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Ima.
Oh békesség olajága,
Hitünk buzgó imádsága:
Fakadozzál sziveinkben,
S vigaszt, enyhet nyújt az Isten!

A míg buzgón imádkozunk,
Az Istenről gondolkozunk,
S lelkünk szinte bele mélyed,
Addig nem bánt ez az élet.

Enyhül búja és keserve,
Könnyűvé lesz súlyos terhe;
Szúró tövis élét veszti,
Lelkünket gond nem epeszti.

Én Atyám, oh ne hagyj engem 
Bánat miatt elepednem!
Imádkozván, kérlek Téged:
Nyújts szivbéli csöndességet!

Sántha Károly.

Felhivás Magyar Protestáns Tudományos Iro
dalmi Társaság alakitására.

Rég érzett szükséget pótolni, régi mulasztást helyre hozni 
s a jövő fejlődés alapjait szilárditani: ez, a mire a miveit magyar 
protestáns közönséget, egyházunk kormányzó testületeit és fér-
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fiait, sőt miveit s egyházunk javáért buzgó lelkes asszonyait is 
felhivjuk.

Hazánkban, mint a külföldön is, társulás és szövetkezés 
a tudomány mivelésének s terjesztésének egyik leghathatósabb 
eszköze, minden szakban. Mert, a mit az egyes tudós kutatásban, 
vizsgálódásban, feldolgozásban, maga el nem végezhet: többek 
egyesitett s öszhangzatosan működő ereje végrehajtja. S a mihez 
a pártolás, vagy nem-pártolás esélyeitől féltében, az egyes, bár 
ereje volna rá, hozzáfogni sem mer, annak létrejöttét az együttes 
támogatás biztosíthatja.

Igy alakultak, hogy külföldi példákra hivatkozás helyett, 
csak a hazaiak egynehányát emlitsük fö l , a m. kir. természettu
dományi, a magyar történelmi, archeológiai, földrajzi, philolo- 
giai társaságok, orvosi könyvkiadó-egyesület s mások, melyek 
a tudományok összeségének egy-egy szakában, a munka-felosztás 
elvének hódolva, teljesitik a tudomány művelésének és egyszers
mind népszerűsitésének s terjesztésének munkájából a reájok eső 
részt, segitve ezzel legnagyobb nemzeti tudományos intézetünket, 
akadémiánkat, nagy feladatának: a tudományok magyar nyelven 
s nemzeti irányban mivelésének teljesitésében.

Magyar protestáns irodalmi társaság létrehozására is té
tetett már kisérlet még az ötvenes években; de a szép remény
nyel biztató kezdeménynek az idők nem kedveztek s a társaság 
nem alakulhatott meg. S ezzel is megint egy századnegyed veszett 
el a hazai protestáns tudományos irodalomra nézve, legalább 
részben, mert nem hagyhatjuk emlités nélkül az időközben, bár 
szűkebb körben, alakult Protestáns egylet hasznos működését s 
nem egy becses művet tartalmazó kiadvány-sorozatát: a Theologiai 
könyvtárt. De, az is megszűnt a kellő alap, vagy kellő párto
lás hiánya miatt s ma ismét ott vagyunk, hogy a magyar pro
testáns tudományos irodalom, közeg nélkül, tétlenül, elhagyatva 
pang, vagy legföllebb egyes tudósok irószobájában rejtőzik, asz
talfiókjába zárkózik.

Alkalmas-e az idő az előbbi kezdemények megújitására s 
egy Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaságnak meg
alakitására? Azt jelen felhivásunk sikere fogja eldönteni, meg
mutatni.

Mi reméljük, hogy igen; mert nem olyasmit kezdeménye
zünk, a mi más téreken kipróbálva ne lett, sikerre vezetőnek
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ne bizonyult volna; nem olyasmit, a minek szüksége felől ha
zánkban, legalább a protestáns körökben, általános és ellenmon
dás nélküli ne volna a meggyőződés; nem olyant, a mivel első 
sorban ugyan hőn szeretett magyar protestáns egyházunknak, 
de egyszersmind hazai és nemzeti tudományosságunknak is ne 
használnánk; s végre, nem olyant, a mi akár a keresztyénség, 
akár a tudomány egyetemességével ellenkeznék.

Mert Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság 
czime alatt nem az egyetemes tudományok protestáns irányban 
való mivelésére törekszünk; mintha protestáns philosophiát, pro
testáns világtörténelmet, vagy éppen protestáns természet- és 
mennyiség-tudományt akarnánk. A  tudományban nincs helye az 
irányzatosságnak; a tudomány csak az igazságot keresi s azt 
nem szabad sem elhallgatnia, sem elferditnie valamely különle
ges irányzat czéljai kedveért.

A  mit mi akarunk: a magyar protestáns egyház multjá
nak, történelmének felderitése mindenek előtt; a magyar protes
táns egyház szellemi, erkölcsi és tudományos érdekeinek felka
rolása; a magyar protestáns egyházi élet fejlesztése, jövőjének, 
felvirágzásának, mennyiben erre a tudományosság is hathat, 
biztositása.

A  magyar protestáns egyház történeti kútfői még nincse
nek egybegyüjtve, annál kevésbbé kiaknázva, legkevésbé feldol
gozva; a magyar protestáns egyház története még nincs meg
irva s nagyon messze vagyunk attól, hogy meg is lehessen irni. 
Pedig, a mult a jelen alapja, a jövendő fölvirágzás gyökere s a 
történelem, kezdettől fogva, az élet mestere volt. Azért, a szemünk 
előtt lebegő társaság első czéljául a magyar protestáns egyház kelet
kezésének, három százados küzdelmeinek s fejlődésének irott for
rásai összegyüjtését s közrebocsátását kell elismernünk és pedig az 
eredeti forrásokét, köz- és családi levéltárak fölkutatása által, 
mint ezt, például a Magyar Történelmi Társulat vándorgyűlé
sein, évek óta már oly nagy sikerrel teszi; valamint az ország- 
gyűlések még eddig fel nem dolgozott aktáiból s egyéb, nyilvá
nos és titkos levelezésekből. Minden egyházközség és iskola levél
tára szolgáltathat egy-egy még ismeretlen adatot a magyar pro
testáns egyház történetéhez. Mindezek iránt a közérdeklődést fel- 
költeni, a kiaknázandó forrásokra rámutatni: egyik legelső fel
adata az alakitandó társaságnak.

a*
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De programmját a források felkutatása, gyüjtése s ki
adása korántsem meriti ki még. Azok eredményét először részle- 
tenkint, monografiákban, feldolgozni: lesz második lépcsője a 
szükséges előkészületnek a Magyar Protestáns Egyház Törté
nelme összefüggő megirásához.

Az egyháztörténelmi szakmán kivül, egye l őre ,  mivel ez a 
legszükségesebb és legsürgősebb, mert a tovább-haladhatás leg- 
lényegesb föltétele, csak másod sorban veheti föl programmjába 
a társulat, az egyházat érdeklő többi: theologiai, egyházjogi és 
bölcsészeti tudományok mivelését. De, már most sem szabad, 
ezeket mellőznie, sem elhanyagolnia, hogy működését, egy házilag 
s tudományilag, egyetemessé tegye.

Ily  czélok lebegvén előtte, programmját úgy kell megal
kotnia, hogy abban első helyen a kútfők, másod helyen az egy
háztörténeti monografiák, harmadikon eg y , ez egyházi és iskolai, 
vallásos és tudományos élet minden mozzanatát figyelemmel ki
sérő s e részben a külföldi protestáns tudományos mozgalmakra is 
kiterjeszkedő protestáns Tudomán yos  Szeml e  álljon s kiadvá
nyai , kezdettől fogva, e három irányban induljanak meg. Később 
önálló (eredeti, vagy forditott) tudományos munkák kiadásával is 
fogja theologiai s, általában egyházi irodalmunkat gyarapithatni.

Honnan vegye e nagy s nehéz feladatok valósitására a szellemi 
és anyagi erőt ? Tudósai buzgalmából s a protestáns közönség érdek
lődéséből és pártfogásából. S ez utóbbira nézve mindjárt kimond
hatjuk, és tájékozás végett s minden önáltatás elkerülése szem
pontjából, ki is kell mondanunk, é ve nk i nt  néhány  e z e r  f o 
r i n t r ó l  b i z t os an  k e l l  r e n d e l ke z n i e ,  hogy czélt érhessen, 
vagy működését csak meg is kezdhesse. Mert inkább meg se kezdje, 
hogy sem folytatása s a kitűzött czél elérhetése biztositva ne 
legyen s néhány, vagy pár évi kinos vergődés után, a protes
táns tehetetlenség bevallásával, szégyenletesen kelljen megszűnnie.

Hogy ez be ne következzék: eleve úgy kell szervezkednie, 
hogy a czél elérése biztositva legyen. Ne akarjon protestáns fe
lekezeti akadémia lenni, a mit maga a korszellem mindjárt visz- 
szautasitana s rövid időn megbuktatna; de kövessen el mindent 
a maga és működése iránti érdeklődésnek minél szélesebb körben, 
első sorban, természetesen protestáns körökben, de azokon kivül 
is a hazafias és tudományos körökben fölébresztésére s folytonos 
ébrentartására s lehetőleg kielégitésére
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E végből kiván öt rendbeli tagokból szervezkedni, hogy 
egyesek és testületek, anyagi erejükhöz képest, sorakozhassanak 
a különböző tagsági kategoriába. Erkölcsi testületektől, úgymint 
egyházkerületektől és egyházmegyéktől, sőt népesebb egyházak
tól, fő- és középiskoláktól, végre, vagyonosabb egyesektől, a 
protestáns egyház nagyjaitól, remélheti és elvárhatja, hogy mint 
pártfogók, legalább 500, vagy mint alapitók, 100 frt tőkével, 
vagy annak megfelelő évi járulékok biztositásával járulandanak 
a társaság megalapitásához s állandó fenmaradása biztositásához. 
A kik ezt nem tehetik, mint rendes tagok, vagy pártolók, bi
zonyos számú évekre terjedő kötelezettséggel, évdijak fizetésével, 
vagy legalább egyszer s mindenkori adományokkal hozhatják 
meg a maguk egy tégláját, vagy homokszemét a magyar pro
testáns tudományos irodalom nagy épületének emeléséhez. A  tár
saság viszont, a hozzájárulás mértéke szerint, fogja nyujtani 
tagjainak a megfelelő előnyöket, első sorban kiadványai által.

S a közérdeklődés ébren tartására a társaság évi gyűlé
sek , esetleg vándor-gyűlések tartásával fog folytonosan hatni, 
hogy a lelkesedés és munkálkodás jótékony tüze egyszer fölszitva, 
többé el se aludjék.

Ime, a Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság, 
a mint annak czélja, eszközei, egész képe, vázlatosan legalább, 
előttünk lebeg, a mint az a körebocsátott alapszabály-tervezetben 
kifejezést is nyert. Ha, mint erősen hisszük, az eszme szélesebb 
körökben is viszhangra talál; ha a társaság létrejötte aláirások 
által biztositva lesz, az önként vállalkozókból alakult előkészitő 
bizottság alakuló közgyűlést fog összehivni, melynek feladata 
lesz az alapszabályok végleges megállapitása s a társulati szer
vezkedés.

Mi hisszük, hogy a vallásos, egyházias és tudományos szel
lem , mint elejétől fogva mindig , ma is erősebb a magyar protestáns 
egyházban, hogysem ez rövid idő alatt be ne következzék.

S ezzel az Istenbe s egyházunk életrevalóságába vetett erős 
hittel bocsátjuk felhivásunkat a szelek szárnyára, a protestáns 
egyházak, hatóságok, intézetek és egyesek körébe ki. Hasson el 
a mi gyönge szavunk mindenüvé, a hol Isten dicsőségeért s 
anyaszentegyháza virágzásaért lelkesülő s azért áldozni is kész 
szivek dobognak; s Isten adjon erőt a gyönge szónak s tegye azt 
gyümölcsözővé!
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Budapest, 1887. februárban. B. V ay Miklós, Kún Bertalan, 
br. Prónay Dezső, Geduly Lajos, gr. Tisza Lajos, Szász Károly, 
Péchy Tamás, Cékus István, Vállyi János, Révész Bálint, 
Káldy Gyula, Karsay Sándor, Zsilinszky Mihály, Pap Gábor, 
dr. Szeberényi Gusztáv, Szász Domokos, Ferenc József, Dániel 
Gábor, Ballagi Mór.

A „Protestáns népkönyvtár"  és a prot. nép
irodalom.

Ha a közélet terén működve jóakaratú törekvéseinket mél
tányolva látjuk: kétségen kivül eme méltánylás új erőt , önbi
zalmat önt belénk s további munkálódásra ösztönöz. Viszont ba 
a jóakaratú törekvés agyonhallgatással, vagy pedig kiméletlen, 
gáncsoskodó, felületes, sőt tán egyéni ellenszenv által sugalma
zott fitymáló birálattal találkozik: ez — ki tagadhatná — le
verő , lehangoló hatással van még a legjobb akaratú s igyekezetű 
munkásra is.

A  ki figyelemmel kiséri a mi magyarországi irodalmi moz
galmainkat úgy az egyházi irodalom terén, mint az irodalom 
más ágaiban is: annak lehetetlenség észre nem vennie ama kóros 
tüneteket, a melyek napról napra ijesztőbb mérvben mutatkoznak 
a mi kritikáinkban. Nálunk ritkán találkozunk higgadt, tárgyi
lagos, elfogulatlan méltányos kritikával. Mi vagy örökösen bó
kolunk egymásnak, vagy kegyetlenül dorongoljuk egymást; — só't 
sokszor valakit annyira agyondorongolunk, hogy végképp elvesz- 
szük tőle a kedvet, s letétetjük vele a tollat. Nálunk elégszer 
megtörténik az, hogy a biráló csak a czimet és a nevet nézi 
meg s aztán kész a birálat úgy, a mint azt az egyéni rokon
vagy ellenszenv sugalmazta.

Innét ered aztán az a végetlenül különös tünemény, hogy 
sokszor ugyanegy irodalmi termékre, ugyanegy időben oly egy
mással merőben ellentétes birálatokat olvashatunk, hogy a szegény 
iró valóságos zavarba jő a felől, ha vajjon folytassa-e útját to
vább a Parnassus felé, vagy pedig verje ki a gyöpre a Pegazust, 
maga pedig menjen szőlőt rigolirozni, vagy spanyolmegygyet oj- 
tani. É s, ha az iróban nincs elég ambitio, úgy rendesen ezen utóbbi 
szokott történni. Igy látunk aztán sok agyonvert embert, a ki 
leteszi a lantot és örökre elhallgat. De igy látjuk aztán azt is ,
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hogy sok vállalat — a melyre mint a falat kenyérre oly nagy 
szükség volna — részint az agyondicsérés, részint az agyondo- 
rongolás miatt meghal, mielőtt élt volna.

Mondjuk meg véleményünket őszintén, jóakarattal. Emeljük 
ki a jót, mutassuk ki a hiányokat, figyelmeztessük az irót, hagy
juk el a bókolást, ne vezéreljen bennünket sem a rokon-, sem
az ellenszenv, hanem legyünk elfogulatlanok........ és arról a
mihez nem értünk: hallgassunk.

Ezeket tartottam én szem előtt mindig, valahányszor csak 
birálatot mondtam valami felett; s ezekre figyelek most is , midőn 
a „Prot.  N é p k ö n y v t á r r ó l ” , s ennek kapcsában a prot. nép
irodalomról igénytelen nézeteimet közzéteszem.

Lapunk f. évi 2-ik számában csak röviden szólhattam a 
„Prot. Népkönyvtár” fontos ügyéhez, kifogásolva annak czim- 
l a p j á t ,  c z i m é t ,  árát  és tartalmát .

Szabad legyen magamat most bővebben expectorálnom.
Én úgy vagyok meggyőződve, hogy egy ily vállalatnak, 

a melynek czélja a népet nevelni, közte a valláserkölcsi eszmé
ket terjeszteni, közhasznú ismeretekre oktatni — már külső alak
jában is olyannak kell lennie , hogy annak megvevésétől a magyar 
földmives ember ne viszologjon. Czélja egy ilyen vállalatnak, 
hogy mentül nagyobb mértékben terjedjen s olvastassa magát 
mindenkivel. Már pedig ezt a „Prot. Népkönyvtár" jelenlegi czi- 
mével és czimlapjával elérni nem fogja.

Megmondom miért!
Próbáljuk meg csak áruitatni ott, a honnét a legnagyobb 

kelendőség reménylhető, a vásárokon, piaczokon, búcsúkon, 
ponyván, kolportázszsal: látni fogjuk, hogy túllőttünk a czélon.

Ha tisztán vallásos tartalmú vállalatról volna szó: akkor 
helyes és megfelelő volna úgy a czim, mint a czimkép: de igy 
más czim és czimkép kellene.

Azt hiszem, hogy nem csalódom, midőn azt mondom: egy 
ily vállalat szerkesztésénél annak is szemünk előtt kell lebegni, 
hogy általa terjeszkedjünk k i f e l é  is. Értem: adjunk alkalmat 
még a kath. földművelőnek is, hogy észrevétlenül is megismer- 
kedhessék azokkal az eszmékkel, a melyeket előtte rejtegetnek. 
De ig y , a mint elkezdtük, nem lehet czélt érnünk. Lám a kath. 
klerus sokkal ügyesebb mint mi.

Ott van a Meyer István által alapitott „ I s tv á n  bácsi
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naptára" .  De sok protestáns ember megvette ezt — kivált régeb
ben — s megveszi még most is: hanem „Prot. Árvaházi Naptárt" 
még nem láttam pápista ember házában. Részemről ha rajtam 
állana, ezt a czimet adnám a most megindult vállalatnak: „M a g y a r  
ember k ö n y v t ár a "  s rajzoltatnék rá olyan czimképet, a mely 
a felekezetességet egészen kizárja, hogy a katholikus ember is 
megmerje venni, a protestáns pedig ne j őjjön egyszerre arra a gon
dolatra, hogy ime most ő neki egy lutheránus, meg egy kálvi
nista pap prédikálni akar. (A tartalmánál pedig nagyon vigyáz
nék arra, hogy abból csak egy sor se árulja el a czélt: a ta
nitani akarást; mert ha ezt a nép észreveszi — azonnal ledobja.) 
Ha halászni akarunk, nem zavarjuk fel a vizet a hálóval, mert 
igy elriasztjuk a halakat; s a midőn embereket akarunk halászni, 
még óvatosabbaknak kell lennünk. (Erről később majd bővebben.) 
Továbbá: A „Protestáns Népkönyvtár" egyes füzeteinek ára 20 kr. 
Ez az ár oly nagy, hogy még azon esetben is, ha „Prot. Nép
könyvtár" tartalma semmi kivánni valót nem hagyna is fenn — 
meggátolná elterjedését. A  magyar ember ha szereti is elolvasni 
a szájaize szerént irottat: sok pénzt nem ád érte. Ugy ebben is 
mint mindenben az olcsót keresi. A mióta van 18 kros kalenda
rium, nem kell a 20— 30 kros. Istóriát, rigmust vehet 2, 4, 6 
krajczárért s hozzá még énekel is neki egy extra rablótörténetet 
a ponyván a rusztikus kolportőr. Duplex libelli dos est. Az volna 
jó, ha a Prot. Népkönyvtárt jelen terjedelmében lehetne árulni 
nagyon olcsóért; de mivel ez nem lehet: adjunk kisebb dosisokat 
a jóból, olcsóért. Azután az a finom papiros is fölösleges. Dobja 
el a „Prot. Népkönyvtár" a finom szalonkabátot, úgy sem az az 
ő hivatása, hogy fotelbe üljön; hanem vegyen magára tisztességes 
szűrdolmányt vagy birkaprémes kék dakut, aztán heveredjék le 
a ponyvára s kergesse el onnét azt a sok csürhe népséget, a 
mely azt eddig elfoglalta. (Folyt, köv.)

Kálmán Dezső.

Pünkösti egyházi beszéd.
A l a p i g e :  Ján. 14. r. 26—27. v.

K. H .! A nagy természetben sok oly jelenség van , 
melyet bámulnunk kell, de szülő okát szemünk elé nem 
állithatjuk , közvetlenül nem ismerjük ma sem. A magas
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ban a csillagok ezrei mind meg annyi nagy égi testek. 
Kimért rendben végezik útjokat. Kijelelve mindenik szá
mára a pálya, a szerep, és ezt el nem vétik soha. Azt 
a vonzóerőt, mely a bolygókat és napokat kiszabott kor
látok közt tartja, nem látjuk; azt még kézbe nem vette, 
nem bonczolta egyetlen tudós sem. A józan ész azonban, 
bár ez erőt meg nem határozhatja teljesen, de látva ha
tását, a megragadó világrendet: hódolattal borul le annak 
örök forrása: a mindenható előtt.

Fel-feltűnik — nálunk ugyan ritkábban , de észak vi
dékein igen gyakran —  az északifény, ragyogó sugár ko
szorúval vonva be az égnek egyik felét. Mi az északi- 
fénynek alapja, lényege, azt nem tudja senki, de feltűné
sét csudálattal szemléli a legelső tudós úgy, mint az utolsó 
tanulatlan ember. Midőn ily jelenségekkel szemben az em
beri kutatás kifárad: el kell ismernünk —  habár látjuk 
is — egy felsőbb hatalmat, mely értelmünket meghaladó 
bölcseséggel és erővel kormányozza a természet végtelen 
országát.

Az emberiség történetében is találunk oly jelensége
ket , melyek bámulatra keltenek, bárha azon erőt, mely 
őket létrehozta, szemmel nem láthatjuk. Gondoljunk a ke- 
resztyénség megjelenésére a történet szinterén. Tizennyolcz 
század előtt, midőn a mivelt pogányság a legtöbb anyagi 
és szellemi fegyverekkel rendelkezett: fellép ellenében 
néhány galileai halászból álló kisded csapat és a meghalt 
s feltámadott Krisztus nevében ríj valláserkölcsi elveket 
hirdet. Zsidók, pogányok először gúnykaczajjal, majd ül
döző haraggal fogadják az új vallás apostolait. Hasztalan 
minden ostrom; az evangyélom a vérözön és máglyatűz 
daczára — melylyel elfojtani akarták —  hódítva tovább 
terjedett. Az üldözők, mintegy ellenállhatlan hatalomtól 
vonzatva, egymás után megtértek s leborultak az előbb 
gúnyolt kereszt előtt.

Krisztus szent tudománya nem vesztett erejében, ez 
ma is Istennek hatalma, minden hivőnek üdvössége. A mi 
ellene áll, megtagadja, legyen az család, vagy társada
lom, az elbukik; a mi pedig élő hittel felöleli, az emel
kedik , annak tudatában, hogy a jövendő az övé.
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Mi tette ily hathatóssá az evangyéliom hirdetését? E 
kérdésre a mai nap: pünköst ünnepe adja meg a választ, 
midőn a Szentlélekről beszél. Üdvözitőnk ugyanis a bú- 
csúzás óráin tanitványainak vigasztalóul, tanitóul a Szent- 
lelket igéri. Igérete teljesült; mennybemenetele után tiz 
nappal az apostolok Isten lelkétől ihletve bátran megkez
dik az új vallás hirdetését. Nézzük közelebb ez órában:

Miben nyilatkozott a Szentlélek hatása a tanitványokon ?
Ez adott nekik:         I. Uj nyelvet.

II. Uj erőt.
III. Uj reményt.

I.
A Szentlélek ajándéka volt mindenek előtt amaz ríj 

nyelv, melylyel az evangyéliom hirdetői mindig nagyobb 
körben magukra vonták a világ figyelmét.

Szükségük volt nekik lelki tanitóra, ki megismertesse 
velük teljesen az Urnák akaratját és képesekké tegye őket 
arra, hogy egyengethessék Jézus tana előtt a népek szi
véhez az utat. E vezér volt a Szentlélek, ki új nyelvet: 
a szeretet nyelvét adta nekik, melyen az Isten és embe
rek iránti legfőbb kötelességnek, a fiúságnak és testvéri
ségnek magasztos elvét hirdeték.

K. H .! Az emberiség fejlődésének első korszakában 
a természeti tünemények képezték azon nyelvet, mely bár 
homályosan, de mégis megragadólag beszélt az érző ke
belhez a világalkotó és fenntartó Istenről. Később, midőn 
az értelem s öntudat bontakozni kezdett a tudatlanság ho
mályából: a törvénytáblák, áldozatok, a próféták ihlett 
beszédei voltak azon közegek, melyek által a nép Isten 
akaratát ismerni tanulta. Azonban a teremtőben még ezek 
is csak a szigorú birót mutaták, és az ember gyarlósága 
érzetében tovább sovárgott új kinyilatkoztatás után, mely 
neki az égből az itélet mellett kegyelmet is hozzon. Eljött 
végül az idők teljessége, megszületett a Megváltó, elhinté 
tanában az új hitnek és erkölcsi életnek magvait, és mi
után vérével is megpecsételte evangyéliomának igazságát, 
visszatért dicsőségébe, honnét az Isten országának tovább 
épitésére elküldé gyámolitóul hiveinek a Szentlelket. Ennek
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hatásáról megragadó vonásokban beszél az első pünköst 
története. Lehull az apostolok szivéről a félelem bilincse, 
arczukon, ajkukon a hitbuzgalom lángja ég. Bátran fel
lépnek az evangyeliommal a sokaság előtt, és az ige , 
melyet hirdetnek, érthetőbben szól minden természeti tü
neményeknél , hideg törvények s próféták jóslatánál a ma- 
gasságos Isten dolgairól. Mikor azon nagy igazságot han- 
goztaták: az Isten nemcsak biránk, hanem jó atyánk 
is, kihez szegény, gazdag, egykép bizalommal közeledhe
tik buzgó imáiban; mikor tovább-tovább vivék az evan- 
gyéliom ez igéit: az Isten szeretet, ki imádás jeléül nem 
a holt betű szolgálatát, nem az ételben és italban való 
válogatást, nem zsákbaöltözést, nem égő áldozatokat, 
hanem viszont szeretetet kiván, és nem akarja még a bű
nösnek halálát sem, hanem hogy megtérjen és éljen: a 
hallgatók megrendülve vallák b e , hogy ez új nyelv, 
melyet mégis mindenki megért, mert a szivnek legben
sőbb, legszentebb óhajához beszél s egy új világnak: az 
üdvözitő kegyelemnek ajtait tárja fel a vágyó lélek előtt.

Az a nyelv, melyet a pünkösti lélek ihletett, egyszers
mind a felebaráti szeretetnek nyelve is volt. Jézus meg
jelenése előtt az emberi társadalom két táborra szakadt; 
egyiket a zsarnokok, másikat a rabszolgák képezik. Vallás, 
nemzetiség nemcsak rideg válaszfal, hanem bélyeg is volt, 
mely szerint az emberek egymást itélték s lenézték. Egyik 
népfaj a másikon nem ismerte el az emberi méltóságot, 
s igy az erősb jogosultnak hitte magát a gyöngébbnek 
eltapodására. Ez erkölcstelen világnézet ellenében meg
rázó erővel hangzott az evangyéliomi tan az apostolok 
ajkairól: mint egy atyának fiai, mindnyájan testvérek 
vagyunk. Isten előtt nincs különbség zsidó és görög, férfi 
és nő, úr és szolga között. Mint ugyanazon czélra hiva
tottak ne egymás vesztére , hanem egymás boldogitására 
törekedjünk, mert nem a pusztitás, nem vérpatakok nyi
tása az embernek igaz dicsősége, hanem az Isten orszá
gának élőhitben , szeretetben épitése Nem az alacsony 
önzés szolgálatában, nem mások nyomorában fakad üd
vösségünknek forrása; hanem boldogok az irgalmasok, 
boldogok a békességszeretők és a kik készek szenvedni is
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az igazságért. A szeretet nagy parancsának betöltését mu- 
tatá amaz első hiveknek éltük is: a szenvedőn könyörül
tek , a bánkódót megvigasztalták, az elesetteket felemel
ték. A szidalomra áldással feleltek, jóttettek azokkal is, 
kik őket gúnyolták , üldözték és még a halál gyötrelmei 
közt is igy imádkoztak ellenségeikért: Uram ne tulajdo
nitsd nekik vétkül. Beszédük új nyelv s vérük csak újabb 
magvetés lőn az anyaszentegyháznak; mert az igaz sze
retet olyan mint a napsugár, a harmat: hulljon hegyre 
avagy völgyre, előbb-utóbb mindenütt virágot fakaszt.

K. H .! Mi is mindnyájan Krisztusnak tanitványi 
vagyunk s hivatásunk az ő országának továbbterjesztése. 
Az ő lelke megjelenik, munkál ma is ott, hol evangyé- 
lioma előtt hittel feltárul a kebel. A pünköst ünnepe fel
kelti bennünk a kérdést: vajjon birjuk-e mi is már a lé
leknek első ajándékát: a szeretetnek nyelvét? Megadjuk-e 
jó és rosz napokban mindenkor az Urnak, a mi az övé: 
a dicsőítést gondolatban, szóban és cselekedetben? Nem 
szennyezik-e be ajkunkat a zúgolódás, átkozódás szavai, 
melyekben mint botránykőben megütköznek embertár
saink? Nem feledjük-e el családunkban azt az új nyelvet, 
melyre az evangyéliom tanit: a szeretetet? Im , a hol 
porba dől a békesség oltára s a viszálykodó házastársak, 
szülők, gyermekek és testvérek ellenségkép üldözik egymást: 
tudjátok, hogy ott amaz ó Ádámnak nyelvén beszélnek, 
mely megveszett a gonosz kivánságok miatt, és hogy ott 
siralom az élet. „Ugyanazon indulat legyen bennetek, a 
minő volt a Krisztusban" , szivetekben, nyelveteken a 
tiszta szeretet lakozzék, mely „hosszútörő, szives, nem 
irigykedik, nem cselekszik éktelenül, nem keresi csak a 
maga hasznát, nem gondol gonoszt" . Akkor az egyenet
lenség elkerüli házatokat, a békességnek, örömnek szép 
virágos kertje lesz benne a családi élet.

II.
A pünkösdi lélek ajándéka továbbá ama lelki erő, 

mely diadallal végzi az élet harczait.
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet 

adom, ne háborodjék meg a ti szivetek s ne féljen" . Üd-
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vözitőnk e szavaiban az igazságon s biten alapuló belső 
nyugalomra utal, melylyel az ember a balsors és a ked
vező szerencse kisértetei között is rendületlenül megáll az 
Ur szolgálatában. A tanitványokat a Szentlélek kiöntéséig 
csüggedő, félénk embereknek ismerjük, kik remegve szét
futnak a getsemanei éjszakán és a golgothai gyásznap 
után néma lemondással vonulnak vissza a munka mezejé
ről. És ugyan ők, az első pünköst ünnepén, az Urnak 
leikétől ihletve, mint meg annyi lánglelkű bajnokok kelnek 
harczra az evangyéliom zászlaja alatt a zsidók lélekölő 
betűimádása, a pogányság erkölcstelen bálványimádása 
ellen és győznek, bár fegyverük nem kard, nem paizs, 
hanem csak az ige. Kik előbb oly tudatlanoknak látszot
tak : most vitára kelnek Athén, Róma hires bölcseivel. 
Börtön, vérpad el nem veri a munkától őket, sőt örven
denek , mikor szenvedniök kell a Krisztus ügyéért. Ily 
lelki erő ellen hasztalan küzdött a földi hatalom; a bál
ványok porba omlottak és helyükben mindig több és több 
helyen emelkedtek a keresztyén templomok.

Nem ingadoztak hivatásukban akkor sem, ha világi 
érdek csábitotta őket. Ő nekik mind életükben, mind ha
lálukban nyereségük a Krisztus volt. Mikor terhes szolgá
latukkal szemben, mint édesgető ellentétre mutatott a ki
sértő a világ fiainak kényelmére: válaszuk ez volt: „Én 
semmivel sem gondolok, az én életem is nekem nem drága, 
csakhogy örömmel végezhettem el az én futásomat és a 
szolgálatot, melyet az Ur Jézustól vettem".

K. H .! Hogy utunk e bujdosás mezején necsak a 
sirhoz , hanem czélunkhoz: a tökéletességhez is közelebb 
vigyen, nekünk is szükségünk van a Szentlélek gyámo- 
litására. A belső és külső ellenség meg-megújitja ostromát. 
Itt az önzés, az irigység, a bosszú, mind annyi kisértő, 
ki Isten parancsának megrontására késztet. Ki elfordul a 
Krisztustól és visszautasitja az Ur lelkének jóra intő szavát: 
az a rosz indulat rabságába esik és Júdással együtt 
árulja az igazságot szennyes nyereségért. Ott másrészről a 
bú, gond, mely mint az árny kiséri az embert; a fájda
lom , melynek tőre oly sokszor szaggatja a kebelt. Ki el- 
veszté e hű útitársat, a vallást, az a megpróbáltatás ide-
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jén elhagyottnak érzi magát és átkozódásával elviselhet- 
lenné teszi keresztjét. Őrizzétek mint szent örökséget a 
vallásosságot, ebben veszitek ti is Jézustól a lélek adomá
nyát : az erőt, melylyel győztesen harczoltok a kisértés 
ellen , és a szenvedésekben béketűréssel, engedelmességgel 
dicsőititek a mennyei atyát. Igy tapasztalni fogjátok, hogy 
„azoknak, kik az Istent szeretik, mindenek javukra szol- 
gálnak“ , és akár virágok, akár tövisek között vezessen 
ösvénytek: a Szentlélektől ihletve mondjátok: „sem ma
gasság, sem mélység, sem élet, sem halál, sem jelen, 
sem jövendő el nem szakit minket az Isten szeretetétől, 
mely a Krisztusban vagyon“ .

III.
Végül a Szentlélek még egy drága ajándékot ád a 

hiveknek: a reményt.
„Ama vigasztaló Szentlélek megtanit mindenekre és 

eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek". 
A Megváltó jóslata beteljesült. A pünköst ünnepe után 
Krisztus beszédeiben a vigasztalásnak kiapadhatlan forrá
sát találták fel a tanitványok. A nehéz munka, az üldöz
tetés napjain eszükbe juttatá a lélek az isteni mester biz
tató szavait: „ne féljetek, én veletek vagyok a világ vé- 
gezetéig“ , és megédesité a fájdalom ürömpoharát is a 
remény: „ha a Krisztussal szenvedünk, vele együtt meg 
is dicsőittetünk“ . Ha amaz utolsó ellenség: a halál fenye
getett, megnyugtatá őket az igéret: „a ki én bennem 
hiszen, az ha meghal is, él“ . A remény volt bátorító ve
zérük az élet harczain, ez boldogitójuk a halálban.

K. H. ! A halandónak ma is pótolhatlan kincse a 
remény. Szüksége van a remény biztató szavára, hogy 
az eltiport igazság még újra feltámad s megdicsőül, hogy 
az erény nem hord örökké töviskoronát, a sirhalom nem 
véghatár, melynél a lélek nemes törekvésével porba hul
lana. Kell lenni egy jobb világnak; —  oda visz utunk — , 
hol a bűn nem kisért, a szenvedés vihara nem dúl, hol 
a hivek, a kik itt „könyhullatással vetnek, ott nagy öröm
mel aratnak“ . „Lesz Isten népének szombatja". E remény, 
mint a szebb jövendő záloga, gyógyitó balzsama a sors
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által ejtett sebeknek, emelő szárnya a magasra törő léleknek. 
Nem az, a ki vagyonát, hanem a ki minden reményét 
elveszté az élet viszontagságai között, az igazán szána- 
lomraméltó koldus. Az ily szerencsétlen, hasonlóan a hor
gonyáról leszakadt hajóhoz, végre is örvénybe: vagy a 
bűn, vagy a kétségbeesés karjába hanyatlik. Méltán mondja 
egy vallásos lelkű irónk:

„Oh, remélj, remélj egy jobb hazát,
Benne az erény diadalát,
Mert különben sorsod és e föld,
Isten ellen zúgolódni költ“.

De ne felejtsük, K. H .! hogy a remény a Szentié
leknek adománya, ki az ige és az ezen alapuló hit által 
munkálkodik bennünk. Nem dobogtatja ott a szivet bol
dogitó remény, hol tanyát ütött a vallástalanság. Ápoljuk 
buzgón a hitnek szent tüzét, ez egy felsőbb szellem vi
lággal kapcsol össze, s onnét a gondviselés áldását hozza 
számunkra. Legyünk a Krisztusnak igaz követői mi is; 
hallgassuk örömmel és tartsuk meg beszédeit. U gy elküldi 
nekünk is a Szentlelket, ki megtanit azon nyelvre, mely- 
lyel az Istent dicsőitenünk kell, erőt ad hivatásunk betöl
tésére és a remény csillagával megoszlatván a sirnak homá
lyát, az örökkévalóságban új s tökéletesb életet igér. Amen.

Gyurátz Ferencz,
pápai ev. pap.

Pünkösti egyházi beszéd.
A pünköst napja, minden keresztyénre nézve szép 

örömnap. Ez, keresztyén atyámfiai, mintegy születésnapja 
a keresztyén anyaszentegyháznak. E nagy napon kell 
hogy megemlékezzünk Istennek ama lelkiadományairól, 
a melyekkel az emberinemet megáldotta s öntudatra ébresz
tette. Most keltek fel immár Jézusnak tanitványai szent 
ihletettségtől áthatva s elragadtatva előbbi csüggetegsé- 
gökből, bátortalanságokból. Most látták még csak be azt, 
hogy nincsenek elhagyatva barátjok s isteni mesterök 
által, és nem rejték el magokat továbbra is a csöndes
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magányba. Istennek mindenható erejétől eltelve, a Szent
iélektől áthatva, léptek föl legelőször nyilvánosan, prédi
kálván a Jeruzsálembe összegyült népnek a megfeszitett 
s feltámadott Jézust.

Ama városban hirdeték Jézus tanát, a melyből csak 
pár héttel előbb Krisztus kihurczolva lőn , hogy G o l g o t- 
h  á  n vére kiontassék; ama népnek hirdeték e boldogitó 
tant, a mely a közelmultban feszitsdmeget kiáltott mennyei 
jóltevőjére, a kit most tisztelni tanulnia kellett. És eme 
szavak csodálatosan hatottak a meglepett hallgatóság 
sokaságára. Az első napon, midőn Jézus tanitványai a 
Szentlélektől áthatva üdvözitő tanát hirdették, közel 3000 
ember hagyta el ősei vallását, s tért át a keresztség által, 
a zsidóhitből, Krisztusnak országába. Ez a Szentlélek 
műve, a Szentlélek kegyelmi ténye volt.

De nemcsak a Jézus első tanitványainak s amaz első 
keresztyén gyülekezetnek vala szüksége az Isten szent lel
kének megsegitő , megszentelő kegyelmére, hanem szük
sége van erre a ker. anyaszentegyháznak minden időben.

Ez ama kegyelem, melyet minden keresztyén gyüle
kezet a maga számára kér, melyért ma igy fohászkodik 
buzgó énekléssel Istenéhez! Jövel Szentlélek Ur Isten! 
Ez amaz isteni kegyadomány, melyet a mai pünköstnap 
hirdet, s e felett akarunk ma elmélkedni.

Ján. 14: 23 -  31. v.
Felolvasott alapigénkben, ker. testvéreim az Urban, 

Jézusnak tanitványaitól való elbucsúzása adatik elő a leg- 
meghatóbban. A tanitványok könyeket hullattak ez ünne
pélyes elbucsúzás alkalmával. Annyira megvoltak ez által 
hatva, hogy alig tudtak szeretett mesterük elválása fölött 
megnyugodni. Ép azért intézi az Ur e vigasztaló szavakat 
hozzájok: „Ne háborodjék meg a ti szivetek, és ne féljen" . 
Bár én elhagylak titeket, de az Isten majd küld nektek 
egy barátot, ki titeket soha el nem hagy, benneteket 
minden jóra s nemes tettre ösztönöz, bölcseségével vezérel, 
erejével támogat. És ez a jóbarát a Szentlélek. E Szent-  
l é l e k r ő l  szólok e mai napon hozzátok, a mennyiben a 
következő 3 kérdésre adok feleletet:
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I. Kihez jő a Szentlélek?
II. Mit művel a Szentlélek?

III. É s mit ad a Szentlélek?

I.
Lássuk már most mindenek előtt, kihez  j ő  a Szent 

l é l e k ?  Különösnek tetszhetik bár e kérdést feltennünk, 
miután Isten minden gyermekeit, az embereket, egyen
lőkép szereti, s egytől sem vonja meg nemes adományát, 
a Szentleiket. Azért már Júdás is kérdi a Mestert, mint 
közvetlen alapigénk előtt följegyezve találjuk: „Uram! mi 
dolog, hogy magadat nékünk jelented meg, és nem e 
világnak?“ Az Ü dvözitő azonban, habár nem is közvetlen, 
de mégis közvetve, megadja a feleletet e kérdésre, midőn 
azt mondja: „A  ki engemet szeret, az én beszédemet meg
tartja, az én atyám is szereti azt, és ahoz megyünk és 
annál maradunk". Ez pedig röviden, ker. atyámfiai, azt 
jelenti: Isten senkit sem zár ki kegyadományából, de 
viszont ezt senkire sem erőszakolja reá. Csak azoknál talál 
ő lakhelyet, kik őt befogadják, Szentlelke csak azon szi
vekbe bemenetelt, kik ez elől keblöket el nem zárják. A 
ki engemet szeret, — azt mondja Krisztus — az én beszé
demet megtartja, és csak ahoz megyünk és annál mara
dunk, csak annak lehet osztályrészévé a Szentlélek. A sze
retet e benső, szép viszonya szerint semmit nem tekint az 
üdvözitő ragadományul, hanem mindent, a mivel csak b ir , 
közöl azokkal, kik őtet szerelik, a kik az övéi; közli az 
ő testét, vérét, közli az ő lelkét, a Szentlelket is tanit
ványaival , közli mi velünk is , küldi mi hozzánk is , még 
ma is ama vigasztalót, csak tőlünk függ, ha vajjon érezzük-e 
annak szükségét, és vajjon fel is vesszük-e őt keblünkbe, 
I g y  j ő ,  s zeret te im a z  U r b a n ,  a  S z e n t l é l e k  M i n d 
a z o k h o z ,  kik az U r a t  s z e re t i k  és az ő b e s z é d j é t  
megtart ják.  Eljő-e tehát ama vigasztaló Szentlélek hozzánk 
is? Minden bizonynyal, ha s z e re t j ük  az U r a t ,  és meg
t a r t j u k  az ő b e s z é d é t .

Vess számot, ker. atyámfiai, önmagaddal, hogy Őtet 
szereted-e, vagy a világot az ő muló gyönyöreivel? Mert 
a kit a világ, a világi gazdagság, élvezet, hiú dicsőség

b
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annyira elfoglal, hogy semmi magasztosabb utáni vágyat 
nem érez, nem ismer: hogyan lakozzék annak keblében 
az Urak szerelme? De sőt megosztott szivvel sem eléged
hetik meg az, a ki önmagát adta miérettünk. Nem szol
gálhat senki két úrnak. Osztatlan szeretetet, osztatlan 
szivet kiván az Üdvözitő az övéitől, láván tőled is, ha 
az övé akarsz lenni. Különben ő az ő Szentlelkével hozzád 
be nem tér, nálad lakást nem veszen. Ragaszkodjál azért 
rendületlenül ő hozzá, és az ő beszédéhez; csatlakozzál 
hozzá teljes szeretettel; járj azon az úton, melyet ő jelölt 
ki neked: akkor a Szentlélek tehozzád is eljő.

II.
Lássuk továbbá, m i t m ű v e l  a S z e n t 1 é 1 e k ? „Eze

ket mondottam néktek veletek létemben. Ama vigasztaló 
Szentlélek pedig, kit az Atya az én nevemben elbocsát, 
az megtanit titeket mindenekre, és eszetekbe juttatja mind
azokat, a melyeket mondottam néktek“ .

Krisztus tanitványai eleitől fogva hallgatták az ő be
szédét és azt szivök mélyébe be is vésték. Mégis a Szent
iélekről tesz emlitést az Üdvözitő alapigénk szavai szerint, 
a melyet tanitványai oktatására akar elküldeni.

És ez a természet törvényeinek egészen meg is felel. 
Mert valamint a virág nem indul tüstént virágzásnak, 
hanem bizonyos kifejlődési fokozatokon megy keresztül; 
úgy az ember sem jelenhetik meg azonnal mintegy töké
letes lény, hanem kell hogy lassanként közeledjék a töké
letesedés czélja felé. Krisztus ez örökélet magvát elhinté 
tanitványai szivébe, azomban az nem hozhatott azonnal 
gyümölcsöt. Hogy ez lehetővé legyen, küldi a Szentlelke 
hogy ez a már fejlődésnek indult zöldelő növényt a töké
letesedéshez , vagyis a teljes kifejlődéshez vezesse. Igy hát 
a Szentléleknek hatása az emberi szellem fejlődésének elő
mozditása, és pedig tanitás által. Avagy nem a Szentlélek 
volt-e az, a mely Luthert, Kálvint és általában a reformá
torokat oktatá s fejleszté, hogy a legmélyebb, a legfen
ségesebb eszméket s gondolatokat, melyek Krisztus tanában 
benfoglaltatnak, napvilágra hozzák? S vajjon nem-e a 
Szentlélek az, mely minden nemes találmányt az embe
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riség boldogitására létrehoz? Igen, Istennek lelke még 
maiglan is tanitólag s oktatólag hat minden jóra, az 
emberek között. A csecsemő alighogy megszületik, már 
is a szent keresztség által az Urnak szenteltetik. Az isko
lában pedig fogékony keblébe s gyenge szivébe már korán 
belevettetik Istennek igéje, és igy a gyermek tanitás által 
fejlődésében gyarapodik úgy testben, mint lélekben.

De csakhamar gyermekkorát túlhaladva, a konfir- 
máczió nevezetes napján, saját maga tesz bizonyságot 
hitéről s elhagyja gondnélküli gyermekéveit. Önállóan kezd 
immár saját élete pályáján járni, hol gyakorta nehéz kövek 
gördülnek útja elé s pályafutását gátolják, majd nehéz 
küzdelmek teszik próbára erejét, kitartását s bátorságát, 
súlyos csapások lidércz nyomásaként nehezülnek szivére.

A szülék és tanitók intő s vigasztaló szózata már 
rég elhangzott, és csak egy kis viszhang hallatszik még 
a kebel belsejében. Ki ébreszsze életre e szunnyadozó han
gokat új , teljes akkordokká; ki hozza a feledésbe ment 
oktatást újra teljes öntudatra, hogy a gyermek immár 
ifjú s hajadonná növekedve, diadalmasan áthaladhasson 
az életen? Ez ama S z e n t l é l e k ,  ki az e m b e r t  e m l é 
keztet i  mi nd a rr a ,  mit  K r i s z t u s  t a n i tott  s ki már 
kora ifjúságtól fogva szivükbe beoltatott. Ez azon l é l e k ,  
k i r ő l  K r i s z t u s  u r u n k  azt  m o n d j a ,  h o g y  m e g 
e l e v e n i t és m i n k et  is o k t a t  s m i n d e n  j ó r a  tanit  
mind e mai napig, csak kell hogy szózatát halljuk s azt 
hiven kövessük. Bármit nyujtson is az élet, jót, vagy 
rosszat, ha Istennek Szentlelke lakozik bennünk, úgy 
nem kell félnünk, mert megtanit minket, hogyan járjunk 
bölcsen az életnek rögös útain.

III.
Lássuk immár végre, hogy m it ad  a S z e n t l é l e k .  

„Békességet hagyok néktek, amaz én békességemet adom 
néktek: nem úgy adom én néktek mint a világ adja“ . 
E szavak szerint, ker. atyámfiai, békességet ad a Szent
lélek, nem mint a világ, melynek békéje oly állhatatlan, 
ingadozó, hanem azon boldogitó s megigazitó békességet, 
mely, mint Pál apostol mondja: „minden értelemnek felette

b*
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vagyon". Az ember, mint érzéki lény, e világhoz van 
fűzve s igy belsejében helylyel-közzel érzéki, világi kiván
ságok ébredeznek fel, melyeket teljesiteni óhajt. E telje
sülést s valódi megnyugvást azomban sohasem éri el egé
szen, mert alighogy az egyik kivánság teljesülésbe ment, 
már ismét számtalan, még sokkal nagyobb kivánságok 
lépnek előtérbe. A szegény gazdagság után vágyódik, a 
gazdag még nagyobb vagyon után, s igy soha sincs vége 
a kivánságnak s vágyódásnak. Nem a mulandó kivánsá
goknak ily megnyugvását s teljesülését, nem ily világi 
békességet hoz a Szentlélek, hanem azon boldogitó békes
séget, melyet Krisztus Urunk ad. Ez pedig ama benső 
öszhangzása az érzések- s kivánságoknak, a lélek tiszta
ságának s szelid hangja a jó  lelkiismeretnek.

Bár tomboljon is körülöttünk a vész, szivünkben 
békesség honol, és semmisem zavarhatja meg azt. Habár 
a sors csapásai gyakran súlyosan nehezülnek is keblünkre, 
a békesség mégsem távozik tőlünk, mert a Szentlélek elve
zet bennünket a minden jók Atyjához, ki övéit soha el 
nem hagyja, ki burúra derűt küld, s ki, ha bennünket 
néha nehezen sulyt is, azt mindenkor gyermekei javára 
forditja.

Ki nem érezte volna már közűletek e boldogitó békes
ség magasztos érzetét, ha egy nehéz, súlyos küzdelem 
után, a melyből a jó , az igaz diadalmasan előtérbe lépett, 
egy benső megnyugtató szózat hangzott felétek: helye
sen cselekedtél! Ki nem érezte volna közűletek eme békes
séget, ha egy hiú, czéltalan törekvés után a Szentlélek 
benneteket újra az igaz útra vezérelt, úgy, hogy azon 
hiányt, melyet e törekvés előidézett, pótolhattátok, a vett 
sebeket gyógyithattátok, a gonoszt jó  cselekedetek által 
legyőzhettétek. Egy küzdelem húzódik ugyan át az egész 
életen keresztül, a vétekkel való küzdelem. De ezen küz
delem is véget ér egyszer, hisz a Szentlélek ama dicső 
életben az örök békességet s boldogságot adja meg nekünk. 
Ha az Urban állhatatosan megmaradunk s benne egész 
bizalommal vetjük hitünket, úgy az ő kimondhatatlan 
jósága s kegyelmességénél fogva, meglesznek bűneink bo
csátva, s a világ fejedelmének oly kevéssé lesz hatalma
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fölöttünk, mint nem volt — alapigénk szerint — semmi 
hatalma Üdvözitőnk felett. Üssön bár ekkor éltünk végső 
órája bármikor, mi nem félünk, mert tudjuk, hogy a 
Szentlélek az ö r ö k  b o l d o g s á g o t  s b é k e s s é g e t  a dj a  
nekünk osztályrészül, és hogy azoknak, kik Istent félik, 
mindenek javokra szolgálnak. Azért szeressétek az Urat 
és tartsátok meg beszédét, mert csak igy jő  el hozzátok 
a Szentlélek. Általa nyerjetek oktatást, hogy ő a hallott 
isteni szózatot bennetek teljes öntudatra ébressze, ezt lel- 
ketek birtokává tegye, hogy igy éltetek pályafutásán az 
igaz utat soha el ne tévesszétek s rajta bizton járhassatok; 
mig elvalaha a békesség hirnöke titeket is egy szebb hazába, 
az örök dicsőség honába vezérlend. Amen.

Reichert Gyula,
k.-tormási evang. pap.

A versengés.
— Képviselő-választás után. —

A l a p i g e :  II. Korinth. XII. 20. „Ne legyenek versengések, irigy
ségek , haragok.“ stb.

Ker. Hivek! Pál apostol volt az, a ki a korinthus- 
belieket az evangyéliom tanai számára megnyeré, s öröm
mel telt el keble, midőn tapasztalá, hogy a nép ragasz
kodik hozzá, s gyülekezetté alakul az Ur Jézus tiszteletére. 
Öröme azonban nem sokáig tartott, mert alighogy eltá
vozott közűlök, azonnal megbomlott a jó  rend, a szép 
békesség, s az egyház jólléte hanyatlásnak indult. Néme
lyek tévtanokat hirdettek, mások az apostol tekintélye ellen 
izgattak, sokan pedig, bár külsőleg keresztyéneknek val
lották magokat, belsőleg a régi pogány valláshoz szitottak.

Az apostol mélyen elkeseredett lelkében e versengések 
felett s ezek megszüntetésére irta ama pásztori leveleket, 
melyeknek úgy bölcseségét, eszélyes voltát, mint igazi keresz
tyéni s magvas tartalmát még ma is tisztelő bámulattal 
olvassa az utókor.

Az apostol e levelekben különösen a békességre, egyet
értésre inti a korinthusbelieket, s kéri őket, hogy ne legye
nek közöttük versengések, irigykedések, pártoskodások.
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Az apostol szavai a mily követésre- és tiszteletreméltók 
valának akkor: ép olyanok most is, mert a mint megron
totta a versengés a korinthusbelieket, ép oly romboló
hatása volt annak mindenkor s van ma is!

*
* *Mi az a versengés? Az embernek azon tulajdonsága, 

mely szerint saját magát bölcsebbnek, okosabbnak tartván 
másoknál, senkinek semmiféle cselekedetével meg nem 
elégszik, semmit jóvá nem hagy, s készebb másoknak 
kárt okozni, semhogy engedne. És ez aztán sokszor a köz- 
ügyek rovására megy.

Az első versengés Kain és Ábel között volt, az egyik
nek irigysége miatt. Tudjuk mi lett a vége. Kain, hogy az 
áldozatban versenytársa ne legyen, meggyilkolá testvérét.

Hát a mai testvérek között nincsen-e versengés? Oh 
dehogy nincs. Fut, fárad az ember, hogy vagyont g y üjt
sön s midőn behunyja szemét az örök álomra, az osz
tályos rokonokból osztályos perlekedők lesznek: Pedig meg 
vagyon irva: „I me m i l y  j ó  és m i l y  n a g y  g y ö n y ö 
r ű s é g  az a t y a f i a k  k ö z ö t t  az e g y e n e s s é g ,  h a  
b é k é v e l  e g y ü t t  laknak“ .

Kain botja még ma is megvan , csakhogy más alakban. 
Nem ont mindenütt embervért, hanem feldúlja a békét, 
egyetértést, szeretetet; szétrombolja az oltárt és pusztulást 
hagy maga után! Pedig mily csekély fáradtsággal meg le
hetne ezt gátolni. Ha az egyik azt mondaná: „Én is engedek 
az én igazamból; —  ha a másik igy szólana: is engedek
az én jogomból: mindjárt a békesség templomává lenne 
ház és sziv egyaránt.

A keresztyén egyház fejlődésének egyik legnagyobb 
akadálya mindig a versengés volt. És különös, szinte meg
foghatatlan , hogy az emberek mindig olyan dolgok felett 
versengettek, a miknek tudása mélyen elrejtetett az emberi 
elme elől. A szentháromság titka, hogy Jézus vajjon öröktől 
fogva való Isten-e; hogy a Szentlélek vajjon csak az atyától, 
vagy pedig a fiútól is származott-e; oly kérdések, a me
lyeknek megfejtésén emberi elme hiába fáradozik. Ezeknek 
titkait az Istenség tartotta fenn magának, s belőlök csak 
annyit tudhatunk, a mennyit az Ur a Szentirásban szá-
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murikra kijelentett; és mégis e kérdések felett századokig 
vitatkoztak az emberek, vért ontva, haragot szitva egy
más között.

Vagy ott van a Kálvin és Luther által reformált evan- 
gyéliomi egyház két felekezete. Sokkal nagyobbak ama 
férfiak, semhogy tetteiket nekünk apró embereknek birál- 
gatnunk illő lenne. Annyival inkább is , mert tévedéseik, 
ha ugyan voltak, nem az ő , hanem a kor tévedései is 
voltak; annyit azonban bátran elmondhatunk, hogy ha 
e két nagy férfiú követői nem versengtek, nem perpatvar- 
kodtak volna csekély, alig számbavehető különbség miatt 
s mindenik engedett volna a maga igazából csak egy 
szemernyit is : úgy ma az evangyéliomi egyház mint két 
erő egyesülése, sokkal nagyobb, hatalmasabb, döntőbb 
befolyású volna.

A versengés, pártoskodás átka a családnak, az egy
háznak, közügynek, a hazának. De kétszeres, háromszoros, 
mondhatnám ezerszeres átokká válik ott, a hol a már 
megtörtént események sem békitik ki a külömböző véle
ményűeket egymással.

Két külömböző elv közűl az egyiknek, legalább egy- 
időre buknia kell. A mely elvnek, nézetnek pártolói, bármi 
okból is többségben vannak: az győz; s a kisebbség bukik , 
fenntartva azért magának saját igazát, saját meggyőződését. 
Az ismét áll , hogy valamely ügy győzelme vagy bukása 
nem megy némi surlódás nélkül. A hol a fogalmak tisz- 
tultabbak , a kedélyek higgadtabbak, a vezérek érettebbek, 
ott a surlódás kisebb; ellenkező esetben nagyobb. Á m 
legyen ez nagyobb vagy kisebb, csak a válpontig szabad 
tartania s a megtörtént dolog után meg kell szűnnie.

Az ellenkező kóros állapotot jelez, keresztyénhez nem 
illő türelmetlenségre s polgári éretlenségre mutat.

Ime atyámfiai, túlestünk alkotmányos életünk egyik 
fontos mozzanatán. Jöttek hozzánk mindkét részről általunk 
alig ismert, vagy jól, vagy épen nem ismert férfiak, meg
nyerendők a népet egyik vagy másik párt részére.

Felcsapódtak közöttünk is a szenvedélyek hullámai, 
s izgatottsággal óhajtotta mindenki saját pártjának diadalát. 
Hogy kiben mi lakozott, ki mi okból indittatva támogatta
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ezt vagy azt a pártot: arról feleljen meg mindenki keble 
Istenének, én csak azt mondom: „ J o b b  h o g y  a r o sz 
ü g y e t  t á m o g a s s a  v a l a k i  l e l k i i s m e r e t e s e n ,  mint  
az i g a z a t  l e l k i i s m e r e t l e n ü l ,  ő s z i n t e s é g  n é l k ü l ;  
j o b b  igaz  e m b e r n e k  l enn i  a r o sz m e l l e t t ,  mi nt  
g o n o s z n a k  l e n n i  a  j ó  ü g y  mel l e t t . “ (Robertson-Révész.)

De ám azt is mondom, hogy a kik közétek jövének, 
azok ismét eltávoztak, de mi együtt maradtunk, mint egy 
városnak lakói, egy egyháznak tagjai, kiknek minden 
véleménykülömbség daczára is jó  barátoknak, testvéreknek 
kell maradniok.

Azaz ne legyenek köztetek versengések, perpatvar
kodások, hanem egyértelemben legyetek és békességben 
lakjatok; mert a ki a politikai élet küzdelmeinek háborgó 
indulatait beviszi a társadalmi, családi, egyházi élet körébe: 
annak nem polgári joggyakorlat, hanem abéczéskönyv 
kell a kezébe; a ki politikai ellenfelét ellenségéül tekinti 
egyháza, városa kebelében is: az saját lelkiszegénységéről 
teszen tanúbizonyságot.

Azért a legyőzött mérsékelje keserűségét, és a győző 
diadalmámorában el ne feledkezzék arról, hogy a mely 
diadalmas gúnynyal, kihivó magatartással illeti a legyő- 
zöttett, az nem méltó a győzelemre, és nem tisztességes 
katonája saját táborának; és a mely legyőzött nem ad 
helyet szivében a keserűség helyett a szeretetnek, az nem 
méltó arra, hogy valamikor győzővé legyen!

De tán felesleges aggodalmak is ezek atyámfiai. Hiszen 
erősebb szelek, nagyobb viharok is vonultak el már fejeink 
felett és mégis megvagyunk; eltudtuk feledni azt, a mi 
abban az időben fájt, rosszul esett itt is ott is.

De hát miért torzsalkodnánk, versengenénk egymás 
között; hiszen az élet minden mozzanatában egymás sze- 
retetére, egymás jóindulatára vagyunk utalva; hiszen tud
hatjuk , hogy a mely ház magában meghasonlik, az elpusz
tul ; hiszen úgy is rövid az élet, miért keserítenénk hát 
meg egymásnak úgyis hamar elmuló napjainkat.

Nem is annyira az aggodalom, mint inkább a köte
lesség mondatta velem mindezeket, — a hivatásom paran
csolta szent kötelesség, mely tisztemmé teszi folyvást, de
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különösen az élet fontosabb mozzanataiban hirdetni azt, 
a mi nélkül minden beszéd pengd ércz és zengő czimbalom: 
az egymás iránti szeretetet.

Azért hát újolag intelek benneteket, hogy valami 
módon ne legyenek ti köztetek versengések, haragok, 
vetekedések , rágalmazások, fondorkodások , felfuvalko- 
dások, pártoskodások; hanem legyetek jó  egyességben, 
épüljetek, vigasztaltassatok, egy értelemben legyetek, 
békességben lakjatok, és a szeretetnek, s békességnek Istene 
lészen veletek. Amen. Kálmán Dezső.

Beszédvázlatok.A)
Róm. 11 : 33—36.

„A  mi I s t en ünk  c s o d á l a t o s  I s t e n “ . Tehát ne 
tegyünk

I. tréfás kérdéseket
1. a Biblia titkai Ján. 3: 9. I. T im. 1  : 7.,
2. az élet titkai felett Rom. 9  : 20. stb., 

hanem Őt m i n d e n e k  felett  f é l j ü k ;
II. ne fakadjunk keserű panaszkodásra

1. Isten művei és világkormányzása,
2. saját sorsunk és bajunk miatt,

hanem csókoljuk meg az Ő fenyitő kezét és sze
r e s s ü k  Őt m i n d e n e k  f e l e t t ;

III. ne essünk kétségbe; a szomorúság és elhagya- 
tottság perczeiben ne gondoljuk, hogy segitsé
günkre az Urnak

1. nem volnának utai,
2. nem volna hatalma ,
3. nem volna szeretete,

hanem b i zzunk b e n n e  m i n d e n e k  felett .  
Ezs. 28: 29; 59: 2.

B) '
Ev. Luk. 16: 19—31.

E g y  h ir a s i r o n t ú l i  o rs zá gb ól .
I. Lássuk, hogy kitől jön? Jézustól a legmegbiz

hatóbb tudósitótól,
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1. a kinek arról tudomása volt Ján. 1: 18. ,
2. a kinek arról tanúskodnia kellett Ján. 18: 37.,
3. a kinek nincs szándéka minket csalódásba ejteni. 

Ján. 8: 46.
II. Halljuk, hogy miről szól?

1. az örök életről, melyet senki ki nem kerülhet 
23. Rom. 2 : 6. Kor. 5: 10.,

2. kinokról, melyeket senki sem csillapithat 25. 
Márk 9 : 44. Mát. 25: 46.,

3. boldogságról, melyet tőlünk senki el nem vehet. 
22: 26. 1. Pét. 1: 4.

III. Gondoljuk meg, hogy mire szolgál?
1. a gazdagok figyelmeztetésére,
2. a szegények megnyugtatására,
3. mindnyájunk javulására.

C)
Ev. Luk. 14: 16—24.

Minő e l f o g u l t s á g  Isten m e g h i vását  el nem 
f og a dni .  A ki e meghivást becsmérli, az elfogult, mert 
nem látja be,

I. hogy az isteni szeretet hivja,
1. a nagy Isten oly jó , 16.,
2. e jóság mindenkinek mindent igér 17., 

s mindezt ingyen 17.;
II. hogy csak bűnös hajlamai tartják vissza, a meny

nyiben szive
1. földi javakon — pl. földmives , 18.
2. földi nyereségen —  pl. kereskedő, 19.
3. földi kényelmességen — pl. házastársak, 20. csüng;

III. hogy az örök kárhozatot vonja ez által magára,
mert az U risten

1. a kifogásokat nem fogadja el 21: 23.,
2. a meghivást nem ismétli 21: 23.,
3. jóságát nem pazarolja azokra, a kik ezt megvetik.

D)
I. Pét. 5: 6 -1 1 .

H á r o m  t anács  és e g y s z e r s m i n d  v i g a s z t a l á s  
s z e n v e d ő k  számára.
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I. tanács: Alázzátok meg magatokat az Istenneko
hatalmas keze alatt 6., mert a nyomorúságban 
tűnik fel legjobban:

1. tehetetlenségünk Isten nélkül Jób 1  : 21.,
2. tudatlanságunk Istennel szemben Jób 34  : 10. 

Róm. 11 : 34.,
I. vigasztalás: Isten felmagasztal titeket 6.,

1. mint a hogy igéjében megigéri 5.,
2. alkalmatos időben 6. Zsolt. 42: 12.

II. tanács: Minden gondotokat ő reá vessétek 7. Ne 
búsuljatok, hisz

1. a gond az Atya és nem a gyermek dolga,
2. gonddal nem lesz a bajon segitve.

II. vigasztalás: Neki gondja vagyon ti rólatok és pedig
1. hatalmas,
2. bölcs,
3. hiv gondja. Zsolt. 3 7 : 5 .

III. tanács: Józanok legyetek, vigyázzatok 8: 1. Józa
nok és ne ittasok az üres képzelődéstől, mintha 
ártatlanul kell szenvednetek;

2. vigyázzatok sziveitek titkos gondolataira, nehogy 
a gonosz szenvedésteket felhasználva, belopódzék 
szivetökbe és hitetlenségre vezessen;

III. vigasztalás: A hit erőt ad erre.
1. a hit jó fegyver az önámitás ellen
2. s a gonosz incselkedései ellen. Eph. 6  : 16; Mát. 

4: 4. 6: 7.
Schulze után: Kőnig Béla,

 izm. ev. s.-pap.

Egyházi adóhátralékok behajtása.
T. Szerkesztőség!

Igéretemet váltom be, midőn leirom, hogy egyházközségem 
régi hátralékosaitól, régi egyházi adóhátralékaiknak behajtását 
miként eszközölhettem ki egyházam számára. Az egész ügy 
lefolyása a következő:

Az 1883. év aug. 28-án beadtam az egyház régi hátralé
kosai névjegyzékét végrehajtás végett a szolgabiróságnak.
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Erre választ nem kaptam az 1884. év október 31-ig, a midőn 
a pécsváradi szolgabirói hivatal 2514 sz. alatt, a következő vég-

1884
zést küldé hozzám:

2514 k.i. 84. A  pécsváradi reform, hitközség elöljáróság által 
az egyházközség több évi hátralékban levő hitközségi adózók 
névjegyzéke beadatván e hivatalhoz, a zálogolás teljesit- 
tetvén, miután többek által kérvény adatott be, a végre
hajtás részbeni beszüntetése végett, a kimutatásban három 
évnél régibb hátralék is foglaltatván.

Végeztetett:
A  végrehajtás végett beadott kimutatás kiadatott érde

kelt hitközségi elöljáróságnak azzal, hogy miután a kimu
tatásból ki nem vehető, hogy a kimutatott hátralékok mely 
évekről maradtak vissza, — ezen körülményt a kimutatásban 
pótlólag kitüntesse s mielőbb hozzám visszajuttassa.

A végrehajtás folytatására nézve értesittetik pedig, 
miként a pótlással ellátott kimutatásbeli tartozásokból, — 
melyekre zálogolás nem eszközöltetik — csak azon összegek 
fognak további végrehajtás útján behajtatni, melyek három 
éven belől esnek.

A három éven túli hátralékokra nézve pedig a zálo
golás beszüntettetvén, egyúttal elutasittatik az egyház- 
községi elöljáróság a szükséges lépéseket a k. járásbiró
ságnál megtenni, miután ily hátralékok behajtására a köz- 
igazgatási bizottság nincs hivatva, illetőleg jogkörébe 
nem tartozik.— Pécsvárad, 1884. október 31-én. Kiss, szol- 
gabiró. (P. h.)
A  szolgabiróságnak ezen végzése folytán kénytelen voltam 

a 3 évnél régebbi egyházi adóhátralékok behajtása végett a járás
birósághoz fordulni, hol a hátralékosok mind elmarasztaltatván, 
az elmarasztaló itélet ellen ügyvédjök utján fellébbeztek. A  fel
lebbezésben indokul az elmarasztaló itélet ellen a járásbiróságnak 
illetéktelenségét hozták fel.

A  törvényszék a fellebbezésnek a következő itélettel adott 
helyet:

1463 Ő Felsége a király nevében. A pécsi kir. Tör-S Z . 8 5 .
vényszék Bús Lajos, a pécsváradi reform. egyház lelkésze
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felperesnek, Győri János pécsváradi lakos alperes elleni 
kisebb polgári peres ügyében, melyben a pécsváradi királyi 
járásbiróság 211 k. i . ’84. sz. a. járt el, a birói illetőséget meg
állapitó végzés és az ügy érdemében hozott itélet ellen alperes 
részéről szóval bejelentett és külön irásban indokolt semmi
ségi panasz folytán, alolirott helyen és napon tartott ülé
sében következőleg H a t á r o z o t t  A birói hatáskör leszál- 
littatik és ekez képest az eljáró kir. Járásbiróság részéről 
hozott azon végzés, melylyel illetőségét megállapitotta és 
ennek folytán az ügy érdemében hozott itélet megsemmi- 
sittetik. Az összes iratok további szabályszerű eljárás végett 
a felterjesztő kir. Járásbirósághoz visszaküldetnek. Indokok: 
A semmiségi panasznak hely adandó és a birói hatáskör 
leszállitandó volt az 1877. évi XXII. t.-cz. 57. §-a a) pontja 
értelmében, mert a jelen kereset tárgyát képező és ehhez 
hasonló követelések behajtása, a fennálló rendszabályok és 
általános gyakorlat szerint, tekintet nélkül azok keletkezési 
idejére és tekintet nélkül arra, hogy azok három éven felü
liek vagy régebbiek, a közigazgatási útra tartozik és mert 
ily természetű követelések feletti eljárás csakis azon esetben 
tartozik a biróságok hatáskörébe, ha maga a jog és meg
felelő kötelezettség tétetik vitássá, a mi a jelen esetben 
fenn nem forog. A pécsi kir. Törvényszéknek 1885. évi 
deczember 15-én tartott üléséből Veskay Antal mk. kir. tör
vényszéki elnök. Név olvashatatlan kir. törszéki jegyző. (P. h.) 

A  mely törvényszéki itéletről következő végzéssel értesittettem.
211 ____ki.84. Végzés. A  pécsi kir. Törvényszék, mint II-od fokú

biróságnak 1463. sz.85.sz. alatt hozott ezen határozata tudomásul
vétetik, az iratok levéltárba tétetnek s erről peres felek, 
az 1877. XXII. t.-cz. 62. §-a értelmében a törvényszéki hatá
rozatnak másolatbani közlésével értesittetnek. Kelt Pécsvá- 
radon, a kir. Járásbiróságnál 1885. év deczember hó 30-án. 
Horváth, kir. járásbiró. (P .h .)
Ezen végzés megkapása után ismét a szolgabirósághoz for

dultam a következő megkereséssel:
Tekintetes Járási Szolgabirói hivatalnak Pécsváradon.
Az 1883. év nyarán beadtam a Tek. Szolgabirói hivatalhoz 

a pécsváradi ev. ref. egyház egyházi adóval tartozó tagjainak
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névjegyzékét azon kéréssel, hogy eme tartozásokat hatósága útján 
behajtatni sziveskedjék. De mint tudomásom van róla, az 1883. 
évben ez ügyben semmi nem történt s csak az 1884. évben ment 
ki a Tekintetes szolgabirói hivatal közege eme hátralékok behaj
tását oly módon eszközölni, hogy a hátralékosoknál foglalásokat 
tett, a minek eredménye az lett, hogy azok, a kiknek adóhát
raléka három évnél előbbi időkből volt, egy kérvényt, illetőleg 
tiltakozást adtak be a Tek. szolgabirósághoz a végből, hogy őket, 
kiknek egyházi adóhátralékjok 3 évnél régibb keletű, közigazga
tási úton kényszeriteni a fizetésre nem lehet, szóval a szolga- 
biróság nem illetékes a 3 évnél régibb egyházi adóhátralékok 
behajtására. Mely tiltakozás jogosságát a Tekintetes szolgabirói 
hivatal elfogadván, végzésileg elutasitott engem alolirottat, mint 
az egyház képviselőjét, a három évnél régibb keletű egyházi adó
hátralékok behajtására nézve, az összegek szerinti biróságokhoz.

Én a vett végzés alapján még 1884-ik évben bepereltem a 
pécsváradi Tekintetes kir. járásbiróságnál a hátralékosokat, kik 
itt ügyvédjök által ugyancsak az illetékességet kifogásolva, sem
miségi panaszt nyujtottak be, a kir. járásbiróság őket elmarasz
taló itélete ellen. — A  pécsi kir. törvényszék a semmiségi panasz
nak helyt adott, a birói illetékességet leszállitotta s az ügy 
érdemében hozott határozatát a pécsváradi kir. járásbiróságnak 
megsemmisitette s kimondta az indokokban, hogy az egyházi adók 
behajtása, tekintet nélkül azok keletkezési idejére, közigazgatási útra 
tartoznak, csak az esetben biróság elé, „ha maga a jog és megfelelő 
kötelességek tétettek vitássá, a mi a jelen esetben fenn nem forog".

Ismét felkeresem azért a Tekintetes Szolgabirói hivatalt, 
sziveskedjék az egyháznak ezen jogos követelését az itt •/. alatt 
mellékelt hátralékosoktól behajtatni. Tisztelettel vagyok Pécsvá- 
radon, 1886. május 10. Bús Lajos ev. ref. lelkész. (P. h.) .

A  szolgabirói hivatal az egész ügyet, az alispáni hivatal 
útján, a belügyminiszteriumhoz terjeszté fel, honnét a következő 
válasz érkezett:

Nagyságos Jeszenszky Ferencz úrnak kir. tanácsos, 
Baranya vármegye alispánjának Pécsett.

Másolat 57,144. - VII. s. Magy. kir. Belügyminiszterium.
Nagyságos Alispán Ur! Folyó év október hó 6-án 7111. 

sz. alatt kelt előterjesztése folytán, a felterjesztett tárgya-
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lási iratok visszaküldése mellett utasitom Nagyságodat, 
miszerint lelkészek hátralékos fizetésének behajtása a köz- 
igazgatási hivatalok hatáskörébe tartozván, a további sza
bályszerű eljárás iránt azonnal intézkedjék s jelen rende- 
letemről a pécsváradi református lelkészi hivatalt is hiva
talosan értesitse.

Budapesten, 1886. deczember 28-án. A miniszter helyett 
Baross sk. államtitkár.

Ezen leiratot a következő értesitéssel vettem:
Baranya vármegye Alispánjától.

11,824 _ alisp8 6 .  Pécsváradi járás főszolgabiró úrnak, vonat
kozással a f. év július hó 24-én 1047. sz. a. kelt felterjesz
tésére , a pécsváradi reform, lelkész hátralékos követelésének 
behajtása körül támadt vitás illetőség eldöntésére vonatkozó 
benti miniszteri határozat, a vonatkozó négy drb közlemény 
kapcsán másolatban azzal adatik ki, hogy erről a pécsváradi 
reform, lelkészi hivatalt értesiteni és a továbbiak iránt saját 
hatáskörében eljárni sziveskedjék.

Pécsett, 1886. deczember 10. Alispán úr távollétében 
Bartossag, főjegyző.

Ennek alapján a hátralékok behajtattak.
Bús Lajos,

pécsváradi ev. ref. pap.

A romlottság kútfejei.
(Folytatás.)

II. Eddig szóltunk arról a t u d a t l a n s á g r ó l ,  mely a doc-  
t r í ná k  körül van, elmélkedjünk már arról, mely a k ö t e l e s 
s é g e k  teljesítése körül van: látunk embereket, kiknek van isme
retük, de mikor a kegyes élet kötelességeire kél a dolog, gonosz 
cselekedet a következmény, — ide czitálhatjuk már Ján. 3  : 19, 
20. verseit.

De nem is lehet ezeket gyakorolni, ha szükséges vol
tukról meggyőzetve nem vagyunk, lássuk:

(I.) A  kegyesség alapja az, hogy e l h i g y j ü k  azon k ö t e l e s 
ségeknek szükséges voltát, melyekre a k. vallás kötelez.

(II.) Még nehezebb azokat gyakorolni, ha az ember azokat



188

nem is tudja: lehetetlen a jót cselekednünk, a gonoszt eltávoztat- 
nunk, ha nem ismerjük a jót, mit cselekednünk, — s a gonoszt, 
mit eltávoztatnunk kell!

Itt azonban némely dolgokról különösen kell szólnunk:
1. Vannak olyan kötelességek, melyek a keresztyénségnek 

valóságára tartoznak ugyan, de a melyet legtöbben épen nem, 
vagy nem helyesen tudnak, csak például hozom fel a vissza
f izetést  (restitutio), ha a szentirás világosan nem tanítaná is, 
a józan okosság s a természeti igazság is megmutathatná a helyes 
utat, mégis, midőn ezelőtt nehány évvel La Piacette e tárgyú 
műve megjelent, úgy olvasták azt, mint valami idegen tárgyról 
irt csudálatos könyvet, sőt voltak olyanok, kik ezt egészen új 
s igen komoly tudománynak mondották lenni!

2. Vannak olyan vétkek, melyeket az emberek bűnnek 
s e tartanak; — a paraszt ember pl. épen nem tartja bűnnek az 
uraság erdejéből fát orozni.

8. A megrögzött szokás (figyelem nélküli könyörgés, esküvés, 
hirtelen harag stb.) és a kegyes emberek gyarlóságaira való 
hivatkozás.

4. Az alap nélkül való tudomány, mely szerint megelégesz- 
nek némely bizonytalan (vaga) gondolatokkal.

5. A kegyesség fokozatainak nem ismerése, vagy tenni nem 
akarása, mely szerént azt gondolják, hogy helyesen cselekesznek, 
ha megtartják csak azt,  a mi a jó tettekben legkisebb és leg
könnyebb.

6. Kötelességeiket nem ismervén, magukat se ismerik,  
s hajlandók magukat komoly önvizsgálat nélkül jóknak tartani.

Ilyen tudatlanságban vannak az emberek!
De szükség már most megfelelnünk azon ellenvetésre, bog}7 

a köznép nem alkalmas a k. kötelességeknek ilyen alapos meg
tanulására.

A fentebbiekkel nem azt akartam kifejezni, hogy egyáltalán 
minden keresztyénnek egyiránt tudósnak kellene vagy lehetne 
lenni, mert hisz rész szerint van bennünk az ismeret, de egy 
keresztyén sincs, kinek lelki embernek és Istentől tanitatottnak 
ne kellene lennie (I. Kor. 2. és Ján. 6: 45.), kivéve a tompa és 
gyenge elméjűeket,  a paraszt ember is megértheti a kegyesség 
minden szabályait, csak meg kell magyarázni neki a maga 
nyelvén,  a maga körülményeihez képest, nem tudós fejtege-
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tésekkel, hanem t e j nek  i t a l á v a l  kell táplálni, mint Pál a 
korinthusiakat, és tanitani kell folytonosan, mert a legjobb föld 
is terméketlenné lesz, ha nem miveltetik!

Azt kérdezi valaki: honnét származik e tudatlanság? E l s ő 
ben a hiányos és ferde n e v e l é s b ő l ;  2-or a tanulhatásra való 
eszközök nem léte, vagy hibás tanitásból, akár a prédikácziók 
vagy catechizatiók, akár pedig a könyvek által; 3-or az emberek 
általános restségéből, a mennyiben nem igen igyekeznek a szük
séges tanúságra szert tenni. Ezekről sokat lehetne elmélkedni, 
de miután alább előjönnek még: legyen elég itt csak megemliteni.

Világos lévén már, hogy a t u d a t l a n s á g  e l ső  oka  a 
r o m l o t t s á g n a k ,  legelső orvosság, melylyel a romlottságot 
orvosolni kell, a t u d a t l a n s á g  e l osz latása .  Az intések, fed
dések haszontalanok lesznek, ha elébb az emberek elméje kellő 
tanitással azokra el nem készittetik.

II.
A k e r e s z t y é n s é g  f e l ő l  va l ó  h e l y t e l e n  és hamis  v é l e 

kedések.
Akármely tudatlanok és gonoszok legyenek is az emberek, 

csakugyan nem lehetnek el minden vallás nélkül, szükség azért 
bennök helyes gondolatokat formálni a keresztyénség felől, mert 
az emberek a vallás felől legtöbbnyire olyan gondolatokat for
málnak, melyek az ő g onosz  k i v á n s ág a i kka l  m e g e g y e z 
nek s a testi bátorságot nevelik, igy tehát hibásan vélekednek.

I. Első ezen hibás vélekedések közűl az, mely szerint sokan 
azt tartják, hogy a keresztyén vallás nem e g y é b br e  val ó ,  
hanem hogy az embereket vigasztalja és boldogokká tegye. A  
ker. vallás e g y i k  czélja kétség nélkül ez, de nem e g y e d ü l  
va l ó  czélja, hanem egyszersmind az Istennek dicsőitése s az 
emberek megszenteltetése. Ha csak az volna az e g y e d ü l i  czél, 
akkor azt kellene mondanunk: a ker. vallás nem egyébb, mint 
mennyországba vezető eszköz, mely az embereket örökké boldo
gokká teszi, a ká r mi nt  é l t enek is e vi lágon.

II. Második: az emberek a keresztyénséget vagy csupán csak 
az i smere t ben  vagy a kü l ső  v a l l á s t é t e l b e n ,  vagy pedig 
a b i z a l o mb a n  helyheztetik, de a szent  é l e t  nem foglaltatik 
a keresztyénségről való conceptus-okban, vagy csak igen gyen
gén. Az i sme r e t  magában nem elég, mert ez az istentelenekben

c
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is találtathatik, s csak az az ismeret helyes, mely a k e g y e s s é g  
szer int  van. Tit. 1: 1. — A kül ső  v a l l á s té t e l  is haszontalan, 
mert ezzel a hipokriták is élnek, s véghez is viszik a ke
gyesség külső cse l ekedete i t  nagy pompával. A b i z a l o m  
veszedelmes, mert a gonosz is biztathatja magát vakmerőkép Isten 
irgalmával (praesumptio, securitas).

III. Hogy a kegyesség és a szent élet nem oly igen szük
séges a kér. vallásban, elégséges a h it  ő magában.  Meghalt 
állat, ő magában Jakab szerént, hacsak a kegyesség gyümölcsét 
nem termi meg!

IV. A szent életet sürgetni veszedelmes dolog, mert utat 
nyit a k é p mu t at ás ra ,  s egyik jele az eretnekségnek.  Ez 
sem a község, sem az Isten nélkül élők, hanem némely maguknak 
tetszelgő Theológusok agyából került elő. Erre nézve felhivjuk 
Máté 5, 6, 7. r.,— I. Tim. 1: 5, — I. Ján. 3: 8, — Máté 7: 23,— 
iáid. 12: 14. Bolond beszéd ezek ellen lármázni!

V . Sokan állitják I. Ján. 5: 3, — s Máté 11: 30, mondván: 
szép dolog szent életet élni, de nagyon könnyű.  Nem gondol
kodnak ezek komolyan! Ki ismeri azon tökéletességet, melyre 
törekednünk kell? Ki tudja minő igazságszeretőnek, szelid lel
kűnek, egyenes beszédűnek, nem önhaszon lesőnek kell lenni? s 
mennyire menni a tisztaságban és a szeretetben?! az igy élők 
könnyűnek tarthatják!

VI. Mások igen nehéznek tartják; már a ki előtt a kegyesség 
valami kedvetlen és nehéz dolog, ez rendesen két okból szokott 
e tévelygésbe esni; első:  a testiség, mely az érzéki gyönyör 
után kapkod s abban találja kielégittetését, másod ik :  hogy a 
kegyesség nem a maga igazi ábrázatjába tétetik az emberek elé, 
erre pedig okot adnak: 1. a szines képmutatók; 2. az istentelen 
gunyolódok; 3. a babonás, földre néző, sima képű, de komor ábrá- 
zatú tettetők; 4. némely theológusok és moralisták, kik a kegyes
ségről s ker. kötelességekről rettentő stentorral, komoly és haragos 
ábrázattal, vagy ellenkezőleg szomorú és siralmas hangon pré
dikálnak , s róla igen kemény és neház regulákat adnak!

VII. De vannak, kik alávalóságot és csúfságot találnak a 
kegyességben. Látják, hogy némely köznép megelégszik a kegyes
ségnek holmi aprólék külső munkáival, melyek a babonaság, 
könnyű-hitűség s hipokritaságra vezetnek. Nem kell a jó ra , az 
igazra az emberek gyengeségei és hibáiból vonni itéletet!
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VIII. Végre —  mint legveszedelmesebb hamis vélekedést —  
meg kell említenünk a mysticus és fanatikus kegyességet. Ezek 
közt biztos határvonalt vonni nem lehet, mert a főelvekben meg
egyeznek ; a fanatismus mindenféle rendetlenségnek utat nyit, 
a mysticismus mindenféle csalárd ábrándoknak (illusio) kútfeje; 
ezért rendszerint mindig egy ütt szoktak megjelenni s rombolni a 
ker. életet.

Még többet is elő lehetne számlálni, de legyen elég ennyi 
is, megmutatására annak: mely igen szükséges a ker. vallásban 
a h e l y e s  és j ó  t a n i tás,  mely e bal véleményeket kiirtsa, és 
az emberekben a keresztyénség és a kegyesség felől igaz és helyes 
gondolatokat szerezzen! (Folyt. köv.)

Kálmán Farkas. 

K ü l ö n f é l é k .
A) Feleletek.

A 271-ik számú kérdésre .  Kedvetlen meglepetéssel láttam 
e becses szaklap 3-ik számában, hogy a 271-ik számú kérdés 
mellékletéül egy hivatalos jellegű , tehát hivatalos discretio pe
cséte alá tartozott levelem közöltetett a szomszéd egyház he
lyettes lelkésze által tudtom, beleegyezésem és minden szükség 
nélkül. A  h. lelkész úr ezen sajátságos eljárását csakis azon kel
lemetlenségek folytatásául tekinthetem, melyeket tőle eddig is 
tapasztaltam.

A felvetett kérdéshez szólva: a kérdés beküldője úgy látszik, 
törvényszerűtlennek tartja, ha a vőlegény papja a vidéki meny
asszony keresztlevelét követeli, és rendellenességnek je lz i, ha 
az eskető lelkész a kihirdetést megelőzőleg bekivánja a házasulok 
okmányait; s ennélfogva fontosabb ügyhöz méltó komolysággal 
kérdi, hogy „miféle irott törvényben vagy szokásos közjogban 
gyökeredzik e követelés jogosultsága ? !

Hát biz ez semmiféle irott törvényben nem gyökeredzik, 
mert az e részben szabad rendelkezés tőlünk függ, az egészen papi 
személyes jogkörünkbe tartozik. Legjobb belátásunk és a körülmé
nyek szerént követelhetjük a szükséges okmányok bemutatását 
akár már a kihirdetés, akár csak az esketés előtt. Én a papi 
bölcseséggel inkább megegyezőnek tartom az először emlitett el
járást, mert az által meg van óva a lelkész azon restellendő es

c*
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hetőségtől, hogy a jegyesekre vonatkozó adatokat tévesen hir
desse k i , vagy épen olyanokat jelentsen házasulandóknak, a 
kik nem eskethetők össze.

Az y-ni h. lelkész úr azonban a fent jelzett kérdésen kivül 
még leleplezéseket is akar tenni. Hivatalos levélváltásunk in- 
discret közlése által leleplezi, hogy én a vidéki menyasszony 
lelkésze által végzett esketést is beirom egyházam anyakönyvébe, 
s e beirásból anyakönyvileg kiadványozni is szoktam. Törvényt 
akar láttatni ezen eljárásom felett, és kérdőre vonatni, hogy 
„miféle irott törvényben gyökeredzik annak jogosultsága".

Hát ez sem gyökeredzik valami országos irott törvényben, 
hanem csak egyházmegyénknek az aszalói gyűlésen 1795-ben 
hozott s az y-ni egyház jegyzőkönyvében is megolvasható azon 
szabályrendeletében, mely szerint „a k ü l önböz ő  h e l y s é g e k 
bő l  összeke l ő  h á z a s o k a t  mindkét  he lyen be kel l  a mát- 
r i k u l á b a  i r n i “. Ezen szabályrendelet indokolása nincs ugyan 
megemlitve jegyzőkönyveinkben, de teljesen indokolta annak helyes
ségét és hasznosságát a majdnem 100 éves háboritatlan gyakorlat.

A  szóbanforgó anyakönyvezésre nézve mindenekelőtt meg
emlitenem kell, hogy az nem úgy vaktában történik, mint azt 
az y-ni h. lelkész úr levelében feltételezni látszik, hanem a vég
bement esketésről szóló hiteles és hivatalos értesülés alapján.

A  hivatolt statutumon alapuló beanyakönyvezésnek meg
van a maga egyházi jelentősége; mert az által a vidéki meny
asszony mintegy bekebeleztetik, meghonosittatik férje családjába, 
egyházába; mintegy beczikkelyeztetik férjének tett azon hitves
társi fogadalma: „a hol te lakol ott lakom, a te néped én népem, 
Istened én Istenem, a hol te meghalsz, ott halok meg".

Hasznossága pedig abban áll, hogy a lelkész ezen beanya- 
könyvezések által mindig nyilván tarthatja hivei létszámának a 
vidéki menyasszonyok behozatalával történt szaporodását; továbbá 
az ilyen házasságból született gyermekek szüleinek nevét mindég 
kétséget kizáró biztossággal irhatja be az anyakönyvbe; azon 
kellemetlenségnek sincs kitéve, hogy az általa még nem ismert 
szüléket egybekelési bizonyitványuk bemutatására kelljen utasi
tania. Mily nagy könnyebbség még mind a családra, mind a lelkészre 
nézve, hogy az ilyen vidéki menyasszonyokból lett családanyákra 
vonatkozó adatokat az illető esetekben nem kell sok alkalmat
lansággal s idővesztéssel a távol lakó kollégáktól kérni, vagy az
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illetők által nagy fáradtsággal és költekezéssel kéretni; mert szü
letése adatát kéznél levő keresztleveléből, férjhez menetelét pedig 
a helybeli anyakönyvből is be lehet jegyezni családi értesitője 
rovataiba. Pedig megtörténik kivált örökösödési ügyekben, hogy 
a nagyanyának ezelőtt 50— 60 évvel történt férjhezmenetele ada
tát is bevezetni kell az unokáktól kért családi értesitőbe; és ha 
az unokák nem tudják nagyanyjuknak még nevét sem, annyival 
kevésbé azt, hogy honnan való volt, és hol kelt egybe a nagy
apával: mily felettébb nehéz és költséges kipuhatolni a hiányzó 
adatot, ha az annak idejében nem vezettetett be a vőlegény egy
házának anyakönyvében is.

Az ekkénti beanyakönyvezés törvényszerűségének mérvére 
nézve csak annyit bátorkodom megjegyezni, hogy valamint őseink 
nem tartották törvényellenesnek ezen statutum meghozatalát, 
mi sem tarthatjuk annak az ahoz való alkalmazkodást. Hiszen 
a II-ik Józsefi házasságügyi rendelet és az ezen alapuló és ennek 
szellemében kiadott intézvények a házasságok beanyakönyvezésére 
nézve csakis azt követelik meg, hogy az eskető lelkész az egy
bekelés tényét egyháza anyakönyvébe irja be — maradandó ok
mányul az illetők számára; de nem tiltják meg és nem is lehet 
kiértelmezni belőlök annak megtiltását, hogy azt a vőlegény 
egyházának lelkésze is beanyakönyvezhesse. És miért is tiltanák 
meg azt? midőn ezen páros anyakönyvezés nem érinti sérelmesen 
sem a házasság érvényét, sem az állam és a családok érdekeit, 
sőt mindenkinek hasznos szolgálatokat tehet.

Mennyi ilyen anyakönyvezések kivonatai fordultak meg 
már oly hosszú idő alatt a polgári hatóságok előtt, és — tud
tunkra — egy sem lett kifogásolva vagy visszavetve azért, hogy 
az a vőlegény és nem az eskető pap egyházának anyakönyvé
ből volt kiirva. És ez természetes is, mert a törvény előtt úgy 
menyasszony, a mint a vőlegény egyházának anyakönyve egyfor
mán hiteles kútfő, mind a kettőnek a lelkésze egyformán hiteles 
adatok alapján anyakönyvez, s mindketten egyformán felelősök 
anyakönyvi kiadványaikért.

Fel szokták hozni a páros anyakönyvezés ellen a népmoz
galmi táblák betöltésében e miatt netán származható zavarokat; 
de a vőlegény egyházának anyakönyvében történt beiktatás szám
nélkülisége figyelmeztetésül szolgál, hogy azt ne vezessük be az 
illető rovatokba. Egyébiránt nem váltunk még annyira a statisz-
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tika közegeivé, hogy annak rovatai miatt feszélyezve lennénk 
tőlünk telhetőleg és a törvény határain belől könnyiteni hivata
los ügykezelésünkön és egyszersmind hiveinknek is ügyes-bajos 
dolgain. Tóth Miklós, bánfalvai ref. pap.

A  271-ik számú kérdésre.  Hogy a hirdető lelkésznek a 
menyasszony keresztlevelére azért volna szüksége, mert az iksz i  
lelkész szerint: „ a megtörtént esketést a vőlegény egyházának 
anyakönyvébe is, ha bár sorszám n é k ü l  i s ,  de ok v e t e t l en 
be kell vezetnie", ezt megvallom nem értem. Először is nem 
értem, hogy miért kell neki s o r s z á m  nélkül, másodszor okve-  
t e t l en  és harmadszor plane a menyasszony keresztlevele alapján 
egy nem ő általa végzett esketési aktust bevezetni, és azért még 
f e l e l ő s s é g e t  is vállalnia?

Kiváncsi volnék tudni, hogy hát a tanúkat, az esketés 
napját, a menyasszony állapotát stb. miféle okmányok alapján 
fogná i ks z i  lelkésztársunk bejegyezni? Hát pláne arról, hogy 
az esketés tényleg meg is történt, hogy és miúton, módon szerezne 
magának biztos tudomást? És végül az ilyen „ sorszám n é l kü l  
i s ,  de o k v e t e t l e n ", s jóhiszeműleg bejegyzett adatot bármily 
forum előtt is merészkednék-e hivatalosan szerepeltetni? Kétlem.

Mért nem kérte inkább a megkötendett házasságról az es
ketési bizonylatot? De hát ezt is miért? és mi alapon? hol rá a 
törvény, vagy legalább szabályrendelet?

Nézetem szerint itt teljesen igazsága van az ypsziloni h. 
lelkésznek. Csak haladjon tovább is azon az úton, melyet mes
terei előtte kijelöltek s azon elvek szerint, melyeket válaszában 
kifejtett, bizony nem fogja megbánni, amennyiben sem magát 
nem fogja felesleges munkával terhelni, sem hiveit nem fogja 
szükségtelenül megköltetni. Ugyis Isten a megmondhatója, hogy 
hány oldalról húzzák-vonják a mi szegény hiveinket. Mi legalább 
könnyitsünk a hol lehet terheiken.

A  szóban forgó házassághoz hasonló eset itt nálunk is történt. 
Itt igy folyt le. Szomszéd lelkésztársam, mint eskető lelkész be- 
kivánta a vőlegénynek katonakönyvét. Ebből megtudta életkorát 
stb.. . .  Én pedig a hirdetési bizonylatban kitettem, hogy N. N. 
„ Ö z v e g y " férfit háromszor kihirdettem. Házassággátló akadály 
nincs. S ő a katonakönyv és az én hirdetési bizonylatom alap
ján egyszerűen megeskette és igen természetesen be is anyaköny
velte őket, az „ U b i s p o n s a , i b i  c o p u l a “ elvből önként folyólag.
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No már most kérem, miféle czélja, haszna, vagy raciója 
lett volna annak, ha ezen esketést én is, ha bár sorszám nélkül 
is — a mit most hallok először — egyházam anyakönyvébe jó- 
hiszeműleg bejegyzem? Semmi  és s z á zs z o r  is semmi. Nem 
még abban az esetben sem, ha quo fato az esketésnél mint tanú, 
vagy kollégám meghivása folytán, mint esketőpap szerepelek is. 
Az én bejegyzésem még ez esetben is teljesen semmis; mert ha 
a házasság T a r c sán köttetett meg — ha bár én általam is — azt 
nem az én keserűi ,  hanem csakis a t a r c sai  egyház anya
könyvéből lehet hivatalosan bizonyitani s kiadni. Most forditsuk 
meg az érmet. Lássuk ez ügynek fináncziális oldalát, mibe került 
az illetőknek a házasság? Hirdetési bizonylatért fizettek 1 frtot, 
bélyegért 50 krt, esketésért 2 frtot. Összesen 3 frt 50 krt. Mig 
az ikszi  lelkész szerint került volna a) a menyasszony kereszt- 
levele 1 frt 50 krba, b) a vőlegény keresztlevele 1 frt 50 krba, 
c) a halotti bizonylat 1 frt 50 krba, d) hirdetési bizonylat 1 frt 
50 krba, e) az esketés (úgyhiszem) 2 frtba, összesen 8 forintba.

Tehát mindössze is bagatell 4 frt 50 krral többe, mint az 
a mi érkeserűi eljárásunk szerint került. Hát kérem szegény em
bernek mai világban ez is nagy pénz. Ergo, patres conscripti, 
omnia cum sale! . . .

A  h. lelkésztárs pedig — ismétlem — csak haladjon jövőre 
is azon az úton, melyet előtte mesterei kijelöltek, nem fogja 
megbánni, ha bár eljárása „az *** v ö l g y i  papok e l ő t t  
v i s s z a t e t s z ő l e g  i d e g e n s z e r ű " eljárás gyanánt fog is fel
tűnni. (?  ? ?)

Természetes, hogy ha ismeretlenekkel, vagy épen gyanús 
emberekkel van dolgunk, ott aztán mi k eserű i ek  is kérlelhe
tetlenül bekivánunk minden oly okmányt, a melyek egy „non 
putarem" esetén fegyverül szolgálhatnak kezeinkben. De hiveink
kel szemben — kiknek viszonyait teljesen ismerjük — ilyen zak
lató, házasságnehezitő, úgy is mondhatnók: „ s t ó la  préselő" el
járást nem alkalmazunk. Keserűi.

B) Kérdések.

272. A  lelkész bizonyos ügyben tanúskodás végett a tör
vényszék elé idéztetik. De a véletlen úgy hozza magával, hogy 
épen akkor temetnie kell. Sem itt, sem ott magát nem helyette-
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sitheti. Előáll a collisio officiorum esete. Mit tegyen? Természe
tesen, a temetés bevégzése végett itthon marad. Kérdem: elma
radásaért megbüntetheti-e a polgári hatóság?

273. X-ben emberemlékezet óta az a gyakorlat, hogy a se
gédlelkészt a presbyterium választja. Az újabb törvények — mint 
tudjuk — e jogot, vagyis a s.-lelkészek felett való szabad ren
delkezési jogot, kizárólag az esperesekre ruházták. Az x .. i pres- 
bytérium azonban a törvény ellenére is gyakorolni akarja régi 
jogát. Kérdem: lehetséges-e az ? Megerősiti-e majd az egyház
megye az ekként megválasztott segédlelkészt új állomásán?

274. Van-e arra valami szükség, hogy a segédlelkész új ál
lomását formalis beköszönő beszéddel foglalja el s majd ismét el
távozásakor kibúcsúzót tartson? Ha nincs és mégis igy cselek
szik , eljárása helyes-e, jogosult-e ?

275. Tudjuk, hogy a házasság megkötését háromszori nyil
vános kihirdetésnek kell megelőzni.

N. nősülni akaró lelkésztársunk kétizben már kihirdettette 
magát mások által, harmadizben azonban nem tudván magát he
ly ettesittetni, magamagát hirdette ki ily formán: „A  már kétiz
ben kihirdetett házasulandók most harmadizben hirdettetnek".

Helyesen járt-e el? Vagyis, illő-e a lelkésznek önmagát 
hirdetni s a mi legfőbb a dologban, lehetséges-e, habár harmad
izben is név né lkül  hirdetni?

276. Szabad-e, s ha szabad, bármily szempontból tekintve 
is a dolgot, illő és indokolható eljárás-e az, ha a lelkész saját 
gyermekét m e g k er e sz t e l i ,  me g e s ke t i ,  vagy a mi szinte nem 
példanélküli, e l temet i ?

277. A  következő eset egy protestáns családnál történt. 
Kisded született. Ámde a gyermek, mielőtt keresztvizet érhetett 
volna, meghalt. Az apa arra kéri a lelkészt, hogy elhunyt 
gyermekét Ádám név alatt vezesse be a halottas anyakönyvbe. 
Az nem lehet — mond a lelkész — mert a gyermek keresztelés, 
tehát név nélkül halt el. De igen, — válaszol az apa, — a gyerme
ket kérésünkre megkeresztelte a kath. szülésznő, s hirtelenében 
Ádám nevet adott neki.

Kérdem, lehet-e ev. ref. elveink szerint az efféle kivánságot, 
bárki kedvéért is teljesiteni? Ha nem, hogy kell a keresztelés 
nélkül elhalt gyermeket beanyakönyvelni?

278. Özvegy papnék, tanitónék kötelezhetők-e papi, tanitói 
dijak fizetésére, átalában tartoznak-e egyházi közterheket viselni?

279. A  s.-lelkész által véletlenségből, tehát nem rosszaka- 
ratból, legfölebb is tapasztalatlanságból elkövetett hibákért, ha 
például a hivatalos bizonylatot hibásan állitotta ki, vagy vala
mely egyházi functiót a bevett egyházi szokás és rendtartástól 
eltérőleg végezne: ki a felelős? Ő-e, vagy főnöke?


