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Keresztviselésben.
— Kempis. —

Tűrd kereszted mindhalálig, 
Legyen példád Jézusod;
Jobb, ha szemed könyben ázik, 
Mint ha rád nap mosolyog.
Bár nehéz az élet terhe,
Ez tanít, hogy nézz a mennyre, 
Véle nyertes lesz szived,
S boldogít majd szent hited.
Örvendeznek nagy hitednek 
Az ég minden angyali,
Más is, példás életednek 
Nem tud ellenállani.
Nemes harczban szép a pálya, 
Jézusé így lőn a pálma, 
Koronád lesz hűnek ott, 
Mennybe Jézus igy jutott.
Az aranyat tűz próbálja,
Hogy leváljék a salak:
Szenvedés a hit próbája,
Hogy megtisztulj az alatt, 
Igy léssz Jézus tanítványa, 
Ellenidnek is barátja,
Jóra buzgó és nemes,
Szívben, tettben egyenes.
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Bízd Istenre mindhalálig 
Jámbor szivvel magadat,
S szenvedésed üdvre válik,
Ha bizalmad hű marad!
Mit az Úr nyujt, azzal érd be,
S tied lesz az örök béke;
Keskeny útról le ne térj,
S tied lesz a menny, ne félj!

Sántha Károly.

Nehány szó a délutáni, farsangi és böjti 
esketésről.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület „ E g y h á z i  rend
s z e r "-e 199. §-a igy hangzik: „Az esketés mindenkor délelőtti 
órákban történjék; vasárnapokon, adventben és böjtben csendben 
és zaj nélkül".

Ez a §. átment valamennyi egyházközségi, egyházmegyei, 
végre az egyházkerületi közgyűlések retortáján keresztül, a 
nélkül, hogy némi „a mennyire lehet" „lehetőleg“-féle kifejezé
sekkel enyhittetett volna annak kategorikus rigorositása. Rend
szerünk még a háromszori kihirdetés dolgában is engedékenyebb, 
mert „szükség esetében, de csak kivételesen hétköznap is, de 
csak számosabb gyülekezet előtt" szabad hirdetni: sőt „rendki- 
vüli sürgősség esetében, ha egyéb törvényes akadály nem forog 
fenn, felelősség terhe alatt h i r d e t é s  né lkü l  is ö s s z e a d 
h a t ja  a l e lkész  a házasu landókat .  (189. §.) Ezt szabad 
tenni a papnak saját felelősségére, hanem — hogy az idézett 
199. §. első részénél maradjunk, délután esketni r e n d k i vü l i  
e s e t e k b e n  sem szabad.

Ha az ág. hitv. ev. egyháznak az államhoz való viszonya 
felől máskülönben tájékozva nem volnánk, a dunántúli rendszer 
e két paragrafusának egymás mellé állitásából azt kellene hin
nünk, hogy az ág. hitv. ev. egyház Magyarországon hatalmi 
túlsúlylyal bir az állam felett; miután egy egyházkerületi sta
tutum megenged olyat, a mit az államtörvény kategorice tilt, 
és kategorice tilt olyat, a mi az államtörvény előtt közömbös 
dolog.
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Hanem én ugyan mindannak daczára, hogy a dunántúli ke
rületi rendszer az államkormánynak bemutattatott, és rendelke
zései nem kifogásoltatt a k, nem érezném magamat hivatva a tör
vény ellenére cselekedni, és ha egyébként nagyon czélszerű volna, 
hogy egyházi rendszerünket minden hallgatóm, különösen a pres- 
byterium minden tagja ismerje, olvassa: e §. miatt nem adnám 
én azt ki a kezemből, mert bizonyos, hogy majd e §-ba bele
kapaszkodva majd minden házasulási esetben hegyibém jönnének 
hogy hirdessek hétköznap, sőt hogy eskessek hirdetés nélkül. 
Hja, egy tapasztalt gazdától hallottam, hogy néha a késői vetés 
jobban beüt, mint a maga idejében való, de — úgymond — 
senki se m ondja  ám ez t  meg a f iának!

No de hagyjuk a 189. §-t, és térjünk vissza a 199-re.
Erre nézve a m. évi kerületi gyűlés 96-ik pontjában ez olvas

ható: „Olvastatott a vasi egyházmegye 1886. évi júl. 6-án tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvében foglalt azon inditvány, mely szerint 
tekintettel arra, hogy a dé lu tán i  esketést  o r sz ág os  tör 
vény nem t i l t j a ,  s a házasság érvényességére a délutáni es- 
ketés befolyással nincs; minthogy az egyházi rendszer 199. §-a 
ellenére különben is tartatnak délután esketések: határozza el az 
egyházkerület, hogy az egyházi rendszer 199. §-ának fenntartása 
mellett az egyházkerület, illetőleg annak elnöksége a délutáni 
esketést megengedhesse oly feltétel mellett, hogy a délutáni es
ketést kérelmező felek bizonyos pénzösszeget egy kerületi köz
alapra fizessenek.

Az egyházi rendszer világos rendeletébe ütköző ezen indit
vány mellőztetik, és az egyh. rendszer 199. §-a továbbra is ér
vényben fentartatik. Ezzel kapcsolatban megütközéssel értesülvén 
az egyházkerület, a hivatkozott 199. §. rendelkezésének a vasi 
f. esperességben előfordult többszöri megsértéséről, utasittatik a 
f. vasi esperesség, hogy az egyh. rendszer 199. §-a rendeletének 
tiszteletben és épségben tartása felett őrködjék, s az ezzel ellen
kező előforduló eseteket az egyházkerületnek bejelentse".

Szerény véleményem szerint a vasi felső egyházmegye in
ditványa annyiban nem helyes, a mennyiben p én z ér t  kivánja 
megengedni azt, a mit a törvény nem tilt. Érthetetlen azonban 
az a ridegen visszautasitó hang, a melylyel a kerület egy egyház
megye inditványát elveti. A  „R endszer “-t a kerület alkotta, a 
kerület módosithatja is annak egyes határozatait, a minthogy mó-
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dositotta is. Az egyházmegyének, de sőt egyes egyházközségnek, 
sőt minden egyes evangelikus embernek joga van a véleménye 
szerint helytelen §-ok megváltoztatását a maga útján kérelmezni 
azon testülettől, mely azokat a §-okat alkotta. A módositvány 
elvetésének különös megokolása az , hogy azért vettetik e l, mivel 
a rendszer világos rendeletébe ütközik. Ha a fiú igy szól atyjá
hoz: „kérem ezen tilalmat megszüntetni ezért meg ezért”, akkor 
az apa igy fog erre felelni: „ Fiam, én azt a tilalmat fentartom 
ezért meg ezért”, nem pedig igy : „kérelmedet visszautasitom, 
mert az én tilalmammal ellenkezik". Igaz, hogy a fiú kérelmé
nek nem jó megokolása az, hogy: „vond vissza apám a tilalmat, 
mert úgyis áthágtam már” és a vasi felső egyházmegye ilyen
formán indokolja inditványát legalább a kerületi jegyzőkönyv 
szerint. Hanem az is igaz, hogy a kerület indokolása szerint 
semminemű létező törvényt megváltoztatni, módositani soha sem 
lehetne.

De térjünk vissza a dolog érdemére. A  „Rendszer 199. §-a 
tiltja a délutáni esketést, és a legutóbbi kerületi gyűlés e tilal
mat megújitja, sőt megszigoritja.

Lehet indokolni e tilalmat. Délután a felek, különösen la
kodalmi alkalmatosságban, lehetnek „délutáni  á l l a p o t b a n ”. 
Csakhogy bizony, ha ezt vesszük, a reggeli pálinka délelőtt is 
idézhet elő olyan állapotot; hála Isten, legalább az én tapaszta
latom szerint, a mi köznépünkben is megvan még az a tisztes
ségérzet , hogy a vőlegény józan állapotban lép az oltárhoz, és 
hogy igy történjék, násznagy uraimék vigyázni szoktak rá. Sőt 
nem tudok egy olyan esetet sem, hogy az egész lakodalmi vi
gasság folytán is, a vőlegény elfelejtkezett volna magáról.

Megvallom, én magam is eskettem délután elégszer, mert 
úgy értelmeztem ama 199-ik §-t, hogy az a „délelőtti órák” 
alatt nem annyira az időt, mint az állapotot érti.

De már most, a m. é. kerületi gyűlés 96. j. k. pontja ér
telmében, délután nem szabad esketnünk.

Pedig jól emlékszem, egyházkerületünk metropolisában, 
Sopronban annak idején nem is volt „noibel” lakodalom, hacsak 
délután 4 óra után nem volt az esküvő. Most is igy van-e , nem 
tudom, azonban tudom, hogy vidékünkön maguk a papok és ta
nitók közűl többen esküdtek délután, mint délelőtt.

Nagy kapaczitáczióra lesz szükségem (s hiszem, paptársa-
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imnak is), mihelyt valami „ kékbeli “ házasulandóim lesznek. Mert 
hát, a délutáni esküvés a legtöbb esetben t a k a r é k o s s á g i  kér
dés. Egy ebéddel többe kerül a lakodalom a délelőtti esküvés 
mellett. Nekünk pedig nem kellene, a mai szűk világban a taka
rékosság útjába akadályt görditeni.

A  délutáni esküvés nagyon sok esetben a szükség  kér
dése. Nekem messze terjedő diasporám van a pusztákon, szegény 
cselédnép. Ezek csak vasárnap tarthatják lakodalmukat. A jegye
sek többnyire különböző egyházközségekhez tartoznak. Vasárnap 
van az utolsó hirdetés, aznap esküdni is akarnak. Hozzám csak 
beérkeznének délig, de máshonnét, messziről kell nekik elhozni 
a hirdetési bizonyitványt, melyet ott, természetesen csak az isten- 
tisztelet után, 11 — 1/212 órakor kaphatnak kezükhöz. Lovas sta
féta sem képes azt elhozni, hogy délelőtt megesküdhessenek. Az
tán , ha elmúlik a dél, mire szükséges okmányaikkal megjelen
hetnek, elkiildjem őket esketés nélkül, hogy aztán vadházas
ságra összeálljanak? Vagy előre felvilágositván a feleket, hogy 
délután esketni egyátalán nem szabad, kitegyem paptársamat 
azon ostromnak, hogy a hirdetési bizonyitvány kiadása körül 
eklatáns törvényszegést kövessen el? Igaz, van olyan „jólelkű“ 
papi ember, a ki ily esetben megteszi, hogy kiadja a hirdető
levelet szombaton már, a következő vasárnapi keltezéssel. Épü
letes dolog, ha ilyen játékot űzni látnak bennünket hiveink azon 
okmány kiadása körül, mely nekik 50 kros bélyeg és 1 forint 
kiállitási költségbe kerül! Ha a pap irásban is hazudik, hogy 
higyjenek szavának? X. község templomában arra szólitja fel a 
pap a gyülekezetet, hogy ha valaki törvényes akadályt tud, 
jelentse be azt: holott abban a pillanatban már Y. községben 
összeeskettettek a jegyesek azon bizonylat alapján, melyet X. 
község papja már tegnap kiadott, s melyben azt bizonyitja , 
hogy háromszori hirdetése után semmi akadály nem jelentetett.

Szép és épületes dolog!
Be sok rosszat is cselekesznek a gyermekek, ha a szülők 

tiltanak olyat, a mit meg kellene engedni, mert a gyermeki ter
mészet hordozza magával; és elnéznek olyat, a mit tiltani, bün
tetni kellene! A  természetellenes tilalom hazugságra nevel.

A 199. §. utórésze: „A z esketés  v a s á r n a p o k o n ,  ad
ventben  és bö j tben  c sen d b en  és zaj né lkü l  t ö r t é n j é k ". 
Hallottam ugyan panaszokat, hogy imitt-amott a templomban,



82

különösen esketések alkalmával susogni, dönögni, rakonczátlan- 
kodni szokott a fiatalság, de nálam, biztosithatok akárkit, hogy 
a szent aktus egész tartama alatt a legnagyobb csend van, még 
pedig nemcsak adventben és böjtben, hanem farsangban is. Tán 
nem is ezt czélozza a §., hanem azt akarja mondani, hogy va
sárnap, adventben s böjtben a násznép zene nélkül j őjjön s tá
vozzék. Már kérem, a „Beamter" korszakban, midőn a járási 
hivataltól kellett a zenére engedélyt kinyerni: akkor tán keresz
tülvihető volt ez az intézkedés; a mai alkotmányos szabadság 
korában lehetetlen, hogy az evang. pap ezen útczai rendőrségbe 
vágó intézkedést foganatositsa. Próbáltam, nem sikerült. Meg
hagytam a násznagyoknak, hogy a templom közelében hagyas
sák el a muzsikát, mert ha meghallom, nem esketek. El is ha
gyatták , megeskettem őket, de kijövet már ott várt a banda, és 
rázenditette az indulót. A  násznagyok (a presbyterium tagjai 
voltak) mentegetőztek, hogy lehetetlen a fiatalságnak parancsolni.

Igaz, hogy volt nálunk egyszer egy erélyes községi biró, 
ennek idejében böjtben, adventben nem volt útczai lakodalmi 
zene. De ez a biró még az uraság béres szekereit — magáét a 
segédszolgabiróét is — letartóztatta, midőn vasárnap szénát, ara
tórészt akartak behordani. De találkozik-e egyhamar ilyen eré
lyes községi biró?

Én azt inditványozom, hogy a vasi felső egyházmegye ja
vaslata felett ne térjünk napirendre, s a „Rendszer" 199. §-ának 
törlése vagy módositása iránt a papi értekezleti körökben, egy
házmegyei gyűléseken, egyházkerületen, inditsunk mozgalmat.

Ugyis nagyon felszaporodnak a vadházasságok: minek gör
ditsünk m i, mint egyház, a házasságkötések elé akadályokat ott 
is, a hol az állam nem gördit.

A  hadkötelezettség miatti házassági tilalom következtében 
nagyon felszaporodnak a böjti és adventi lakodalmak. A  katona 
a három évi tényleges szolgálat után haza szabadul késő őszszel: 
ismerkedik, kézfogót tart, hirdetik, mire esküdhetik, itt az ad
vent. A  hadköteles alig várja, hogy a harmadik korosztályban a 
sorozáson átessék; a sorozás pedig következésképen a nősülés is 
többnyire böjtben van. A ki, mint beszólitott hadköteles, bokré- 
tás kalappal végig muzsikáltatta magát a falun: az mint vőle
gény , úgy kisértette magát a templomig, mintha siratóba menne ?

Igaz, a házasságkötés történhetnék lakodalom nélkül, kivált
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az életben kell magának működési kört szereznie. Ezért szüksé
ges, hogy hiveit egyenként is ismerje. A lelkész, a kinek szi
vén fekszik a hivek anyagi és erkölcsi jólléte, nem lehet közö
nyös gyülekezetének sorsa iránt s nem zárkózhatik el a világ 
elől, önmagát könyvei közé temetvén. A világot élő emberekkel 
való közlekedés által kell megismernünk. E végett legalább egy
szer minden héten egy családi látogatást kell tennünk. A  jó 
pásztornak ismernie kell egyenként juhait, vajjon azok betegek 
vagy egészségesek, kövérek vagy soványak-e? különben hogy 
tudná nyáját a szükséghez képest legeltetni, ha nem tudja elébb, 
hogy miféle táplálékra van szüksége ? Igy a lelkésznek is ismer
nie kell községét, gazdagot és szegényt, öreget és ifjat, nőtlent 
és házast s minderről rendes naplót kell vezetnie".

E tanács pompásan hangzik, jegyzé meg gúnyosan az elbe
szélő, ilyen szépen kiczifrázva talán meg is járná az elmélet
ben. Ifjú koromban majdnem én is kisértetbe jöttem s talán én 
is követtem volna e tanácsot, ha az nem ütköznék oly számtalan, 
legyőzhetetlen akadályba. Ellenben oly hevesvérű és tevékeny 
ifjúnak, mint az én N. barátom volt, rendkívül tetszett. Nem is 
ment ki fejéből soha s most, midőn a gyakorlati térre lépett, el 
is határozta annak kivitelét. Mégis előbb meglátogatott s meg
mondta nekem is szándékát. Én sehogy sem tanácsolhattam ezt 
neki, sőt világosan kifejtettem előtte a várható kellemetlen kö
vetkezményeket. Legyen türelemmel, figyelmeztettem őt, minden
nek megjön a maga ideje. Egy-két év alatt lehetetlenség minden 
egyes hivet megismerhetni. A  lelkész úgy is sokféle összeköt
tetésben van a gyülekezet aprajával és nagyjával, idővel köny- 
nyen megismerkedhetik mindenkivel, különösen ha már az isko
lás gyermekeknél kezdi és folytatja lelkiismeretesen kötelességét. 
Csak ne olyan tüzesen és elhamarkodva, ifjú barátom, majd 
három-négy év alatt lassankint úgy is ismerni fogja gyülekeze
tét. Magányosan azért mégis szerezhet magának hasznos tapasz
talatokat. Vigyázzon tehát, - nehogy valamit megfontolatlanul 
cselekedjék s ezáltal önmagának ártson. Az emberi életben min
den fokozatosan rendben és tervszerűleg halad előre.

N. ovatosan hallgatta meg beszédemet, s úgy látszott, 
hogy azt helyeselte is ; de azért volt professorában mégis jobban 
bizott, mint bennem, pedig már eddig is sok jó tanácsot fogadott 
el tőlem. Midőn pedig véleménye mellett daczosan megmaradt,

b
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én bosszúsan kiáltottam fel: Már tudja meg, Uramöcsém, hogy 
én is tapasztaltam valamit az életben 40 évi lelkészkedésem 
alatt, de ezt a tervet sehogysem helyeselhetem. Más eszköz is 
van az emberismeret megszerzéséhez, mint a fel s alá való fut- 
kározás.

Nem fogadott szót, — de lássuk a következményeket. Mind
járt a második egyházi beszédben teljes lelkesedéssel köztudo
másra hozta, hogy miután ő egészen idegen, szeretné hiveit meg
ismerni s miután jobb útat-módot erre nézve nem tud, kényte
len őket egyenként és házanként meglátogatnia. Tehát ne bámul
janak , ha nemsokára e látogatásokat el is kezdi. Erre aztán neki 
ment, úgyszólván házról-házra, természetesen bejelentetlenül és 
nemcsak a háztulajdonosokhoz, hanem minden egyes családhoz 
ellátogatott. Ez kezdetben feltűnést és bámulatot keltett, mert 
abban a községben e körülmény egészen új, szokatlan és hallat
lan volt. A fogadtatás is nagyon különböző volt s előreláthatólag 
úgy is kellet annak történnie. Némelyek megijedtek, midőn kö
zönséges , mindennapi ruhában találta őket. Mások meg a beszél
getés miatt jöttek zavarba, hiányozván a kellő beszédanyag az 
idő eltöltéséhez. Sokan költségbe verték magokat, mivel azt hitték, 
hogy a papot valami finom dologgal kell traktálni.

De legtöbbre nézve a látogatás nehéz teher s elviselhetet
len kényszer volt, mert munkájokban zavartattak meg azáltal.

A  társalgás igen gyakran csak kérdés és feleletből állt, 
mintha formális iskolai vizsga tartatnék. Némely helyt nevet és 
számot irt be jegyzékébe; ezáltal sokan gyanakodók lettek, sőt 
komoly következményektől tartottak a jövőre nézve. Mások pe
dig a gazdaság köréből kiváncsi, élczés és fogas kérdéseket in
téztek hozzá, melyekre hirtelen nem adhatott választ; erre az
tán tudatlansággal vádolták. Idegen lévén továbbá, nem figyelte 
meg a községben létező rangkülönbséget, ezért sokan a kik előbb 
várták a látogatást, sértve érezték magukat, ha a náluk kisebb 
rangúakat látogatta meg előbb.

Ha olyan családhoz jutott, hol épen nagy társaság volt 
összegyülve, kényszeritették, hogy a társasjátékban résztvegyen. 
Ha elfogadta, hosszú időt kellett haszontalanul elpazarolnia, 
mert csak arról beszélhetett, a mi a játékra vonatkozott.

Ha nem fogadta e l , akkor büszke és gőgös embernek tar
tották. Az élczesebbek finom satyráikkal a következő igazságot
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vetették szemére: „Vesződjék csak a papi tudományokkal s ne 
avatkozzék a családi ügyekbe. Ugy látszik, hogy csak azért fut
kos házról-házra, hogy a családi titkokat kifürkészhesse s azokat 
egyházi beszédeiben nyilvánossá tehesse". Sőt egy alkalommal egy 
közönséges, miveletlen ember kemény hangon a következőket 
mondta oda: „Ugyan tisztelendő uram, nincs magának egyéb 
dolga egész héten, mint a fel s alá való fntkározás ? Mondhatom 
szép dolog; úgy látszik, hogy máskép nem tud predikálni, mint 
ha elébb kilesi családi titkainkat s azt viszi a szószékre. Az 
előbbi lelkészünk, az volt ám a derék ember. De azt sohasem 
tette meg, hogy házról-házra járjon. Ha szükségünk volt rá, el
hivtuk s ő el is jött minden szó nélkül. Leginkább otthon tölté 
idejét s ott folytonosan tanult, hogy minél szebb prédikácziót 
tarthasson nekünk. De szépen és érthetően predikált! Hanem ke
gyelmed . . . .  ugyan hallottuk, hogy nagy tudós, de egy szót sem 
értünk beszédéből".

Mivel már a dolgot megkezdte, folytatni is akarta legalább 
addig, mig minden hivét meglátogatta volna. Semmitől sem riadt 
vissza. Senkitsem hagyott k i, a legutolsó mesterembert és a leg
szegényebb koldust sem kerülte el. Utóbbiak körülbelől igy gon
dolkoztak a látogatáskor: V ajjon mit kereshet a tiszt, úr nálam? 
Minek köszönhetem e nagy szerencsét? Vagy talán valamit hi
báztam volna, nem értem a dolgot! Hm — beteg nem vagyok. 
Talán nem lesz valami komolyabb baj valahol. Talán távol élő 
gyermekeim közűl halt meg valamelyik, s a tisztelendő akarja 
a halálhirt meghozni! stb. Ilyen s ehhez hasonló aggodalmak 
között fogadták a látogatást. Elég az hozzá, hogy az egész 
vállalat feltűnést és elégedetlenséget szült a gyülekezetben. Las
sanként fel is hagyott látogatásaival. Kénytelen volt beszüntetni 
azokat, ha nem akarta a közbizalmat és papi tekintélyét töké
letesen eljátszani. S vajjon mennyire ment a hivek megismeré
sében? Semmire sem, vagy pedig igen csekély eredményre.

Az öreg úr elbeszélése a társaság idősebb tagjai közt nagy 
tetszésre talált, ellenben az ifjabb lelkészek a leghevesebben oppo
náltak a kifejtett elvek ellen. Kedves kartársak! Egy kis oppo- 
sitio önök részéről sem ártana. Gyakorlati közlönyünkben érdekes 
eszmecserére vezethetné toliunkat. Csak ez esetben igérhetem meg, 
hogy „folytatása következik". Mar o s v ásárhelyi.

b*



Mint villámcsapás az égből, úgy ért bennünket nagyt. Rit- 
ter István úrnak, a gyönki ág. hitv. evang. gyülekezet érdem 
dús lelkészének, a nagy kiterjedésű tolna-baranya-somogyi ev. 
egyházmegye esperesének s a dunántúli evang. egyházkerület 
egyházi főjegyzőjének váratlan halála. Folyó hó 1-én este 6 - 7
óra között, a nélkül, hogy előzetesen legcsekélyebb baját érezte 
volna, hirtelen agyszélhűdés érte őt, melynek következtében há
rom napig tartó haláltusa után, f. hó 4-én éjféltájban csendesen 
kimult. Elhunytával evang. egyházunknak, különösen pedig a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyének erős oszlopa dült ki s mi, 
kik szerencsések valánk őt közelebbről ismerhetni, s ezen isme
retség folytán — megtanultuk őt tisztelni, szeretni, elmondhat
juk a szó teljes értelmében:  , ,Elesett a mi fejünk koronája!”

De a mulandóság örök törvényét mi meg nem változtathat
juk sem hangos jajszavunk, sem csendes fohászunkkal, minda
mellett is érthető, hogy ámbár a halál az enyészet martalékát 
vissza nem adja, mégis igyekszünk megsiratott drága halottunk 
földi megjelenésében a maradandót  a m u l a nd ó ban vissza
tartani. És ezt czélozza ezen igénytelen megemlékezés.

Néhai nagyt. Ritter István úr született 1828. évi novem
ber 8-án Györkönyben, Tolnamegyében, Ritter János Keresztély 
ottani evang. lelkész és Borbély Anna szülőktől. Gyermekéveit 
a szülői háznál tölté, hol már zsenge korában az isteni félelemre, 
az Ur szeretettre tanittatván, igazi vallásos nevelésben része
sült. És az ezen irányban nyert benyomások meglátszottak egész 
életén. Tudományos kiképeztetését az akkor Sár-Szent-Lőrinczen 
fennállott esperességi altanodában kezdte, a dunántúli ev. egy
házkerület soproni főtanodájában folytatta s a jénai és hallei

*) Ne tűnjék fel senki előtt különösnek, ha jelen nekrologot szokásunk 
ellenére közzétesszük. A boldogultat hozzánk, mindkettőnkhöz s lapunkhoz olyan 
benső viszony kötötte, hogy indittatva érezzük magunkat — programmunktól el
térve — emléke iránt ekként is leróni a kegyelet adóját. Szerk.
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egyetemen végezte. A legnagyobb sikerrel befejezvén tanulmá
nyait s szép tudományos ismeretekkel gazdagon térve haza; az 
1846. évben a lelkészi hivatalra felavattatott s ugyanakkor a 
gyönki ev. gyülekezet öreg lelkésze Knar János mellé hivatott 
meg segédlelkészül. Kilencz évig működött ezen elaggott lelkész 
mellett odaadó hűséggel, úgyszólván egészen önállóan, miután 
főnökének aggkora folytán a hivatal egész terhe ő reá neheze
dett. Ezen idő alatt annyira megnyerte a gyönki gyülekezet 
szeretetét, bizalmát és nagyrabecsülését, hogy az Knar János 
úrnak 1855-ben bekövetkezett halála után egyhangúlag őt vá- 
lasztá meg rendes lelkészéül. Szerencsés választás volt. Kevés 
emberben egyesül annyi, kivált a lelkészben kivánatos, kiváló 
szép tehetség és tulajdonság mint ő benne. — Kiváló tudo
mányosság, magas műveltség, hivatali buzgóság és hűség, 
jellemszilárdság és szelidség, fennkölt szellem és leereszkedő 
nyájasság, alázatosság és szeretet jellemzik őt, kinek szive me
legen dobogott és érzett mindenért a mi jó és szép, a mi nagy 
és nemes, a mi emberhez méltó és Isten előtt kedves. Mint egy
házi szónok a legelsők között foglalt helyet. Mélység és magas
ság a gondolatokban, a hit meggyőződése és melegsége a szel
lemben , nemes egyszerűség a kifejezésben teszik az ő beszédeit 
értékesekké és épületesekké. Hivő lelkész volt ő, ki semmi egye
bet, hanem a Krisztust predikálta meggyőző, felemelő, magával 
ragadó ékesszólással. Tudományos képzettségének világát sem 
rejté véka alá. Bokros elfoglaltsága mellett is számos theológiai 
és philosophiai dolgozata jelent meg a szaklapokban, melyek 
egyrészt erős vallásos meggyőződésről, rendithetetlen hitről, hivő 
lélekről, másrészt mélyen járó bölcsészeti elméről tanúskodnak. 
Nagy kár, hogy ezen munkák összegyüjtve, kiadva nincsenek.

De a boldogult nemcsak a szó és a tol l , hanem a tett em
bere is volt. Tanúságát adta ennek mindjárt hivatalba lépése al
kalmával. A gyönki gyülekezet anyagi viszonyai akkor, midőn 
Ritter István vette át mint. rendes lelkész az egyház kormány
zatát., igen zilált, hogy ne mondjam válságos állapotban voltak. 
Az ő bölcs körültekintése, fáradhatlan buzgósága és ügyszere
tete, erélye és kitartása csakhamar jobb állapotokat teremtett e 
tekintetben is nemcsak, hanem gyülekezetét minden tekintetben 
szép virágzásra emelte. Ily kiváló tehetség és áldásos működés 
nem maradhatott elismerés nélkül szélesebb körben sem. A tolna-
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baranya-somogyi evangel. egyházmegye előbb egyházi al-, utóbb 
főjegyzőjévé választá, mignem néhai nagynevű Schleining Károly 
úr nyugalomba vonulása után 1880-ban egyhangú bizalmával őt 
emelte a diszes esperesi székbe. A dunántúli evang. egyházkerü
let is méltányolván kiváló érdemeit, két izben is megtisztelte 
őt az egyházi főjegyzői hivatallal, melyet szakértelemmel és pon
tossággal haláláig viselt. Mint esperes bölcseséggel és szeretet
tel, erélylyel párosult szelidséggel és lelkiismeretességgel kor
mányozta ezen nagy kiterjedésű egyházmegyét. Akár kiváló köz- 
igazgatási tehetségét, a tanácskozások vezetése körüli páratlan 
tapintatát, akár minden alkalommal és minden kérdésben irányt 
adó szellemét tekintjük, mindenütt előttünk áll az ő kimagasló 
alakja és egyénisége. És ha a tanácskozások hevében a maga
sabb tehetségű, az alkotó szellemek természete szerint nézetét 
és akaratát egyszer-máskor élesebben is kiemelé és hangsúlyozá, 
úgy hogy az őt kevésbé ismerők vagy a túlérzékenyek tán bántva 
érezék magukat, azért a külső lehangultság a mi Ritterünknél 
a sziv, a jóindulat gyökeréig soha sem fért s mindazok , a kik 
az emberiség legszentebb érdekei körül — melyekért ő hevült — 
buzgólkodtak, az ő hűséges ragaszkodására, mint kősziklára 
épithettek.

Hű gondjainak tárgya volt az egyházmegye tanügye s kü
lönösen esperességiink veteményes kertje, bonyhádi algymnasi- 
umunk. — Még mint fiatal lelkész közreműködött annak az 1857-ik 
évben foganatositott újra megalkotásán S.-Szt-Lőrinczen, midőn 
egy zsarnok kormány eltörüléssel fenyegető a magyar protestáns 
szellemet ápoló ezen igénytelen, de rendeltetését hiven betöltő, 
tehát létjoggal biró intézetet. Utóbb pedig, midőn ezen intézetünk 
épen a magyar szellemnek szélesebb körben terjesztése czéljából 
Bonyhádra helyeztetett át s ezen áthelyezés sokakban kételye
ket támasztott, másokat az intézők ellen elkeseritett, látván, 
hogy az intézők sorában az elsők között ő is helyet foglal, a 
kétely és gyanúsitás szava azonnal elnémult, mert mindenki 
tudta, hogy ő csak a jót akarja, csak a közügy érdekében cse
lekszik. És midőn végül a legújabb időben az 1883. évi középis
kolai törvény hatályba lépése alkalmával annyi a protest. tan- 
és nevelésügyért buzgólkodó sziv megdobbant és megdöbbent, 
midőn nem egy intézet kétségbeesve a maga erőtlenségén s a ha
gyományos prot. szegénységen, az állam támogatását vevé
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igénybe;, ő volt az, a ki ezen esperességi altanodánkra is felet
tébb válságos időben és helyzetben a csüggedőket bátoritotta, ő 
volt az, a ki utat mutatott arra, hogy hogyan lehet és hogyan 
kell az autonomikus alapon az egyházat, a tanügyet és a hazát 
szolgálni. Igen, ő a szó, a tett, a tudomány, a jellem, egyszóval 
a lélek, a szellem embere volt.

Hadd szóljak még röviden családi életéről. Családi tűzhe
lyét 1855-ben alapitá meg, nőül vevén Borbély Karolinát, az 
akkori bonyhádi ev. lelkész és nagyérdemű esperes Borbély Jó
zsef leányát. Csak rövid négy évig tartatt családi boldogsága. 
1859-ben elragadá tőle a halál a szeretett nőt, bús özvegységre 
juttatva őt és árvaságra kis leánykáját. Másodszor 1862-ben lé
pett házasságra Kielberger Idával. Ezen Istentől három gyermek
kel megáldott frigyet is már 13 év mulva, 1875-ben felbontá a 
halál s ezen időtől fogva ő, a legjobb és leggyöngédebb atyák 
egyike, egymaga teljesité gyermekei neveltetése körül az atyai 
és anyai kétszeres tisztet feláldozó szeretettel.

A  családi kör után legjobban érzé magát a baráti körben. 
Kipróbált hű barát volt, a mint arról tanúságot tehetnek ama 
választottak, kiket maga köré gyüjtött. És én, ki oly közel 
állottam nagy és nemes szivéhez , bit mint még egészen fiatal 
embert méltatott rokonszenvére és barátságára, kivel mindig kö
zölni szokta volt magasztos eszméit, ki előtt gyakran kijelenté, 
hogy azon kevesek közé tartozik, kik őt leginkább megértették, 
életem legszebb, legboldogabb és legmagasztosabb órái közé mél
tán sorozom azokat, melyeket az ő nemes társaságában tölthet
tem. Most már mindennek vége s nekünk nem marad egyéb, 
mint a bús emlékezet. De ő igaz volt és az igaznak emlékezete 
áldott.

Ezekben igyekeztem Ritter István szellemi képét vázolni. 
Távol van tőlem a feltevés, hogy ez nekem teljesen sikerült. 
Ügyesebb kéz kell ahhoz, mely biztosabban kezeli az ecsetet, 
mint az enyém, kivált most, midőn e kéz annyira reszket a 
drága barát elvesztése feletti fájdalomban. De a kik összekötte
tésben állottak vele életében, kik közhasznú működését figyelem - 
mel kisérték, azok rá fognak ismerni ezen vázlatosan odavetett 
halvány vonásokban is az ő nemes és nagy alakjára.

Temetése az esperesség számos lelkésze és tanitója, az egy
házak küldöttei, Gyönk város és vidékének intelligentiája és há
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lás gyülekezetének tömeges részvétele mellett f. február hó 7-én 
délután 1 órakor ment végbe, mely alkalommal az udvaron a 
koporsó felett Sántha Károly s.-szt.lőrinczi ev. lelkész és e. m. 
egyh. aljegyző, a temetőn Torda Lajos szárazdi lelkész és az 
esperességi altanoda részéről Marhauser Imre igazgató-tanár szó
nokolt; a halotti emlékbeszédet a templomban pedig Graf József 
bonyhádi lelkész tartotta.

A boldogultat siratják szerető gyermekei: Karolina Kiss 
Béláné, István, Ida és Béla, veje Kiss Béla gyönki gymn. tanár 
s egyetlen unokája Kiss István, továbbá jó barátai és tisztelői, 
hálás gyülekezete, valamint a tolna-baranya-somogyi ev. egy
házmegye.

Isten veled nemes vezérünk, drága barátunk! Hálánk és 
szeretetünk virrasztanak sirod felett! Nyugodjál békével! Áldott 
legyen közöttünk a te emlékezeted! Bauer Adolf.

K ü l ö n f é l é k .
A)  Kérdés.

271. Házas életre akar kelni X-ben lakó özvegy ember 
Y-ban lakó leánynyal. Az eskető pap az ypsziloni (helyettes) 
lelkész. Követelheti-e a vőlegény lelkésze a menyasszony kereszt- 
levelét? Miféle irott törvényben vagy szokásos közjogban gyö
keredzik e követelés jogosultsága? Elöljáró felvilágositás gya
nánt szolgáljon itt a kérdés felvetésére alkalmat adó levélváltás 
az i k s z i  lelkész és az y p s z i l o n i  helyettes lelkész közt.

I. Az ev. ref. helyettes lelkészi hivatalnak
Ypsz i lonon .

Minthogy a házaséletre egybekelt felek rendesen a férj lak
helyén alkotnak családot, és annak megtörténtével a családjukra 
vonatkozó anyakönyvi okmányok — értesitők, bizonylatok stb. — 
azon lelkésztől kéretnek és adatnak ki, a kinek hiveivé lettek: 
nagyon természetes, hogy a megtörtént esketést a vőlegény egy
házának anyakönyvébe is bár sorszám nélkül, de okvetetlen be 
kell vezetni; s a bevezetett adatok hitelességéért a vőlegény egy
házának lelkésze a felelős.

Ezen felelősség miatt kivántam én és kell kivánnom még
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most is az N. N. menyasszonya keresztlevelének bemutatását; 
mert e nélkül nemcsak életkorát, polgári állását, származása 
helyét stb. nem tudhatom, de még affelől sem lehetek biztos, 
vajjon az ő és szülei nevét helyesen hirdettem-e, nem tévedt-e 
az idevaló leánykérő, midőn e más faluban lakó egyének neveit 
a kihirdetés végett velem feljegyeztette; annyival kevésbé lehet 
tehát bevezetnem ez adatokat az anyakönyvbe minden kétséget 
kizáró bizonyossággal. Nagyon meg voltam azért lepetve, midőn 
azt hallottam a vőlegénytől, hogy tiszteletes úr a keresztlevél 
kivételét feleslegesnek nyilvánitotta, jelezvén egyszersmind azt 
is, hogy az esketésért nem én vagyok a felelős.

Tiszteletes úrnak e megjegyzései nemcsak kiméletlenek, ha
nem azon kettős gyanúsitásra is okot adnak, hogy én olyat ki
vánok , a mihez jogom nincs és hogy szükségtelenül akarok köl- 
tetni az illetőkkel. Én azonban tiszteletes úrnak ezen — köztünk 
. •. völgyi papok között visszatetszőleg idegenszerű — eljárását 
a gyakorlati lelkészek teréni tapasztalatlanságának tulajdonit
ván, neheztelés nélkül, de hivatalosan, arra kérem fel tisztele
tes urat, hogy a szóban forgó esetben a menyasszony keresztle
velét kiadni és a vőlegénynyel is keresztlevelet és elhalt neje 
halotti bizonyitványát tőlem kivétetni ne terheltessék.

Iksz, 1887. január 11. N. N.
ikszi ev. ref. lelkész.

(Válasz.) Mélyen tisztelt Tisztelendő Ur!
Az ypsziloni ev. ref. helyettes lelkészi hivatalt megkereső 

becses sorait tisztelettel vettem, az azokban foglaltakra van sze
rencsém a következőkben válaszolni:

Igaz ugyan, hogy a házas életre kelt felek többnyire a 
férj lakóhelyén alkotnak családot és a családjukra vonatkozó 
anyakönyvi okmányok azon lelkésztől kéretnek és adatnak ki, 
a kinek hiveivé lettek; azt azonban úgy tudom tanitó mestereim 
után s a gyakorlatból is, hogy olyan adatokat, melyek nem a 
vőlegény egyházának lelkésze által végzett cselekvényeknek 
anyakönyvi bejegyzései, a vőlegény illetékes lelkésze hivatalos 
hitelességgel sohasem bizonyithat, igy azokért a felelősség sem 
terhelheti. Nem emlitve , hogy a felek egybekeléséről szóló bi
zonylatot, mégha az minden kétséget kizáró bizonyossággal je
gyeztetett is be a vőlegény egyházának anyakönyvébe is , a vőle-

c
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gény lelkésze semmi esetre nem adhat ki; — csak a családi ér- 
tesitőt hozom fel: ebben a családanyának születési s a családfő
vel egybekelési adatait szintén nem bizonyithatja közvetlenül, 
hanem vagy csak anyakönyvi kivonatok alapján, vagy pedig ez 
adatoknak hiteles bejegyzése végett átteszi az értesitőt a meny
asszony egyházának lelkészi hivatalához. A dolog e természeté
nek logikájából foly az az egyöntetlen egyéni felfogásból szár
mazó eljárás, hogy egyik egyház lelkészi hivatalánál nem is szok
tak anyakönyvbe vezettetni az ilyen esketési aktus adatai, má
sutt bejegyeztetnek ugyan, de sorszám nélkül, ismét másutt, 
mint például az ypsziloni egyház anyakönyvében is látom, egész 
következetességgel, sorszám alatt. Hol itt a következetesség? Hol 
a kánon, zsinati törvény, miniszteri rendelet, egyházkerületi 
szabály, mely a bevezetett adatok hitelességeért a vőlegény ille
tékes lelkészének nyakába rójja a felelősség terhét.

Ennek a dolognak a logikájából foly továbbá az is, hogy 
még a menyasszony keresztlevelének bemutatása mellett is, tel
jességgel nem lehet az esketési adatokat az anyakönyvbe minden 
kétséget kizáró bizonyossággal bevezetni. Hátha nem akkor es
küdtek, a mikor; vagy nem is esküdtek meg? Csak úgy hitetle
nül élnek s a vőlegény egyházának lelkésze mégis, mint törvé
nyes házasságban élőket, tartja nyilván az egyház anyakönyvé
ben? Szerintem az lenne minden kétséget kizáró legkorrektebb 
eljárás , hogy az eskető lelkész tartoznék záros határidő alatt 
az egybekelésről szóló anyakönyvi kivonatot hivatalból megkül
deni a vőlegény illetékes lelkészi hivatalának anyakönyvbejegy- 
zés végett. Igy aztán lehetne felelősség terhe alatt hivatalos hi
telességgel állitani ki értesitőt, okmányt, bizonylatot stb. Mind
ezek nyomán az én szerény véleményem szerint a jelenhez hasonló 
konkrét esetekben a menyasszony keresztlevelének bemutatása nem 
szolgálhat más czélra, mint a hirdetés körül netalán előfordulható 
lényegtelen formalitási tévedések kikerülésére. Ez azonban olyan 
dolog, hogy száz eset közül ha egy esetben történik tévedés a 
menyasszony vagy vőlegény részéről a másik félre vonatkozó 
hirdetési adatok bemondásánál; és különben is, ha még meg is 
engedjük e tévedhetést, a vőlegény lelkésze akkor sem felelős 
épenúgy a menyasszony személyére, mint a menyasszony lelkésze 
nem a vőlegény személyére vonatkozó adatok hibás voltáért. Leg
alább ezt igazolja a praktikum, mert ha ellenkezőleg állna a dolog, 
akkor az szintén involválná, hogy a vőlegénynek is keresztle
velét , illetőleg elhalt neje halotti bizonyítványát még a hirdetés 
előtt be kell mutatnia a menyasszony egyházának lelkészi hi
vatalánál. Erre én preciz törvényt nem ismerek s a gyakorlat
ból is amennyire volt főnököm s mások eljárásából tapasztaltam, 
csak annyit tudok, hogy a kivánalmaknak teljesen elég van téve , 
ha esketés előtt már be lettek mutatva a szükséges bizonyitvá
nyok. Annak a vitatása tehát, hogy a szóban forgó esetben,
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szükségképen ki kell vétetni a menyasszony keresztlevelét: olyan 
gyakorlati kazuisztikus kérdés, a melynél praktikusabb, követ
kezményeiben horderősebb kérdés is képezheti diszkusszió tárgyát 
s mérlegeltethetik a különböző egyéni felfogás mérlegén. Ez az 
igazság tárgyi oldala.

A mi személyi oldalát nézi: gondolatomban sem volt a ki
méletlenségnek árnyéka is. Hozzám a másodszori hirdetési vasár
napot megelőző szombat este jött a menyasszony megbizottja, 
hogy adjak valami bizonyitványt (nem tudta határozottan meg
mondani , hogy mifélét, keresztlevelet-e), mert különben nem hir- 
dettetnek ki addig a vőlegény egyházában. Én nem ismertem a 
. •. völgyi szokást, mondom, nem volt alkalmam látni gyakorlat
ban ez eljárást azon a vidéken, a hol eddig kápláni éveimet töl
tőm, azért minden legcsekélyebb gyanúsitó megjegyzés nélkül 
azzal bocsátóm el az illetőt, hogy tudja meg: miféle bizonyitvány 
kivántatik ? ; különben, mondtam: nem gondolom, hogy a meny
asszonyra vonatkozó valamelyes adatokra volna szükség, miután 
én vagyok az eskető lelkész, igy felelős is az esketésért. Nos, 
én nem vagyok ekszcentrikus természetű, szeretek alkalmazkodni 
szintén a római szokásokhoz s ha valami más úton-módon felvi- 
lágosittatom vala az itteni gyakorlatba vett szokásról, legke
vésbé terheltettem volna kivétetni a menyasszonynyal keresztle
velét s bizonyára nem keresek alkalmat, hogy visszatetszőleg 
idegenszerű eljárásommal a gyakorlati lelkészet terén való ta
pasztalatlanság vádját vonjam szegény fejemre. Tapasztaltabb 
emberektől neheztelés nélkül fogadom el az ilyen tulajdonitmányt. 
Őszintén megvallom, hogy eddig jóformán csak jövendőbeli kilá
tások reményében papoló fiatal ember voltam, most kezdek egy- 
kissé belejönni a gyakorlati lelkészet csinja-binjába; tapasztalat
lanságom rovására azért megengedek magamnak annyi követke
zetlenséget, hogy meg nem történté nem tehetett eljárásom s 
kifejtett nézeteim ellenére is alkalmat veszek magamnak, tiszte
lettel idezárva hivatalból megküldeni a menyasszony keresztleve
lét a hirdetésnél netalán előfordult téves adatok kiigazítása czél- 
jából, illetve az esketésnek anyakönyvbe vezetése végett is. A 
vőlegény által bemutatandó okmányok kivétetésére lesz minden
esetre gondom.

Kiváló tisztelettel maradtam Ipszilonon , 1887. jan. 15.
Tisztelendő úrnak alázatos szolgája N. N.

egy helyettes lelkész.

B ) Feleletek.

A 269-ik számú kérdésre .  Minthogy a kérdést feltevő 
szerény személyemre is hivatkozik, igen szivesen elmondom neki
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hogy miként szoktunk itt Baranyában mink s alkalmasint igen 
sokan mások is a halálesetek felvétele alkalmával eljárni.

Legelőször annak a községi jegyzőnek pontosan tudnia 
kell azt, hogy ki az, ki meghalt ? és mikor halt meg ? E czélra 
mi sohasem állitunk ki halotti bizonyitványt, hanem egy apró 
kis czédulára ráirjuk pl. hogy: Kiss Péter, Vass Évának férje, 
meghalt. . .  on 188 . . .  hó — nap, . . . .  korában. Ez a jegyzőnek 
teljesen elég és a felek megkiméltetnek 1 frt 50 kr. költségtől.

Másodszor tudnia kell a jegyzőnek azt, hogy az elhaltnak 
maradtak-e kiskorú örökösei? Ha filiabeli az esetem, a jegyző a 
felektől megkérdi a kiskorúak neveit s körülbelől korát s aztán 
átir hozzám s az 1877. 20. t.-cz. 280. §-a alapján kéri ezek meg 
ezek hivatalos születési bizonylatait. Ha az eset helybeli, akkor 
eljön maga a gyám vagy az anya, vagy apa (ha anyai örökség
ről van szó) és én ugyanazon §. alapján kiadom a kivánt kereszt- 
leveleket, de nem egyes kivonatokban, hanem csa lád i  iv alak
jában azon minta szerint, melyet annak idejében én szerkesztet
tem s évekkel ezelőtt a „Protestans Pap“-ban közzé is tettem 
(e lapok boritékán is vannak ily kimutatások hirdetve). Igy dol
gozunk mi évek óta rendesen, és soha legkisebb fönakadás nem 
volt. Jegyzőkkel én anyakönyvi kimutatásokat nem csináltatok, 
illetőleg azok által készittetteket én se ki nem egészitek, se 
meg nem erősitek, mert az én munkámat magam végzem.

Guggenberger.

A 270-ik számú k é rd é s re .  „Meddig terjed a parochialis 
jo g ? " Kovács Albert „Egyházjogtanának" II. k. 629-ik lapján 
olvasható: az esketést illetőleg „a gyakorlat mindkét egyházban 
a menyasszony lelkészét tekinti illetékesnek azon elvnél fogva, 
hogy ubi sponsa, ibi copula". De „A  feleknek joguk van egy 
harmadik lelkész által végeztetni az esketést, midőn a menyasz- 
szony lelkészétől a hirdetési bizonyitványon kivül elbocsátó-levél 
is kérendő. Az elbocsátó illetékes lelkésznek a stólához joga van, 
de ennek lefizetése után az e lb o c s á t á s t  meg nem t a g a d 
h a t j a ".

Szerény véleményem e kérdésben az, hogy a X-i lelkész 
az elbocsátó-levél megtagadásával menthetetlen pastoralis impru- 
dentiát követett el, kötelességet mulasztott s a közvélemény ro- 
szalása az ily  tapintatlan, jogtalan lelkészi eljárás iránt teljesen 
indokolt. Hasonló kellemetlenségek elkerülése czéljából pedig na
gyon kivánatos volna, ha mindegyik esperes felruházhatnék azon 
joggal, hogy — a botránkozásnak eleje veendő — a felek kiván
ságára, a parochus ellenére más fungens papot nevezhessen ki.

K ülsősomogyi.


