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Ima.
(a Pesthy és Fördős család sirboltja felavatásakor).

Szent Isten, itt e csöndes temetőben,
Hol az akácz susogva mond imát. —
Itt, hol a nap, keltében s lemenőben 
Harmatkönyet sír rád, fű-fa-virág, —
Hol ágról-ágra, sírról-sirra száll,
S örök tavaszról zeng dalt a madár: 
Imára nyilik ajkunk, oh Uram,
Hogy árnyék-éltünk gyorsan elsuhan!

Örömeink, mint rózsák, elvirulnak, 
Gyönge levelek szálló napjaink,
Idő fájáról lassanként lehullnak,
És minden perez bús hervadásra int.
Itt is e sírbolt hamvakat fedez,
S szemünkben értök könycsepp rengedez;
S mig hull a forró köny és száll a sóhaj, 
Atyánk, Te biztatsz édes, égi szóval!

Nem haltak ők meg, ah, örökre élnek, 
Kiket szerettünk s kik szerettek itt. 
Megnyílnak fenn kárpitjai az égnek,
Azok előtt, kiket szent czél hevít.
Czélunk boldogság, czélunk szeretet,
Ki boldogit, boldog csak az lehet;

a
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A szeretet erősebb a halálnál —
Mit félsz, oh szivem, mintha porrá válnál?!

Nem válik porrá, csak az, a mi por volt, —
A jobb rész bennünk él, mert isteni:
Sír zára nyilik, megmozdul a sírbolt,
A lélek képes kifeszíteni.
Oh élnek ők, a drága kedvesek,
Megdicsőülve, lelkök fényesebb,
Jó szellemekként ím, körüllebegnek,
S áldó sóhajt ránk titkosan rebegnek.

Légy áldva Isten, hogy a fájdalomba 
Édes vigasztalást rejtett kezed!
Kik itt nyugosznak e szent sírhalomba’,
Felkölti őket hű emlékezet.
Oh keltsd föl őket ama reggelen,
Hol élet vár ránk, örök, végtelen;
S mig mi is a porokhoz tétetünk,
Add, égre nézzen könnyező szemünk!

Sántha Károly.

Az egyházmegyei számvevőszékek.
„Az egyházmegyék kisérjék figyelemmel az egyes gyüleke

zetek anyagi ügyeit". Ilyen czim alatt irt Lágler S. a „Prot. 
Pap" ez évi februári számában egy, minden sorában, minden 
szavában igaz czikket, szükségesnek állitván benne az esperességi 
számvevőszékek, a mint ő nevezi: „számonkérő" székek fölálli
tását, szervezését, a melyeknek kötelességök, föladatuk lenne 
a gyülekezetek vagyoni állásának és kezelésének folytonos ellen
őrzése, számadásaik évenként való átvizsgálása.

Igaza van Lágler S.-nak, mikor azt mondja, hogy az espe
rességi számvevőszékek fölállitása és szervezése, a mire vonat
kozólag „a tolna-baranya-somogyi egyházmegye délvidéki papi 
köre útján egy javaslatot" adott be , tetszetősnek semmi esetre sem 
tetszetős dolog s méltán félhet, hogy javaslata „a nt. egyház- 
megyei gyűlésen a sérthetetlen autonomia szent nevében el fog 
vettetni" : mert a többség, és pedig jóformán a nagy többség,
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mindenütt azt, a gyülekezeti autonomia megsértését látja az 
ilyen számvevőszékek fölállitásában és szervezésében, a melyek 
ha tetszetőseknek nem tetszetősek is, szükségeseknek nagyon is 
szükségesek!

S hogy csakugyan szükségesek, mutatják azok a fölszóla- 
lások, melyek egyesek részéről, ez ügyben folyton emelkednek. 
Azok közé, a kik az ilyen számvevőszékek fölállítását és szer
vezését szükségesnek tartják s ez ügyben szót emeltek, tartozik 
saját kicsiségem is, a ki az „Evang. Egyh. és Isk“. hasábjain 
ismételten is szóllottam az esperességi számvevőszékek szüksé
ges voltáról s iparkodtam kimutatui, gyönge tehetségem szerint, 
hogy azok fölállitása és szervezése semmikép sem autonomia- 
ellenes.

Ihász L. kis babothi paptársam e tekintetben tovább ment s 
praktikusabban járt el: ő egyházmegyénknek 1886. évi közgyű
lése elé bőven megokolt inditványt és kész tervezetet nyujtott, 
a mely szerint az egyházmegyei számvevőszék fölállitva és 
szervezve lenne.*) A közgyűlés hat tagból álló bizottságot küldött 
ki, hogy a dolgot tanulmányozza s róla a következő évben ugyan
csak a közgyűlésnek jelentést tegyen. A kiküldött bizottság a 
mondottam időre, nem éppen tőle függő ok miatt, munkálatával, 
illetve megbizatásának teljesitésével el nem készülhetvén, a mult 
évi egyházmegyei közgyűléstől utasitva lőn munkálatának, illetve 
megbizatásának, végezésére.

Én, ha félést nem félek is, hogy Ihász L. emlitettem indit- 
vágya az „egyházmegyei gyűlésen a sérthetetlen autonomia 
szent nevében el fog vettetni”, nagyon kiváncsi vagyok a bizott
ság véleményes jelentésére s a mi az ilyen jelentésekkel igen 
gyakori esetben egyértelmű az esperességi gyűlés határozatára; 
ámbár a multból vonva következtetést a jelenre, úgy látom, a 
félelemre is volna okom: miután az ilynemű inditványokkal ha 
nem is egészen egy jelentésű, de meglehetősen hasonló intenció
val biró inditvány már máskor is merült föl egyházmegyei köz
gyűlésünk előtt; hogy azomban a benne kimondott ige testté 
lett-e? a gyakorlati életben, legalább a jelenben, semmi nyomát 
sem látom!

Gyülekezeti iratainkban lapozgatván, azok egyikén ugyanis

*) L. „Evang. Egyh. és Isk“ . 1886. év 28 sz.
a*
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ezeket olvasom: ,1859-ik évi győr-mosonymegyei esperességi láto
gatás alkalmával némely gyülekezetek kebelében rendetlen szám
adások tapasztaltattak, minek elháritása tekintetéből az esperesi 
látogató kiküldöttség azon véleményét terjeszté elő, hogy ezután 
minden évben a gyülekezeti számadások az esperességi levéltárba 
tétessenek; azért is egyformaság tekintetéből az esperességi gyűlés 
határozatánál fogva a számvitel általános kidolgozására: Tdő 
Nagy József fölpéczi lelkész úr elnöklete alatt Tdő Zatureczky 
József és T. Németh Károly bőnyi gondnok urak bizattak meg. 
Ezen körülményeknél fogva az alulirt következendő számviteli 
tervet dolgozott k i . . .“

Ez az inditvány nem kivánja. ugyan az esperességi szám
vevőszékek fölállítását és szervezését, de igenis sürgeti, a 
mennyire lehetséges, az egyházi adókulcs egyformaságát, a gyü
lekezetek részéről a számadásoknak évenként leendő pontos be
szolgáltatását . . . Ugyan miért ? A számadások körül tapasztalt 
rendetlenségek elháritása tekintetéből!

Hát mi miért óhajtjuk, már t. i. a kik ezt teszszük, az 
esperességi számvevőszékek fölállitását? Ugyancsak a számadá
sok körül tapasztalt rendetlenségek elháritása tekintetéből! Mert 
bizony akárhányszor és helyen megesik, hogy: hiba van a kréta 
körül.

Voltak — s bárcsak ma már ne lennének — esetek, magam 
is tudok ilyent, a hol a gyülekezeti vagyon kezelésével megbi
zottak nemcsak hogy évenkint számot nem adtak sáfárkodá
sukról de a mint későbben kiderült, rosszul is sáfárkodtak a 
rájuk bizottakkal és igy egyes gyülekezetek annyira bele ke
veredtek a hinárba, az adósságba, hogy évek kellenek hozzá, 
mig a legjobb akarat mellett is kikászolódhatnak belőle!

Az ilyesmik megtörténteért a felelősség terhe nem az egy
házmegyéket illeti ugyan; azonban nem tehetek róla, kimondom, 
ők is mulasztást követtek el! Mert ha a gyülekezeti számadásokat 
évről-évre bekivánják s őket egy e czélra fölállitott és szervezett 
számvevőszék által, vagy nevezzük azt bárminek, pontosan meg
vizsgáltatják s róluk maguknak hű jelentést tétetnek: ilyen ren
detlenségek elő nem fordulhatnak! Az ilyen rendetlenségek elhá
ritása tekintetéből kivánjuk mi az esperességi számvevőszékek 
fölállitását és szervezését.

De kivánjuk más tekintetből is: abból t. i., hogy adókul-
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csunkban, legalább a mennyiben fölfelé adóznunk kell, egyfor
maságot, helyesebben, illő arányosságot, kellő igazságosságot, 
hozzon be, állapitson meg. Most ugyanis kirónak reánk bizonyos 
összeget, mit részint a kerületi, részint az esperességi pénztár 
javára fizetnünk kell; de hogy az igy kirótt összegre nézve van-e 
az egyes gyülekezetek vagyoni állását, leikeik számát tekintve 
megfelelő arány, kellő igazság ? *) hogy ezeket az összegeket mi 
gyülekezetek hogyan állitjuk elő: rendelkezünk-e olyan jövedelmi 
forrásokkal, a mikből őket egyforma megterheltetés mellett elő
állithatjuk? Azzal nem gondol senki!

Ma az egyházmegyéknek vagyoni állásunkat és kezelésünket 
illető ellenörzése jó formán csak annyi, hogy évről-évre beki- 
vánja tőlünk a felsőbb egyházi közpénztárak javára fizetendő 
összegeket! S ha aztán valamelyik gyülekezet, tőle nem függő 
okok miatt, nem fizethet, akkor is a helyett, hogy az elmaradás 
okát keresnék, az ilyen gyülekezeteket végrehajtással, mivel 
fenyegetik, zaklatják. És ezt is nem akkor teszik, mikor még a 
baj könnyebben orvosolható lenne, hanem midőn már az adósság 
kamatok kamataival annyira fölszaporodott, hogy végrehajtatás 
esetére az ilyen gyülekezetek koldusbotot vehetnének kezeikbe! 
Az azonban, hogy ezt tegyék , nem volna illő sem a kerületekhez, 
sem az egyházmegyékhez. Tehát mi történik ? Hogy jusson is , 
maradjon is: az egyházmegyék alkudozni kezdenek az adós gyü
lekezetekkel, a kerületek az egyházmegyékkel, mig végre en
gedmények , igéretek útján nagy nehezen, hosszas huza-vona után 
tisztázódnak a dolgok. Az ilyen állapotok megszüntetése, illetőleg 
elő nem fordulhatása tekintetéből kivánjuk mi az esperességi 
számvevőszékek fölállitását és szervezését!

Hogy hogyan s miképpen lennének fölállitandók és szer- 
vezendők: ez alkalommal mellőzzük! Annyi bizonyos, hogy szük
ségesnek nagyon szükségesek volnának. Azért, a mennyire 
erőnktől függ, kövessünk el mindent, hogy létrejőjjenek!

T oln a i József,
bőnyi papt

*) Erre van figyelem: úgy a kerületi mint egyházmegyei adózási kulcs 
nálunk az evang. lelkek száma és ezeknek állami adója arányában készült.

Lágler.
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Az idők jelei.
— Wesley János után. —

A lap ige: Máté XVI.: 3. „ Az égnek ábrázatját meg tudjátok itéln i, 
az időknek jeleit pedig nem tudjátok"-

A felolvasott szent igék teljesen kiegészitve igy hang
zanak: „És jövének hozzá a farizeusok és sadduceusok s 
kisértvén fölkérék, mutasson nekik mennyei jelt. Ő pedig 
felelvén monda: Alkonyatkor ezt mondjátok: Tiszta idő 
lészen, mert az ég veres. Reggel meg ezt: Ma zivatar 
lesz, mert a borongó ég veres. Képmutatók! az égnek 
ábrázatját megtudjátok itélni, az időnek jeleit pedig nem 
tudjátok ?“

A farizeusok és sadduceusok ellenséges indulattal vi
seltettek ugyan egymás iránt, de valamint rendes dolog, 
hogy a világ fiai, félretéve a gyűlöletet, (ha ideiglenesen 
is) egyesülnek az Isten fiai ellen: ezek is vállvetve, egy 
szivvel-lélekkel támadnak, nem is Isten fiaira, hanem ma
gára az Isten-emberre. Próbára akarták tenni, hogy való
ban Isten küldötte, — és nem hamis próféta-é; mit attól 
tettek függővé, hogy képes-é valami rendkivüli csudát 
mutatni. Az Idvezitő pedig, ki minden lépten-nyomon a 
megtestesült, szeretetről tett bizonyságot, igy felelt az üres 
szivű kiváncsiaknak: „Képmutatók! az égnek ábrázatját 
meg tudjátok it é l n i ", hogy milyen idő lesz; az időknek 
jeleit pedig nem tudjátok“ , midőn Isten egy szülött fiát 
e világra elküldi?

Jertek, A . ! midőn az idők jeleiről beszélünk, vizsgál
juk meg először közelebbről, micsoda idők voltak azok , 
melyekről Urunk beszél és mik voltak annak megkülön
böztető vonásai; másodszor pedig, hogy milyenek az idők 
ma és hogyan van az, hogy nem ismerik fel ezen idők 
jeleit mind azok, kik magukat keresztyéneknek nevezik?

I.

Micsoda idő volt az, melyről itt. Idvezitőnk beszél? 
Felelet: a Messiás eljövetelének ideje, azon idő, melyről 
el volt határozva Isten által még a világ fundamentomának
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felvettetése előtt, hogy abban elküldi egy szülött fiát, ki 
emberi természetet vévén magára, alávettetik a bánatnak 
és fájdalomnak s engedelmes lesz mind halálig, a kinos 
keresztnek haláláig, „hogy a ki abban hiszen, soha meg 
ne halljon, hanem örök életet éljen“ . Ez volt azon idő,  
a melynek jeleit a farizeusok és sadduceusok nem tudták 
megitélni, bár oly rég megmondatott az előre.

De mik voltak azon jelek, melyek már régen és 
világosan szólottak , és a melyekből megitélhették volna 
az időket, ha szivük nem lett volna megkövéredve? A 
sok közűl legyen elég csak nehányat felemliteni. Malakiás 
próféta szerint igy szól az Ú r: „ Ime én elküldöm az én 
Angyalomat és megtisztitja az útat én előttem és mindjárt 
eljő az ő templomába az Úr" . (Mal. III: 1.) Mily világosan 
beteljesedett ez előbb Keresztelő Jánosnak, azután az Ú r
nak eljövetele által. Avagy halljátok mit hangoztat a pusz
tában kiáltó szó: „Tisztitsátok az Úrnak útát, egyengessétek 
meg a pusztában, a mi Istenünknek útát" . (Ezs. X L : 3.)

De még világosabb tanúbizonyságot tettek (ha ugyan 
a fentebbinél lehet világosabb) az Úrnak saját munkái, a 
mint ő maga kifejezi: „Azok a munkák, melyeket én teszek, 
bizonyságot tesznek én rólam" . (Jan. V .: 36.) Avagy Máté 
szerint, midőn Keresztelő János tanitványai Krisztushoz 
mennek s János nevében kérdezik: „Te vagy-e az. a ki 
eljövendő vala — a Messiás —  vagy mást várjunk?“ felel
vén Jézus, monda nekik: „ Menjetek el és mondjátok meg 
Jánosnak, a miket hallotok és láttok. A vakok megvilágul- 
nak, a sánták járnak , a poklosok megtisztulnak és a siketek 
hallanak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek az evan- 
gyélium hirdettetik" . (Máté X I : 3, 4, 5.)

De miként történt az, hogy a kiknek különben oly 
éles látásuk volt s a kik az ég ábrázatját meg tudták itélni, 
nem voltak képesek az emlitett jelekből a Messiásra követ
keztetni? Nem tudtak itélni, de nem a jelek, hanem je l
lemüknek hiányossága miatt, mivel „gonosz és parázna 
nemzetség voltak“ , mivel szivüknek gonoszsága ködbe bur
kolta értelmöket is. E szerint bár az igazság napja tün
döklött fényesen, ők mégis érzéketlenek voltak az iránt; 
nem akarták észrevenni, sőt bezárták szemeiket, hogy
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ne láthassák azt. De hol találnak majd mentséget, midőn 
Isten boszúállásának napja elközeleg?

II.
Vizsgáljuk meg továbbá, hogy milyenek az idők 

ma és hogyan van az, hogy nem ismerik fel az idők jeleit 
mind azok, kik magukat keresztyéneknek nevezik?

A mai időt, nem minden alap nélkül, úgy kivánja 
tekinteni sok kegyes ember, a mit nekem is jó l esik hinni, 
hogy az az u t o l s ó  n a p o k  d i c s ő s é g e :  más szóval azon 
idő küszöbén állunk, midőn Isten a maga kegyelmes igé
retét dicsőségesen megvalósitandja, midőn: „ Teljes lészen 
a f öld az Úrnak tudományával, mint a tenger vize bebori
totta a földet" . (Ezs. X I : 9.)

De Magyarországon, vagy a világ bármely részében 
is, ilyen idők közeledtének van-e valami jele? Nem azt 
fogják-e felelni eféle kérdésünkre: Mit beszéltek Isten 
országának nagyobb mérvben terjedéséről; Isten munkái 
ma sem feltűnőbbek, mint valaha voltak!

Isten különösebb munkálkodását, az úgynevezett ke
resztyének legnagyobb része nem látja és nem veszi észre 
a dicső nap közeledtét! Hogyan van ez? Hogyan van, 
hogy a kik az „égnek ábrázatját megtudják itélni“ , a kik 
nem kevésbé bölcsek és előkelők a farizeusok- és saddu- 
ceusoknál, még ezek sem tudják megitélni azon dicső idő
nek közeledtét, mely már a küszöbön van, ha ugyan már 
meg nem kezdődött?

Igaz, hogy: „Nem j ő el Isten országa szembetűnőké- 
pen" (Luk. X V II: 20.), külső fénynyel, pompával, mint 
e világ országai. Igaz, hogy: „Isten országa bennünk van" , 
és midőn az, akár egyesekben, akár egy nemzetben meg
kezdődik: „Hasonló a mustár-maghoz, mely jóllehet min
den magnál kisebb“ , de folytonos nevekedés mellett „végre 
fává lesz“ . Vagy Urunk másik hasonlata szerint: „ Hason
latos a kovászhoz, melyet az asszony vevén, bele vegyite három 
mércze lisztbe, mignem, az egész megkelt“ . (Luk. X III : 21.)

De nem méltán kérdésbe tehető-e, hogy vannak-e 
tehát most is valami jelek, melyek arra mutatnának, hogy 
Isten hatalmának dicső napja közeleg? Hivatkozom minden
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őszinte és elfogulatlan emberre s azt kérdem, hogy nem 
vesszük-e észre mi is mindazon jeleket, s z e l l e m i  é r t e 
l e m b e n ,  melyekre hivatkozott Urunk János tanitványai
val szemben. „A  vakok megvilágulnak", a kik lelki vak
ságuk miatt nem voltak képesek belátni szánalmas álla
potukat, a kik nem látták Istent és szeretett fiának mes
siási küldetését: azok értelmének szemei felnyiltak és min
dent tisztán látnak. „A  siketek hallanak", hallják nem
csak gondviselésének szavát, hanem kegyelmének még sut
togását is. „A  sánták járnak", azok, a kik azelőtt soha 
nem emelkedtek fel a föld porából, azért, hogy csak egy 
lépést is tegyenek a menny felé, most Istennek útain járnak. 
„A  poklosok megtisztulnak", a kik a bűn halálos nya
valyájában sinlődtek, attól végképen megszabadultak. A 
lelki „szegényeknek hirdettetik az evangyéliom" az egész 
föld kerekén inkább mint valaha. Az evangyéliomi hit 
munkálkodik a szeretet által; a megszentelődés, Isten szent 
lelkének eme felséges műve ime kiáradt Európa némely 
nemzeteire, sőt az egész világra, s habár kis mértékben, 
de hála légyen az Istennek, a mi Urunknak, némileg mi 
is érezzük annak hatását. Ezen megszentelődés következ
tében a bűnösök igazán megtértek Istenhez, megváltoztak 
szivükben és életükben. H ogy valóban igy van a dolog, 
senki nem tagadhatja, mert tényekkel állunk szemben. 
És mégis a világ szerinti bölcsek el nem tudják képzelni, 
hogy Istennek micsoda rendkivüli működéséről beszélünk! 
Nem tudják megitélni az idők jeleit! Nem látják semmi 
nyomát annak, hogy elközelgett az idő, midőn Isten országa 
a földön megalapittatik!

De miként van az, hogy ezek nem tudják megitélni 
az idők jeleit? Ezen kérdést úgy oldhatjuk meg helyesen, 
ha tudjuk, hogy valamint a farizeusok és sadduceusok, 
úgy ezek is: „gonosz és parázna nemzedék", kiknek lelkét 
és értelmét gonosz érzület sötétiti el. H ogy várhatnók 
tehát, hogy ezek itéljék meg az idők jeleit, kiket hely
telen gondolkozás vezérel? S a dolog valóban igy áll! 
Teljesek büszkeséggel, többet tartva magukról a kelleténél. 
Hiúk, kik csak a mások általi becsültetést keresik, nem 
pedig azt, mely egyedül az Úrtól jő. Szivükben gyűlö-
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letet és rossz indulatot melengetnek; helye van ott a harag
nak , boszúnak, gyűlöletnek. A helyett, hogy a roszat 
jóval igyekeznének legyó'zni, nem csinálnak belőle semmi 
lelkiismeretbeli kérdést, hogy szemért szemet, fogért fogat 
követeljenek. Nem izlenek nekik azon dolgok, melyek az 
Istenéi, hanem a melyek az emberekéi. Nem az odafent, 
hanem az idelent való dolgok iránt érdeklődnek. Jobban 
szeretik a teremtményt, mint a teremtőt; kedvelői a gyö
nyöröknek, de nem az Istennek. Hogyan láthatnák hát 
ezek az idők jeleit? A világ, melynek ők szolgái, elva- 
kitja szivüket, homályba burkolja lelkűket. S mi köze a 
húsnak és vérnek Istennel?

János apostol ezt hozza fel annak okául is, a minek 
következtében a zsidók az Istenre tartozó dolgokat nem 
értették. A bűnökbe és hitetlenségbe merült nemzedéket 
pedig átadta Isten a Sátánnak, ki megtérithetlen vakságba 
sűlyesztette őket; a mint É zsaiás mondja, az Úr határo
zata, hogy: „ne lássanak szemeikkel, fülökkel ne halljanak, 
szivekkel ne értsenek, hogy megtérvén, meg ne gyógyuljanak" . 
(Ézs. V I : 10.) Káromlás volna azonban azt mondani, 
hogy Isten keményiti meg az ember szivét; Isten csak 
Szentlelkét vonja meg az embertől, a Sátán pedig tény
leg megkeményiti.

S a mint volt az ős időben, úgy van a jelen nem
zedékkel is. Ezerek adták át lelküket a határozatlanságnak 
azok közűl , kik magukat keresztyéneknek nevezik. A világ 
úgy  elvakitotta szemeiket, hogy épen úgy nem látják az 
idők jeleit, miként a farizeusok és sadduceusok nem lát
ták. Ilyen lelki vakság vezette a keresztyénséget akkor 
is, midőn fegyverrel akarta terjeszteni a hitet, nem gon
dolva meg, hogy a béke nagy fejedelme a Krisztus, nem 
ezt az útat választotta. A keresztyén név és keresztyén 
hit nem jár mindenkor együtt. „Sokan vannak az elhi- 
vottak, de kevesen az elválasztottak" . Nagy a keresztyén
nek nevezett világ, de kicsiny az igazak serege. Kicsiny 
a mustármag is, de végre fává növekedik, kicsiny kovász 
pedig sok tésztát megkeleszt. Ezen az úton kell terjednie 
az igazi keresztyénségnek is és megkeleszteni végre az 
egész világot. És látjuk valóban az élő keresztyénség ter-
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jedését és áldásos működését kisebb-nagyobb mértékben a 
világ minden pontján s habár mi e tekintetben nem állunk 
első helyen, de a keresztyéni szeretet mindinkább működik 
s ha az evangyéliomi szellem Isten Szentlelkének sege
delmével uralmát kivivja egyházunkban teljesen, akkor 
eljött számunkra az Úr országa már e földön!

Szívtől szivbe, lassan, de biztosan terjed az evangyé
liomi szellem, és az isteni kegyelemről meggyőződött bűnös 
ember szive mélyéből felkiáltva kérdi: „Mit kell tennem 
hogy üdvözüljek?" És midőn meggyőződést szerez erről is, 
akkor igy énekel a zsoltáriróval: „Magasztallak téged én 
Istenem; óh én királyom neved tisztelem!" (XLV. Zs.) És 
ha igy tudakozódik az ember az üdvösség útja után s ha 
ily feleletet ad önmagának, akkor nemcsak a vallásilag 
közönyös, hanem az elvetemedett és bűnökben teljesen 
elmerült ember is egészen megváltozik; az Isten és fele
barát iránti szeretet és jó  cselekedetek lesznek boldogitói 
az életben s juttatják őt diadalra az örök halál felett.

Mi lesz a mentségük azoknak, kik nem hallgatnak 
Isten hivogató szózatára, mely a keresztyénnek nevezett 
és pogány világot előkészületre hivja ? Mit tegyen Isten, 
a mit még nem tett, hogy meggyőzze az em bert, hogy 
közeleg az idő, a midőn igéretét bételjesiti s országa eljő 
már e földön? Talán kényszeritse az embert a hitre? Ezt 
nem teheti a nélkül, hogy az embernek adott természetet 
meg ne semmisitse, mert hiszen ő szabaddá tett minket, 
felruházott az önelhatározás hatalmával. E szerint úgy 
bánik velünk, mint szabadakaratú lényekkel. Tetszés sze
rint becsukhatjátok vagy kinyithatjátok szemeiteket. Meny- 
nyei fény tündöklik körülöttetek, de azért nem vagytok 
kénytelenek látni azt, ha nem akarjátok. De ne gondol
játok, hogy Isten tetszésével találkoztok, ha szemeitek be
hunyva ezt mondjátok: „nem l á t o k ". Sőt nyissátok fel 
szemeiteket és halljátok az Úrnak tanitványaihoz intézett 
eme szavait: „Boldog szemek, a melyek azokat látják, a- 
miket ti láttok. Mert mondom nektek, hogy sok próféták és 
királyok kivánták látni, a miket láttok, de nem látták; és 
hallani, a miket hallotok, de nem hallották''. (Luk. X : 
23, 24.) Oh nyissátok fel szemeiteket és lássátok a dicsőség
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hajnalának felderültét, de úgy vigyázzatok, hogy készen 
találtassatok!

Vigyázzatok, hogy Isten áldásaiban ne hiába és 
érdemetlenül vegyetek részt! Vessétek alá magatokat a 
gyökeres átalakulásnak; bűnbánat és evangyéliomi hit sze
rezzenek számotokra méltó jutalmat. Tegyétek magatokat 
tökéletessé a szeretetben, a mi inditson benneteket a fele
baráti szeretetre. „Ú gy  fényljék a ti világosságtok az embe
rek előtt, hogy lássák a ti jó  cselekedeteiteket és dicső
itsék a ti mennyei Atyátokat" . Tegyetek jót mindenekkel, 
különösen hitsorsosaitokkal. Hirdessétek a váltság örven
detes hirét necsak rokonaitok-, barátaitok-, ismerőseiteknek, 
hanem mindazoknak, kiket az isteni gondviselés hatás
körötökbe vezérel! T i , a kik hisztek: „ Ti vagytok a föld
nek sava. Olyanok vagytok, mint a hegyen épült város, 
tinektek elrejtőzni nem szabad! Ti vagytok a világnak vilá
gossága, Nem azért gyujtják a gyertyát, hogy véka alá 
tegyék, hanem hogy mindeneknek világoljon, kik a házban 
va n n a k ". (Máté V : 13. stb) Tündököljetek ti is beszé
deitek, cselekedeteitek által mindenek előtt; imádkozzatok 
önmagatokért, Isten egész egyházáért, az emberek fiaiért, 
hogy megemlékezve magukról, Istenhez térjenek, hogy 
élvezhessék az evangyéliom áldásait e földön és az örök
dicsőséget a mennyben. Amen.  R év ész M ihály.

A második parancsolat.
Alap  ige:  „A  te Urad Istenednek nevét hijába ne vegyed, mert nem 

hagyja az Úr büntetés nélkül azt,  a ki az ő nevét hi
jába veszi" .

Azt hallottuk, hogy az Isten első parancsolatával: 
„Ne legyenek néked én előttem idegen Isteneid" , szivün
ket kivánja tőlünk. Továbbá azt is hallottuk, hogy az 
e lső , egyszersmind a legnagyobb parancsolat is , a mely
ben benne van mindaz, a mit még a többi kilencz paran
csolat magába foglal A második parancsolat ugyan közelről 
véve nem szivünket, hanem szánkat illeti s nem érzelme
inkre, hanem szavainkra vonatkozik; de a mellett be kell
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ismernünk a közmondás igazságát: „A  kinek a szive tele 
van, az nem tarthatja vissza szavait“ . A mi szivünkből 
is tehát, ha ottan bálványimádó érzések lakoznak, csak 
iszonyú és megvetésreméltó szavak fakadhatnak; mig ellen
ben, ha istenfélő érzelmek fogják el keblünket, akkor csak 
szelid és kedves szavak jöhetnek ajkinkra. Ezért kezdődik 
e parancsolat magyarázata is a fődologgal: „Féljük és 
szeressük az Istent", s csak azután jön az utasitás, hogy 
miként fejezzük ki szavainkban is az Isten iránt való félel
met és szeretetet, tudniillik, hogy az ő neve alatt ne átko- 
zódjunk, ne esküdjünk, ne varázsoljunk, ne hazudjunk 
s álnokul ne cselekedjünk; hanem őt minden szüksége
inkben segitségül hiv juk , imádjuk és hálaadással dicső
itsük. Miként az előbbi parancsolatnak, úgy ennek is két 
fele van; az egyik felén a gyűlöletes kép van, az Istent 
káromlóé, a másikon pedig a kedves és követésreméltó 
példánykép van lerajzolva, az istenimádóé. Vizsgáljuk ma 
mindakettőt,

1. a második parancsolat á t h á g ó j á t  és
2. t e l j e s i tőjét .

I.

„A te Uradnak Istenednek nevét hijába ne vegyed", 
mondja röviden a parancsolat. „A  te Istenednek n e v é t "  — 
tudod mit jelent ez?

Vannak szavak, a melyekkel Istent szoktuk megne
vezni: ő az Ú r , az Örökkévaló, a mindenható, az Igaz
ságos, a Szent, — van egy szó , a mely minket reá emlé
keztet: az Evangyélium, a Biblia az ő szent mondásaival, 
az énekeskönyv szent énekeivel, — vannak továbbá más 
dolgok is, a melyek minket Istenre s az ő kegyelmessé- 
gére, hatalmára s fenségére figyelmeztetnek, ilyenek: a 
szentségek, az é g , a mennydörgés és villámlás, —  mind 
ezeket ajkaidra ne vegyed hijába. —  A tűzzel nem szabad 
játszani, a drága követ nem szabad a porba dobni, az 
ünnepi ruhát nem szabad hétköznap is viselni. —  N em  
h a g y j a  az Ú r  b ü n t e t é s  n é l k ü l  az t ,  a ki az ő 
n e v é t  h i j á b a n  v e s z i " .

Tehát mindenekelőtt ne átkozódjunk, ne használjuk
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Isten nevét, Igéjét, feddését és itéletét arra, hogy mások
nak ezek által rosszat kivánjunk. Hol találhatjuk az átko
zódót? milyen életkorúak közt, milyen állású embereknél 
s melyik nemnél? A felelet e kérdésre csak fájdalmas 
lehet Mindenütt találkozol vele, a férfiak és if jak, az 
őszfürtű öregek és az útczán játszó gyermekek körében; 
mindenütt hallhatod az átok szavait, az atyánál és fiánál, 
az anyánál és leányánál, az úrnál és szolgájánál egyaránt. 
Menj oda, a hová tetszik néked, az átkozódót seholsem 
kerülheted el.

 

És vajjon mi felett átkozódnak? Á tkozzák önmagukat 
és embertársaikat; a szülők átkozzák gyermekeiket s a 
gyermekek szülőiket; átkozzák a legjobb barátot és a leg
nagyobb ellenséget; átkozzák saját bünhödésüket és a 
sors csapásait, átkozzák a szegény, oktalan állatot, midőn 
azt ereje elhagyja; átkozódnak az eső felett, ha az alkal
matlan időben j ö n , a kő felett, melyben megbotlanak, a 
ruha felett, mely véletlenül elszakadt — átkozódnak s e m m i  
és minden felett.

És vajjon mikor? Midőn haragban vannak — de harag 
nélkül is, a bajban és örömben egyformán, ha szerencsé
jükkel dicsekednek, vagy ha szerencsétlenségük felett pa
naszkodnak, munka- és játékközben, józan és ittas álla
potban —  mindenütt, mindenfelé és minden alkalommal. 
—  Oh ha az a sok könnyelműen kimondott átok mind 
beteljesednék? Csodálkozhatna az a családfő, a ki háztartását 
annyiszor megátkozta, ha egyszer valóban tönkremenne 
minden házában, ha az a m i l l i ó  átok lassanként telje
sedni kezdene; ha az övéi, a kik evés és ivás közben 
annyiszor hallották átkait, egyenként vesznének és halá- 
loznának e l ; ha egyszer majd gyermeke valóban meg
kapná azt a betegséget, a melylyel azt annyiszor megát
kozta? Az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, a ki az 
ő nevét hijába veszi.

Továbbá ne esküdjünk — azaz ne úgy esküdjünk, 
hogy a mellett Isten neve hijába lett légyen véve, ne 
esküdjünk hamisan és szükségtelenül. A hatóság előtt 
szabad esküdnöd, — hisz az Üdvözitő is esküt tett le a 
főpap előtt, mert ez is istentisztelet, Istenről tészesz ez
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által vallomást, mint az igazság élő tanúbizonyságáról s 
a hazugság bosszúállójáról. Azonban őrizkedjél a hamis 
eskütől. Ha a biróság elé mégysz, hogy ott esküt tégy 
le , ne alkudozzál az úton lelkiismereteddel, ne gondolj 
barátaidra és ellenségeidre, ne törődjél a jöhető haszonnal 
vagy kárral, ne gondolj a becsületre vagy a gyalázatra, 
ne nődre és gyermekeidre, hanem csak az igazságra s 
annak tanúira.

Őrizkedjél továbbá a szükségtelen eskütől! ne eskü- 
dözz minden kicsinység miatt. U gy-e nem teszed ki t es t e 
det  a veszélynek minden apróság miatt, ne veszélyeztesd 
tehát l e l k e d e t  sem. A mindennapi életben általában ne 
esküdjél soha, —  „ h a n e m  a ti b e s z é d e t e k  l e g y e n :  
ú g y  ú g y ,  ne m n e m ,  e n n e k  f e l e t t e  v a l a m i  es ik ,  
a g o n o s z t ó l  v a g y  o n “ . Á tkozódni s esküdözni annyi, 
mint az ördög barátságát keresni. Ha nem hisznek az embe
rek máskép szavadnak, mint csak esküdre, — szégyeld 
magad, miért voltál teljes életedben hazudozó? Különben, 
ha máskép nem , úgy az eskü által sem fogsz hitelre 
találni, mert a világ jó l tudja, hogy a hazug és az eskü- 
döző egymás mellett laknak,

A te Uradnak Istenednek nevét hijába ne vegyed 
harmadszor v a r á z s o l á s  által! Isten azt parancsolja: „Ne 
találtassék te közötted jövendőmondó, vagy napválogató, vagy 
madár szólásból jövendölő, vagy varázsló, se bűbájos, se ör- 
döngösöktöl tudakozó, se jegymagyarázó, se halottaktól tuda
kozó. Mert utálja az Úr, valaki ezeket mivel" . (Móz. 5 : 
18— 1 0 .)— Négy eszköz van az életben, a mi által min
dent megszerezhetünk, a mi csak reánk nézve kellemes 
lehet s mindentől megszabadulhatunk, a minek kellemetlen 
hatása van életünkre, s ez a négy jó eszköz: a munka, 
az elővigyázat, a hit és az ima. Nagy bolondság tehát, 
ha valaki e négy jó  eszköz helyett a babona által akarja 
szerencséjét megalapitani s szeretne bajaitól megszabadulni. 
Ha hajdan az apostolok betegeket gyógyitottak Jézus nevé
ben , hitőket Jézusba vetették és nem holt szavakba és 
számokba, mint a hogy ezt a babonások teszik. A hitnek 
semmi köze a babonához, mert ez utóbbi csak álhit; ha
nem igenis mondhatjuk, hogy a babona és a hitetlenség
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ikertestvérekként lakoznak nagyon sok embernek lelkében. 
Miként a régi pogányokról mondják; „hogy midőn ma
gukat okosaknak hitték, bolondokká levének" , úgy most 
is vannak emberek, a kik a B i b l i á b a n  nem hisznek, 
de az á l m o s k ö n y v b e n  igen, a kik az Üdvözitő és az 
ő apostolainak csodatetteit nem hiszik el, hanem valamely 
haszontalan ember ördögi büvészetét igazságnak veszik. 
Ne piszkoljátok be önmagatokat az efféle mesterséggel, ne 
higyjetek benne, ne tanuljátok meg azt, ne féljetek tőle 
s ne használjátok azt.

Végül ne h a z u d j u n k  s á l n o k u l  ne  c s e l e k e d 
j ü n k  az ő neve által! Ez azt teszi: ne légy képmutató, 
ne űzz csalfa játékot Isten nevével, s a mi szent, ne ve
gyed könnyelműen s gondatlanul ajakidra.

Hazudik és álnokul cselekszik Isten nevével az, a ki 
a Bibliát és annak szent mondásait arra a rosz czélra 
használja, hogy általuk saját bűneit szép szinben tünteti 
fel, pl. Dávid király bűneire hivatkozik, hogy saját lelki
ismeretének szavát elnyomja, de a mellett nem követi Dávid 
példáját a bűnbánatban. Az ilyenek az é l e t n e k  szavait 
a h a l á l n a k  szavaivá teszik önmagukra nézve. Az igaz, 
a Biblia ronthat is, ha istentelen lélekkel olvassuk azt; 
hisz ugyanazon virágból, a melyből a kis méhecske az 
édes mézet előteremti, szivhatja a pók is halálos mérgét.

Sokan vannak, a kik „Uram Isten" vagy „Jézus 
Krisztus" szent neveket egyszerű felkiáltásul használják , 
a mi mellett aztán semmit sem gondolnak, a kik a Biblia 
legszebb mondásaival pajkos játékot űznek, a kik külsőleg 
tiszteletet mutatnak Isten iránt, de szivök közönyös iránta, 
a kik imádkoznak és énekelnek minden áhitat nélkül, ke
gyes dolgokról fecsegnek komolyság nélkül, a templomba 
járnak , de csak szokásból és az úrvacsorához járulnak bűn
bánat és javulási szándék nélkül. Ezekről azt mondja az 
Üdvözitő:

„Mesternek neveznek s nem kérdeznek engem,
És világosságnak, de nem látnak engem,
Életnek mondanak s nem kivánnak engem,
Bölcsnek is neveznek s nem követnek engem,
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Szépnek is mondanak s nem szeretnek engem, 
Gazdagnak, de még sem kérnek soha semmit tőlem, 
Örökkévalónak s nem keresnek engem,
Nemesnek neveznek s nem szolgálnak engem, 
Könyörületesnek, még sem biznak bennem,
Igazságosnak és még sem félnek engem".

Iszonyúan hazudnak és álnokul cselekednek Isten 
nevével még azok is, a kik magukban a keresztyén val
lást kigúnyolják, de azért a község előtt keresztyéneknek 
akarnak látszani, nehogy az emberek valami rosszat mond
janak rájuk; a kik az Istent, az ő szent Igéjét s egyhá
zát kigúnyolják, de azért mégis megjelennek az Úr asz
tala előtt s nem átalják tisztátlan ajkaikkal a szent kely- 
het bepiszkolni. De n em  h a g y j a  az Ú r  b ü n t e t é s  
n é l k ü l  az t ,  a ki az ő n e v é t  h ij á b a n  vesz i .  Ha 
nem hiszesz egyetlen szót sem a Bibliából, ez utóbbit 
mégis kell hinned.

És most miután a második parancsolatnak egyik felét 
megvizsgáltuk, t. i. a tilalmat, a parancsolat áthágóját: 
lássuk már

II.

a parancsolat t e l j e s í t ő j é t .
A te Uradnak Istenednek nevét Injába ne v e g y e d ,—  

de ne is hagyjad azt h a s z n á l a t l a n u l .  Miféle barátság 
volna az, ha barátodnak nevét sohase vennéd ajkadra. 
Vegyük, hogy a sors csapása ér, vagy más nyomorúság, 
legyen az csekély vagy nagy, az a kérdés, hogyan kell 
használnod a te Istenednek nevét? Ne átkozódásra, ne 
hamis esküre, ne babonás beszédre vagy tettre, hanem 
segitségül hivásra. Hivd segitségül őt minden szükségedben. 
Ne habozz sokáig, ne kérdezd, vajjon szabad-e, vajjon 
megérdemli-e a fáradtságot, vajjon segithet-e ő vagy nem, 
gondolj csak a te Istenednek szavára: „H ivj segitségül
engem a te nyomorúságodnak idején; én megszabaditlak 
téged, te dicsőitesz engem" . (Zsolt. 50: 1 5 )

Sokféle nyomorúság van a világon, de egy sincs 
ezek közt o lyan , a mely ellen a segitségül hivás ne segi-

b
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tene; sőt a legnagyobb bajok ellen csak ez az egyetlen 
orvosság van.

Ha szükség sajtolja ki szivedből a segélykiáltást, és 
ha a hit irányitja azt Isten felé, úgy tudd meg, hogy 
már félig győzedelmeskedtél a nyomorúságon. Itt van a 
te mennyei atyád, leveszi ő egészen a terhet válladról, 
vagy pedig nem engedi, hogy ez a földre sujtson , — 
könnyebbé teszi azt, téged pedig erősebbé tesz s csak annyit 
hagy válladon, amennyit elviselhetsz.

Ha azonban csak a nyomorúság idejében hivnók az 
Urat segitségül, akkor még nem használnék tökéletesen 
az ő nevét. A ki barátját csak akkor keresi fel, a midőn 
szüksége van rá, igen könnyen elvesztheti azt, mert a 
baráti szeretet nem szivből jött nála. A jó  Istent is necsak 
a nyomorúság idején keressük fel, hanem mindig, folyto
nosan buzgón i m á d v á n  őt. Imádkozzunk szünet nélkül, 
mondja a szentirás, s ez által arra int bennünket, hogy 
imádkozzunk mindenféle dolog felett, a mi csak szivünket 
érdekli, szenvedésben és örömben, ismerős és ismeretlen 
embertársaink, közeli és távoli rokonaink, szülőink és 
gyermekeink ügyében; továbbá imádkozzunk mindenkor , 
hétköznap és vasárnap, bemenetelünknél és kimenetelünk
nél, a templomban, családi körünkben és magányos szo- 
bácskánkban. Az imádkozás által önmagunkat áldjuk meg. 
A ki helyesen imádkozik, az Isten áldását imádkozza ön
magára; s a milyen igaz az, hogy nem hagyja az Úr 
azt büntetés nélkül, a ki az ő nevét hijába veszi, épen 
olyan igaz az is, hogy nem hagyja az Ur azt kegyelem 
nélkül, a ki az ő nevében jól imádkozik.

De megint mondhatjuk: Isten nevét nemcsak akkor 
használod helyesen, ha előbb önmagadra tekintesz s csak 
azután az égre fel, hanem főkép akkor, ha előbb fel Istenhez 
emeled szemeidet s csak azután nézesz le önmagadra. Szép 
ha gyöngeséged, tehetetlenséged és tudatlanságod érzete 
ösztönöz az imádkozásra, de szebb ha az késztet az imára, 
a mit Istenről gondolsz és érzesz, az ő ereje, hatalma, 
szentsége, jósága, kegyelme, csodálatos lényege és böl- 
csesége. Ezért kell az imában őt d i c s ő i t é n ü n k  is. Ha
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érzed az ő dicső tulajdonságait, ha vizsgálod az ő csodá
latos műveit és ha szivedből jön  a szép egyházi ének:

„Munkáid dicső nagysága,
E világon fönmarad.
Hatalmad nagy bizonysága,
Mely mindent fölülhalad.
Bölcs tetszésed a mint hozza,
Erőd azt úgy határozza“.

akkor ne szégyeld magad, hanem dicsőitsed bátran az ő 
szent nevét. Gondold m eg, vajjon nem volt-e szép szokás 
az , a melyről őseink annyit irtak. E szokás szerint ugyanis 
mindenkinek megvolt a maga kedvencz szép mondása épen 
úgy, mint most megvan majd minden embernek a kedvencz 
átkozódása s e szép mondást mindig szivükben és ajkaikon 
hordozták. Mégis csak keresztényhez méltóbb dolog a z , 
ha valami átok helyett egy szép bibliai vagy másféle mon
dást választunk magunknak Isten dicsőitésére, mint ezt a 
pomeránai herczeg tevé, a ki ezt a mondást választá: 
„Segits m eg, Uram, Istenem!" vagy miként Mansfeld 
gróf szokta mondani:

„Gondoskodj, de ne mindig
A mit Isten akar
Ugy is csak az történik “.

vagy a mint az egykori protestáns fejedelem e szentirási 
mondatot választá: „Ú gy  szerette az Isten a világot, hogy 
az ő egyetlen egy Fiját. adá, hogy minden, valaki hiszen 
ő b e n n e ,  el  ne v e s s z e n ,  h a n e m  ö r ö k  é l e t e t  v e 
g y e n " ,  s ezt a mondást emlegeté mindaddig, mig hallása 
elgyengült, ekkor pedig egy táblára irá azt fel s még 
utolsó perczében is ott tartá ágya felett, hogy legalább 
olvashassa azt. Még szebb ama erős karú és erős szivű 
Albrecht őrgróf példája, a ki valahányszor harczi lovára 
ült fe l, e szép verset mondá e l :

Jézus Krisztus segitsen 
És az Isten most engem,
A ki erősebb nála 
Szálljon az most csatára

b*
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Sőt midőn később e hős gróf ellenségei által majdnem 
halálra üldöztetett, még akkor sem átkozá sorsát, hanem 
a szenvedés keserű órájában saját magának vigasztalására 
irta azt a szép egyházi éneket, a mely igy kezdődik: 
„A  mint az Ur akarja, vezessen engem karja", ezt az éne
ket még most is sokan olvashatják énekeskönyveikben, a 
nélkül, hogy tudnák, hogy ennek szerzője valamikor egy
házunk egyik leghősebb előharczosa volt.

Dicsőitsed az Istent azonban ne csak azért, mert ezt 
szived kivánja, hanem azért is , mert ez szent kötelessé
ged. Az Isten dicsőitése ugyanis olykor ellenmondásra, 
sőt gúnyolódásra is találhat az embereknél, a minél fogva 
te is igen könnyen szorongatott helyzetbe és kisértetbe 
jöhetsz. Ez se vegye el a kedvedet. Nem szabad semmit- 
sem engedned. Midőn az ősz Polycarpust a keresztyének 
üldözésekor tűzhalálra itélték, a pogány helytartó igy 
szólt hozzá: „Vedd tekintetbe öregségedet, átkozd meg 
Krisztust és akkor szabadon bocsátlak. Az ősz férfi erre 
ezt válaszolta: „Nyolczvanhat éve már, hogy szolgálom 
az Üdvözitőt s ez idő alatt nem vétett ő nekem semmit; 
hogyan átkozhatnám én azt, a ki engem megváltott a 
bűntől?" és erre az Urat dicsőitve lépett a máglyára. — 
Hány éve már, ker. a. fia, hogy te őt ismered? Harmincz, 
negyven, vagy ötven, vagy még több; vétett neked valaha 
ő valamit? Nem ugyebár? Akkor hát tégy bátran bizony
ságot felőle az emberek előtt s ne ijedj meg minden ha
szontalan embertől, a ki a te Üdvözitődet káromolja, ha
nem gondolj csak az ő szavaira: „Valaki azért vallást tészen 
én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei Atyám előtt; valaki pedig megtagadand az emberek 
előtt, megtagadom én is azt az én mennyei Atyám előtt!" 
(Máté 10: 32.)

Majdnem szükségtelen dolognak tűnhetik fel, ha meg
emlitem, hogy Isten nevét még h á l a a d á s r a  is kell hasz
nálnunk, mert nem lehet az Urat úgy dicsőiten i, hogy 
ne adnók meg a mellett a hálát is neki: „ Áldjad én lel
kem az Urat és ne Jelejtkezzél semmi jótéteményiröl" . (Zsolt. 
103: 2 . ) — ez a kettő már egymáshoz tartozik. A földön 
és az égben, az emberiség történetében és az egyházban
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mindenütt meg van irva Isten dicsősége, de saját életed
ben is, akár milyen szegényes, jelentéktelen és rövid 
légyen is az. Évezredek, évszázadok hirdetik az Ő dicső
ségét, de a tegnapi s a mai nap is, —  hirdeti a reggel, 
a midőn felüdülve s jókedvvel kelsz fe l , hirdeti az é j , a 
midőn a gondviselés, fáradt tagjaid, csöndes lakod, alvó 
gyermekeid felett kiterjeszti védő szárnyait. Ha ezt beis
mered, akkor már hálát is adtál a te mennyei atyádnak. 
„Jó dolog az Urat tisztelni, és a te nevednek éneket mon
dani , oh fenséges Isten! Hirdetni minden reggel a te kegyel- 
mességedet, és a te igazmondásodat minden éjjel" . (Zsol. 92: 2 )

Hálát kell adnunk Istennek m i n d e n é r t ,  a mit csak 
ránk bocsát, még a szenvedésért is, — ezért van az, hogy 
a h á l a a d á s  sokkal nehezebb, mint a kérés .  De ha 
mindakettőhöz értünk s ha mindakettŐt szorgalmasan gya
koroljuk —  és pedig őszinte szivből fakadó érzéssel és 
szavakkal, akkor pályafutásunk e földön üdvösséges lészen, 
mert minden lépésünket Istennek nevében tettük meg.
Amen. K ön ig  B é la ,

izményi ev. segédpap.

A Pesthy- és Fördős-család sírboltja felava
tásakor,

— Uzd, 1888. jún. 23. —

Oly megható e családi gyászünnepély, melynek én 
most szomorú s csak némileg is hű tolmácsa ohajtok lenni. 
H ogy az lehessek, együtt kell éreznem e kegyeletes szi
vekkel. S ez együttérzés nekem , e gyászos család iránt 
táplált igaz tiszteletemnél fogva, épen nem nehéz, s nem 
nehéz e z , az itt nyugvókra való tekintetből sem , kikre 
egyenként illenek e szép szavak: „Az igaznak emlé
kezete áldott!" „Az igaznak emlékezete áldott!" mondja 
a Bölcs, érzi itt a sziv s bizonyitja e kegyeletes ünnepély. 
E szent igék alapján a k e g y e l e t ,  az e m l é k e z e t ,  az 
á l d á s  és k é r é s  által avatjuk fel e családi sirboltot s ez 
emlékköveket, az örökkön élő Istennek, az Atyának ne
vében, —  a halált meggyőző Krisztusnak, a Fiúnak ne
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vében s az örökélet reményében megerősitő Szentlélek 
nevében.

Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében először is a 
k e g y e l e t  által avatjuk fel e sirboltot s ennek emlékkö
veit. Mig az aegyptomiak gúláit s obeliszkjeit azon ba
bonás hit emelte, mely azt vélte, hogy csak addig hal
hatatlan a lélek, mig ennek porhüvelyét emlék jelöli, —  
addig a mi magas keresztyén felfogásunk csupán a ke
gyelet jelének tekinti a siremlékeket. Nemes szivek tulaj
dona a hálás kegyelet a holtak iránt. A temető, a ha
lottak országa: birálója az élők országának. A milyen a 
temető, olyan az ember. Mig a kegyelet virágokat ültet 
a sirhalmokra s forró könnyet hullat azok felett, — mig 
a kegyelet szivben s kőben őrzi kedves halottait és tisz
teletben, szentnek tartja a temetőt, hol a drága hamvak, 
ezek az örök tavaszra kikelendő magvak nyugosznak: 
addig az Isten képe, ama magasabb eredet, amaz égi 
vonás, a maga fönségében ragyog az emberen, —  addig 
nem vész ki a szivből az örökéletbe vetett emelő hit , mely 
a lelket nemesre sarkalja, mondván: „Fölfelé, cssk fölfelé!“ 
E kegyelet hozott minket ide, e kegyelet által avassuk 
fel e sirboltot s e kegyelet által legyen ez szent!

S legyen e sirbolt szent a hű e m l é k e z e t  által. 
„Nem halok meg egészen!“ mondja a költő. „Nem halok 
meg, hanem élek!" mond szent vallásunk. Boldog, ki érti, 
bo ld og , ki érzi, bo ld og , ki kedves halottaiban s nemesre 
hevülő lelke sugallatában megtapasztalja e szavak igaz
ságát. Ezek a drága halottak egészen, végkép meghaltak-e? 
Nem élnek-e még most is , még itt is , még igy is az 
áldott jó  emlékezetben? Az idő lekoptathatja az irást a 
sirkövekről, de nincs földi hatalom, mely szeretteink nevét, 
emlékezetét a hálás szivekből kitörülhetné. „Nem halok 
m eg, hanem élek!“ mondjuk m i, — „nem halok m eg, hanem 
élek !“ mondják még néma nyelvvel is drága halottaink. 
És igazat mondanak. Csak a mi por volt, lesz porrá, de 
az a sziv, mely szeretett, —  az a lélek , mely nemesre 
tört, — az az elme, melyben a jó  megfogamzott —  oh 
az a sziv, az a lé lek , az az elm e, —  a z , a mi az em
bert emberré teszi, még most is é l , most is szeret, most
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is áld és boldogi t hatásában és a hű emlékezet által. 
Megdicsőül, eszmévé finomul a halálban a lélek. Mintha 
a hideg hant, a hideg márvány is megelevenülne, átme- 
legülne a dicsőültek porló nemes szivétől, —  mintha lá
tatlanul a fejünkre tennék kezeiket s megsimogatnák forró 
homlokunkat, hogy még most is áldjanak, —  mintha még 
mindig hallanók szavukat, éreznők szivök lüktetését, —  
mintha jó  szellemük még mindig kisérne, intve, kérve, 
áldva egész a sirig , hol porunk poraikkal fog összeve
gyülni. „A z igaznak emlékezete áldott!“ A hű emlékezet 
által avassuk fel e sirboltot, ez által legyen ez szent!

S legyen ez szent az á l d á s  által. Mikor a mi ked
veseink behunyják szemüket a halálban, mikor kiviszik 
őket a temetőbe s üresen marad a helyük s jaj ! üresen 
a mi szivünk, — mikor a föld dübörögve hull, szakad 
rájuk a sirba, mintha a szivünk is utánok szakadna: alig 
tudunk vigasztalódni. Á m az idő s a hit orvosló keze 
enyhe balzsammal hegeszti a vérző sebet. Nem úgy van-e, 
hogy lassan-lassan valami édesbús, merengő méla meg
nyugvás száll a lelkünkre. A küny nem éget már, csak 
csendesen permetez, — a fájdalom helyet ad ama jóleső 
szelid borongásnak, amaz áldó sohajnak, melylyel a meg- 
dicsőültekre gondolunk. Ilyenkor önkéntelenül az égre 
emeljük szivünket, oda , a honnan a mi kedveseink áldva 
néznek le ránk. És százszor is megáldjuk azokat a jó  
lelkeket, kik még a siron túlról is megjelennek nekünk, 
hol álmainkban, hol ébren, könyeinkben és gondolataink
ban, a soha, oh soha meg nem haló kölcsönös szeretet 
által. Oh legyetek áldottak, ti az Urban nyugvók!

Légy áldott itt nyugvó nemes n ő , hű hitves, jó  
édesanya! 1) Nincs bennünk egyetlenegy nemes indulat, 
melyet nem az édesanya keltett volna fel szivünkben. 
Még a sirból is áldásra tárja ki kezét a jó  édesanya, s 
nekünk még a sirba is le kell eresztenünk utána szerete
tünk s hálánk melegét, hogy áldjuk, még ott is áldjuk 
őt, ki minket úgy szeretett, ki minket úgy áldott.

1) Fördős Lajosné, szül. Pesthy Terézia. †  1853.
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Légy áldott itt nyugvó szerető gyengéd férj, miveit 
lelkű jó  édes atya , mindnyájunktól áldásban emlegetett 
derék férfiú! 1) Szivből szakadt, szivbe mélyedt a te hit
vesi hűséged, — szivből szakadt, szivbe mélyedt a te 
atyai szerelmed, —  érezni fogja ezt a hálás sziv , mig 
csak dobogni tud Engedd, hogy nyugvó porod felett én 
is újra meggyujthassam tiszteletemnek áldozatját!

Légy áldott itt nyugvó fiatal, fenkölt lelkű hitves, 
hű leány és jó  testvér! 2) A te szerető jótékony lelked el- 
felejthetetlen marad. Mintha fejedelmi alakoddal, mint vi
gasztaló angyal, most is ott járnál a szenvedők, a szegé
nyek között, törülve könyet, kötözve sebet. Ki áldás volt 
életében, áldott az halálában is. S én áldom Istent, kinek 
kegye megengedte, hogy habár futólag, mint égi jelenést, 
Téged én is ösmerhettelek.

Légy áldott itt nyugvó jó  fiú , jó  testvér! 3) Rég 
nyugszol s im e, most is élsz.

Szerető hű lelkek , legyetek áldottak a sirban is , 
örökké! Ez áldás által avassuk fel e sirboltot, ezáltal le
gyen ez szent!

Legyen ez szent a k é r é s ,  az ima által is. Az áldás 
Tőled száll alá, oh minden áldásnak kútfeje, szent Isten! 
Azért buzgón kérünk: tanits minket úgy élnünk, hogy 
egykoron sirunkhoz jőve a kegyelet és emlékezet, áldást 
sohajtson nyugvó porainkra! K érünk, add nékünk amaz 
igaznak, a Jézusnak életét, hogy midőn szomorúan lát
juk, hogy sokan élvén is megholtak, mi az ő nyomdokán 
haladva, szertejárva és jóltéve, még akkor is éljünk, ha 
már többé nem leszünk; éljünk jó  emlékezetben, tetteink
ben s Tenálad a mennyben! Kérünk, adj nékünk nemes 
életet! A nemesen futott pálya végén látjuk, hogy nem 
halál a halál s az életnek nincs vége a sirnál, hanem 
dicsőbb folytatása lesz annak ott, hol tökéletességben cse- 
lekesszük, oh mennyei Atyánk, a te akaratodat. Ezen

1) Pesthy Pál.  1886.
2) Szeremley Lajosné, szül. Fördőa Ilona. †  1887.
3) Fördős Lajos és bold. Pesthy Terézia rég elhunyt fia.
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mi kérésünk által avassuk fel e sirboltot, e kérés által 
legyen ez szent!

K egyelet, emlékezet, áldás és buzgó könyörgés, ti 
állitottátok e családi sirboltot, ti emeltétek e sirköveket, ti 
őrizzétek meg ezeket hiven, intésül egyebeknek, vigaszul 
nekünk. Jer, ezért igy imádkozzunk: 1)

Az aratás ünnepe, melyet gyülekezetünk e napon az 
aratás Urának szentel, örömnek, hálaadásnak és kegye
lemnek ünnepe. Édes örömérzet hatja át e napon keblün
ket, ha meggondoljuk, hogy az aratás ura ez esztendő
ben is beteljesitette amaz igéretét: „mig a föld leszen, 
vetés és aratás meg nem szűnnek“ ; s látván, mily hatal
mas dolgot cselekedett az Úr most is mivelünk —  „beme
gyünk az ő kapuin hálaadással és az ő pitvarába dicsé- 
rettel“ , és hogy hálánk nyilvánvaló legyen, hálaadásunk 
szent asztalára felteszszük az idei termésből, az új búzá
ból sült kenyeret.

Azonban bármennyire örüljünk is az aratás áldásá
nak, fejezzük bár ki hálánkat nagy dicséretmondással: 
örömünk csak a test öröme, hálánk csak a testi javakért 
adott hála s igy ünnepünk is csak a test ünnepe leend, 
ha aratási ünnepünk a szent vendégségben kegyelem 
ünnepekké nem magasztosul. Ú gy van , Atyámfiai ! mert 
az aratás áldása csak testünket táplálja, a kenyér csak 
testi éhségünket csillapitja le. De a test felett van a lélek , 
mely drágább testünknél. Az a lélek, melynek szintúgy 
mint a testnek, eledelre van szüksége. Az a lé lek , mely 
éhségét csak ama mennyei kenyérrel elégitheti k i , mely 
adatott nekünk a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Az aratás áldása az új kenyér ama mennyei kenyér-

Sántha Károly.

— Urvacsoraosztás előtti szertartási beszéd s ima. —

1) Ima lapunk elején.

Az aratási úrvacsora öröm , hála és kegyelem
vendégsége.
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nek jele és záloga; s azt jelképezi, hogy amint a kenyér 
táplálja a testnek életét, úgy a Krisztus megtöretett tes
tének érdemei is táplálják az igazán hivőket az örökéletre. 
Épen azért, midőn az aratás Urának áldását, az új kenyért 
magunkhoz vesszük, abban nem pusztán kenyeret eszünk, 
hanem ama mennyei kenyérnek jegyét és zálogát, lel
künknek abbeli biztatására, hogy az igaz hit, bűnbánat 
és megtérés feltétele alatt megnyerjük bűneinknek bocsá- 
natját és az örök életet

Kenyérre tehát a testnek, ama mennyei kenyérre, 
Isten bűnbocsátó kegyelmére pedig lelkünknek van szük
sége. Kenyerünket Isten megadta, kegyelmét sem tagadja 
meg tőlünk. Ime, a szent asztalra fel van téve aratási 
áldása, az új kenyér, fel van téve oly czélból, hogy 
örömmel s hálaadással szegjük meg azt s vehessük egy
szersmind ama mennyei kenyeret, lelkünknek édes táplá
lékát. Igy magasztosul az aratás testi öröm és hála ünnepe 
a szent vendégségben lelki öröm , hála és kegyelem 
ünnepévé.

Jézus asztalának hivatalos vendégei! t i , kik az ara
tás Urának áldását, az új kenyért, mint ama mennyei 
kenyérnek jelét és zálogát kivánjátok magatokhoz venni; 
járuljatok igaz hittel, lelki örömmel, az aratás ura iránt 
való igaz háládatossággal, de egyszersmind töredelmes 
szivvel és alázatos lélekkel a szent asztalhoz, mert külön
ben, mint a holt embernek az eledel, úgy nektek sem 
használ semmit ama mennyei kenyér, mely csak az igaz 
hivőknek tápláló kenyere az örök életre.

De mielőtt ide jönnétek, jertek! boruljunk le az ara
tás U ra, a kegyelem Istene előtt s imádkozzunk eképen:

Lelkünk, testünk táplálója, kegyelmes gondviselő 
Istenünk, édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! minden 
teremtmény, kicsiny és n a g y , tárgya a te soha el nem 
fáradó atyai gondviselésednek, tárgya pedig különösen 
az ember! Eledelt adsz te számunkra a mező füveiben, 
szomjúságunk enyhitésére forrást fakasztasz! A minő sze
retettel gondoskodik az atya az ő gyermekeiről, azonké- 
pen bánsz te a tégedet félőkkel; sőt azokról is megemlé
kezel, akik rólad elfeledkeznek!
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Gondoskodtál rólunk ez esztendőben is kegyelmesen; 
megadtad a mi kenyerünket és nem engedted, hogy tes
tünk szükséget lásson. Mit adjunk Atyánk jóságodért, ki 
semmiben nem szűkölködöl; mivel háláljuk meg jótétemé- 
nyidet? a hálaadásnak poharát felveszszük és dicsérjük 
az Urat, mert jó  s mindörökké vagyon az ő irgalmassága!

O h , A tyánk! nemcsak egy áldásod van te neked; 
testi áldások mellett lelkiekben is bővölködöl. A mi lel
künk, Atyánk, drágább testünknél! Lelkünknek épen ú g y , 
mint testünknek eledelre van szüksége. Gondoskodtál te 
Atyánk lelkünk eledeléről is, midőn adtad nekünk ama 
mennyei kenyeret szent fiadban az Úr Jézus Krisztusban!

Éhezi, A tyánk, a mi lelkünk ama mennyei kenye
ret! Óhajtunk, Jézus, egyesülni veled! De félünk, hogy 
bűneink miatt, melyekkel beszennyeztük lelkünket, nem 
leszünk méltók a mennyei kegyelemre; megrettenünk, 
ha eszünkbe vesszük, hogy „aki eszik és is z ik , méltatla
nul, kárhozatot eszik és iszik, mert meg nem becsüli az 
Úrnak testét!“

Kegyelmes Istenünk! te a megtérő bűnöst kegyel
medbe fogadod s megígérted szent fiad által, hogy aki 
bűneit megvallja s hozzád megtér, azt nem űzöd el elő
led, sőt tetőled az bűnbocsánatot nyer: beismerve bűnös 
voltunkat s megtérést fogadva kivánunk közeliteni a szent 
asztalhoz, hogy elvegyük róla aratási áldásodat, az új 
kenyeret, jelét és zálogát ama mennyei kenyérnek!

Fogadj, Atyánk, kegyelmedbe; tégy fiaiddá, tégy leá
nyaiddá! Uram! adjad nekünk mindenkor ama mennyei 
kenyeret s tápláld lelkünket az örök életre, szent fiad, a 
Jézus által! A men. O lajos P á l,

hernádkaki ev. ref. pap.

Lelkészi hivatás.
— Részlet C. H. Spurgeonnak „Lectures to my students“ czimű művéből. —

(Folytatás.)
Midőn ezen felolvasást készitettem, még nem olvastam 

Newton János bámulatos levelét, melyet ezen tárgy felől 
intézett egy barátjához, annyira összevág az én gondola-
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taimmal, hogy az utánzás gyanúja is felmerülhet, holott 
ez fen nem forog. Ime a levél:

„Eseted emlékeztet az enyémre; a lelkészség iránti 
első vágyam nagy bizonytalansággal és nehézségekkel 
találkozott s lelkem zavarát még fokozta barátim külön
böző és ellentmondó véleménye. A tanács, mit én adok , 
keserű tapasztalás eredménye, épen azért, talán méltó 
arra, hogy elfogadd. Kérem az én Kegyelmes Istenem, 
tegye azt hasznossá" .

„Sokáig évődtem magamban, hogy mi az az igazi 
lelkészi hivatás. Most könnyűnek látszik nekem a kérdés 
megoldása; előtted talán nem lesz olyan, mig az Ur 
nyilván valóvá nem teszi azt te benned. Nem leszek 
hosszadalmas. Három pontban fogom felmutatni" :

„ l " . Meleg és komoly elhatározással kell ezen szol
gálatban forgolódni. Én úgy fogom fel az embert, kit 
egyszer Isten lelke ezen munkára inditott, hogy többre 
becsüli az ezt aranynál, ezüstnél; úgy hogy ha megfé
lemliti is egy időre a maga gyengeségének érzete a nehéz 
feladattal szemben (mert az efféle hivatásról, ha ugyan 
az Istentől van , fel kell tenni, hogy azt az alázatosság 
is kiséri), de még sem tud felhagyni azzal. Jó szabálynak 
tartom e tekintetben, hogy vizsgálódjunk, hogy meg- 
van-é lelkünkben a leghevesebb predikálási vágy még 
akkor is , midőn az Úr előtt meg vagyunk alázva egész a 
porig? Ha igen, ez jó  jel. De ha, amint gyakran szo
kott történni, valaki nagyon szeretne predikálgatni má
soknak, holott ő maga nem érzi a legkisebb éhséget és 
szomjúságot sem lelkében a kegyelem után: félő, hogy 
buzgósága inkább önző czélból, mint Isten lelkétől szár
mazik" .

„ 2 “ . Ezen őszinte predikálási vágy és készség mellett, 
szükség hogy mutatkozzék a kellő alkalomkor kellő ké
pesség is a tehetség, tudomány és kiejtés tekintetében. 
Bizonyára, ha az Ú r valakit a mások tanitására küld el, 
adni fog annak ezen czélra segédeszközöket is. H iszem , 
hogy sokan szándékoztak felhagyni a predikátorsággal, 
akik mégis előbb utóbb engedtek a hivatásnak. A fő- 
különbség lelkész és egy magán keresztyén közt, úgy
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látszik, hogy azon tehetségekben ál l , melyek amannak 
osztályrészül jutottak, nem magáért, hanem a mások 
épitésére. Hozzá teszem, hogy ezeknek a kellő időben 
kell mutatkozniok, nem rohamosan, hanem fokozatosan, a 
czélszerű eszközök használatában. Szükségesek ezek arra , 
hogy a lelkészség ezekben találjon kifejezést, de nem 
szükségesek, mint előfeltételek, hogy felébresszék az azu
táni vágyainkat. Ami téged illet, te még ifjú vagy és 
van időd; annálfogva azt hiszem nincs okod kétségbe 
esni a felett, hogy vajjon megvannak-é már ezen képes
ségeid. Elég ha van vágyad és akaratod, imádság és 
szorgalom után a többit bizd az Urra; minthogy még 
szükséged sincs azokra". *)

„H ogy mi a végleges bizonyitéka a valódi hivatásnak, 
arra a gondviselés az által felel m eg , hogy a körülmények 
lánczolatán, kijelölve az eszközöket, időt, helyet a mun
kára, elhivja a hivatottat a neki megfelelő üresedésben lévő 
hivatalra. Azt ne gondold, hogy mig azon idő elérkezik , 
lelked kikerüli a habozást. Fődolog itt, hogy ne siessünk 
első fellépésre czélhoz jutni. Ha az Úr akarata a z , hogy 
téged az ő szolgálatára vezessen, ő már kijelölte számodra 
a helyet, és bár te azt jelenleg nem tudod, de majd 
megtudod a kellő időben. Ha angyali talentumaid vannak 
is , nem tehetsz azokkal semmi hasznot, mig el nem ér
kezik annak órája, és mig Ő oda nem vezet ahoz a nép
hez, a melyet te veled meg akar áldani. Nagyon nehéz 
itt visszatartani magunkat az eszélyesség határai közt, 
ha hevit a buzgóság: a Krisztus szeretetének érzete és a 
szegény bűnösök iránti gyöngéd részvét ösztönöz ben
nünket a korai fellépésre, de aki hisz, az nem fog sietni. 
Körülbelöl öt évig voltam ily szorongatott helyzetben; 
sokszor azt hittem, hogy predikálnom kell, ha másutt 
nem az útczán is. De az Ur kegyelmesen, mintegy ész
revétlenül, tövissel zárta el az én utamat; és valóban 
magamra hagyatva, sohasem jutottam volna ily hasznos

*) Én haboznám ezt ily határozottan kimondani. Előbb kell mutatkozni a 
tehetségnek a azután ébredezni a vágynak. Mindamellett is a fődologbau egyet
értünk Newton úrral. C. H. Spurgeon.
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légkörbe, mint ahova Ő engem a kellő időben kegyel
mesen vezetett. És csak most látom be tisztán, hogy bár 
szándékom lényegében jó  volt, de túlbecsültem magam és 
nem volt meg azon itélőtehetségem és tapasztalatom, 
a mi megkivántatik ily fontos szolgálatra“ .

Legyen elég a levélből ennyi, hanem ugyanezen 
tárgyra vonatkozólag mutatok fel részleteket, hogy mint 
szoktam eljárni a lelkészség után áhitozókkal. Felmutatom 
véleményem, hogy az a lelkipásztorságra törekvőknek 
útmutatóul szolgáljon. Nagy felelősséggel járó kötelesség 
ez s nem közönséges körültekintést kiván. Természetesen 
én nem biráskodom a felett, hogy valaki lépjen-e a 
lelkészségre vagy sem , az én vizsgálódásom pusztán 
oda irányul, hogy megfeleljek azon kérdésre, miszerint 
ezen intézet fogja-e őt gyámolitani, vagy pedig saját segély- 
forrásaira utasitja. Némely különben keresztyéni adakozás
ban bőkezű barátink azzal vádolnak, hogy itt „plebános- 
gyáru n k  van, de ez a vád egyáltalában nem igaz, mert 
mi senkit nem fogadunk be intézetünkbe, csak azokat, akik 
nyilvános vallomást tesznek, hogy ők már lelkészek. K ö
zelebb állana az igazsághoz, ha plebános-gyilkosnak ne
veznének, mert a kezdőknek egy jó  nagy száma kikapta 
tőlem az elbocsátási bizonyitványt; és én a legtisztább 
lelkiismerettel felelek arról, a mit tettem. Mindig nehezemre 
esett elbátortalanitani a reményteljes ifjút, ha a kollégi
umba belépni ohajtott. Szivem mindig hajlott a legnagyobb 
elnézésre, de az egyházam iránti kötelesség a legszigorúbb 
itéletre utasitott. Miután kihallgattam a jelöltet, megnéz
tem bizonyitványait s a kitűzött kérdésre adott irásbeli 
feleleteit: ha úgy találtam, hogy az Ur nem hivta el, 
kötelezve éreztem magam ezt tudtára adni. Sok példát 
hozhatnék fe l , de kevés is hiven fogja visszatükrözni mind. 
Vannak ifjú emberek, akik komolyan vágyakoznak a lel
készségre, de fájdalom, hogy főinditó okuk a nagyravá- 
g y á s , kitűnni az emberek között. Ezek még bizonyos 
szempontból ajánlhatók, de a szószék semmi esetre sem 
oly lajtorja, mibe a nagyravágyódás kapaszkodjék. Ha 
eféle emberek a hadseregbe lépnének, nem nyugodnának, 
mig a legfelső rangot el nem érnék, mert elhatározott
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szándékuk, törtetni a dicsőség tetőpontjáig; de az a gon
dolat vezérli őket , hogy ha lelkészekké lesznek, nagyon 
kiváló állásra tesznek szert; érzik magukban a lángész 
lüktetését; magukat nagyobbaknak tekintik a közönséges
nél és úgy nézik a lelkészséget, mint em elvényt, melyen 
bemutathatják képzelt tehetségeiket. Midőn az ilyen do
log nyilván látható, kötelezve érzem magam elbocsátani 
az embert, mondván: „menjen dolgára" , mivel az efélének 
semmi haszna az Úr szolgálatában. Tudjuk hogy nincs 
semmink, a mivel dicsekedjünk és ha volna is, bizonyára 
a szószék lenne a legrosszabb hely , ahova dicsekedésünk 
tárgyát függeszthetnők, mivel épen oda visszük naponként 
csekélységünk és semmiségünk érzetét.

Aki megtérés helyett lelki gyöngeséget árul el és 
könnyen rávehető az idegen tanok elfogadására vagy 
könnyen belebotlik a rossz társaságokba és aljas bűnökbe, 
az ilyet soha nem buzditom a lelkészi pályára lépésre; 
menjen a hová akar. Ha igazán megtérnek, maradjanak 
az utolsó sorban. Az állhatatlanok sohasem fognak kitünni.

Épen igy eresztem tovább azokat a sima kezűeket, 
kiknek nincs kitartásuk a nehézségek legyőzésére. Nekünk 
katonák kellenek, nem divatbábok, komoly munkások és 
nem nyájaskodó naplopók.

Fordulnak meg nálam jó  emberek, kiket roppant 
tűz és buzgóság, de egyszersmind agyvelőbeli hiányosság 
jellem ez, a kik fecsegnek örökkön örökké a semmiről, 
akik törik, zúzzák a bibliát, de eredmény nélkül, akik 
nagyobb kinban vannak, mint a mons parturiens, de 
eredményül még csak egy ridikulus mus-t sem tudnak 
felmutatni. Vannak zeloták, akik nem képesek öt egy
más után következő gondolatot összefogva kifejezni, akik
nek képességök korlátolt, képzelő tehetségök pedig a leg- 
túlcsapongóbb; ezek kalapálnak, lármáznak, őrjöngnek, 
sirnak, dühöngnek, de a za j, mit vernek, nem egyéb 
dobpergésnél. S mivel úgy vagyok m eggyőződve, hogy 
ezek az atyafiak épen annyit használnak neveléssel mint 
a nélkül, rendesen elutasitom őket kérelmükkel.

Az embereknek egy másik nagy osztálya törekszik a 
szószék után, de maga sem tudja miért. Se tanitani nem
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képesek, se tanulni nem akarnak és mégis szeretnének lel
készek lenni. Mint aki egyszer a Parnassuson aludt s aztán 
azt képzeli, hogy ő most már örökre poéta: úgy ezek is , 
ha egyszer rátolták egy beszédjöket a hallgatóságra, azután 
mindig predikálni akarnak. Ott hagyják a mesterséget, meg
utálják a pudlit; nehéznek találják a métert és kilogram
mot s ehelyett a szentély mérlegét próbálgatják egyensúlyba 
hozni. Nagyon örülünk, mikor ezeknek is szerencsés útat 
kivánhatunk.

A fizikailag gyönge szervezet szintén kérdésessé teszi 
a hivatást. Ú gy is lehet gondolni, hogy a szűk mell 
nem nyilvános beszédek tartására va ló ; én még e mellett 
meg vagyok győződve, hogy a mindenek felett bölcs Te
remtő nem szánta azt predikátornak, kinek melle össze
szorult, vállai közt semmi távolság nincs, mert különben 
adott volna neki bizonyos szélességű mellett, hogy abban 
tüdeje kifejthesse erejét. Ha az Úr valamely teremtményt 
futásra szán, megáldja gyors lábakkal, és ha egy másik 
teremtményt predikátornak szánt, ad annak alkalmas tü
dőt. Azon atyafi, ki predikálás közben levegő után kény
telen kapkodni, megkérdezhetné m agától, hogy vajjon nem 
találna-é magához illőbb foglalkozást. Aki alig képes 
arra, hogy egy tételt elmondjon fáradság nélkül, bajosan 
hivatott arra, hogy „kiáltson teljes torokkal s mint a trom
bita emelje fel szavát“ . (Ézs. L V II I  : 1.) Lehet ugyan ki
vétel i s , de ez nem nyom semmit a latban az általános 
szabály ellen. Atyafiak! hibás szájjal, tökéletlen kiejtés
sel nem szoktak elhivatni rendesen az evangyélium pre
dikátorai. (Vége köv.)

A romlottság kútfejei.
(Folytatás.)

1. Ha a természeti okosságra s a pásztori hivatal czéljára 
hallgatunk, könnyen átláthatjuk, hogy a mód, melylyel némelyek 
az irást magyarázni, vagy a predikácziókat késziteni szokták, 
épen nem egyez meg az ev. egyszerűségével, hosszú és czifra 
exordium, pattogó frázisok, magyarázata az olyan dolgoknak, 
miket mindenki ért, a textus legapróbb körülményeinek is elő-
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hordása, hasztalan ellenvetések, melyek a hallgatók elméjébe se 
ötlenének, az innen-onnan való idézések, különféle históriák, s 
több apróságok, miket az épitésnek minden kára nélkül el le
hetne hagyni!

2. Hiba, hogy a dolgot, melyet forgatnak, maguk sem értik, 
(talán néha,— talán gyakran!) vagy ha értik is, bizonyos sz. 
homályba burkolják, némelyek tudományos és iskolai terminu
sokat használnak; vagy czifra és szokatlan szóllás-formákkal 
élnek, melyeket a hallgatók különfélekép elmagyaráznak, *) mind
ezeket a hibákat pedig elkerülhetnék, ha a természetes egysze
rűségtől el nem távoznának.

3. Ugyaninnét ered az erőtetet t  ékesszól lás  is, — mely 
rendesen bombast-ra vezet, holott a valóságos e loquent ia  a 
természet követésében áll. Lásd s olvasd Origenest.

4. De némely predikátorok épen ellenkező hibába esnek, t. i. — 
nem készülvén — a culinaritásba. Mentik ugyan magukat azzal, 
hogy ők a köznéphez szóllnak, de erre legroppantósabb az egy
szeri német paraszt mondása, ki a kathedrában svábizálló papnak 
igy szólt: „so kennt’ ich á!“

Szabad legyen még nehány szót szóllanunk arról, hogy a 
lelkészek minémű oktatással tartoznak nyájaiknak ?

A közönséges  oktatások bármely hasznosak legyenek is, 
de csakugyan nem elégségesek; azért az eccla épitése megkivánja, 
hogy a lelkészek bizonyos alkalmakkor különösen és házan
ként is oktassák hallgatóikat, — mert vannak, kik templomba 
nem járhatnak, vannak ismét dolgok, melyek kathedrába nem 
vihetők, (péld. a tisztátalan élet s paráznaság minden nemei stb.) 
az ilyenekről ott kell szóllani a hol az életkörülmény arra alkal
mat ad.

II. Második része az egyh. szolgálatnak az eccla i gazga
tása. Volt idő, melyben a predikálást elhagyták, s a papoknak 
nem volt egyéb dolguk, mint az istentiszteleti czeremóniák 
elvégzése, igaz, hogy I. Kor. 12: 4, 5, 6, 28, 29, 30, — és Csel. 
4: 2—6, -- Róm. 12: 6, — I. Tim. 5: 17. szerint nem is minden 
egyh. szolgák hivattak a prédikálásra, de mivel az isteni tisz
telet főczélja az Isten igéjének hirdetése, s az emlitett helyek

*) Az ötvenes években a „ je le n le g " szó péld. sok papnak nagy kellemet
lenséget okozott. K. F.c
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az akkori idők rendtartásaira is tartoznak, azt elhagyni merő 
hiba volt; de ezentúl eleitől fogva való kötelességük volt az egyh. 
szolgáknak az ecclára való vigyázás és annak igazgatása.

Az ev. hirdetésére olyan ajándékok (talentum) kivántatnak, 
melyeket minden ember nem szerezhet meg; viszont az eocla igaz
gatására is különös ajándékok kivántatnak meg, s a kettő vajmi 
ritkán van egyesülve minden lelkipásztorban. Látunk némelyeket, 
kik itéletünk szerint gyarlók a prédikálásban, azonban az egy
ház igazgatásában kitűnő tapintatot tanúsitanak s egyházuk virág
zik is; látunk másokat, kik példányokul tartatnak az igehirde
tésben (mind szóval, mind irásban), azonban ecclájuk úgyszólván 
elzüllik, vagy legalább mindig zavarokkal bajlódik, miért ? azért, 
mert nincs meg a lelkipásztorban a másik tulajdonság, az eccla 
igazgatására való bö l cseség vagy e rkö l cs i  bátorság!

Hogy az eccla igazgatásában észlelhető hibák megorvosol- 
tathassanak, legelső kellék volna, hogy minden ecclában elégséges 
számú egyh. szolgák alkalmaztassanak!

1. Itt ismét emlékezetbe kell hoznunk az egyh. f e n y i ték 
hiányát. Igaz, hogy e hiánynak oka nem egyedül a lelkészekben 
keresendő, mert tőlük minden hatalom elvétetett, a világi biróság 
előtti hosszú bizonyitási eljárás pedig, testét-lelkét kifárasztja a 
legbuzgóbb papnak is, s igen gyakran a bűnös felmentésével vég
ződik, melyre számos példákat hozhatnánk fel; de valljuk meg 
más oldalról azt is, hogy a prédikátorokban sincs meg ma már 
az az erkölcsi bátorság, hogy péld. a nyilvános paráznákat az 
Úrasztalától el mernék tiltani stb.

2. A magános fenyitéket — mely áll a hivek magánéleté
ben előfordulni szokott magaviseletre való vigyázásban, a ház
népek meglátogatásában , az intések, oktatások, békéltetésekben — 
sem gyakorolják, nem mennek az eltévedt juh felkeresésére, 
holott nem kellene megengedniök, hogy a bűnös az intés nem 
léte miatt elvesszen. Ezék. 33, 34. r.

3. A betegek meglátogatása a papi hivatal egyik kiváló 
kötelessége, ettől irtóznak, mindenütt előtérbe lép az én, talán 
még az úri szent vacsorát is csak kénytelenségből viszik hozzájuk!

II. De szólljunk már azon kel l ékekről  is, melyek a lel
készekben az eccla igazgatására vonatkozólag valóban megki
vántaknak.

Ezek kétfélék: s az elmére,  (melyek a tanitásra és igaz
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gatásra szükséges tudományt)  és a sz i vre,  (melyek viszont 
a kegyesség és fedhetlen életre vonatkozó tulajdonságokat 
illetik) — tartoznak.

(I). Senki kétségbe nem vonhatja, hogy azoknak, kik az 
egyh. szolgálatot gyakorolják, szükséges a tudomány.  A szent- 
irás nyelve, historia, theológia, ethika. De még ezek sem elég
ségesek, mert az i gazgatásra  épen kiváltképen való ismeretek 
kivántainak; buzgóság, állhatatosság, bölcseség, önmérséklet, sze
retet, mint Pál is tanítja, hogy senki e hivatalra fel ne vétessék, 
hanemha ő benne mindezek feltaláltatnak. Sőt azt is tapasztal
hatjuk, hogy minden theologiai tudomány hijábavaló, ha az el
számlált tulajdonságok vagy ajándékok (talentum) hiányoznak! 
Erről legyen elég ennyi.

(II). Nem kevésbé szükséges a kegyesség,  melynek három 
fokait emlitjük:

1. Ne legyenek rossz példaadók,  I. Tim. 3, — Tit. 1. 
Akárki is átláthatja mit kellene mondanunk itt, ha a prédikátorok 
életét e Pál apostoli mértékkel mérnénk, legyen elég azért kinek- 
kinek ez emlitett helyek ajánlása s emlitése.

2. De Pál még többet is kiván, legyenek mindennemű j ósá 
gos c se le k ed e te kk e l  ékeskedők , olv. I. Tim. 3, — Tit. 1,2. r.

3. De még ez sem elég, szükséges a szívnek t i sz tasága  
és a jó l e lki i sméret ,  legyen a lelkipásztor Isten előtt is olyan , 
mint a minőnek az emberek előtt szeret lenni, — kerüljék külö
nösen a képmutatást, a nagyképűsködést, alattomoskodást. Hiba 
nélkül nincs senki, e hibák okait s orvoslását is elmondom:

(1). Nem kell idegen dolognak tartani, ha a papok köteles
ségeik minden részét nem töltik be; mielőtt ezért kárhoztatnánk 
őket, vizsgáljuk csak meg, mit nem kiván tőlünk a világ, s a 
mellett mennyire szereti őket lealacsonyitani, s minden erkölcsi 
baj okát az ő nyakukba vetni, — vizsgáljuk meg a s z e g é n y 
séget ,  melyben élniök kelletik. Ha tehát a papok hibáit meg
akarjuk orvosolni, orvosoljuk meg elébb a h e l y z e t e t ,  melyben 
élnek, s melyek az ecclának s közönségesen a ker. vallásnak 
külső  á l lapotában találtatnak.

(2). Sokan azért nem járnak el, mert azt sem tudják mire 
kötelezi őket az ő hivatalok, ezt pedig azért nem tudják, mert 
arra őket  senki  se t a n i totta.  Még mindig az a kipusztitani 
való rossz szokás uralkodik az ecclában, hogy a lelkipásztori

c*
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hivatalra készülő ifjakat a gyakorlati életben soha nem forgott 
i f jú  emberek tanitják a lelkipásztori hivatalban előfordulni 
szokott kötelességekre; holott azokra, melyek a gyakorlati életben 
leginkább megkivántatnak, már a gyakorlati életben huzamosb 
ideig forgolódott tapaszta l t  f ér f iak  által kellene tanittatniok, 
ebből következőleg okvetlen megkivántatnék, hogy a practika 
theologia tanára legalább 10 évet töltött volna légyen a gyakor
lati lelkipásztorkodásban.

Azonban ez még a hibának csak e gy i k  fele,  ismét az 
a kipusztitani való (más czimmel nem nevezhetem) rossz szokás 
uralkodik az ecclában, hogy ha e téren egyes nagy elmék maguk
nak fényes érdemeket szereznek, s az ifjúságot — mondhatni — 
regenerálják , s annak a collegiumnak életében mintegy korszakot 
alkotnak, a helyett, hogy engednék őket tovább működni, elve
szik őket az ifjaktól, leléptetik a tanári kathedráról s valamely 
jövedelmes ecclába beültetik!*) (Folyt. köv.)

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK TÁRA.
Szerkeszti: Kund Samu.

A prot. egyházat érintő újabb törvények.
(1883. XXX. t.-cz. -.1887.)

Az 1885. törvények közűl is csak egyet kell itt felemlite
nem, t. i. a főrendiház szervezetének módositásáról szóló YTI, 
t.-czikket.

4. §. B. Ugyan csak méltóságuk, illetőleg hivataluknál 
fogva, egyházi tisztök tartama alatt, tagjai a főrendiháznak:

c) az evangelikus-református és az ágostai hitvallású evan
gelikus egyháznak hivatalban legidősebb három-három püspöke; 
továbbá az evangelikus-református egyháznak hivatalban legidő
sebb három főgondnoka, a kiknek meghatározásánál az erdélyi 
egyházkerületet illetőleg, annak csakis hivatalban legidősebb 
főgondnoka veendő figyelembe; az ágostai hitvallású evangelikus 
egyháznak egyetemes főfelügyelője és hivatalban legidősb két

*) Erre valóban eclatans példákkal szolgálhatunk a mi magyar egyh. éle
tünkből is, (az u. n. erdélyi részt kivéve) melyre nézve csak egy Szilágyi Sámuelt, 
Tóth Ferenczet, Budai Esaiást, vagy Révész Báliutot kell emlitenünk! K. F.
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kerületi felügyelője; végre az unitárius egyháznak hivatalban 
legidősb egyik elnöke, azaz püspöke vagy főgondnoka.

7. §. Ha . . . bármelyik a 4. §-ban emlitett hitfelekezet keb
lében újabb püspökségek, illetőleg egyházkerületek szereztetné
nek, az igy keletkezett méltóságok vagy hivatalok is csak az 
esetben adhatnak a főrendiházi tagságra jogot, ha azt a törvény- 
hozás világosan elrendeli.

10. §. A) A ki az általa viselt méltóság vagy hivatal alap
ján a főrendiháznak tagja, ezen tagságot elveszti, ha akár 
önkéntes lemondás, akár törvényszerű fegyelmi vagy birói eljárás 
alapján megszűnik az illető méltóságot vagy hivatalt viselni.

12. §. A 4. §. B) osztálya c) pontjában emlitett hitfeleke
zeti, egyházi vagy világi főtisztviselők helyét, ha képviselővé 
választatnak és a választást elfogadják, — a mit igazoltatásuk 
után annak megemlitésével, hogy a választást elfogadták, a főren
diház elnökének bejelenteni tartoznak —, a főrendiházban még 
nem levő legidősb hivatal társuk tölti be és e helyet, mig él és 
hivatalát viseli, meg is tartja, habár az, a kinek helyére jö tt, 
megszünt is képviselő lenni.

17. §. A főrendiház tagjai, midőn első izben lesznek jogo
sultak a főrendiháztag jogait gyakorolni, királyi levél által hivat
nak meg. . .

18. §. A ki egyszer királyi levél által meghivatott s a 
főrendiház által igazoltatott, újabb meghivó nélkül jelenik meg 
mindaddig, mig oly körülmény nem merül fel, melynek alapján 
jogát ezen törvény értelmében (10., 12. §.) állandóan vagy ideig
lenesen elveszti.

IV.

Az 1886-dik évi törvények közűl  a XX., a XXL,  és XXII. 
t.-czikkeknek, t. i. a népfölkelésről, a törvényhatóságokról és a 
községekről alkotott törvényeknek alábbi §§-ai illenek ismerteté
sem keretébe.

a) 1886. XX. t . -czikk a „ nép fö lke lésrő l “.

2. §. A népfölkelés kötelezettsége alá esik minden honpolgár, 
ki akár az általános, akár csak a népfölkelési szolgálathoz szük
séges védképességgel bir, és sem a hadsereg (hadi tengerészet 
vagy póttartalék), sem a honvédség állományához nem tartozik,
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azon év elejétől fogva, a melyben 19-ik életévét betölti, azon 
év végéig, a melyben 42-ik életévét meghaladta. Azon honpolgá
rokra nézve pedig, kik a hadsereghez, (hadi tengerészethez) az 
1868. XL. t.-cz. 20. §-a alapján 19-ik évök betöltése előtt önkén
tesen léptek be, a népfölkelés kötelezettsége kiterjed az 1868. 
évi X L ., illetve az 1882. évi XXXIX. t.-czikkben körülirt 12 évi 
védkötelezettség lerovása után közvetlen következő még 10 évi 
időtartamra. Miben álljon és mi módon állapittassék meg a nép- 
fölkelési szolgálatnak megfelelő védképesség: a honvédelmi minisz
ter szabályreodeletileg állapitja meg. A népfölkelés kötelezettsé
gében áll továbbá védképességéhez mérten a 60-ik életévének 
betöltéséig a hadsereg (hadi tengerészet) és honvédség nyugállo
mányához vagy szolgálaton kivüli viszonyához tartozó minden 
egyén, a mennyiben a fegyveres erő egyéb részénél nem alkal- 
maztatik. Önként jelentkezők, kik a hadsereg, honvédség és nép
fölkelés kötelékéhen nem állanak. továbbá elöljáróságuk engedélye 
mellett azok, a kik valamely közszolgálatban vannak, alkalmaz
hatóságukhoz képest a népfölkelésbe felvehetők.

10. §. A népfölkelésre kötelezettek nyilvántartása a honvéd
parancsnokságok által eszközöltetik. Nyilvántartást a közigaz
gatási hatóságok is kötelesek vezetni, melyeknek e részben az 
anyakönyvvezetők az 1868. XL. t.-cz. 43. §-sa értelmében *) segéd
kezet nyujtani tartoznak.

b) Az 1886. XXL t.-cz. a „törvényhatóságokról*.
26. §. A legtöbb adót fizetők sorrendjének megállapításá

nál . . .  a felekezeti. . . tanintézetek tanárainak. . .  a lelkészek
nek összes egyenes államadója kétszeresen számittatik.

Oly egyének között, kik közűl az egyik egyszeresen, a 
másik pedig kétszeresen számitott államadó folytán juthatna a 
bizottságba, az utóbbi bir elsőbbséggel.

27. §. Azok, a kik a 26. §. kedvezményét igénybe venni kí
vánják, az ülések tartama alatt az igazoló választmány előtt 
szóval vagy irásban minden évben jelentkezni s jogosultságukat

*) 1868. XL. t.-cz. 43. §. . . . az anyakönyv-vezetők az újonczállitási lajstro
mokhoz tőlök kivántató segédokmányok valódiságáért felelősek; és tartoznak a po
litikai hatóságoknak az újonczállitás végrehajtására vonatkozó mindennemű hiva
talos eljárásaikban segédkezet nyujtani.
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igazolni kötelesek. A ki nem jelentkezett vagy jogosultságát 
igazolni nem tudja, az adó kétszeres beszámitásának kedvezmé
nyétől azon egy alkalomra elesik.

c) 1886. XXII. t.-cz. a „községekrő l ".
5. §. Minden honpolgárnak valamely község kötelékébe kell 

tartoznia, s csak egy község kötelékébe tartozhatik.
6. §. Törvényes vagy törvényesitett gyermekek atyjuk il

letőségét követik.
Törvénytelen ágyból származott gyermekek azon község 

kötelékébe tartoznak, melybe születésük idején anyjuk tartozott. 
Az örökbe fogadott kiskorú gyermekek az örökbe fogadónak ille
tőségét követik.

7. §. A nő férje illetőségét követi és azt mint özvegy is meg
tartja mindaddig, mig önjogúlag más községi illetőséget nem szerez.

A nő, ha férjétől biróilag el választatott, vagy ha a házas
sági kapocs biróilag felbontottnak mondatott ki, azon község kö
telékébe lép vissza, melyhez férjhezmeneteléig tartozott.

Azon eredetileg külföldi nők, kik házasság útján magyar 
állampolgárságot nyertek, a fentjelölt esetekben férjhezmenetel 
által szerzett illetőségüket tartják meg.

Azon nő, ki külföldivel kötött házasságának megsemmisí
tése folytán magyar állampolgárságát az 1879. évi L. t.-cz. 37. §. 
értelmében*) visszanyerte, azon község kötelékébe lép vissza, 
melyhez férjhezmenetele előtt tartozott.

8. §. A községi illetőség település által vagy a nélkül is a 
községi kötelékbe való határozott felvétel által megszerezhető.

10. §. A ki azon községből, melynek kötelékében volt, más 
községbe költözik át, ez által a régi községi kötelékből még nem 
lép ki; ha azonban az új községben 4 évig folytonosan lakik, 
ennek községi terheihez járul,, ezen község kötelékébe tartozónak 
tekintetik, ha csak ezen község ellene azon okból nem tett kifo
gásokat, a) hogy bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség 
miatt van jogerős határozattal vád alá helyezve, vagy bűntett 
avagy ugyan ilyen vétség miatt hozott itélet hatálya alatt áll;

*) 1879. L. t.-cz. 37. §. Visszanyeri magyar állampolgárságát azon nő, a ki 
külföldihez ment férjhez, az által, ha házassága az illetékes biróság által érvény
telennek nyilvánittatik.
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b) hogy a község terhelése nélkül magát fentartani nem képes;
c) hogy legutóbbi állandó tartózkodása helyétől kielégítő erkölcsi 
bizonyitványt fel nem mutathat. (9. §.)

15. §. A külföldi a községi kötelékbe való felvételt csak 
honositás hozzájárultának feltétele mellett szerezheti meg, és a 
község a feltételt neki, ha már öt évig az országban lakott, kilá
tásba helyezheti, illetve a honositás esetére megadhatja.

16. §. Minden területnek, vagy mint a községi határ kiegé
szitő részének, vagy mint a községhez közigazgatásilag csatolt 
pusztának (havas) valamely községhez kell tartoznia.

32. §. Jogi személy, ha a községben legtöbb egyenes állam
adót fizetők közé tartozik, virilis jogait meghatalmazottja által 
gyakorolja.

33. §. A választás alá nem eső képviselők (virilisek) név
jegyzékének s sorrendjének évenkinti megállapitásánál a felekezeti 
tanintézetek tanárai, a néptanitók, a lelkészeknek egyenes állam
adója kétszeresen számittatik, Oly egyének között, kik közűl az 
egyik egyszeresen, a másik pedig kétszeresen számitott ‘állam
adó folytán juthatna a képviselőtestületbe, az utóbbi bir el
sőbbséggel.

36. §. Községi választó b) minden testület, intézet . . .  s 
általában minden jogi személy, ha a községben fekvő vagyonnal 
bir és attól adót fizet.

38. §. A községben fekvő vagyonnal biró testületeket, inté
zeteket . . .  s általában minden jogi személyt a meghatalmazott 
képviseli a (közs. képviselők) választásánál.

Egy személy csak egy meghatalmazást nyerhet. A megha
talmazás legalább egy órával a választás előtt a választási el
nöknek bemutatandó s az igy be nem jelentett meghatalmazás 
alapján szavazni nem lehet. Ha valaki egy és ugyanazon válasz
tásra több meghatalmazást állitott ki, annak valamennyi megha
talmazása érvénytelen.

75. §. Nem választható községi elöljáróvá... b) a lelkész, 
a tanitó . . .

138. §. A néptanitók hivatalaik után járó fizetésöktől, ille
tőleg nyugdijuktól községi adót nem fizetnek; hasonlólag nem 
fizetnek a lelkészek sem azon javadalmaiktól, melyeket kizárólag 
az illető egyházi községben viselt lelkészi hivataluk után élveznek.

164. §. Ezen törvényczikkben az illetőségről szóló 5—17.
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§-oknak.. . hatálya a fővárosra és a törvényhatósági joggal fel
ruházott többi városokra kiterjesztetik oly megjegyzéssel, hogy 
az illetőségi kérdések iránt és a fővárosban a községi kötelékbe 
való felvétel iránti kérelmek felett is a tanács határoz.

A községi háztartást szabályozó. .  . . 138. §. a törvényható
sági joggal felruházott városokra nézve is — a fővárost ide nem 
értve — irányadó.

K ü l ö n f é l é k .
Kérdések.

291. Falusi lelkész voltam, a hol mindig tömve volt templo
munk buzgó, ájtatos közönséggel. Városi — elhanyagolt— gyüle
kezet lelkésze lettem, a hol még Vasárnap is kong a templom az 
ürességtől. Köznapokon is minden reggel beharangoztatunk, de 
még eddig — egy hónap óta — a papon, tanitón és harangozón 
kivül nem jött akkor a templomba senkisem. S mint mondják, 
évek óta nem vett a köznapi istentiszteleten részt soha egyetlen 
lélek sem. Ezt tudva és hallva, azon inditványt terjesztém leg
közelebbi egyházi közgyűlésünk elé: hogy a köznapi isteni tisz
teletek megtartását — tekintve a nyári szorgos munkaidőt — 
reducáljuk hetenként két napra; kijelentvén, hogy ha e két napon 
kivül is bárki akarna jönni a templomba, beharangoztatunk s el
végezzük a rendes istentiszteletet.

Ámde ez ellen a hivek élénken tiltakoztak, s kijelenték: 
hogy náluk a köznapi istentisztelet megtartása ősi szokás, és 
„ha ők arra nem is mehetnek, s ha azon nem jelenne meg egy 
lélek sem, a pap és tanitó végezzék el azt rendesen, énekeljenek 
s imádkozzanak a 2—3 iskolás-gyermekkel a templomban ő éret- 
tök — a hivekért, — mert ez az ő kötelességök !?“

S én most már úgy szoktam eljárni, hogy rendesen beme
gyünk a templomba, s egy-két vers eléneklése után, kijövünk 
onnét imádkozás nélkül.

Az az alázatos kérdésem: helyesen járok-e el? Kötelezhető-e 
a lelkész rendes istentisztelet tartására, ha azon a fungálókon 
kIvül egyetlen lélek sem jelenik meg ?  E gy evang. lelkész.

292. A mértéktelen pálinkaivás napról-napra terjed a mi 
jó magyar népünknél is. Ámde több oly esetet tudok, midőn a 
részeges ember két általa választott tanú kiséretében megjelent
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illető lelkésze előtt s ott ünnepélyesen fogadást tett, hogy többé 
soha pálinkát nem iszik s ezt a fogadását hiven meg is tartotta.

Pár hó előtt nekem is volt ily esetem. Egy nagynevű csa
ládnak elzülött s róm. katholikusból evang. vallásunkra áttért 
tagja jelent meg előttem két tanú kiséretében, kijelentvén, hogy 
soha többé pálinkát nem iszik.

Én figyelmeztetém az illetőt az Isten mindenhatóságára, 
mindenütt jelen valóságára s a fogadalom szentségére, kijelentvén, 
hogy az a becsületes embert épen úgy kötelezi, mint az eskü; s 
kezet fogván vele, azt kivántam, hogy a Mindenható segitse meg 
őt, hogy nemes elhatározásában mindhalálig hiven megmaradjon! 
S azóta az illető nem iszik pálinkát. Ámde úgy vettem észre, 
hogy a fogadás megtételénél úgy ő, mint a más vallású tanúk 
valami ünnepélyesebb czeremonialis egyházi actust vártak tőlem; 
a mi evang. cura pastoralisunk pedig ilyet nem ismer, ily különös 
esetekre végre nem intézkedik, az a kérdés, helyesen jártam-e el?

E gy evang. lelkész.

MEGJELENT! ! !

T A R K A  V I L Á G .
Elbeszélések, képek, rajzok, apróságok az életből.

IRTA
KÁLMÁN DEZSŐ.

Szerző tulajdona. Nyomatott Tóth Lászlónál Kecskeméten. 
Ára 1 frt. Megrendelhető a szerzőnél Kölesden. — Tartalma: 1. 
Egy elpusztult vár meséje. 2. Kortesvilág. 3. A borvirág. 4. A 
harangozó. 5. Nem lehet. 6. A kakukfalvi népiskola. 7. A titulus.

Debreczeni Protestáns Lap: „T arka világ".  Elbeszélések, képek, rajzok, 
apróságok az életből. Irta Kálmán Dezső. Ára 1 frt. Kölesd, 1887. Köszönettel 
vettük e szép kiállitású, jó papirra tisztán nyomott, 153 lapra terjedő könyvet, 
melyet Kálmán Dezső, kölesdi ev. ref. lelkész, a „Protestáns Pap“ egyházi közlöny 
egyik szerkesztője küldött be hozzánk. Nem érezzük ugyan magunkat teljesen 
illetékesnek szépirodalmi művek birálgatására, de annyit mindenesetre szabad mon
danunk, hogy a szerző könnyen folyó, szép nyelvezettel ir; látszik, hogy ismeri 
az életet s meg tudja ragadni abban az olyan mozzanatokat, melyek jól előadva, 
érdekelnek, lebilincselnek bennünket. Mi teljes gyönyörűséggel olvastuk el, főként 
az első, hosszabb elbeszélést s igaznak találtuk a világi sajtó itéletét, mely méltány- 
lólag emlékezik meg K. D. műveiről. Jeles nevű lelkésztársunk e kötetét ajánljuk 
mindazoknak figyelmébe, kik velünk együtt szeretik olykor élvezni a könnyebb 
fajta szépirodalom termékeit is.


