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CIV. Zsoltár.
— Dallam: Kálmán Farkastól. —

1. Áldjad lelkem az Urat, az Istent,
Kit magasztal a föld , az ég is fent; 
Koronája dicsőség sugara,
Ékességet öltözött magára.

2. Mint palást, a világosság terül 
Tündökölve szent alakja körül;
Kiterjesztő a fényes kék eget,
Mint kárpitot, világ és nép felett.

3. Lakozik lent mélységes vizekben,
Vagy felhőkön, mint fogaton, lebben;
Zúgó szelek suhogó szárnyin já r ,
Messze czélját el is éri mindjár’ .

4. Jár előtte követéül szellő;
Tűz és villám parancsára el jő,
Ki a földet megállni örökre,
Fundálta sok láthatlan czölöpre.

5. Béboritá elsőben vizekkel,
Mint hullámos fényes öltözettel,
Hegyek felett a vizek átcsaptak,
L őn zajlása a tajtékos habnak;

a
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6. Parancsára mégis eloszlának,
S hallatára menydörgő szavának 
L őn a völgyek aláereszkedte;
Míg a hegyek felálltak reszketve.

7. Határt vete a sok nagy tengernek, 
Melyen azok áthágni nem mernek; 
Habjaikat a föld széle issza, 
Elborítni nem térnek már vissza.

8. Mely hegyekről rohan le oldalvást: 
Nagy folyammá tészi a kis forrást, 
És rendeli vadaknak italúl:
Általa a szomju őz felvidúl.

9. Forrás mellett faágakon laknak 
Ezrei a dalos madaraknak;
S daltól zendűl az erdők hűs tája,
S emberi szív felvidul reája.

10. Az Ő keze öntözi felhőbül,
S a hegyes táj gyümölcse megbővül; 
S barmok előtt az ő jóvoltából 
Friss szénával megtelik a jászol.

11. Ő általa terem fűvek ezre,
Hogy az ember találna írt sebre;
Ő vidít fel bús szivet jó borral,
Mit erőssé s tisztává kiforral.

12. Fényes leszen az Ő olajától 
Arcz és hajzat, melyet keze ápol.
Ő táplálja a testet kenyérrel 
És gyümölcscsel, melyet fákon érlel.

13. A Libánon hegyekre plántálva 
A sok czédrust esővel táplálja,
S áldott leszen az erdők vidéke,
Hol vad madár honol s égi béke.
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14. Az erdei vadakat megója:
Jegenyéken ott fészkel a gólya;
A  szirteket gyors lábú vad mássza;
Mély repedék a kis féreg háza.

15. Helyheztette a holdat az égre,
Hogy az időt elossza a végre;
S teremtette a napot, mely tudja: 
Lementének merre van az útja.

16. Setétséget szerez, hogy az éjjel 
A nappaltól választassék szélyel,
S az erdőkben rejtekező sok vad 
Elhagyhassa a homályos odvat.

17. Akkor ordít a kölyök oroszlán,
S prédára les, lappangva, orozván;
Az eledelt, ha leszált az estve,
A nagy, erős Istennél keresve.

18. De mihelyest újra virrad a nap, 
Rejtekükbe riadva szaladnak,
S békén a nép munkára kiballag 
És dolgozik, mig nem kél a csillag.

19. Mily nagyok Te dolgaid ó Isten !
Bétölt velök a föld az ég is fenn.
Mindent bölcsen helyére rendelvén,
Kedved telik e világ szép rendén.

20. A nagy, széles tengerben ott laknak 
Milliói a nagy s kis halaknak,
Gályák szelik biztosan haladva,
Mig czethalak játszanak alatta.

21. Tőled várnak ők mind eledelre,
Mint ideje el vagyon rendelve,
Mikor Te adsz nekik , akkor esznek 
Jóvoltából bőséges kezednek,

a*
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22. De mihelyt Te elfordítod orczád,
Vivják rögtön a halál zord harczát;
Kebelökben elfogy a lehellet,
És kiadják magokból a lelket.

23. Mig beléjök újabb lelket fújva,
Lehelletök megfrissited újra, —
És a kik már hitvány porrá lettek,
Visszaadod a földi életnek.

24. Legyen neki dicsőség örökre;
Nézzen le ránk, művén gyönyörködve;
Ő általa lett itt ember, állat:
Műve fölött elégedve állhat.

25. De ha tekint felhőkön keresztül:
Rémültében egész föld megrezdül,
S ujjával a hegyeket megütve,
Sziporkázva tör ki lángja füstje.

26. Énekelek az Úrnak mig élek —
Legyen neki kedves ez az ének!
Beszédemre hogyha fülét hajtja,
Szívem-lelkem örvendezik rajta.

27. Vesszen el mind szörnyűen a hitlen,
Hogy ne legyen többé bűnös itt lenn;
S áldjad lelkem az Urat, az Istent,
Kit magasztal a föld, az ég is fent!

Kolosy Elvira.

II. József házassági törvényei és rendeletei M agyaror
szá gb a n , m elyek kibocsáttattak 1786-b an , s m egerősit- 

tettek az 1 7 9 0 — 91. évi X X V I . törvényczikk által.
Mi második József, Isten kegyelméből Római választott csá

szár; Német-, Magyar-, Cseh-, Dalmát-, Horvát- és Tótországok
nak apostoli királya; Ausztria nagyherczege, Burgundnak, Lotha- 
ringiának herczege, Hetruriának nagyherczege, Erdélyországnak
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nagyfejedelme, Majlandnak, Mantuának , Pármának herczege stb. 
Habspurgi, Flandriai és Tiroli gróf stb.

Adjuk emlékezetül, hogy mi kegyelmesen meggondolván, 
mily fontosak a házassági szövetségek, és mily nagy befolyásuk 
van ezeknek nemcsak a családoknak, hanem a társadalom boldog
ságára is ; és azt is átlátván, hogy ezen ügyben eddig hozott 
rendeletek a feltett czél elérésére nem alkalmasak: kegyelmesen 
elvégeztük, hogy addig is , mig az országgyűlésen, az ország fő- 
rendeinek közmegegyezéséből , további rendeletek tétetnének, bizo
nyos szabályokat és törvényeket adjunk az iránt, mit kelljen a 
mi Hagyarországunkban s az ehhez tartozó tartományainkban, a 
házassági szövetségekről, azoknak törvényes, vagy törvénytelen 
voltáról, és a születendő gyermekeknek törvényes, vagy törvény
telen ágyból való származásukról is tartani, vagy itélni. A mi 
tehát az e l je g y z é s t ,  k é z fo g á s t , v a g y is  házassági i gére
tet i l le t i ,  mivel ezek sem a társadalomnak, sem a magánosok
nak semmi hasznára nincsenek , sőt ha figyelembe vesszük az ezek
ből származó erőltetett házasságokat, melyek mind a két félnek 
igen károsak! épen azért — valamint már, még az 1783. évben, 
a mi magyar királyi helytartó tanácsunk által, az ily kézfogást, 
eljegyzést, a mi Hagyarországunkban és az ehhez tartozó tarto
mányainkban , a szokott körlevelek által eltöröltük, úgy most is 
ezeket rendeljük:

1-ször. Hogy a kézadások, eljegyzések , vagyis az egybekelés 
iránt egymásnak tett fogadások , semminek se tartassanak, és úgy 
tekintessenek, mintha nem is lettek volna.

2-szor. Ha ennek ellenére megtétetnének is az efféle készü
letek és szerződések: de ezeknek se a házasságra kötelező erejük, 
se legkisebb törvényes következményük is ne legyen , bármikép 
és bármily szertartással tétettek is ezek.

3-szor. Hég a kézfogás vagy eljegyzés után történt testi 
egyesülés, és az abból származott terhesség is, nem kötelező a 
házasságra, mivel az ilyen egyesülést és terhességet csak úgy kell 
tekinteni, mintha minden kézadáson kivül esett volna valakivel.

4-szer. Az idegen országokban történt eljegyzéseknek, és há
zasság fejében tett igéreteknek, a mi tartományainkban semmi 
ereje nem leend.

5-ször. Hinden házassági szerződést ezután igy kell fogal
mazni: Hiután ez s ez a férfi, ezzel s ezzel a hajadonnal (özvegy
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gyel) házassági életre kiván lépni, e következendő feltételekben 
egyeztek meg egymás között, mely feltételek az összeesküvés után 
lesznek érvényesek.

A mi pedig magát a házasságot illeti:
1. §. Mivel a házasságot úgy kell tekinteni, mint polgári 

szövetséget: tehát miután azok a jogok s kötelességek, melyek 
ebből a szövetségből folynak, minden erejüket és érvényüket egye
dül csak ezen rendeletünktől fogják venni; és e szerint a házas
ságból származó pereknek elintézése is a mi polgári törvényszékein
ket illeti.

2. §. Mindenkinek szabad házassági szövetségre lépni, vala
kit mi e következendő rendeletünk által, attól el nem tiltunk u. m.:

3. §. Először. Házassági szövetségre nem léphetnek a kis
korúak , hacsak előre édes apjuknak, vagy ha ez már meghalt, 
apjukról való öreg apjuknak beleegyezését meg nem nyerik.

4. §. Ha pedig az édes apa, vagy az öreg apa a beleegye
zést megtagadná, és a gyermekek ismételten is , hiába kérnék azt: 
ekkor kegyelmesen megengedjük, hogy ezek, vagy az a fél a kinek 
a házasság elleneztetik, vagy annak apja, avagy gyámja is, az 
illető világi törvényszékhez folyamodhassanak.

5. §. Ha a törvényszék az édes apát , vagy az öreg apát 
meghallgatván , elfogadhatóknak találja az okokat, melyeknél fogva 
a házasságot a maga gyermekének ellenezi: tehát a körülmények
hez képest vesse meg az is a kérést. Ha pedig az atyák elfogad
ható okokat nem adhatnak: kisérletet kell tenni, ha azokat szép 
módjával meg lehetne nyerni, vagy időt is lehet nekik adni, hogy 
a dolgot jól megfontolván, az engedélyadásra rávétethessenek. Ha 
ennek sem lenne semmi haszna sem, a törvényszék adja ki köte
lessége szerint a maga beleegyezését, és az ily körülmények között 
kötött házasság nemcsak törvényes lesz, hanem még a születendő 
gyermekek jogainak sem árthat.

6. §. Ellenben, ha kiskorúak édes apjuknak, vagy öreg apjuk
nak beleegyezése nélkül, vagy azoknak határozott tilalma ellenére, 
ha a törvényszék beleegyezését sem kérték, vagy ha kérték is , 
azt meg nem nyerték — megházasodnak: az ily házasság, mivel 
abba senki bele nem egyezett,  teljesen érvénytelen, vagyis tör
vénytelen .

7. §. Azon esetben, midőn az édes apa, vagy az öreg atya 
él ugyan, de azokat a törvényszék, vagy azért, mivel gyerme
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keik gondviseléséről önkényt lemondottak , vagy más helyes okok
ból , a gyámság alól felmentette, következőleg más gyámot ren
delt : a gyermekek apjuk, vagy öreg apjuk beleegyezésén kivül, 
a gyám beleegyezését is ki kell kérniük. Ha ezek különbözők: az 
ügyet a törvényszék dönti el.

8. §. Másodszor. Ha az édes apa, vagy az öreg apa már meg
haltak : a kiskorú gyermekek csak azoknak beleegyezésével lép
hetnek házasságra, a kiknek gondviselésére bizattak. Ezen esetben 
azonban, csupán a gyám beleegyezése nem elegendő, hanem a tör
vényszék helybehagyását is ki kell kérni.

9. §. Ha pedig a gyám sem a maga beleegyezését kiadni, 
sem az illetékes törvényszéket ezen ügyben megkeresni nem akarná: 
megengedtetik a kiskorú gyermeknek, vagy annak nevében akár
kinek , hogy a 4. §-ban emlitett eljárás szerint a törvényszékhez 
folyamodhassék, s az a gyámot meghallgatván, belátása szerint 
intézkedik.

10. §. Harmadszor. Ha valamely keresztyén alattvalónk, 
valaki mással, tehát nem keresztyénnel házasodna össze: az ily 
házasságot törvénytelennek és semmisnek itéljük.

11. §. Negyedszer. A férfi az asszony nyal, vagy az asszony 
a férfiúval házassági esküvel már össze levén köttetve: addig mig 
ez a házasság tart, második házasságra egyik sem léphet, s ha 
ez megtörténne, az ilyen házasságot semmisnek kell tartani.

12. §. Tehát ha oly egyén akar újabb házasságra lépni, a 
ki már házasságban volt valakivel, mindaddig, mig előbbi házas
társának halálát törvényesen be nem bizonyit ja , új házasságot 
nem köthet.

13. §. Ötödször. A vér szerint való rokonok közötti házas
ságot a következő módon tiltjuk: az egyenesen alájövő vonalban — 
melyben egyik a másikat nemzi — a végetlenig, tilalmas a házas
ság; a mellék vonalban pedig a testvérek között, s a testvérek 
gyermekei, vagy első unokák között.

14. §. Ezen összeházasodásra való tilalmat a mellékvonalban 
minden különbség nélkül kell érteni, nemcsak azokról a gyerme
kekről, a kik mindketten ugyanazon egy apától és anyától szár
maztak , hanem azokról is , a kik akár apjukról, akár anyjukról 
egyek, és ez nemcsak a törvényes és tiszta, hanem még a tör
vénytelen, tisztátalan ágyból származott, vér szerinti rokonokra 
is tartozik.



15. §. Hatodszor. A sógorságban is tilalmas a házasság a 
legközelebbi sógorokra nézve; hanem ezt a tilalmat csak a 13., 14. 
§-ban emlitett egyénekre kell alkalmazni, t. i. tilalmas a férfiúnak 
meghalt felesége testvéreit elvenni, s az asszonynak is meghalt 
férje testvéreihez menni. Ez a sógorság pedig — a polgári szövet
séget tekintve — csak törvényes házasságból származik, nem pedig 
a törvénytelen összefeküvésből; és igy az összefekvés nem képez 
oly sógorságot, mely az emlitett rokonokat az egybekelésben aka
dályozhatná.

16. §. Ha azonban oly alapos okok adnák magukat elő, melyek 
a vér szerint levő rokonok vagy sógorok, közt kötendő házasságot 
szükségessé tennék: akkor jelentsék meg minékünk mindig ezt a 
dolgot, és csak a mi kegyelmes engedelmünk után lehet ez ügy
ben az egyházi hatósághoz folyamodni. Azok a rokonok és sógo
rok ellenben, a kiket mi itt az egybekeléstől el nem tiltunk ugyan, 
de mégis a távolabb való rokonság- vagy sógorságon fennakadnak, 
és lelkükben nyughatatlankodnak, — jelenthetik magukat saját 
püspökeiknél.

17. §. Hetedszer. A ki valamely asszonyt erőszakosan elrabol: 
azzal házasságra nem léphet; ha azonban az asszony az őt elrabo- 
lónak hatalma alól kiszabadulván, a házasságba beleegyezik: az 
ily egybekelést nem kell többé ellenezni.

18. §. Nyolczadszor. Azokat is eltiltjuk — hasonlókép — az 
egybekeléstől, a kik egymással nősparáznaságban éltek, ha a 
nősparáznaság az egybekelés előtt ellenük bebizonyittatott.

19. §. Kilenczedszer. Azokat is eltiltjuk az egybekeléstől, 
a kik egyik vagy másik félnek házastársát — a ki a köztük szán
dékolt házasságot talán ellenezte — megölték; akár maguk , akár 
más által vitték véghez a gyilkosságot, akár megegyező akarat
tal , akár pedig csak az egyik cselekedte is azt, a másik tudta 
és akaratja nélkül.

20. §. Tizedszer. A katonák saját ezredeik, századaik, vagy 
más felsőbbségtiknek irásba kiadott engedélye nélkül meg nem 
házasodhatnak, és ha ezen rendeletünk ellenére megházasodnának, 
nemcsak házasságuk törvénytelen és semmis, hanem ezenkivül mind 
maguk az egybekeltek, mind pedig a plébánus, lelkész vagy orosz 
pap, a ki t. i. ezeket törvényes engedély nélkül összeeskette, a 
körülményekhez képest büntettetnek meg.

21. §. A mi a római kath. egyházban a papoknak, szerze
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teseknek és azoknak, a kik magukat szűzességre kötelezték, meg 
nem nősülhetésüket illeti: erre vonatkozólag, jelen rendeletünkkel, 
semmit sem kivánunk változtatni.

22. §. A  házassági szövetség úgy megy végre, ha a férfi és 
nő megegyeznek abban, hogy ők elválhatlanul egyesülnek azon 
czélból, hogy gyermekeket nemzenek, és ezen állapottal együtt 
járó jogokkal éljenek.

23. §. A házasságbani költsönös beleegyezést megérthető 
szóval és nyilvánosan kell kijelenteni magoknak az egybekelő 
feleknek, azonban kegyelmesen megengedjük, hogy meghatalma
zottak által is lehessen kötni házasságot, de az ilyen házasság 
csak akkor lesz törvényes, ha a meghatalmazott, egy megneve. 
zett vagy meghatározott személyhez küldetik , s a meghatalmazás 
azon idő előtt, melyben a meghatalmazott a házasságot megkö
tötte, meg nem másittatik.

24. §. A mi a házasságbani költsönös megegyezést akadá
lyozza : ugyanaz annak törvényességét is elrontja. Épen azért, 
azok, a kiknek eszök nincs (az őrültek), törvényes házasságot nem 
köthetnek, ha csak elméjük meg nem tisztul, vagy oly idejük 
nincs, melyben a házassági állapotok jogait és kötelességeit meg
érthetik. Azonban a süketeket és némákat, a kik beleegyezésüket 
bizonyos jelek által ki tudják jelenteni: a házasságtól nem kell 
eltiltani.

25. §. Akkor is haszontalan és érvénytelen a házasság, ha 
az ember azon személyben megcsalatott, a kivel a házasság köt
tetett. Azonban a mellékes dolgokban, vagy a személy külső 
milyenségén esett hiba, nem rontja el a házasságot, ha csak az 
a külső milyenség természeti változást nem okozott a személyben; 
és ha az egyik fé l, ettől a milyenségtől föltételezte volna a meg
egyezést; a másik pedig azt hamisan állitotta volna.

26. §. A házasságnak érvénytelenségét azon esetre is kiter
jesztjük, ha a nő, az egybekelés ideje előtt más valakitől terhes 
volna, s ez a körülmény az ő leendő férje előtt ismeretlen lett 
volna; ha azt a férj, mihelyt a terhességről meggyőződött, az ille
tékes helyen bejelentette, s egyszersmind bebizonyitotta, hogy ő 
azt azelőtt nem tudta.

27. §. A házasság bölcs czéljával ellenkezik az is , ha a 
költsönös megegyezés félelemből és erőszakkal csikartatott k i , és 
ha az erőszak azért tétetett, hogy általa a beleegyezést kierő
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szakolják, és ha az erőszak e mellett még olyan is volt, hogy a 
ki magát menti, annak ellene nem állhatott.

28. §. A tévedésből, vagy félelemből kötött házasság felbon
tását csak annak van joga kérni és sürgetni, a ki tévútra vezette
tett , vagy erőszakkal kényszerittetett, és nem a másik félnek, a ki 
sem nem tévedt, sem nem kényszerittetett. De a tévútra vezetett 
és kényszeritett felet sem kell meghallgatni, ha az a tévedést 
megtudván, vagy a félelem megszünvén, saját beleegyezését, vagy 
nyilvánosan, vagy az önkénytes együttlakással megujította.

29. §. Kegyelmesen jelentjük mindazáltal, hogy a házassági 
szövetségre nem tartjuk elegendőnek a szóval mondott beleegyezést, 
hanem annak valóságára és törvényességére mulhatlanul szüksé
gesnek rendeljük , hogy a házasságban lett kölcsönös megegyezés, 
azon egyházak plebánusa, lelkésze, vagy orosz papja előtt nyil- 
vánittassék ki, a hol a házasulandók laknak, két tanú jelenlétében. 
Azt azonban a plebánusoknak, lelkészeknek és orosz papoknak meg
engedjük, hogy házassági szövetségek kötése alkalmával, maguk 
helyett mást nevezhessenek ki, a ki az ő nevükben jelen legyen.

30. §. Ha a vőlegény és menyasszony más-más egyházhoz 
tartoznak, ilyenkor elég, akár a vőlegény, akár a menyasszony 
plebánusa, lelkésze, vagy orosz papja előtt jelenteni ki a házas
ságban levő megegyezést.

31. §. Minden házasságot ki kell hirdetni, mielőtt az meg
köttetnék, az eljegyzettek egyházában, valamely vasár- vagy 
ünnepnapon predikáczió után, vagy egyébbkor is , mikor számosán 
gyűl össze a nép; mely hirdetés alkalmával, mind a vőlegény) 
mind a menyasszony vezeték- és keresztnevét, születése helyét és 
állapotát, világosan ki kell jelenteni; és ezt a kihirdetést, még 
azután két vasár- vagy innepnapon meg kell újitani, hogy min
denki, a ki a kihirdetett házasság ellen valami akadályt tudna, 
annak feljelentésére elegendő ideje lehessen.

32. §. Ha a jegyesek különböző egyházba valók: a három
szori kihirdetést mind a két fél egyházában teljesiteni kell; sőt) 
ha valamelyik fél az ő akkori egyházában még hat hetet el nem 
töltött volna, a hirdetést azon egyházban is eszközölni kell, a 
melybe az ily fél azelőtt tartózkodott.

33. §. A  rendkivüli és fontosabb esetekben azonban, vagy 
ha a késedelem kárt okozna, kegyelmesen megengedjük, hogy a 
felek a háromszori hirdetés alóli felmentvényért folyamodjanak a
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külső világi törvényszék előtt; melynek most hatalmat adunk 
arra, hogy az ily esetekben a kért engedélyt kiadhassa, úgy 
azonban, — a mennyire lehetséges — hogy a hirdetés legalább 
egyszer végbe menjen. A hirdetés alóli felmentvényről bizonyit
vány adassék az engedelmet nyert feleknek, hogy azok magukat 
ezen bizonyitványnyal a rendes plebánus, lelkész , vagy orosz pap 
előtt igazolhassák; mely végbe menvén, ha csak önkényt és ma
guktól egyházi engedélyt nem akarnának kérni a felek, — de arra 
semmikép sem kényszerithetők, — mert a plebánusnak, lelkész
nek vagy orosz papnak, az előirt szertartás szerint meg kell 
őket esketni.

Az ily engedélyadhatási jogot, ott a hol királyi helytartó
tanácsunk van, annak; másutt pedig az illető vármegyéknek, 
vagy kerületi tisztviselőknek adjuk kegyelmesen, minden engedély- 
adáskor azonban, a házasulni kivánó feleknek, az előtt a külső 
törvényszék előtt, a melyik az engedélyt adja, meg kell arról 
esküdni, hogy ők semmi olyan akadályt nem tudnak egymás kö
zött, a mi ezen rendeletiinkben kitétetett. Ezen törvényszékek 
pedig, a házassági titkos akadályoknak vizsgálásába soha se avat
kozzanak , mert ez egyedül a püspököket illeti.

34. §. Minden esetben, valahányszor a kihirdetés nem egy, 
hanem több egyházban megy végbe: köteles az a plebánus, lel
kész, vagy orosz pap, a ki előtt a házasság megköttetik, bizo- 
nyitványt kérni arról, hogy a másik egyházban is megtörtént a 
kihirdetés. Kihirdetés nélkül pedig egy plebánus, lelkész, vagy 
orosz pap is senkit összeesketni ne merészeljen szigorú büntetés 
terhe alatt, csakis azon esetben, ha a külső törvényszéktől nyert 
engedélyt, vagy ha katona , a hadparancsnokságtól, vagy száza
dától, vagy más felsőségtől nyert szabadságát irásban nem mutatja. 
A miért, a háromszori kihirdetés, vagy annak elengedése, vagy 
az emlitett szabadságlevél nélkül kötött házasság egyáltalában 
érvénytelen és semmis.

35. §. Minden plebánus, lelkész, vagy orosz pap, köteles a 
saját egyházában kötött házasságokat, saját kezével egy erre a 
czélra tartandó könyvbe, vagyis Házassági Anyakönyvbe beirni, 
világosan beirván az egybekelteknek és a jelenlevő tanúknak neveit, 
megnevezvén a helyet is, a hol a házasság megköttetett, azt is 
bejegyezvén, ő előtte esküdtek-e meg, vagy más előtt, ki őt he
lyettesitette? és ki volt az? hogy igy, az ily házasságról vagy
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annak idejéről támadt minden kételkedés egyszerre és tökéletesen 
eligazittathassék.

36. §. A titkos, vagy úgynevezett lelkiismeretbeli házassá
gokat egyáltalában eltöröljük, és ezután senki magát a kihirdetés 
s más efféle közönségesen meghatározott szabályok alól ki nem 
vonhatja; és az ily titkos házasság, mindazokat a szerződésből 
folyó kötelességeket maga után vonja, melyeknek a más házas
ságok alá vannak vetve.

37. §. A mi örökös tartományainknak kiskorú lakosai, és 
a mi szolgálatunkban levő katonák külső országokban is, ezen 
tartományokra nézve érvényes házasságot nem köthetnek, hacsak 
ezen törvény rendelete szerint, a kiskorúak édes attyuknak, öreg 
attyuknak, gyámjuknak, vagy azon törvényszéknek, melynek 
felügyelete alatt van a gyámság, beleegyezését meg nem nyerik; 
a katonák pedig a parancsnokságnak, századjuknak, vagy más 
felsőbbjeiknek engedélyét.

38. §. Ha a fentebb, a 10. 11. 13. 15. 17. 18. 19. 21. §§-okban 
emlitett akadályok forognak fenn, a mi alattvalóink még az idegen 
országokban sem léphetnek olyan házasságra', hogy az a mi or
szágunkban érvényes legyen.

39. §. A kihirdetésnek, vagy arra vonatkozólag ezen ren
delet szerint megkivántató felmentvénynek nem léte, valamely 
alattvalónknak , a külső országokban kötött házasságát csak akkor 
semmisiti meg, ha abban a tartományban is , a hol köttetett a 
házasság, szükségesek a kihirdetések, vagyha a mi alattvalóink, 
az ott szokásban levő törvények szerint felmutatandó felmentvényt 
nem nyerték volna meg.

40. §. Az egybekelés módjára nézve a mi alattvalóink, a 
kik külföldön lépnek házasságra, ehhez a rendelethez nincsenek 
szoritva, mert elegendő, ha e részben azon tartománynak törvé
nyeit tartják meg, a hol történik az egybekelés.

41. §. Az a házassági szövetség, mely a fentebb meghatá
rozott mód szerint megy végbe, felbonthatatlan lesz, és mind
addig , valameddig a házastársak mindketten élnek, ezt a házas
ságot semmi szin alatt nem lehet felbontani.

42. §. Mindazáltal, ha megtörténnék, hogy valamelyik fél a 
házasság legfőbb kötelességét, a testi egyesülést az ő tehetetlen
sége miatt véghez nem vihetné: ekkor a megsértett félnek joga



209

lesz a külső polgári törvényszék előtt, a házasságnak megsemmi
sitését kérelmezni.

43. §. Ilyenkor a törvényszék, magának a bevádoltnak, 
tehetetlensége felől való vallástételén soha meg ne nyugodjék, 
hanem igaz-e vagy nem az állitott tehetetlenség, a személyek 
külömbsége szerint mindig vagy szakértő orvosok és sebészek, 
vagy bábák által vizsgáltassa meg. Igy kell gondolkodni egyéb 
esetekről is, mikor valaki bármely más — ezen rendeletben meg
nevezett — okból kéri is a házassági elválást, és soha ezt az 
okot, ha mindjárt ketten állitanák is, igaznak nem kell tartani, 
hacsak előre illően meg nem vizsgáltatik, és elfogadható okokkal 
be nem bizonyittatik. Sőt kitűnvén az, hogy nincs igazság abban, 
a mit a felek megegyező szájjal vallottak, még ezen kivül meg 
is kell azokat büntetni.

44. §. Ha a vizsgálat befejeztetett, s bizonyos jelei tapasz
taltainak az örökös tehetetlenségnek, akár általában, akár csak 
az egyik félre nézve: a házasságot érvénytelennek kell nyilvá
nitani és fel kell bontani. Ha pedig a külső jelekből világosan 
nem lehetne bizonyitani, hogy a tehetetlenség csak ideig való-e, 
vagy örökös ? akkor a házasokat még három évig együtt lakásra 
kell birni; s ha ez az idő is el telt és mégis tart a tehetetlenség, 
el kell őket egymástól választani.

45. §. Ha pedig az tűnik ki, hogy a tehetetlenség csak 
ideig való, és alkalmas gyógyszerek által el lehet háritani: ily 
esetben a kérést meg kell tagadni. Hasonlókép, akkor sem lehet 
a házasságot felbontani, ha kitűnik, hogy a tehetetlenség egybe
keléskor még nem volt meg, hanem később a házasság ideje alatt 
valami betegség, vagy más történet által származott.

46. §. Ha a házasságnak érvényessége kétségbe hozatnék, 
azonban úgy találtatik, hogy érvényes a házasság: ezen esetben 
a házastársakat, ha talán maguktól külön váltak volna, az 
együttlakásra kell szoritani. Ha ellenben érvénytelennek itéltetik 
a házasság, törvényszékeink arra vigyázzanak, hogy azok, a kik 
azelőtt mint házasok együtt laktak, együtt ne lakjanak, és 
minden gyanús társalgást köztük megakadályozzanak.

47. §. Ha a házasság valamely akadály miatt érvénytelen 
lenne, és azt maguk a felek nem tudnák: az ily akadályt, a 
mennyire lehet, mindenkor titkon kell elháritani. Az oly esetekben 
pedig, a hol a felek jól tudták a köztük fenforgó akadályt, de
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azért mégis egybekeltek, nemcsak érvénytelen lesz a házasság, 
hanem ezen felül a felek állapotuk és vagyonukhoz képest, három 
esztendei börtönnel, erős munkával, vagy más hasonló büntetéssel 
is büntetendők.

48. §. Mihelyt valamely házasság érvénytelennek itéltetik: 
az ily házastársak között azonnal megszűnnek a házassági szö
vetségből folyó minden jogok és kötelességek. A gyermekek azon 
ban — ha vannak — mindig az atya hatalma alatt maradjanak, 
és mindjárt ekkor illendően meg kell határozni, a mit azoknak 
tartására, felnevelésére, mindegyik fél jószágából ki kell szakí
tani , úgy erre, mint a hozománynak letartóztatására, s az ily 
helytelen házasságból származott károkra nézve, vagy más ezekből 
folyó keresetekre, úgy végezzenek a törvényszékek, a mint leg
igazságosabb.

49. §. Jóllehet a 41. §. értelme szerint a házastársak között 
egyszer megkötött házasság egész életre kihat: mindazáltal még
sem az a mi kegyelmes itéletünk, hogy azok akkor is szorittas- 
sanak a házassági szövetségből folyó kötelességek teljesitésére, 
midőn az ő együttlakásukban nagy és fontos nehézségek vannak. 
Az ilyen esetekben kegyelmesen végezzük, hogy az itt következő 
szabályok szigorúan megtartassanak.

50. §. Ha az egyik házastárs a másikkal kegyetlenül bánnék, 
vagy félni lehetne, hogy egyik, a másikra, valami gonoszságra, 
vagy rontására vetemednék: a megsértett félnek joga van az 
ismeretes törvényes úton segélyt és bátorságot keresni; mindazáltal 
az ágytól és asztaltóli elválást máskép nem kell megengedni, 
hacsak a külön lakásba mindketten bele nem egyeznek, és ezen 
kivül előre még abban is meg nem egyeztek, hogy mindegyik 
fél mennyit tart meg, vagy visz el a vagyonból, a nélkül, hogy 
ez ügyben törvényes vizsgálatra, vagy itéletre szükség lenne. 
Melyből önkényt következik , hogy nem lehet olyan eset, a melyben 
a biró az ily elválasztás meghatározásába beleavatkozhatnék.

51. §. Az emlitett körülménybe mindkét házastárs bele
egyezvén, mielőtt még külön válnának, saját felsőbbségeik, vagy 
törvényszékeik előtt személyesen meg kell jelenniök a nélkül, 
hogy megállapodásukról számolni tartoznának, csupán azt kell 
kijelenteniük, hogy a külön lakásba mindketten önkényt bele
egyeztek, és a mit egymásnak kölcsönösen igértek, azzal meg
elégednek. Azonban, hogy az ily külön lakások gyakran elő ne
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forduljanak , a felsőbbség, vagy a. törvényszék az ily házastár
sakat különben meg ne hallgassa, hacsak a plébánustól, lelkésztől, 
vagy orosz paptól bizonyitványt nem visznek.

52. §. E végből mindkét fél, mielőtt magát az elválasztásra 
nézve, a felsőség, vagy törvényszék előtt jelentené, saját plébá- 
nusát, lelkészét, vagy orosz papját személyesen szóllitsa fel, a 
ki az ily visszás házasokat lehetőleg igyekezzék kibékiteni, intvén 
őket lelkiismeretükre, esküjükre; s ha ennek semmi haszna nem 
lenne, — csakis ilyenkor és nem máskor, — adjon azoknak bizo
nyitványt arról, hogy ebbeli kötelességének eleget tett, a melyben 
vagy helyesli maga is a különválást, vagy azt bizonyitja , hogy sem
mikép sem birhatta a feleket arra, hogy az elválásról lemondjanak.

53. §. Elválván igy egymástól a felek, bármikor szabad 
nekik egymással ismét egybekelni, csak szóval jelentsék magukat a 
felsőségnél, vagy törvényszéknél, és az előbb kötött házasság teljesen 
érvényes lesz. A született gyermekekre nézve pedig a 48. §. irányadó.

54. §. Minden különbség nélkül egyáltalában minden alatt
valónk köteles ezen rendeletet megtartani; mindazáltal azokat, 
a kik nem katholikusok, a következők teljesitése alól felmentjük:

55. §. Először: Megengedjük , hogy ha az egyik házastárs 
a másik élete után leselkedett, vagy nős paráznaságba esett: a 
sértett fél a házasság tökéletes felbontását kérhesse, s ha az 
bebizonyodott, a biró azt véglegesen fel is bonthatja.

56. §. Másodszor. Hasonló joga van azon házastársnak is, 
a ki a másiktól hitetlenül elhagyatott. Ily esetben azonban az 
eltávozott házastársat a törvényes eljárás szerint 3-szor meg kell 
idézni, hogy távozását igazolhassa, és az elhagyatott házastársat 
nem szabad előbb annak keresete alól felszabadítani, hacsak az 
eltávozott a kitűzött határidő alatt magát nem igazolta.

57. §. Harmadszor. A  házasság felbontását akkor is meg
engedjük, ha a házastársak közt halálos gyűlölség, engesztel
hetetlen ellenszenv támadt volna, és mindegyik fél kivánja az 
elválást. Ily esetben azonban sohasem engedjük meg, hogy a 
törvényszék egyszerre elválassza őket, hanem elsőben válasszák 
el őket asztaltól és ágytól, és ezt, a mint a körülmény hozza 
magával, többször is megújitsák.

58. §. Ha végre minden kisérlet hijába való és haszontalan 
lenne, és semmi remény sem volna a felől, hogy a viszálkodó 
házastársakat valaha össze lehetne békélteteni: ekkor megkezdheti
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ugyan a törvényszék a végleges elválasztást, de csakis akkor, 
ha mind a két fél még most is kéri és akarja, úgy , hogy ez 
által az ily házasságból született gyermekeknek legcsekélyebb 
káruk se származzék.

59. §. Minden házassági elváláskor meg kell egyszersmind 
állapitani a felek követeléseit is. Nevezetesen: egy házassági el
válást sem kell addig befejezni, mig a már születhetett gyerme
keknek nevelése, s ápolásukróli gondoskodás, vagy maguknak a 
feleknek a törvényszék előtti kölcsönös megállapodásuk, vagy a 
törvényszéknek itélete, végzése által azt elintézni nem lehet; és 
egy plébánus, lelkész, vagy orosz pap se merészelje az ily el vá
lasztottat — kinek az első házasságból gyermekei vannak — 
hivatalvesztés terhe alatt, mindaddig más valakivel megesketni, 
mig a gyermekek részének kiadásáról és elintézéséről szóló bizo
nyitványt fel nem mutatja.

60. §. Megtörténvén az elválás, mindegyik házastársnak 
szabadságában áll újra házasságra lépni. Mindazáltal azon ese
tekben , mikor egyik házastárs vétke adott okot a másiknak az 
elválásra: a vétkes félnek sohasem szabad azzal lépni házasságra, 
a kire a törvényszék előtt bizonyult, hogy annak a vétkeiben 
részes volt.

61. §. A  nő elválván férjétől, ha másodszor is házasságra 
akar lépni, mindig meg kell várni a rendes időt, hogy ha netalán 
az első házasságból teherbe esett volna, a születendő gyermekre 
nézve, semmi tévedés vagy kétség ne legyen.

62. §. Ha az elvált házastársak idővel — változván érzel
meik — ismét egymáshoz akarnának térni: ez különben nem tör
ténhetik , hacsak ezen összekeléskor mindazokat véghez nem 
viszik, melyek minden első házasságra megkivántatnak.

Ez a mi kegyes értelmünk és akaratunk, melyet ezután a házas
sági szövetségek elintézésében szigorúan megtartani parancsoljuk.

Kelt a mi főherczegi városunkban Bécsben, Ausztriának fővá
rosában Márczius hó hatodik napján, ezerhétszáznyolczvanhatodik 
évben , a mi római országunknak huszonnegyedik, Magyar-, Cseh- 
s egyéb országainkban uralkodásunk hatodik évében.

József m. k. gróf Pállfy Károly m. k.
Nagy József m. k.

K özli: Thuri Etele,
f. -csurgói h. lelkész.
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Bizodalmunk az Istenben legyen.
— Közönséges. —

V. Móz. X X X II: 39. „Én ölök és elevenitek; én sebesitek és gyó
gyitok , és senki nincsen, a ki az én kezemből 
kiszabadithasson“ .

Mózes az ó-testamentom legkimagaslóbb alakja, Iz- 
ráelnek a bujdosásban vezérlő lelke —  ott van az i g é re t -  
f ö l d j é n e k  határszélén. Közel van ahhoz, amiért egész 
életén át küzdött, de közel van sírjához is. Az élet mécse 
kialvó félben volt már nála. Lelke lángja, tömjéne java 
elégett azon a két oltáron, mely őt a gyönge embert 
erőssé, a nehézbeszédüt ékesszólóvá tette. —  E két oltár 
volt: Isten és népe iránti szeretete!

Isten és Izráel!
E két eszme vezette egész életén keresztül! Ez lel

kesitette szabaditói nehéz munkájában, tette hőssé az egyp- 
tomi királylyal szemben. Ez a két csillag volt, mely magá
nos órájában lelkét beragyogta és bátoritotta, ha a zajgó 
tömeg, a csüggedő Izráel visszavágyott a bujdosás kinjai 
közűl — mely az igéret földjében végződött — az egyptomi 
tálakhoz, melyek mellől rabszolga korbács űzte el őket a 
munkára. Ez a két csillag volt, mely fényével elűzte lei
kéből a csüggedés, a lemondás sötét angyalát, ha zúgott 
a nép, ha mondá: vezess vissza minket Mózes oda, a 
honnan kihoztál! Apáink elhullottak a hosszú bujdosás 
alatt s mi azt sem tudjuk: jeltelen sirjaik merre vannak 
a sivatagban , hogy hullatnánk könnyeinket szivünk szerint, 
reá borulva arra a kicsike domborodó hantra, irigyelve 
nyugodalmukat, siratva a mi keserves sorsunkat! Ime egy 
emberöltő ideje bujdosunk; Izráelből kihalt egy nemze
dék — és mégis itt vagyunk; reményt vesztve, hogy még 
jobb napokat lássunk! —  40 év! . . . És még semmi . . . 
semmi! . . .

Szegény Mózes sokszor elkedvetlenült, ha e panaszos 
hangokat hallá és talán kétségbe is esett volna, ha lel
kében nem élt volna, ha erőt nem adott volna neki az 
Istenben való erős bizodalma, —  de ez nem engedte csüg
gedni.

b
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Nagy lelke, midőn egyedül volt, hányszor tört ki 
zokogásban! Hányszor fakadt ajkán panaszos sohaj, ha 
elgondolá, hogy az a zúgolódó nép az i g é r e t f ö l d j é b e n  
fog nyugodni, mig reá idegen hant borul! Hányszor mondá 
tördelve, rebegve: boldog Izráel! Te még látod Jordán 
szent folyóját; örömdalod veri fel az eskoli völgynek 
hallgatag csendjét s Libánon czédrusából épített oltáron ál
dozol a Jáhvénak! . . .  De én boldogtalan öreg! Én nekem 
csak egy szép álom az a boldog haza, Kanaán áldott 
földje! Napjaim lejárnak, sirom immár nincsen messze, 
csak egy lépés odáig . -  -  Oh én, csak én lehetek a vi
gasztalan; az én, csak az én reményfám száradt el örökre, 
hogy soha ne zöldüljön, soha ne viruljon!

De mikor igy kikeseregte magát, ismét Mózes volt; 
Mózes, a nagy, a csüggedetlen, népének vezére s áldo
zott tovább Isten és nemzete iránti szeretetének oltárán.

És megzendült ajkán még egyszer az ének, a ma
magasztos , a magasra szálnyaló, hogy Izráelt a Jáhvéhoz 
vezesse s összekapcsolja őket elválhatlanul.

Szól az ének ! — Én népem Izráel, hallgass én reám , 
ki vezéred voltam a bujdosás ideje alatt mind e mai 
napig! „Csepegjen mint eső az én tudományom, folyjon mint
harmat az én beszédem", (V. Móz. 32: 2 . )  -  -  olybá
legyen az te rajtad.

Szól az ének ! — Bujdostál, szenvedtél eleget Jáhve 
népe, de megtartott, megőrzött a Jáhve s tette, hogy 
„ kergetett egy ezeret és kettő tiz ezeret" . Nagy a Jáhve, 
azért ő legyen a te bizodalmád, ő benne bízzál!

Szól az ének! —  Ábrahám magva! Sokszor tapasz
taltad a Jáhve jóságát, hogy milyen közel van! Ha éhez
tél —  manna hullott alá az égből s fürjek sokasága boritá
el a tábort; ha szomjaztál — a kőszikla vizet adott! -  -
Jó a Jáhve , azért ő legyen bizodalmad erős kősziklája!

Szól az ének —  és mig zeng az, álljunk mi is a 
hallgató Izráel közé s engedjük át lelkünket a magasztos 
ének hatásának, hogy hasson át az bennünket is a vég
bő l , hogy b i z o d a l m u n k a t  e g y e d ü l  az I s t e n b e  h e 
l y e z z ü k ,  mert erre hiv bennünket a mózesi ének töre
dékének , felvett igénk alapján
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I. az I s ten  n a g y s á g a ,
II. j ó s á g a ,

III. a mi p a r á n y i s á g u n k n a k  érzete .

I.

Az Istenben legyen tehát bizodalmunk; ő legyen 
bizodalmunknak erős kősziklája; mert Ő először nagy.

Igazán nagy! Egyedül nagy!
Lehetetlen nagyságát nem látnunk; ha nem akar

nánk is látni, mégis látnunk kell azt! Körül vagyunk 
véve annak temérdek jelével; az égen, a földön minden, 
de minden arról beszél. Arról beszél a nap a nappalnak, 
egyik éj a másiknak azt hirdeti. Nagyságának tanúja a 
feltámadó zivatar romboló erejével, a napfényes idő ál
dástadó melegével; a langyeső is azt mondja: nagy az 
U r, óh nagy!

Oh nagy!
Az elvetett búzának csiráját megnöveli, hogy legyen 

tápláló eledele a föld népének s az a kicsike mag, melyet 
a tovaszálló madár reptében elejtett, életre kél és nő , 
nő s lesz belőle terebélyes fa , fáradt utasnak enyhet adó 
pihenő hely. S mikor a fa lombja között megzendül az 
őszi szélnek szomorú, mélabús hangja, magával ragadva 
az elsárgult levelet —  ez is azt mondja: nagy az U r , 
oh nagy!

Oh nagy!
Avagy nem nagy e az, a ki a világot teremtette? 

A kinek „ l e g y e n " szavára előállott a mindenség? A ki azt 
mondá : „ legyen világosság és lön világosság ?" —  Nem nagy-e 
az , a ki előszólitott bennünket a sötétség éjéből és „élünk, 
mozgunk és vagyunk ö általa ?" (Csel. X V II : 28.) Nem nagy-e 
az a ki alkotta bennünk a szivet, hogy tudjunk érezni, 
tudjunk szeretni, s kinek egyetlen intésére megáll annak 
a verése, dobogása, megszűnik a szivet hajtó kis patak 
folyása s leszünk ismét az, a mi voltunk; por, a miből 
vétettünk ?!

Oh nagy az Ur!
Ő benne vessük azért bizodalmunkat; ő legyen bizo

dalmunknak erős kősziklája; mert ő az ő nagyságos hatal-
b*
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mánál fogva velünk és érettünk megtehet mindent. Ő 
szabja ki útát a szélnek s a romboló árnak azt mondja: 
ne tovább! Ha nehéz fellegek verődnek össze fejünk felett, 
melyekből a szenvedések zápora omlik reánk s remény- 
sugárt nem látunk biztatólag mosolyogni felénk; ha üldöz
tetést kell szenvednünk: nagyságánál, hatalmánál fogva 
előttünk is ketté választja a v e re s  t e n g e r t ,  mint az 
Egyptomból menekülő Izráel előtt.

Oh nagy az Ur! — Bizodalmunkat azért ő benne 
helyeztük, mert erre hiv bennünket

II
az ő édes atya i  j ó s á g a !
Valóban, a f.! édes atyánk nekünk az Isten! Olyan ő 

mi hozzánk, mint az édes atya gyermekéhez!
Lehet, hogy vannak az emberek között, a kik talán 

kételkednek az ő jóságában; a kikre az élet sokszor 
reávetette már a megpróbáltatás keresztjét —  de hiszen 
„megdorgálja az Úr, akit szeret" . (Sid. X I I : 6.) Hiszen a 
jó édes atya is nem vonja meg vesszőjét az ő gyerme
kétől; szeretete mellett is sokszor megbünteti épen azért, 
mert szereti, mert javát akarja, mért azt akarja, hogy 
ember legyen belőle.

És ha az Ur haragvó orczáját forditja is olykor olykor 
felénk; ha súlyos keresztjével látogat is meg: miért kétel
kednénk az ő édes atyai jóságában? Miért ne biznánk 
egyedül ő benne? —  hiszen neki vesszeje is mézes, verése 
is édes?!

Miért kételkednénk ő benne? — Nem volt-e már az, 
hogy elmondhattuk a költővel: „rosz időket élünk, rósz 
csillagok járnak?“ Nem mi voltunk-e az a nemzet, mely 
dicső és küzdelmes napokat élt át; egy életet, mely fényes 
mint a nap —  s nem borult-e azután reánk gyászos éj
szaka, mely legkeservesebb volt annak, a ki élt? De 
ismét nem derült-e egünkre új fény, bizonyságul arra, 
hogy édes atyánk nekünk az Isten; hogy jóságával kö
rülövezve tart bennünket, mint bástyával.

Avagy saját életünkben is nem tapasztaltuk-e már az 
irás azon igazságát, hogy meglátogatja az Ur, a kit szeret?
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hanem azért verése nem volt örök, nem volt erőnket fe- 
lülhaladó, csak megpróbáló; mert azután közel volt sege
delmével és megszabaditott; elnémult ajkunkat örömdalra 
hangolá s pusztán maradt szivünket benépesité azzal, a 
mi nekünk boldogságot adott; elborult orczánkról is elűzé 
a bánat halovány szinét.

Oh, af.! Sokszor éreztük már mi az Istennek jóságos 
kegyelmét; orczájának világosságát —  mely nekünk élet 
volt —  sokszor forditotta már felénk, megmutatva, hogy 
ő j ó , hogy nagyon szeret bennünket! De ha sötétségben 
maradunk is, még akkor is, sőt még akkor bizzunk benne 
igazán; akkor forduljunk még inkább hozzá, mint bizo- 
dalmunknak erős kősziklájához; mert erre hiv bennünket

III.
a mi p a r á n y i s á g u n k n a k  érzete.
Oh m i c s o d a  az e mb e r ? !  Oh milyen kicsiny?! 

Oh milyen parányi?!
Igaz, hogy a teremtés koronája, ura a földnek, re

meke az Istennek —  de öröme muló , fájdalma hosszú, 
boldogsága csak pillanatnyi; maga meg nem egyéb, mint a 
tegnapnak emléke, a holnapnak halottja s a mi a kettő 
között eltelik , az csak arra való , hogy parányiságára gon
doljon.

Nem akarom elvitatni az embertől a maga szellemi 
nagyságát; elismerem és tisztelem az embert, hogy az 
irás szavait szem előtt tartva, minélinkább közeledik a 
tökéletesedéshez; de az már aztán igazán emberi mivoltára 
mutat és gátot vet tökéletesedésének , ha hatalmában vagy 
gazdagságában elbizza magát, vagy jobban mondva: ma
gában, általában emberekben veti bizodalmát, nem gon
dolva meg, hogy annál a hatalmasnál is van hatalmasabb; 
annál a gazdagnál is van gazdagabb: „a kitől száll alá 
minden jó adomány és tökéletes ajándék" . Nem azt akarom 
mondani, hogy a gyönge ne folyamodjék oltalomért az 
erőshöz, hogy a szegény ne fordvdjon a gazdag könyö- 
rületességéhez; hanem igenis azt, hogy mikor ezt teszi, 
ugyanakkor ne hajoljon el az Istentől, a ki nagy és a 
ki j ó ; mig az ember kicsiny és parányi!
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Mert elvégre is micsoda az ember a maga gazdag
ságában és hatalmában is ? A teremtő kezéből kikerült te
remtmény, a mulandóság hatalma alá vetett por, mely 
csak egy hajszálat, egy kicsike zöldelő füvecskét sem tud 
teremteni s ha reá nehezül az Isten haragja, mit tehet 
ő? —  „nincs senki, a ki az ő kezéből kiszabadithasson" .

Oh, af.! emberek vagyunk mi, gyöngék, gyarlók; egy 
fuvallat és csak emlékeinkben élünk szeretteink körében. 
A ki dicsekedik is , a ki elbizza is magát, az sem mond
hatja , hogy enyém a holnap! Azért eszünkbe véve parányi 
voltunkat, bizodalmunkat az Urba helyezzük, mert ő n a g y ,  
mert ő j ó , az ő jósága végéremehetetlen.

Miért vetnők bizodalmunkat az emberekben? Hiszen 
a ki magát meg nem tarthatja, másokat hogyan tartana 
meg ? A ki porból vétetett, hogyan gondolod, hogy na
gyobb lenne náladnál, habár hatalmasabb is , mint te, 
habár gazdagabb is, mint te? Hiszen ő is csak úgy az 
enyészet gyermeke, mint az vagy te is és porát századok 
viharja épen úgy szétszórja, mint a tiedet?!

Bizodalmád tehát egyedül az Istenben legyen!
*

*  *

A f.! Évezredekkel ezelőtt zengette el Mózes fenséges 
énekét, arra hiván fel benne Izráelt, hogy bizodalmát 
egyedül a Jáhveban vesse. És Izráel valahányszor elpár
tolt tőle, keserűen lakolt hűtlenségéért.

Tanuljunk és okuljunk példájokon , af.! s mi egyedül 
az Istenben bizzunk, mert

Nagy az Úr, ki fényes házát épitette 
Ott fenn a számtalan egeknek felette . . . .
Ez a kegyes atya nem vet engem is e l,
Rólam is hűséges volta gondot visel. . . .
Boldog nép az , a mely imád ily felséget,
Boldog, kit ily felség kegyelmébe bevett;
A kinek hatalma mindenre elégséges,
Jósága megadja a kinek mi szükséges. Ámen.

Gulyás Benő.
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Keresztelési beszéd.
Szálljon onnan felülről áldás és béke, ezen mi mun

kánknak mind elkezdésére, mind pedig bevégzésére. Ámen.

A keresztséget szerzé a mi Urunk Jézus, ily paran
csolatot adván tanitványainak: „Elmenvén tanitsatok stb“ .

Minden körnek, minden állásnak megvan a maga 
öröme, ker. gyülekezet! de a mi jól felfogva, bölcsen ke
zelve , a legtisztább örömöket nyujthatja e földön, úgy 
hiszem, épen nem hibázunk ha kimondjuk, hogy az 
csupán a csal  ádi  élet.  Legyen bár kebledben láng lélek , 
érezz bár magadban teremtő-erőt, — hasztalan; ember 
vagy s embernek az egyetemesre hatni s az egyetemesből 
végeredményként igaz örömöket húzni nem lehet. Minél 
távolabb, minél messzebb terjeszted ki lelked szárnyait, 
mint a köztől távozó hullám a messzeségben, annál bizo
nyosabb , hogy el kell enyészned. Hasztalan zúgolódol; 
háládatlannak, rosznak a világot hijába nevezed; jaj a 
gyenge madárnak, a mely fészkét elhagyja; a sas nézhet 
csak magasan repülve a napba és sasnak lenni kevésnek 
adatott! Bölcs szabály: megmaradni a magunk körében; 
még bölcsebb szabály: összehúzni a lélek magas röptű 
szárnyait s keblünk melegével táplálni azon kört, melyre 
mint embert, a gondviselés kit-kit kijelölt. Az emberiség 
különben is tudjuk, családokra osztatott egész; ki az 
egészben a számára jutott résznek megfelelt: adózott az 
egésznek s arathat csak való, tiszta örömöket. Igaz, hogy 
itt minden öröm, minden sugár, mint a fénybogáré, 
csupán a közvetlen közelben terjed; de az is igaz, hogy 
abból semmi el nem veszhet; itt minden öröm önnön ma
gába tér meg. Bizony, nem csalódunk , t. Gy. ! midőn azt 
állitjuk, hogy a teljes, az igaz örömök forrása, csak a 
megelégedett, a boldog családiélet lehet.

De tudjátok, érzitek ezt ti igen j ó l , t. G y .! mert 
kik itt összesereglettetek, csaknem mindnyájan magatok 
is családapák, családanyák vagytok; azért minek feste
ném előttetek tovább a családiéletet? elég ha annyit 
szólok: ez előttünk szendergő csecsemő szülei is a csalá



diélet egyik kiváló örömét ólvezik most, midőn hálatelt 
kebellel igy sóhajthatnak fel Istenhez: az Ú r j o b b  ke z e  
ha t a l ma s  d o l g o t  c s e l e k e d e t t ;  á l d j a d  a z é rt én 
l e l k e m az U r a t ,  és mi nd e n  része i m az ő szent  
ne v é t !  Kik igy imádkoznak, igy adhatnak hálát Istennek, 
azok érzik, hogy: mi nden j ó t é t e m é n y  és t ö k é l e t e s  
a j á nd é k  onnan f e l ül rő l  s zármaz i k ,  — s mint ez 
ártatlan kisded szülei, meghajolnak Üdvözitőnk eme pa
rancsolata előtt: „ E n g e d j é t e k  hoz z ám j ö n n i  a k i s 
d e d e k e t ,  mert  i l y e n e k é  a m e n n y e k  országa"  és 
szülötteiket, a kitől jött az ajándék : az Úr n a k  szentel ik.

Ezt, csakis ezt akarják most a jó szülék, midőn 
e magányos hajlékban oltárt emeltünk az ég és föld ha
talmas Istenének, hogy szent zsámolya elé hozva a kis
dedet; megkereszteljük őt az Atya, Fiú és Szentléleknek 
nevében.

Mielőtt azonban ezt tennők, mielőtt én hivatalos állá
somnál fogva, mint az Ur Jézus egyik szolgája e kisdedet 
a szentkeresztség által a vallásnak s vele anyaszentegy- 
házunknak elpecsételném; jer t. G y .! emeljük fel szive
inket Istenhez s imádkozzunk hozzá eképen:

Simonides János,
szécsényi ev. lelkész.

Urvacsora-osztáskor.
Előfohász. — Szereztetési igék.

K. H .! Meghivlak titeket ez ünnepélyes alkalommal 
e szent asztalhoz, hogy a Jézus testét és vérét ábrázoló 
s ő általa halálát megelőző este szerzett úrvacsorai kenyér
ben és borban részesülvén: nyerjetek ez által soha nem 
lankadó erőt és akaratot mindazon kisértetek legyőzésére, 
melyek minket is próbára tesznek — mint Jézust a pusz
tában — és e szent jegyeknek jóravezérlő hatása alatt 
ti is diadalmasan állhassátok meg a harczot, elvevén végül 
az életnek koronáját!

Ó h! mert a Sátán, mely Jézust magas hegy tetejére 
vitte, s onnan megmutatta neki e világnak minden mu- 
landó dicsőségét: felénk is igen gyakran forditja csalfa

220



221

fényű ábrázatát, csábitólag hivogat az ő útainak követé
sére, látszólag kedvező helyzetet is igér jutalmul; és ha 
nincs bennünk elszánt akarat az erkölcs útján való tovább 
haladásra, ha hiányzik lelkünkben az Isten parancsa iránt 
való hű engedelmesség: nem is mondhatjuk Jézusunkkal: 
„Távozz tőlem Sátán, mert hántásomra vagy én nekem!“

Ugy de, a ker. vallás szertartásai között legmagasz- 
tosabb jelentőségű úrvacsora-osztás alkalmával, épen azokra 
figyelmeztetnek a hivek, a melyeknek figyelembe vétele, 
megtartása és követése által, nemcsak a bűn csábitásai
nak ellenállhatunk, hanem egyszersmind kezességet is 
nyerünk az úrvacsorában arra nézve, hogy ha Jézus pél
dája és parancsa szerint élünk : Isten az ő szent ereje által, 
minden bizonynyal megerősiti a mi erőtlenségünket.

Isten a megmondhatója, mert csak ő tud és lát min
deneket , hányszor megtörtént már, hogy erős tusára kelvén 
bennünk a bűn gondolata és erény szeretete: ezen küz
delemben a bűn már-már diadalmaskodni látszott; a pokol 
országának fejedelme titokban már örült, hogy hiveinek 
száma ismét több lett egygyel; és ezen zaklatott lelkű 
ember a végponton, a még egészen ki nem aludt, de utolsó 
lobbot vető erény világának vezérlete mellett ide j övén, itt 
e szent asztalnál, a hallott ige és úrvacsorai szent jegyek 
hatása alatt egészen megújult, haldoklóból élővé változott! 
Igen, a.! mert lehetetlen, hogy a mi bűneinkért és v á l
ságunkért önkéntes halált szenvedett Jézus szeretete, a 
mennyei erénynek e földön otthonossá tétele érdekében 
elkövetett, emberi ajakkal ki nem beszélhető önfeláldo
zása , a mely szerint, hogy minket is Istenhez emeljen, 
ő maga Isten fiából emberré lett, alávetvén magát mind
azon súlyos megpróbáltatásoknak, a melyeket e földön 
senki más elviselni képes nem leendett, lehetetlen , mondom , 
hogy mindez meg ne hatná, jobbá ne tenné és bűn gyer
mekéből Isten fiává ne alkotná azt, a ki Isten képét nem 
akarja magától erővel eldobni és nem akar erőszakkal kár
hozatba rohanni.

Jöjjön ide azért a z , a kinek lelke elfáradott a küz
delemben , melyet a Sátán csábitgatásaival szemben foly
tatott; jöjjön ide az, a kit az élet keserű csalódásai vérig
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megkinoztak; jöjjön ide az, a kinek jó hirét és féltett be
csületét orozta el a kaján irigység; jöjjön ide az, a ki 
fájó panaszai meghallgatására nem talál résztvevő rokon
szivet ; jöjjön ide a z , a ki terhes betegségtől gyötörtetve 
elvesztette kedvét az élethez; jőjjetek ide mindnyájan: itt 
ki-ki megtalálja azt, a mit keres, mert Jézus nem személy
válogató , s Isten kegyelmének kapui mindenek számára 
kitárvák!

Azonban, ha valaki ide j övén, e valóságos kézzel 
fogható kenyérben és nyelvvel izlelhető borban részesülve, 
nem látja lelki szemeivel a mi megigazulásunkért kinos 
halált szenvedett és megdicsőittetett Jézust, és nem hallja 
a hivogató szót, melyet szent atyja jobbja mellől intéz 
hozzánk: úgy az nem is remélheti, hogy a magához vett 
jegyek lelki üdvére válandnak és bűnbocsánatot szerez
nek számára.

Épen azért, a.! mélységes alázattal, bűneinken bán
kodó igaz töredelemmel, megtisztult érzelemmel kell járul
nunk e szent asztalhoz: mert a ki eszik és iszik méltat
lanul , azaz bűnei elhagyásának feltétele nélkül: az kár
hozatot eszik és iszik magának.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, valljuk meg 
őszintén bűneinket, esedezvén Isten kegyelméért, ekként 
imádkozván stb. Varga Antal,

hanvai ev. ref. s.-lelkész.

Sch. O. emlékezete.
— Sirbeszéd. —

A nagyreményű ifjak sirja fölött mindenkor mély meg- 
illetődéssel s a kárpótolhatatlan veszteség kétszeresen át- 
érzett fájdalmával szoktunk megállani.

Ha le kell lépni az élet szinpadáról, ám lépjünk le 
róla akkor, midőn már a szerep el van játszva. Ha elvégre 
is ki kell aludni az életnapjának, ám aludjék ki akkor, 
midőn már egy j ó l , nemesen végzett s tettekben gazdag 
élet tanúskodhatik annak egykori fényes futásáról, s mi 
megnyugszunk — habár fájó szivvel is — a sors végezésén. 
De ha az a szép, ragyogó csillag mindjárt a szerep kez-
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detén, talán ép akkor hanyatlik alá, mikor még a sokat- 
igérő ifjú életnek fényes körvonalait csak sejtjük, a helyett, 
hogy áldásait, a tetteket látnunk, élveznünk megenged
tetett volna; midőn a lelkünkhöz forrott szép remények 
egész koszorúját látjuk egyszerre elhalványulva aláhullani: 
óh az mélyen megdöbbent minden nemesebb lelket, ki e 
veszteséget s az abból származó erkölcsi kárt s fájdal
mat a maga valódi, igaz nagyságában képes felfogni, 
átérezni.

Ha természeti csapások, anyagi károk sujtolnak ben
nünket, ha dúló zivatarok pusztitják el aratási reményein
ket: óh akkor még folyvást vigasztalhatjuk magunkat azzal 
a biztató gondolattal, hogy a tél után elérkezik újra a 
himes kikelet, kizöldül ismét a szép természet, virágba 
borul körülöttünk a föld határa, a lombok közt megcsen
dül az ének, megszólalnak az erdők vidám dalnokai . . . 
s majd eljő lassankint az áldásos nyár is , mely kárpó
tolni fogja veszteségeinket s a nyomornak, nélkülözésnek 
átélt keserű napjait édes-boldog napok fogják felváltani. 
Szóval az anyagi károk mellett mindig marad fel szá
munkra némi vigasztalás.

Hajh, de mikor egy szépreményű élet, egy nemes 
ifjú szellem tűnik el sorainkból, veszteségünket nem kár
pótolhatja többé semmiféle földi vigasztalás. Nem, mert 
egy ily viruló élet elhervadása mélységes ürt s fájdalmat 
hagy hátra maga után a házban, társadalomban s ked
veseinek szivében . . .

E veszteség annál megrenditőbb, minél jelesebb, ki- 
magaslóbb, rokonszenvesebb vala az eltávozott kedves alak. 
Óh, egy reményekre jogositó ifjú élet elhamvadását soha
sem vagyunk képesek eléggé megsiratni!

Irgalmas Isten! —  sóhajtunk fel minden ily korán 
eltűnt nemes élet romjai felett — mi lett volna e kitűnő 
ifjúból? Mily gazdagsága a szegény nemzetnek, mily lelkes 
szószólója a szabadabb eszméknek! zászlóvivője a közmi- 
velődésnek! Mily öröme szeretett övéinek! Mily hasznos, 
tevékeny tagja a társadalomnak, az emberiség nagy család
jának ! És —  és ime mindezen reményeknek, várakozá
soknak a sírnál örökre vége.
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Kedves halottunk! A te életedhez, kik közelebbről 
ismerők szép lelkedet, mi mindnyájan hasonló várakozá
sokat kapcsoltunk s ohajtva vártuk az időt, mely remé
nyeinket valósitani fogja. Hajh, de a végzet könyvében 
más volt megirva sorsod felől . . .  a csillagok fölött egészen 
másként határoztak jövőd felett.. .  Mintha a sors megiri
gyelte volna szép álmainkat, hirtelen beborult felettünk 
az ég . . . a sötét fellegekből villám csapott alá s egy pil
lanat alatt halomra dönté a mi jövőd felől alkotott ábránd
jaink fényes fellegvárait . . . s a szép reményekre jogositó 
ifjú életből, a mi számunkra nem maradt egyéb, mint 
rom, örömtelen pusztaság s „ k ö n y e k  a r e m é n y  om 
l a d é ka i n" .

Igen, eljött érted a lelkek ama vőlegénye s fényesen 
kezdett földi pályádat immár a sirok örök sötétsége váltá fel.

A te életed egy vázlat, de ragyogó, sokat igérő vázlat, 
melynek kivitelét, kiszinezését a sors megtagadta tőled. 
Egy nagyszerűen kezdett művészi alkotás, egy félbesza
kadt műremek az, melynek bevégzetlen töredékeire méltán 
borulnak most a mi közös elismerésünk szerény borostyánál 
s az igaz fájdalom hulló könyei.

Igen , a mű , a kép , fájdalom ! örökre bevégzetlen ma
radt s a felette merengő lelkek számára alig maradt fel 
egyéb vigasztalásul, mint nemes önmegadással felsohajtani 
az eltávozott ifjú szellem földi roncsai felett: „A z Ú r ezt 
ig y  akarta.  L e g y e n  áldot t  szent  neve  ö r ö k k é ! "

** *
Ily merengő, bánatos gondolatok között állottam meg 

sirod felett, korán elköltözött ifjú barátunk. Mi még itt 
küzdünk az élettel s a sors viszontagságaival . . .  te már 
túl vagy mindezeken . . .  te már elmenekültél az élet lár
mája, fegyvercsattogásai elől ama szebb, szellemibb ha
zába, hol nincs többé reménykedés és csalódás, küzdés 
és könyhullatás. És mi könyes szemekkel állunk sirod 
felett, siratva sorsodban önsorsunkat.

„Oly drágák, oly kedvesek voltak még a te napjaid, 
teli reménynyel, feslő rózsákkal, az ifjúság nyiladozó örö
meivel. Oly édes volt még neked a világ. Oly barátsá
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gosan , annyi bűbájjal integetett feléd a jövő s oly aranyos 
sziliben, oly sokat igérőleg mosolygott számodra az élet. . . 
s ime lábaidnál már sötéten tátongott a halál völgye. És 
te még ekkor is folyvást biztál, reménykedél, s kétségbe
esetten vágytál kimenekülni e feketén kanyargó Örvény
ből „Óh a világ az elitéltnek kétszeresen szép és édes 
s tőle megválni oly kimondhatatlanul fájó!"

Hajh, de hasztalan volt minden reménykedés. Elvé
geztetett. A haldokló ifjú számára nem volt irva irgalom.

*
*  *

„Óh a sir oly néma, oly rideg. A benne aluvónak 
álma oly mély és örök. Testvér! a te reményeidnek immár 
örökre vége. Hasztalan süt majd a szép tavaszi nap sirodra, 
te annak üditő melegét nem érezed többé. Sirod hervatag 
virágait hasztalan ringatja majd az őszi szellő, te annak 
mélabús dalát nem hallod többé. Szerelem nem aranyozza 
be életedet. Arád hű karjai nem ölelnek többé. Nem! foly
janak bár patakként könyeink érted, te aludni fogsz mélyen, 
örökké".

De nem zúgolódunk, nem kétségeskedünk. Hisz a te 
álmaid oly édesek lesznek majd itt e bús temetőkertben, 
hol az örömmel együtt elhal, elpihen a fájdalom is s minden 
földi kinnak örökre vége. Sirod felett üvölthetnek aztán 
a szenvedélyek viharai, rágalom, irigység, gyűlölet sza
badon űzhetik véres játékukat. Ifjú testvér! te már nyu
godtan alhatol a világi gonosz üzelmek ezen vásári zajá
tól, a rosz szenvedélyek harcza téged többé nem érdekel.

*

 *  *Ő meghalt.
Hajh, mennyi fájdalommal kell e szót kimondanom! 

Ne szégyeneljük a könyeket testvéreim ! Hisz a rokonszivek 
fájdalmának igaz gyöngyei azok a r e mé ny  o ml a d é k a i n .

Ő már testileg a földé, szelleme, szép lelke az em
lékezeté, e fényes mennyországé. Nekünk pedig belőle, 
ez eltűnt drága kincsből, csak egy behantolt sir, s a fájó 
emlékezet maradt.

Isten veled eltávozott nagyreményű ifjú! pihenj békén, 
pihenj csendesen, itt a Bóldva folyam szép , regényes völ-
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gyén, e bús temetőkertben, hol oly sok jelesünk alussza 
körötted örök álmát, hol egy kedves folyam hömpölygő 
habjai s a sirok szomorúfüzeinek bánatos dalnokai, zengik 
majd fölötted az altató édes danát.

Kedveseid kegyelete őrködjék ifjú álmaid felett. Mi 
közöttünk pedig legyen örökre élő és áldott szelid emlé
kezeted.

Pár gondolat Schiller „Elegie auf Szabó József,
d e n  T o d  eines J ü n g lin g s "  czim ű  m ű véből. szalonnai ev. ref. lelkész.

Gyászbeszéd.*)
— Kis fiú felett, — többszörösen látogatott családnál. —

Sz. h. g y .! A szülei legméltóbb és legszentebb öröm
ben , legszebb és legédesebb reményben való keserű csa
lódás gyászának — hogy úgy mondjam —  ünnepét szen
telni jöttünk most össze e ház udvarán. Eljöttünk, hogy 
igaz részvétünk könyeit hozzáadjuk az igaz szeretet és méltó 
fájdalom könyeihez. S csodálatos: nem azon okból, hogy 
e hozzáadás által a könyek szaporodjanak, hanem ellen
kezőleg, hogy azok kevesbüljenek! Igen, mert a könyek 
összeadása a fájdalmat illetőleg, nem számbeli többséget, 
hanem ellenkezőleg, kevesebbséget eredményez! Mint a 
költő igen szépen mondja: „A m e g o s z t o t t  öröm:  ket tős  
ö r ö m ;  a m e g o s z t o t t  b á n a t :  fél  b á n a t ! “

Mi — kedves szülők! —  a gyászban és bánatban osz
tozni kivánunk veletek, hogy az felényi legyen; részvé
tünk könyeit hozzáadjuk fájdalmatok könyeihez, hogy azok 
kevesebbek legyenek! Mert ha áll ama közmondás, hogy 
a kinempanaszolható fájdalom: óriási teher az érző szivén, 
mig a kipanaszolás által súlyos terhén nagyot könnyít a 
fájó lélek: akkor áll az is, hogy a rokon lelkek szives 
részvétének látása, velünk együtt könyezése , némileg gyó
gyitó balzsamul szolgál a vérző lelki sebre; mert azok
tól való megfosztatásunk sajgó fájdalmában, kiket igazán 
szerettünk, csakis azon édes tudat ád némi enyhületet és

*) Mutatvány szerző sajtó alatti művéből: „ G y á s z -  és s i r b e s z é d e k  II. 
kötet". Lásd mult számunk irodalmi rovatában az előfiz. felhivást. Szerk.
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vigasztalást, hogy maradtak még olyanok is, kik szeret
nek , kik velünk együtt sirnak boldogságunk romjain, mint 
hajdan a szenvedő Jób együtt siró jó barátai!

Igaz, hogy bár tengert alkossanak részvétünk könyei, 
vigasztaló szerepünk jelen esetben igen nehéz, s nem rin
gatjuk magunkat azon szép reményben, mintha könyeink 
borulatán azonnal feltűnnék tinektek a teljes vigasztaló- 
dás szivárványa! Nem, mert tudjuk, hogy most már több
szörös gyászotok fellegét nem egy könnyű dolog elűzni 
éltetek egéről ! Részvétünk harmata szivesen hull alá sze
meinkből , hogy elalélt sziveteket — mint a hévütött virá
got — újra felélessze ; részvétünk sóhaja —  mint könnyű 
szárnyú hajnali szellő — szivesen kél , hogy elűzze a bánat 
borulatát! De ez mind kevés! Oly vastag rétegekben gyűlt 
össze a bajok sötét felhője családi boldogságtok egén, hogy 
ezt csak a vallás jótékony, meleg napjának áldott sugarai 
oszlathatják e l, —  csak ezek képesek számotokra újra derült 
eget varázsolni e lő !

Nézzetek hát bele a vallás napjába! Hiszen könyei- 
tek fátyolán keresztül nem tűzi az erősen szemeiteket! 
Hallgassatok figyelemmel hitünk áldott fejedelmére , az Ur 
Jézus Krisztusra! Hiszen a bánatos zokogás közt is meg- 
hallhatók az ő szelid szavai: „Engedjétek én hozzám jönni 
a kis gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa!“

Igenis, szer.! Korán eltávozott kis fiacskátok mennybe 
ment, előtte elköltözött kis testvérjéhez, hogy felöltse ő 
is angyal-szárnyait s mint tiszta lélek udvaroljon ama jó 
ságos atya szent trónja körül, az égi dicső seregek tár
saságában. Mennybement, Jézusa hivására , hogy ott ama 
legnagyobb gyermek-barát, a tökéletes Idvezitő lábainál 
egy szebb hon örökké boldog polgárává kiképeztessék ! És 
ezt nem az én gyarló ajkam mondja, ezt boldogitó hitünk 
szent szava beszéli! S ezzel szemben mit mond a szomorú 
tapasztalás? . . . .  Boldog e mindazon szüle, ki —  mint a 
zsoltáriró mondja —  „ meglátja gyermekeit én asztala körül, 
renddel, mint olajvesszőt?" Vagy —  hogy a zsoltár szavait 
folytassuk —  minden szülőnek olyan gyermekei vannak-e, 
„ kikben szive örül ?!“

Ah! nem akarom e kérdést tovább fejtegetni, mert
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talán ez által sok itt levőknek szivén éles sebet vágnék, 
vagy a régi sebek kötelékeit szaggatnám fel kiméletlen 
kezekkel; azoknál t. i . , kik gyermekeikben vetett szép 
reményeik által megcsalva, rossz gyermekekkel megverve, 
inkább óhajtanák azokat sötét koporsóban látni, mint a 
föld élő terheiül tudni, szülei szivök folytonos keserűségére !

Ne szóljunk most ezekről, elég e mai gyász, erre 
keressünk enyhületet, orvoslatot. Én úgy hiszem kedves 
szülők ! hogy mikor —  bár csak pár vonásban —  rámu
tattam az élet szomorú tapasztalásaira, a szülők gyer
mekeikbe vetett szép reményének oly gyakori hiábavaló
ságára , csalárd voltára, mikor rámutattam —  fentebb —  
ama szép hazára, melyben csalódás nincs , ama boldog
ságra, mit hitünk tündér keze oly bájolónak fest lelki 
szemeink előtt, s mely boldogságban már kedvesteknek 
is része van: úgy hiszem, mondom, hogy mikor ezekre 
rámutattam, mintha egyenesen a vigasztalásnak üditő, 
gyógyitó forrásához vezettelek volna benneteket ! Ne hall
gassatok hát az önző fájdalom csalóka szavára, —  mely 
ajkaitokat talán bűnös zúgolódásra nyitná —  hanem nyis
sátok meg sziveiteket a soha nem csaló, mindig boldo
gitó hit balzsamos szavainak s látni fogjátok , hogy ekkor — 
alig észre vehetőleg —  a zúgolódás eme szavaiból: „ U g y a n  
mért  tetted ezt  óh Isten v e l ü n k ? " —  mint tél fagyos 
göröngyéből a tavasz illatos virága —  a megnyugvás eme 
minden keresztyént szépen ékesitő szavai fej lenek k i: „A 
jó  Isten adta ,  u gy a n  ő e lvet te ,  á l d o t t  l e g y en  
d i c s ő  szent  neve  érette! "

Hogy pedig ez annál inkább történhessék, jertek, 
menjünk a legfőbb vigasz szent forrásához: imádkozzunk.

Borzsák Endre.

K ü l ö n f é l é k .
A)  Felelet.

A 225. számú kérdésre. Elhunyt kiskorú gyermeknek 
nemcsak atyja, hanem anyja neve is bevezetendő az anyakönyvbe. 
Ez elengedhetlen feltétele az anyakönyv teljességének. Hisz egy 
és ugyanazon gyülekezetben p. o. sok Kis János lehet, s mind-
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egyiknek, vagy legalább közűlök többeknek ugyanazon évben 
születhetett fia, ki János névre van keresztelve. Már most, ha 
ezek közűl a gyermekek közűl egyik elhal, s csak ennyit irok be: 
„Kis János fia János", ki mondja meg akkor, hogy melyik halt 
el s melyik él ? É n, ki a gyülekezetben régóta paposkodom, 
talán tudom, de utódom hogyan tudja? Az „ifjabb, idősb" jelzők 
viszonylagosak, a ki ma ifjabb, holnap az öregebb lehet, a nálánál 
öregebb elhalván , a fiatalabb családot alapitván. De az anya neve 
eligazit, mert nagyon különös eset volna,, hogy egy faluban 
legyen két Kiss János, mindkettőnek felesége Nagy Erzsébet, s 
mindkettőnek János fia.

Hasonló okból az elhalt férfi neve után kiteendő, hogy kinek 
férje, vagy kivel nős. Ezt a telekkönyvbe is bejegyzik. Ne feledjük , 
hogy egy gyülekezetben a nevek változatossága nagyon kevés 
vezeték-, még kevesebb keresztnév közt mozog. Rékai.

B) Kérdés.
231. Folyó év február hava 11-én következő szóról szóra ide

másolt „idézést" kaptam: „219. sz. L ......... y J . . . s lelkész,
Rimabrézói lakos posta jövedéki áthágás fölötti tárgyalásra ezennel 
megidéztetvén, 1885. február hó 13-ika délelőtti l 0/tiz órakor a 
Rimaszombathi m. kir. pénzügyőri biztosság irodájában való sze
mélyes megjelenésre felhivatik. 1 frt 15 kr. birság lefizetésére. 
Megjegyeztetik, hogy meg nem jelenés esetében karhatalommal 
fog elővezettetni. Kelt Rimaszombath 1885-ik évi február 5-én. 
Widemann mk. m. kir. pénzügyőri biztosság".

A pénzügyőri biztosság irodájában megjelenvén, meggyőződ
tem , hogy a rimaszombati m. kir. illetékkiszabási hivatal, a kezeim 
közt levő nyugta szerint „a nagytekintetű m. kir. pénzügyigazgató
ság 1885. 26/I . 2073. sz. rendelete folytán" egy f. évi január 12-én 
(tehát a rendelet előtt két héttel) a nevezett hivatalhoz egyházi 
egyenértéki adóügyben 16 írtban kiszabott birság törlése iránti 
felfolyamodását egyházamnak „posta küldeményi dij" czimén meg- 
leletezte, s rajtam a pénzügyőri biztosság útján az 1 frt 15 
krnyi birságot megvétette.

Az esetet illetékes egyházi elöljáróságomnak bejelentvén , 
kérelmeztem, eszközölne ki számomra szenvedett sérelmem tárgyá
ban megfelelő elégtételt, onnan azonban panaszom azon felelet 
kiséretében érkezett vissza, hogy „miután a panaszt véleményezés 
végett átvett Dr. N. N. jogtudós úr a panaszlevélben felemlitett 
cselekményt polgári és nem egyházi jellegűnek tartja, azért azt 
hiszi, az lesz helyes eljárás, ha saját személyemben keresek elég
tételt előbb a beszterczebányai pénzügyigazgatóságnál, aztán ha 
itt nem nyernék satisfaktiót, a pénzügyminiszteriumnál, sőt ha 
itt sem találnék pártfogásra, aztán felemlithetném az esetet az 
esperességi gyűlésen is".
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Emlitett jogtudós úr állitja, hogy „leletért karhatalommal 
idézni és fenyegetni nem szabad, mert ez csak bűntény esetében 
van helyén" , különben azt is jelzi, „hogy az ily eljárás igen 
gyakran előfordul, azért helyesen cselekszem, ha feljelentem, és 
az ily méltatlanság ellenében elégtételt kérek" .

Ezen véleményező indorsátumban csakis a „karhatalommal 
való elővezettetés" fenyegető kifejezése vétetik sértő gyanánt, a 
minthogy sértő és sérelmes már maga a beidézés is , hogy egy 
lelkész egy 5 kros postabélyegnek a levélre nem ragasztása miatt 
(mit tenni a hivatalos tartalmú levelekre nem kötelessége) négy 
órányi távolságról a finánczkomiszárus előtt kihallgatásra meg
jelenni kényszerittessék; de ezen sértő kifejezés csak otrombán 
alkalmazott folyománya a felvett leletnek, nézetem szerint tehát 
mindenek előtt az iránt kellene tisztába jönni: volt-e helye ezen 
specziális esetben a lelet fölvételének, vagy sem? Ez az első 
kérdés, a második pedig az: hol és mikép keresse a lelkész ezen 
sérelemmel szemben az elégtételt ?

Az első kérdésre, hogy kiki szabatos és helyes feleletet 
alkothasson s adhasson (kérem is a tisztelt kartárs urakat, ne 
mellőzzék hallgatással kérésemet!) megemlitem, hogy a rima- 
brézódikéri ág. ev. egyház a rimaszombati m. kir. illetékkisza
bási hivataltól 1884. év deczember 1-jéről 1349. sz. a. azért, 
„mert illetékegyenérték alá eső ingatlanát bevallani (állitólag) 
elmulasztó" — 15 frt 16 krnyi birságról szóló fizetési meghagyást 
kapott. Ezen birság törlése iránt folyamodott az egyház társel
nöksége, hivatalos és hiteles bizonylattal erősitvén, hogy az 
illetékegyenérték alá eső egyházi ingatlanokat legjobb tudalma 
szerint még 1883-ik év júliusában bevallotta, a kitöltött bevallási 
nagy iveket azon úton, melyen vette, t. i. a nyustyai körjegy
zőség útján, visszaszármaztatta, minélfogva őszintén kell sajnál
koznia a felett, hogy a rimaszombati kir. adóhivatal már három izben 
visszautasitotta a fizetni szándékolt illeték egyenértéki adóját az új 
fizetési ivek elő nem mutathatása miatt, de sőt még azon felül bir
sággal is sujtoltatik. Ha a kitöltött bevallási ivek bármi oknál fogva 
is elvesztek volna, a társelnökség azok mintáinak újabbi kiesz
közlését s elküldését kéri. Ezen folyamodvány az azt erősitő 
bizonylattal küldetett hivatalosan az illetékkiszabási hivatalnak, 
mely a levélről a leletet fölvette, s engem magamat (pedig elnök
társam csakúgy alá volt irva , mint én) alkotmányos úton és 
módon meg is birságolt. Volt-e elég alapos oka a leletnek, s jogos, 
illetőleg törvényes volt-e megbirságoltatásom? hol és mikép volna 
leginkább czélra vezető sérelmem tárgyában orvoslást s elégtételt 
keresnem? ezen kérdésekre kérem a tisztelt kartárs urak fölvilá
gositó s útbaigazitó válaszát. Liszkay János, ev. lelkész.


