
hogy a hol elválásra erősen el vannak határozva az illetők, a 
lelkésznek, bár angyali szava is, csak pusztában kiáltó szó, eljá
rása s bizonyitványa is tehát csak üres forma marad; nem tudom 
belátni azt, hogy, ismétlem, a körülmények által előidézett szük
ség esetén, mint a fenntiben is , helyettesités miért nem volna 
megengedhető.

Kérdem már most: miként vélekednek mások másutt, ezen 
vagy hasonló alakban bár hol előfordulható esetről?

A ki nem tartja érdektelennek, szóljon hozzá szives útba
igazitás , vélemény tisztázás czéljából. Sch.


