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Temetési énekek.
I .

I f jú  b a rá t fe le tt .
LXXXIV. Zsolt.

Vérzik a sziv és nem feled,
Mert az öröm eltűnt veled,
Csendesen pihenő jó barát!
Virasztunk szived álminál 
Kihajtjuk, mert csordultig áll 
Az üröm keserű poharát,
Pedig mit ér a köny, panasz,
Ha nem derül rád több tavasz?!

De bánatunk enyhitse ez,
Hogy az a kéz, mely megsebez 
Be is kötözgeti sebünket,
Sőt ha újabb kinok terhe 
Nyomulna ránk, az se ver le,
Nem töri meg erős hitünket.
Csak te maradj mindég velünk,
Édes atyánk, jó Istenünk!

II.
K iv á ló  f é r f i  fe le t t .

LXVI. Zsolt.
Egy nemzet áll ma szent fohászszal 
Előtted népek Istene!

a
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Ha fölzendül ajkán a gyászdal 
Könytől ázott borus szeme.
Óh , mert ki fény volt rémes éjjel,
Ki értünk élt, munkált, hatott:
Végsőt lobbanva láng leikével 
Ő is pihenni tért — halott!

Ugyan miért nem él sokáig,
Ki áldott szive szent tüzét,
Mint a nap égető sugárit 
Egy fél-világra szórta szét.
Miért nem áll mint egy tűz oszlop,
Túl az időn, enyészeten —
Kinek hőfényitől eloszlott 
A csüggedés a sziveken!

De szűnj panasz, némulj el bánat,
Hisz itt csupán a test pihen.
Az égi szellem, az szétárad,
S örökkön él műveiben.
Sőt átölel mint fényes égbolt 
S nekünk e hit nyujtson vigaszt:
Hogy szelleme, mely a miénk volt, —
Szegény hazánk felett viraszt!

Szuhay Benedek.

„Törvények és rendeletek tára".
Mikor Kund S ., a középvasi evang. egyházmegye érdemes 

esperese, a „Prot. Pap" szerkesztőihez intézett nyiltlevelében 
késznek nyilatkozott a prot. egyházakra vonatkozó törvények és 
rendeletek összegyüjtésére, közléséreés ismertetésére: a szerkesz
tők a legnagyobb készséggel ajánlották föl lapjukat az önkéntes 
vállalkozónak a ,,törvények és rendeletek tárá“-nak közzétételére, 
kifejezvén egyszersmind neki saját maguk, paptársaik és olvasó- 
közönségük nevében szives köszönetüket végzendő munkájáért.

Kund S. valóban érdemes, köszönetünkre és hálánkra méltó 
munkát végez, mikor az egyházainkra, reánk papokra és tani
tókra vonatkozó törvényeket, rendeleteket gyüjti és közzéteszi!
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Hogy a prot. egyházainkra vonatkozó törvényeket s az őket 
értelmező, sokszor kiegészitő és bővitő kormányrendeleteket 
nekünk, papoknak, ismernünk kell, ha más nem, saját érdekünk 
is megkivánná, mivel azok ismerése nélkül 3ok olyan cselekvést 
hajtanánk végre, a minek árát jó drágán kellene megfizetnünk. 
A magunk érdeke mellett azonban ott vannak hiveinkéi is, a 
melyek fölött bizonyos tekintetben ugyancsak nekünk kell őrköd
nünk s ha az egyházi funkcziókat szabályozó törvényeket és ren
deleteket nem ismerjük, nekik is sok kellemetlenséget, gyakran 
igen nagy károkat is okozhatunk!

De hogyan, miből ismerkedjünk meg ezekkel a törvények
kel és rendeletekkel, melyek immáron annyira megsokasodtak, 
hogy egy élczes úri ember mondása szerint, azt sem tudhatjuk, 
hogyan nézzünk, hogy paragrafusba vagy min. rendeletbe ütköző 
dolgot ne kövessünk el?! A  miniszteri rendeleteket a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter fölsőbb egyházi hatóságaink útján kö
rözteti ugyan, arra azonban senki sem nyujt  alkalmat, hogy a 
nekik alapul szolgáló törvényekkel is megismerkedhessünk. Ked
vünkért a bennünket érdeklő törvényeket ki nem adják; az ösz- 
szes törvényeket pedig a miknek kapcsában az egyházainkra 
vonatkozók is megjelennek, ha még olyan jó lenne is , már nagy 
számuk miatt sem szerezhetjük meg mindnyájan. S hogy az egy
házainkra vonatkozókat mégis megszerezhessük, és igy aztán 
velök megismerkedhessünk, nem tehetünk mást, magunknak kell 
őket összegyüjtenünk és kiadnunk! Igy tettünk a multban; igy 
kell tennünk ezentúl is!

A régebbi, bennünket érdeklő törvényeket, egyes terjedel
mesebb egyházjogtani munkák és törvénygyüjtemények, milyen 
pl. a Beöthy Zs.-féle is, magukban foglalják ugyan; azonban az 
újabbaknak, főképen a legújabb időben kelteknek összegyüjtésére 
és kiadására, legalább tudtommal, senki sem vállalkozott.

A Beöthy-féle gyüjtemény, mely az 1876-ig terjedő időköz
ben hozott s reánk vonatkozó törvényeket tartalmazza, a kor
mányhatósági rendeleteket nem foglalja magában; pedig azoknak 
tudása vagy nem tudása épen olyan fontos dolog akár magoké 
a törvényeké. Olyan gyüjteménynek szükséges voltát, a mely 
ne csak a törvényeket, hanem egyszersmind a min. rendeleteket 
is magában foglalja, érezte a dunamelléki ref. egyházkerület is;  
azért 1882-ben tartott közgyűlése alkalmával jegyzőkönyvi hatá
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rozatban kimondotta ilyen egy gyüjteménynek kiadását, a kerü
let pénztárának terhére esvén a nyomatás költségei.

Ez a nyüjtemény magában foglalja az 1867-től, vagyis az 
alkotmány helyreállitásától fogva, az 1883. május haváig hozott 
és kiadott törvényeket és min. rendeleteket. A gyüjtemény, a 
jelzett időközből, úgy látszik, magában foglalja mindazokat a 
törvényeket és min. rendeleteket, melyek bennünket érdekelnek.

Nem tudom, az oka mi lehet, hihető a kerület takarékos
kodni akart, hogy egyes min. rendeleteknek csak tartalma, nem 
pedig egész szövege van a gyüjteményben közölve. Ez a körül
mény úgy ennek, valamint minden ilynemű gyüjteménynek nagy 
hibája, ha t. i. benne előfordul. Nekünk ugyanis sokszor a ren
deletnek teljes, szószerinti szövegére, nem pedig kivonatos tar
talmára kell hivatkoznunk, hogy eljárásunknak helyes voltát 
kimutathassuk, általában legyen a mire, mint alapra, támasz
kodhassunk.

Ezt a körülményt azért hozzuk föl, hogy szeretnők, ha 
Kund S. gyüjteményében ez a hiány, hibának is mondhatnók, 
elő nem fordulna: más szóval szeretnők, ha az összegyüjtendő 
min. rendeleteket ő is, a „Prot. Pap“ is teljes szövegök szerint, 
szóról-szóra közölnék!

Midőn erre a körülményre a nagyt. esperes úr figyelmét 
fölhivjuk, lehetséges, hogy fölösleges munkát cselekszünk, mivel 
önmagától is hasonlóan cselekednék; de légyen e dolog bármi
ként: figyelmeztetésünket talán nem veendi zokon tőlünk!

A  „Prot. Pap“-ról pedig, a mely olyan készséggel és öröm
mel ajálkozott a „törvények és rendeletek tárá“-nak közlésére, 
jó lélekkel hisszük, hogy szivesen megnyitja lapjait a szószerinti 
teljes szövegnek!

Nem tudjuk ugyan, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi- 
miszter hogyan közli a püspöki hivatalokkal, s ezek az esperesek
kel ama rendeleteket: szóról-szóra, azaz teljes szövegük szerint-e? 
Annyi azonban tény, hogy hozzánk, egyes gyülekezetek papjai
hoz, igen sokszor csak kivonatolt tartalommal jutnak el!

Hogy a miniszteri rendeleteket teljes szövegük szerint kel
lene mivelünk is közölni, az nem magán vélemény; e tekintet
ben már folyó évi egyházmegyei közgyűlésünk is kérdést, illetve 
kérést intézett esperes urunkhoz a jövőt illetőleg.

Arra nézve, hogy a min. leiratok, illetve rendeletek teljes
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szövegének ismerése milyen fontos, csak egy példát hozok föl. 
A „Prot. Pap" 1886-ik évfolyamának február havi számában 
Korpádi az 1877-ik évi XX. t.-cz. 113. §-nak 5-ik pontját szeretné 
világosan értelmeztetni. Az áprilisi számban Guggenberger meg
adja a kérdésre válaszát. A  válaszszal azonban a szerkesztők, 
kerületi jegyzőkönyvekből idézett, de úgylátszik csak kivonatos 
tartalmú min, rendeletekre támaszkodva, ellentétes álláspontot 
foglalnak el. Erre Guggenberger fogja magát, a kérdéses pontra 
vonatkozó belügymin. leiratnak utána jár a kerületi levéltárnál, 
s a vitás kérdés csak annak szószerinti közlésével lészen eldönthető!

Ha az illető belügymin. magyarázó leirat kéznél lett volna, 
az utána tudakolás, a kerületi levéltárban való keresés, mind 
elmaradhatnak vala! Hát hiszen jól van! Mikor idővel rendelke
zünk a homályos dolgokra vonatkozó kérdések megtételére, s 
ráérünk az adott válaszokat bevárni: nincsen semmi baj! Hanem 
mikor hamarjában kellene valamit tudnunk, mit csinálunk akkor ? 
Ha kéznél van a törvényt értelmező rendelet, utána nézünk; ha 
nincs és jóhiszeműleg elvégezzük a funkcziót, utólagosan már 
nem használ a tudakolódzás!

Kund S.-nak, talán állásánál fogva is, jobban módjában áll 
az ilyen kormányhatósági iratoknak szószerinti gyüjtése és köz
lése, mint sok másnak; azért sziveskedjék őket teljes szövegük 
szerint közzétenni! Idővel aztán, ha szükséges lészen, bárki is 
könnyen összeállithatja és közrebocsáthatja az egyházainkat ér
deklő törvényeknek és rendeleteknek nagyobb gyüjteményét is.

Tolnai József.

A puszta föld.
— Őszi. —

A la p  ige:  Ezékiel 6: 14. „ Kinyujtom az én kezemet és teszem a 
földet pusztává és kietlenné“.

Ha most a természet hervadozó kebelén végig tekin
tünk; ha végig hordozzuk szemeinket a puszta f ö l d ö n  
és kietlenné lett mezőkön; ha megcsapdossa arczunkat 
a hives őszi szél, mely a fák megsárgult lombjait immár 
lerázta a deres fűre; ha megharsan füleinkben a fergeteg 
zúgása, mely minden szépséget, ékességet elsepert elő
jünk . . . .  s a változatos szinpompában nyiló virágok
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elhalványult szirmait, a fehér és piros rózsa leveleit letépve, 
ziláltan széjjelszórta s behintette velök a kert porondját, — 
ha mindezeket látjuk, halljuk és érezzük: kifejezhetlen, 
bánatos hangulat vesz erőt rajtunk, melyet alig bírunk 
elhordozni. És ez a bánatos hangulat ott ül lelkűnkön, 
ott lebeg szivünk felett!

Együtt búsongunk a természettel, K. H .! Annak 
hervadozó, élettelen orczája, a fájdalomnak olyan érzé
sét költi fel kebelünkben, mint midőn hulló könyeinken 
keresztül, valamely elhunyt kedvesünknek kiszenvedett, 
a halál által eltorzult vonásait szemléljük a hideg teritőn.

Érzitek-e ezt a bánatos hangulatot? Erzitek-e azt a 
nyommasztó érzést, mely mint az őszi köd a völgyek 
ölén és a hegyek ormain, —  ott lebeg, ott ül szivetek 
világa felett ?!

Lehetetlen, K. H .! hogy az érző szivben — látva 
a természet pusztulását, alább-alább szállását — ilyen 
elborult érzés ne keletkezzék; lehetelten, hogy az érző 
szív  , mely a természet szebb napjaiban annyi örömet és 
élvezetet talált: egészen hidegen, részvétlenül nézze annak 
hervadását! Én legalább valahányszor az enyészet kiter
jeszti szárnyát a természet felett; valahányszor szárnyának 
lebbenését pusztulás, virágok hervadása, lombok porba 
omlása követi: mindannyiszor mély bánatba merülök, s 
úgy érzem, mintha az enyészet hideg keze belenyulna 
szivembe, s ott is olyan romboló munkát vinne véghez, 
mint a természet kebelén! Mivel pedig sziveink igen egy
formán alkotvák, azt hiszem, közös ohajtástoknak teszek 
eleget, ha e késő őszi vasárnapon, midőn az U r k i n y uj 
totta  kezét  s a f ö l d e t  p u s z t á v á  és k i e t l e n n é  
t et t e ,  magát a p usz t a  f ö l d et  teszem elmélkedésem 
tárgyává, s mindnyájunk épületére és vigasztalására azt 
fejtegetem, miszerint

a p usz t a  f ö l d :
I-ször. O r ö m e i n k ,  r e m é n y e i n k  p u s z t u l á s á t  

p é ld áz za .
II-szor. P e d i g  biztat ,  h o g y  a h er v a d á s  és p u s z 

t u lás  n y o m a i n  m é g  é l e t  fakad.
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Hallgassátok beszédemet templomi figyelemmel 
buzgósággal.

I .

és

A p usz t a  fö ld  először is leverő, elszomoritó gon
dolatokat és igazságokat hirdet nekünk, a mennyiben 
ö r ö m e i n k  és r e m é n y e i n k  p usz t ul ásá t  példázza.

Úgy van, K. H .! Miként a természet szépsége és 
ékessége alá van vetve a pusztulásnak, az elhervadásnak , 
épen úgy széttöri, összetépi örömeink mosolygó virágait 
s biztató reménységeinket az enyészetnek, a mulandóság
nak hideg és romboló keze. Sőt nemcsak örömeink, biz
tató reményeink semmisülnek meg, hanem alkotásaink, 
nagy fáradsággal összegyüjtött vagyonunk felett is gyak
ran rombolva zúg el az élet és idő szélvésze. A hir, a 
a dicsőség koszorúja sem marad örökké ép, azt is meg
tépi olykor-olykor a feltámadó zivatar. A lángész művei 
felett is itéletet tart az idő, a tudomány vivmánya sincs 
kivéve a változás alól . . . még a népek, nemzetek száza
dokon végzett nagyküzdelmű munkálatai is, épen úgy alá 
vannak vetve az enyészet mindent semmivé tevő erejének, 
mint az a kicsi virág, melyet a hideg szél letör s tova 
ragad magával, hogy helye sem ismeri többé (Solt. 103: 16.).

Igen, olyan itt a földön minden, mint az álom 
reggel, mint a fű , mely hirtelen megszárad, mely reggel 
virágzik és estvére elváltozik (Solt. 90: 6.)!

Visszamehetnék most példákért a messzemultba; elbe
szélhetném , miként semmisült m eg, az ismert világot vas
karjai közé szoritó roppant római birodalom; a hőseiben 
és művészetében oly nagy dicsőségre emelkedett Görög
ország . . . miként tűnt el az óriási Babillon; miként nem 
maradt kő kövön a fényes Jeruzsálemben !

De minek mennék példákért olyan messze; minek 
tekintenénk a régmult időkbe ?! Elég ha magunkat, kör
nyezetünket vesszük figyelembe, akkor is meggyőződhe
tünk , hogy minden a mit birunk, öröm , reménység, 
hatalom, dicsőség, jóhirnév mind mind hervatag, elmú
lik mint a fűnek virága és az ö szép tekintetes ékessége 
elvész (Jak. 1: 10., 11.).
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Hová lettek ifjúságunk szép, mosolygó napjai, keb
lünknek magasztos, égbetörő érzelmei; hová lesz az a 
sok eszményi gondolat, mely ha megvalósul, a menny
országot nem a csillagok felett keresnők, hanem itt bir- 
nók magunk között?. . . . Hová lettek? Elfútta a világ 
hideg szele, kigúnyolta az élet, s a kebel, mely gazdag 
volt, mint virágos tavaszi mező: kopár, kietlen, olyan 
sivár, mint a köddel takart p u sz t a  f ö l d  körültünk!

Hát férfiúi korunk örömtől derült-e? A miért hevül- 
tün k , az a sok szép remény, termett-e a valóságban édes 
gyümölcsöket? Jobb, K. H .! ezekre a kérdésekre nem is 
felelni, mert ha felelünk, úgy sem mondhatunk egyebet, 
mint a prófétával ezt: rég megszűnt a mi szivünknek öröme, 
siralomra fordult örömünk (Sir. 5: 15.).

Bizony, bizony, puszta körültünk minden, mintha 
kiszáradott volna az öröm az emberek fiai közül (Jóel. 1 : 12.)!

Műveink, alkotásaink! Azoknak is vége! A gazdag
ság gyakorta megsemmisül; jóhirnevünket megtépi a rosz- 
akarat; becsületünket bemocskolja az irigység . . . szivün
ket megsebesiti a halál. Szóval minden, a mit birunk , a 
mi után vágyunk, lassanként megsemmisül, elhervad kö
rültünk , annyira, hogy midőn belépünk életidőnk őszi 
napjaiba, fájdalmasan kell felsóhajtanunk, kinyujtotta az 
Úr az ö kezét s a földet pusztává és kietlenné tette . . .  és 
ezt a pusztaságot nemcsak a természet elhervadt kebelén 
látjuk, hanem itt belől , kebelünkben is érezzük.

Ilyen elszomoritó érzelmek, ilyen elbúsitó gondolatok 
keletkeznek szivünkben, ha az ősz fergetegében p u s z 
tává  és k i e t l e n n é  lett  f ö l d e t  megtekintjük.

De ne búslakodjunk azért, hogy e nehéz gondolatok 
szivünkre reásúlyosodnak, mert ugyanakkor, ezekkel 
egyszerre odasimul hozzánk a vallás —  Jézusunknak még 
a pusztulás felett is életet lehellő evangyélioma, s érin
tésétől megkönnyebbülvén lelkünkön a nehéz érzés, a 
puszta  f ö l d  felett, ragyogó fényesség támad, melyből 
mint égő csipkebokorból szó hangzik, biztató szó, hogy 
másodszor
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II.

A h e rv a dá s  és p usz t ul ás  n y o m a i n  még  é le t  
fa kad.

Nagy szükségünk van nekünk erre a biztatásra , K. H .!
O h, mert ha csak a hallott szomorú gondolatokat, 

mindnyájunkkal közös, kikerülhetlen sorsot példázná a 
puszta  f ö l d ;  ha csak az enyészetnek, a semmi vélétel- 
nek volna egyedüli hirdetője; ha csak örömeink, remé
nyeink pusztulását beszélné: akkor mindnyájan végtelenül 
szerencsétlenek lennénk . . . s lelkünk, mint a lomb
koronájától megfosztott élőfa, mint a szirmaitól megra
bolt illatos virág megtépetten, meztelenül állna; a legne
mesebb érzések, a legmagasztosabb eszmék és boldogitó 
gondolatok soha többé tavaszi virágzásba nem hozhat
nák annak elkietlenült, puszta mezejét!

Azonban ismerve a tapasztalásból az őszi természet
nek, a p u s z t a  f ö l d n e k  jövendő sorsát; kebelünkben 
birva Jézus tudományát s az evangyéliom által ápolt élő 
hitet, biztató reményt és soha nem hülő szeretetet: az 
elkietlenült természet nem aggaszt; földünk őszi puszta
sága nem ijeszt; elhervadt örömeink, reménységünk porba 
hullott levelei nem búsitanak, mert tudjuk, hogy az őszi 
kietlenséget virágzás, -  a lombhullást lombfakadás követi, 
Tudjuk, eljő az idő, midőn a természet kebele újra fel
melegül , elvirágzott szenvedő arczán újból rózsák fakad
nak. Ezeket pedig tudva, látva s évenként tapasztalva: 
lehetetlen meggyőződve nem lennünk a felől, miszerint 
lelkünk teremtőjének, lelki világunk urának, az élő 
Istennek orczája — mely miként a természet felett az áldást 
hintő nap, aként ragyog kebelünkben —  fel ne viditsa, 
új virágzásba ne hozza szivünket és az örömnek, a remény
ségnek azon virágait, melyeket isteni jóltevő kezével ültetett 
lelkünkbe, — örökre elhervadni, örökre elveszni hagyja!

Ez nem lehet! Ennek ellene mond a tapasztalat, 
mert ha nagy pusztulásnak, romlásnak voltak is álávetve 
egyes népek és birodalmak a történelem tanúsága szerint : 
a romok felett új élet támadt, új nép keletkezett, mely 
hivatását és küldetését helyesebben fogva fe l, nemes és
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dicsőséges tettei által, olyan intézmények alapját vetette 
m eg, melyeken többé nincsen hatalma a romlásnak, a 
pusztulásnak. Ellene mond ennek a p usz t a  f ö l d ,  mely 
a keblére omlott, megsárgult harasztok alatt, ott rejtegeti 
a jövő tavasznak szinét, pompáját, illatát. De mindenek 
felett ellene mond ennek önszivünk, kebelünk, melyben 
olyan gondolatok , eszmék és érzések nyiladoznak , melyek 
kétségkivül drágábbak a m ező k v i r á g a i -  és l i l i o m a i 
nál ,  s bizonyára nem elhervadásra, nem örök megsem
misülésre vannak teremtve, hanem arra, hogy ha olykor
olykor megszaggatja is őket, a kiméletlen életnek keblünk 
felett elzúgó zivatarja, azon foszlányok alatt, melyek —  
mint sárga lombok a puszta földre — a vérző szivre reá 
hullanak: szintén gyógyulás, öröm, soha el nem múló 
reménység fakadjon !

Hadd törje össze hát szivünk nemesebb érzelmeit, a 
világ rideg keze; hadd gúnyolja ki elménk magasban 
szárnyaló gondolatait az élet; hadd hulljanak reménysé
günk tépett levelei vérző szivünkre . . . .  hadd legyen az 
puszta és kietlen! Nincs okunk a kétségbeesésre, mert az 
a szent  orcza ,  mely keblünk felett világol, az Istennek 
lelkünkben élő képe: felderi ti elborult világunkat; az ösz- 
szetört érzelmet megszenteli; a kigúnyolt gondolatot dia
dalra juttatja: a sziv vérével megfestett reménységet meny- 
nyei reménynyé változtatja; az elhalványult örömet, olyan 
ö r ö m m é  teszi, mely t e l j e s  lesz és a melyet senki el 
nem vehet (Ján. 16: 22.)!

Hadd semmisüljön meg jólétünk; hadd legyen sárral 
dobálva jó hirnevünk , becsületünk; hadd törjön le a halál 
egy-egy darabot szivünkről; hadd változtassa temetővé 
keblünket, hol annyi szent eszme aluszsza az ébredést 
váró álmot: az a hit ,  az a r e m é n y s é g ,  az a soha  
ki nem hülő  s z e r e t e t ,  melyet az Istennek fia, Jézus 
plántált kebelünkbe — meggazdagit a nyomorban; becsü
letünket megtiszti tja; szivünknek visszaadja kedveseit . . . 
az elbukott, eltemetett eszméket kiemeli sirjokból s örök
életre méltóztatja!

** *
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Ime, K. H . ! a p u sz t á v á  és k i e t l e n n é  lett  f ö l 
det vizsgálva, az előadott, egyrészről elbúsitó, de más
részről mennyei örömre deritő gondolatokat ébresztette fel 
lelkünkben. Kérlek, nyissátok meg sziveteket ezen gon
dolatok előtt s a föld őszi elkietlenülését és ékességeinek 
pusztulásátlátva, győződjetek meg a földi öröm és remény
ség, általában a földi dolgok hervatag és mulandó volta 
felől. Azonban ez a meggyőződés ne szomoritson, — ne 
csüggeszszen e l, sőt inkább szüljön lelkeitekben biztatást 
a felől, hogy valamint a t e r m é s z e t b e n  a h e rv a dá s  
és p us zt u l á s  n y o m a i n  élet  f akad —  s ok k a l  i n 
ká bb  élet  és v i rágzás  támad az e m b e r i  k e b e l 
ben az e l k i e t l e n ü l é s  és p us zt u l á s  után,  ha az 
I s t en n ek  o r c z á j a  r a g y o g  f e l e t t e . . .  ha a hi t ,  
r e mé ny  és szerete t  nem a ls z i k  ki b e l ő l e !  Amen.

Kupai Dénes,
runyai ev. ref pap.

Mire tanit bennünket Isten a hervadó termé
szet á ltal?

— Őszi. —
Al ap ige. Ezék. III: 22. „Kelj föl, menj ki a mezőre, és ott

szólok te véled".

Jól mondják , kt.! hogy a természet egy nyitott könyv, 
melyből sokat tanulhat egy gondolkozó lélek! Valóban 
telve van annak minden lapja csodás, rejtelmes titkokkal, — 
titkokkal, melyeket nem ért meg más, csak a ki tanulmá- 
nyozza ezt a könyvet; csak a kit az Isten vezet be ama titkok 
csodáiba. S milyen jó tanitó ő! Nem fárad el soha az 
oktatásban, soha a türelemben ; várakozik az ember után, 
sőt maga hivogatja ő t, mint Ezékielt, midőn alapigénkben 
igy szól neki: „Kelj föl, menj ki a mezőre, és ott szólok 
te véled"

„Menj ki a mezőre, és ott szólok te véled" .
Csakugyan, seholsem hallhatja meg jobban az ember 

az Ur szavát és nem értheti meg inkább, mint a néma, 
hallgató természetben, hol minden betű — a teremtettség-
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ben levő minden tárgy — közelebb viszi őt az Istenhez , 
közelebb hozza hozzá az Istent s megnyilnak előtte a termé
szet titkai, melyeket addig nem értett; melyek addig rejtve 
voltak előtte. Előtte a tavasz, az ő egész bűbájos ragyo
gásában, midőn tündér ujjaival csodálatos szépen kihimezi 
a mezőnek szőnyegét, a völgyet is, halmot is. Feje fölött 
a mosolygó ég, az aranyos, életfakasztó sugár; lába alatt 
illatos virág. S a kék égben , a sugár fényében, a virág 
illatában, gondolkozó lelke meglátja az Istent; kitárva 
előtte azokban az ő jósága, mely kifogyhatatlan, s meg
érti szavát, általok kifejezve: „nincs több Isten rajtam 
kivül“ .

Majd eljő a nyár is, áldásadásával; midőn a völgy 
és halom boritva a ringó arany kalásztól, hirdetve az 
Isten soha ki nem apadó kegyelmét, melylyel megkoro
názza az ember küzdelmes fáradságát. Lehetetlen ekkor 
is nem tanulni a természettől; lehetetlen ekkor is mear nem 
hallani az Urnak szavát és nem engedelmeskedni, midőn 
mondja: „Kelj fö l , menj ki a mezőre, és ott szólok te véled" .

A h ! de már kiesett e szép tavasz az évből, oda van 
a nyár is , és a hervadás kora vett uralmat a természeten. 
Az őszi szél szomorúan zúg a lombtól is megfosztott ágak 
között; a napsugára bágyadtabb s az édes illatot lehelő 
virág is oda. Oda minden ékesség a természet kebeléről 
s ez a hanyatló, hulló szépség borús fölleget hajt a lé
lekre s olyan mélabús bánat nehezedik rá , az , mikor a 
halovány sugár az örömnek virágát igyekszik még a 
szivben kihajtatni, de a hervadás látása s a belőle támadt 
szomorúság nem engedi, hogy bimbóba pattanjon. És az 
Urnak szava ismét hallatszik: „ Kelj fö l , menj ki a mezőre, 
és ott szólok te véled" .

Igen! Menjünk ki a mezőre és halljuk meg az Úr 
szavát, hogy üdülést, enyhületet nyerjen a mi szivünk. 
Mert olyan búsitó gondolatokat kelt bennünk ez az ékesség
fosztó idő , midőn a természet változataiban saját életünk 
képét, mását látjuk, midőn úgy találjuk, hogy ifjúságunk
nak , életünk tavaszának ott van a nyomában az ősz, a ha
lál , az elmúlás s fekete árnyékát messze előre veti a sir, mig 
aztán egészen befedez . . . .  Jertek hát velem a mezőre,
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hallgassuk meg az Úrnak szavát, melyet a hervadó ter- 
mészet által hozzánk intéz, mely által megvidámitja szi
vünket, megédesiti életünket s könnyűvé teszi a földtől 
való megválásunkat.

Jerünk hát a mezőre, hol a hervadó természet által 
megtanit bennünket az Isten

I. szeretni,
II. remélni,

III. meghalni.
I.

A halálnak gondolata , kt.! bizonyára sötét nyomokat 
hagy lelkünkben s az, hogy meg kell válni az élettől, 
mely küzdelmeiben s csalódásaiban is olyan édes, még igy 
is „jó a mi szemeinkkel nézni a napot": valóban megke
seriti legigazabb, legédesebb örömeikket is, és megzavarja 
lelkünk nyugalmát. De ez az érzés, ez a gondolni, melyet 
oly hatalmasan, megrázóan látunk a természetben, annak 
hervadásában kiábrázolva, a hervadó természet által tanit
son meg bennünket az Isten e l ő s z ö r  is szere t ni .

Boldogtalan élet az , kt.! melyért őszinte szeretetével 
nem aggódik egy sziv sem! Boldogtalan a sziv, melyet 
örökké csak e szomorú gondolat jár át és gyötör: engem 
nem szeret senki! Olyan vagyok itt a hullámhányatások 
között, mint egy tört hajó roncsa a tengeren; olyan va
gyok, mi nt  n y á r i  t a k a r á s  után a tar ló  és a m e g 
szedet t  s z ő l ő " !  Boldogtalan az, kit sorsa az egyedüli- 
ségre kárhoztat! Mikor az éj kibontja fekete sátorát és 
ráteriti fűre, fára, aluvó virágra s befedez mindent a pihen
tető éjszaka -  -  ő ott ül egyedül.

S tudjátok-e, mit tesz ez a  szó: egyedül?! S milyen 
életet jelent az?! — — Elhallgat a nappali nyüzsgő zaj; 
megszűnik a munkától minden. Bevonul szobájába az a 
boldogtalan is, hogy fáradt fejét lehajtsa a pihenésre, ha 
az a szelid, jótékony angyal: az álom, megkönyörülne 
rajta s pilláira ülne. Körülötte titokzatos, néma csend, 
s ez a csend, a magános szoba egyszer csak megtellik 
néma hangokon beszélő árnyakkal; feljő hozzá a mult, 
emléktelen emlékeivel, mint egy kisértet: lelke elé vará
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zsol egy édes, boldogan kedves életet, azt mikor még 
érette aggódtak azok, akik érette küzdöttek! . . . Majd 
változik a kép. Alaktalan alakok jelennek meg, s mintha 
élnének azok, mintha hallaná szemrehányó panaszaikat, 
tévedéseért . . . .  Azután repül a gondolat, percz alatt vilá
gokat átjáró szárnyain, repül a jövőbe; de vigasztalan és 
sivár a z , mint a koporsó. S e gyötrő képzeletek alatt csak 
sohajtoz: boritsd reám fátyolod, boldogitó álom!

A h ! az a boldog csak, a kit szeretnek; a kiért sze
rető szivek dobognak! Nem ér az élet e nélkül semmit. 
Gondoltál-e már arra, ha a tieidtől távol valál, — gon- 
doltál-e arra, hogy mikor haza érsz, kevesebb lesz egy 
szivvel, mely éretted ver; — talán nőd hűséges hitvestár- 
sad fölött virasztanak a jó lelkek, éneket zengve, mely 
szárnyat ad elszakadt lelkének, melyen fölemelkedik az 
égbe?! Vagy talán hajadon leányod homlokára fonnak 
fehér koszorút, fehér virágokból, az ártatlanság szineiből, 
hogy úgy jelenjen meg mennyei vőlegénye előtt?! S meny
asszonyi fátyla lesz halotti takarója?!. . . S haza érve 
mind együtt találtad őket, boldogan, reád várakozva: 
nem dohbant-e meg szived az édes örömtől s nem a bol
dogság könyűje csordult-e ki szemedből, hogy nem fogyott 
meg boldogságod ?!

Vagy mondd: ha most széttekintesz körülötted s meg
tudod látni a természetben, a napnak elhaló sugarában 
saját mulandóságod; az őszi szélnek szomorú zúgásában 
ha megtudod hallani az Isten szavát, midőn szól az te 
hozzád: nem sajdul-e meg szived, hogy elközelget neked 
is életed estvéje, mikor a halálos ágyad körül álló szeret
teidet sem láthatod homályosodó szemeiddel.

Oh jusson eszedbe ez! Jusson eszedbe, hogy életünk 
megrenditő gyorsasággal közeleg a sirhoz és korán leál- 
dozik, hamar megfutja pályályát, mint az őszi nap. S ez 
a tudat tanitson meg téged szeretni; tanitson meg arra, 
hogy mig fent van a n a p ,  mig nem h a n y a t l i k  az alá  
s nem h o s s z a b b o d n a k  meg az e s t v e l i á r n y é k o k :  
szeretettel öleld kebledre életpárodat, gyermekeidet, csa
ládi életfád eme kedves hajtásait! Szeresd őket, hisz rövid 
az élet, rövid a boldogság is. Ennek a szeretet-szülte hol-
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dogságnak vége szakad, s itt kell hagynod édes tieidet, 
kik a gondok között is eloszlaták a lelkeden borongó ár
nyat , földeriték szorongó szivedet édes ölelésökkel, édes 
tekintetűkkel édes szavokkal.

Al i , k t.! A hervadó természetben értsd meg az Isten 
szavát s midőn a mulandóság érzete árnyat von lelkedre, 
ez az érzet tanitson meg téged s z e r e t n i  s

II.
r e m é l n i.

Mikor a paradicsom kapuja bezárult a vétkező ember 
után, megszánta az Ur boldogtalanná lett gyermekét s 
arra a nehéz útra, —  melyről előre tudta, hogy a verej- 
ték-csöppek csak töviseket fognak nevelni — , nem bocsá
totta el üres kézzel; hanem ültetett szivébe egy eleven, 
ezerszinű kis virágot, melynek csak egy parányi sugár 
kell s pillanat alatt ezer és ezer hajtást hoz s mindenik 
ága, mindenik levele boldogsággal tölti el a szivet. Ez az 
útravaló, ez a kis virág, mely benépesiti a magánosságot 
s forrást mutat a sivatagban; ez a boldogtalanságot elűző, 
keserűséget megédesitő kis virág, volt a remény.

S milyen boldoggá tette őt ez! Ha lehajtotta fejét 
nyugovó helyére, akár ébren is : az a kis virág nem szűnt 
meg előtte illatozni s illatával elringatá lelkét; bevonta 
himes szövetével jövője képét s boldogitó czélt mutogatott 
neki! . . . S milyen boldogok lettünk mi is általa! Mond
jatok nekem csak egy pillanatot, .amikor szivünknek ez 
a virága nem fakad, nem hoz hajtást? Mutassatok nekem 
csak egy embert, csak egyetlen egyet a milliók közűl , 
kiben a reménységnek fája örökre elszáradt, úgy, hogy 
soha növésbe ne induljon?! Ah nincs, nincs senki!

Éltünk virágkorában, ifjúságunk idején, nem a leg
szebb remények támadnak-e bennünk, boldog jövőt raj
zolva? Minden pillanat, minden gondolat nem egy újabb, 
aranyos reménynek-e a szülője? Mondjátok meg: az ifjú 
nem a legédesebb reménynyel áll-e az oltár elé, hogy 
szive választottjával elmondja az esküt, mely összeköti, 
egygyéfűzi őket egy egész — talán rövid, talán hosszú s 
boldog életre, s nem a zza l  indúl-e az élet piaczára, hol
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örökös harcz várakozik reá? Emlitsem-e azt is, hogy a 
férfiú reménykedve teszi kezét a munkára s orczája ve
rejtékét remények között hullatja a porba? S aztán talán 
az életnek alkonyán álló , hajlott korút elhagyja a remény ? 
Kiszárad talán akkorra annak a fája s egyetlen bimbót 
sem tud növelni a csalódások miatt?! Oh nem, nem! 
Hiszen a csalódás csak újabb reménynek a forrása; min
den be nem váltott óhaj, beteljesületlen vágy, bölcsője 
csak , és nem sirja a reménynek.

Valóban szebb és gazdagabb örökséggel alig bocsát
hatta volna el Isten az embert, az életnek sokszor görön
gyös , sokszor tövises útjára; mert hiszen ez sohasem ma
rad el tőlünk, jó és balsorsunkban egyaránt velünk van; 
sőt minél megfosztottabb helyre visz életútunk, a sors vi
harja minél jobban tépi szivünket; a remény annál dúsab- 
ban fakad, annál szebb virágokat h oz!

Ha nézed azokat az apró faleveleket, melyek meg
sárgulva húllnak lábaid elé, ha nézed a kopáran maradt 
mezőt, a letarolt földet; ha nézed általában a természet 
hervadását, halál fakadását az élet helyén: nem a leg
nagyobb mértékben fogul-e el szived a mulandóság ily 
szembeszökő tapasztalatára? S nem éreznéd-e magad a leg
boldogtalanabbnak , ha úgy tudnád, hogy ott, hol az enyészet 
üti föl egyszer királyi székét, mindig is ott marad; hogy 
trónját nem dönti le a tavaszi enyhe szellő, a tavaszi nap
sugár ? S nem ugyancsak a legboldogtalanabb volnál-e, ha 
a remény nem élesztgetné a múlandóság miatt hülő szived 
melegét? Ha lelked nem tudna szárnyat ölteni s nem birna 
kirepülni azoknak a sötét, borús, fájdalmas gondolatoknak 
a köréből? S nem érzed-e aztán magadat legboldogabbnak 
a boldogok között, hogy lelkedet a hervadás látása nem 
birja lekötni, nem tudja kétségbeejteni, ha árnyat von is 
reá; hanem repül az időktelen időkön keresztül, ahol látja 
a tavaszi fakadást s az életet örökös virágzásban?!

Oh remélj, remélj hát, kt. ! hogy boldog lehess! Fa
kadjon , zöldeljen szivedben a reménység! Hozzon virágot, 
lombot s minden virág, minden lomb hirdesse neked, hogy 
lesz a küzdelemnek pályabére , a csalódásnak kárpótlása! 
Tanitson meg tégedet az Isten a halálra váló természet
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által remélni s reméld, hogy a mulandóság sirja ugyan az 
életnek, de melegágya is egyúttal az új és dicsőbb létnek; 
reméld megvalósulását annak, a mit az apostol mond: 
„elvettetik rothadandó test, feltámasztatik rothadatlan“ .

Csalódás után támad a legtöbb remény; legnagyobb 
bánatot az őszi hervadás von a lélekre — s igy a mulan
dóság legközvetlenebb látása nem a reménynek gazdag 
forrása-e; nem szülő anyja-e annak? — Oh „menj ki a 
mezőre és halld meg az úrnak szavát, midőn a termé
szet hervadása által megtanit téged r em é l n i  és

meghalni .    III.
Úgy tetszik nekem, kt ! mintha temetőben, a halot

tak országában járnánk; mintha a halál tekintene felénk 
a megfosztott ágról, hervadó virágról s fekete szárnyának 
suhogását hallanók az őszi szél zúgásában. Akármerre né
zünk , mindenütt rombolás, mindenütt pusztulás; kihalt a 
dal, kihalt az élet. Pusztán maradt a bokor s oda a szép
sége az erdőnek is , a mezőnek is ; innen is , onnan is eme 
megdöbbentő szavak hallatszanak félénk: emlékezzél óh 
ember halálodra! S ettől a gondolattól csakugyan nem is 
birunk szabadúlni.

Es hát nincsen-e, a mi megvigasztalna, a mi meg
nyugtatna bennünket, a mi elűzné, megszüntetné rette
gésünket, mely úgy szorongatja szivünket, ha eszünkbe 
jut, hogy készen vár minket, ha ma, ha holnap, a sirnak 
megvetett ágya? A vallás , mely az élet minden körülmé
nyei között tud a zajgó szivre, a háborgó lélekre enyhületet 
nyujtani: nem tudna itt balzsamot adni ? kiapadt volna 
vigasztaló forrása? Nem, kk. ! A vallásnak mindig van su
gára a könynek fölszáritására, csöppje a vérező sebre... 
De mellőzöm most ezt, s jertek velem és ott keressünk 
gyógyirt, hol a sebet nyertük. Ha a természetben tapasztalt 
mulandóság zavarta meg lelkünk nyugalmát: jerünk hozzá, 
a haldoklóhoz, keresve nála orvosságot.

Ha nyugtalanit bennünket a halál gondolata, s a halál 
okvetlenül bekövetkezik: nemde nem az-e a legtermésze
tesebb és legmegnyugtatóbb, g i l e á d i  b a l z s a m ,  ha vele 
ki tudunk békülni, meg tudunk rajta nyugodni, ha meg-

b
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tanulunk meghalni! Nem kell hát félnünk a haláltól, en
nek gondolatától; foglalkozzunk vele s utoljára lelkünk 
nem fogja azt olyan rettenetesnek találni, nem fog tőle 
remegni. Halál!! Dehát van-e ez? Nem csak üres fogalom-e, 
elnevezése annak, mikor az élet megszűnik élet lenni; 
az első lépés ahoz, hogy a test ismét az legyen , a mi 
eredetileg volt: alaktalan por?! Mélységes örvény fölé 
jut az ember, ha erről gondolkozik; de a hivő lélek meg
találja az utat, mely kivezet e sötét gondolatok tömke
legéből ; mennyei világosság gyúl előtte s látja túl a siron 
a megdicsőült lelkeket s ennél a világosságnál nem veszi 
észre, hogy megbotlott egy sirhalomban s alábukott annak 
mélységébe; csak azt a fényességet látja mindig, hová a 
hit karjain el fog jutni.

Azt mondja az apostól: e l v é g e z t e t e t t  d o l o g ,  h o g y  
az e m b e r e k  m e g h a l j a n a k ;  majd máshelyen aztán, 
mintha csak ezt a gondolatot folytatná tovább, igy szól: én 
m i n d e n n a p  m e g h a l o k ;  s  ki már magáévá teszi ezt a gon
dolatod : az megtalálta az orvosságot a halál rettentései ellen. 
Igen! Úgy hajtsd fejed az álomra mindig, mintha abból 
többé nem ébrednél fö l; hiszen nem igérhetsz , s nem adhatsz 
magadnak egyetlen reggelt sem; úgy végy hát búcsút az 
estvétől mindenkor, mintha az az örök hajnal viradna rád, 
ama másik, túlvilági hazában, hol a te n a p o d  nem 
m e g y e n  t ö b b é  alá és a te h o l d a d  nem f o g y a t k o 
zik el. S nem ezt mondja-e most neked a természet, nem 
ezt tanulhatod-e meg tőle? Ma is egy lomb hull le az 
ágról, holnap is; ma is egy virág hervad el, holnap is; 
de holnapután már, tavasz jöttével újra kihajt, újra ki
zöldül. Te volnál az csak, a ki ha meghalsz, soha többé 
föl nem ébredsz? Az ember a legszebb, a legdicsőbb re
meke az Istennek: s mégis ő volna egyedül a soha meg 
nem elevenülő elmúlásra kárhoztatva?!

Nem! Nem lehet ez! Új élet, magasabb lét várakozik 
az itt még halandóra. S milyen jó ezt tudni! Milyen ki- 
békitő ez a halállal szemközt! Szoktasd hát magad a ha
lál gondolatához s ha hozzá szokik a te lelked: nem fog 
az olyan rettenetesnek tünni föl előtted. Sok dolog van, 
melynek először csak a sötét oldalát látjuk s keserűséget
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szül az lelkünkben; de ha többször, sokáig foglalkozunk 
vele, — most egyik, majd másik oldaláról fogjuk föl — : 
az árnyoldalak lassanként elmosódnak s helyettök fénysu
garak törnek elő, melyek egész más világitásban, sokkal 
enyhületesebb alakban tüntetik föl, az előbb még meg
döbbentő eszmét vagy dolgot. Ilyen a halál gondolata is. 
Tanulj hát meghalni; ezt tanuld meg a hervadó termé
szettől s ha nem félve, nem rettegve, hanem Isten aka
ratán megnyugovó hittel várod a hosszú, siri álomnak reád 
borulását: akkor nyugalom lesz osztályrésze a te lelkednek 
ebben az életben.

De már nem szólok többet. Utallak egyedül a halálra 
hajló természethez, menj  ki a m ez ő r e  s halld meg, az 
álomra siető föld hűlő szivének dobogásában, az I s t en  
szavát ,  melylyel tanit téged sze re t ni ,  r e m é l n i  meg
halni .  Tanuld meg ezeket, s az egyik édessé teszi s meg
aranyozza földi bujdosásod rövid, de küzdelmes napjait; a 
másik biztatni lóg a csalódások között, melyek ellen senki 
nem biztosithatja magát; a harmadik pedig kibékit azzal 
a sötét rémmel, melyet az embernek kikerülni nem lehet. 
Mindenkinek egyik legfőbb óhaja, hogy élete, halála csön
des , nyugudt, boldog legyen; ki ez után vágyakozik : 
tanuljon meg szeretni, remélni s meghalni még az élet
ben s akkor, ha üt a végórája: szeretet veti meg kopor
sójában a feje alját; enyhe karján elringatja a boldogitó 
remény s befogja szemeit a halál, mint egy szelid angyal. 
Ámen. Gulyás Benő.

Jézus beszédei.
— Egyházi beszéd. *) —

A l a p i g e :  Máté 24: 35. „Az ég és a föld elmulnak, de az én 
beszédim semmiképen el nem mulnak" .

Testvéreim!
Abban rejlik az embernek nagysága, hogy az örök

kévalóság után sohajtozik, hogy a véges i dő nem elégiti 
ki igényeit. Valahányszor valamit szeret, valami kellemest

*) Az eredetin röviditéseket tettem. Forditó.
b*
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érez szivében, mintha mondaná: ez örökrevaló! Szerete- 
tének és hitének tárgyául tehát nem fogadhat el közön
séges , mindennapi dolgot. Minek is szentelje életét oly 
vallás követésére, melynek végsorsa hamar bekövetkez
hetnék , melynek romjain már a következő nap is diadal
maskodhatnék. Ez a titkos érzés él minnyájunk szivében 
öntudatlanul is, s nyugtalanitja folyton lelkünket, különö
sen a mostani kor nagy szellemi harczai között.

Felolvasott sz. leczkénk ehez hasonló lelki állapotra 
szól; enyhiti e nyugtalanságot, e belső megrázkódtatást 
és meggyőződtet bennünket, hogy a keresztyén vallás nem 
mulandó, hanem örökkévaló birtoka az emberiségnek. S 
ha a napjainkban emelt templomok és oltárok egykor 
mind por és hamuvá válnak is, a keresztyén egyház soha 
romba nem fog dölni.

„A z  ég és a f ö l d  e l m u lnak".  A természet, a mely 
mindig ugyanaz marad és soha meg nem öregszik, a mely 
rendesen az örökkévalóságnak változhatatlan jelképét szokta 
képezni, — még ez is elmúlik, miként a nemzedékek el
tűntek , melyeket kebelén ringatott; még ez is alá van vetve 
a mulandóság engesztelhetetlen törvényének: „A z ég é sa  
f ö l d  e l m u lnak" ,  de az én beszédim semmiképen el nem 
mulnak. Lehet-e ennél megkapóbb ellentétet rajzolni ? 
Van-e még szó, mely jobban vigasztalná, bátoritaná és 
nemesitné szivünket? Nem, a léleknek ennél magasztosabb 
és méltóbb dicsőitését az anyag felett soha még nem hallot
tuk. Miért nem mulnak el sohasem Jézus beszédi? Miért 
élhetik azok túl az időnek véghatárait s e föld rombadőlését 
is? E kérdést tegyük mai elmélkedésünk tárgyává. Felelet:

1. az emberi léleknek,
2. e beszédeknek természete kezeskedik örökkévaló

ságukról.
I .

Jézus beszédi semmiképen el nem múlnak, mert az 
embernek belső természetében van gyökerük. A vallás 
nem valami mesterkélt dolog, a mit a kornak haladása 
talált fe l, hanem az emberi természetnek ős törvénye. Ne 
zavarjuk elmélkedésünket kivételekkel.
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Ne tegyük fel azt a kérdést, hogy miért van mégis 
a világon oly sok vallástalan ember? Ne vádoljuk ember
társainkat istentelenséggel és hitetlenséggel! Sokszor meg
történt már, hogy az ilyen hitetlenséggel vádoltak vallásos 
érzelmeinek bája és ereje bámulatba ejté az emberiséget. 
Igen, testvéreim , az ember, ha különböző formákban is , 
de azért mégis vallásos lény marad.

A nagyok érdeke és a papság nagyravágyása ugyan 
egyidőben kizsákmányolta az emberi nem e magasztos ér
zését, s azok nem restelték a vallást az uralomvágy esz
közévé alázni, csakhogy a népeket minél hosszabb gyer
mekségben tarthassák. De az emberiséget nem lehetett 
félrevezetni, mert ez folyton kutatott, nem lehetett őt 
külső , léleknélküli Istentiszteletre kényszeri teni, mert ma
gasabb vágyat érzett keblében. S ha egykor a vallás csak 
oly láncz volt, mely a királyt, papokat és a népet köté 
egymáshoz, úgy most az emberiség Istennel óhajt közvet
lenül összeköttetésbe lépni ama titokzatos láncz által, a 
mely a mennyet a földdel összefűzi.

Mások pedig erőszakkal azt állitják: hogy a vallás
nak nincs más befolyása a lélekre, minthogy azt a tu
datlanság éjébe temeti. Mintha mindenütt a patak mora
jában , a menydörgés zúgásában s a vihar hatalmas hang
jában , mindenütt valami félelmetes Istenség lakoznék; a 
tudatlanság a földet képzeleti lényekkel népesiti b e , csak 
hogy félelmet idézhessen elő. Igaz, ilyen vallás is van, 
a régi görögök és rómaiak vallása az egy Istent részekre 
osztja s ez nem h e ly es . M ert minél inkább vizsgálja a
tudós a világegyetem törvényeit, a csillagok járását, a 
természet rendes és rendkivüli tüneményeit, annál gyor
sabban repülnek és oszlanak szét az istenek könnyű cso
portjai, mint a hogy a völgy köde eltűnik a hajnal nap
sugaraira, s marad csak az egynek teremtő és örökbölcsen 
vezető keze. De igaz-e, hogy a vallásos emelkedettségben 
nem nyilatkoznék egyéb, mint a tudatlanság türelmetlen 
kiváncsisága? Nem, az ember vágya, hogy a természeti 
jelenségeket egy végokra vihesse vissza, még nem foglalja 
magában a vallásnak, különösen pedig a keresztyén vallás
nak egész körét. Mert ha a külső természet minden titokzatos
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sága lelepleztetnék szemeink előtt, vajjon a vallás sziik- 
ségérzete ezáltal teljes kielégitést nyerne-e? Hol maradnak 
az örök tökéletesség, az emberiség magasztos hivatásának, 
a lélek örökéletének kérdései? Az Isten tehát nemcsak a 
külső világ léteiének végoka, megfejtése, hanem minden
nek tehát a mi a szellemi világban is uralkodik, a vég- 
ezélja, lelki tökéletesedésünk irányadója, az a lény, a 
kihez minnnyájunknak törekednünk s a kiben minnnyá- 
junknak élnünk kell. S a mig lelkesülni tudunk az igaz- 
ság, jóság és szentség eszméiért, addig törekedni is fogunk 
vele egyesülni, a kiben ez eszmék a legmagasabb mér
tékben vannak megvalósulva s a kinek imádását épen 
ezért nem tagadhatjuk meg, ha nem akarunk vissza esni 
az érzéki élet posványába. S a mig az emberiség nem birja 
az Ő igazságát és szeretetét, addig hijába ismerné a minden- 
ség titkait s a világ minden tudományát, még is csak érezné, 
hogy az embernek szükséges Őt imádni, a ki maga az 
Igazság és a Szeretet, Vele egyesülni, Vele élni és Vele 
boldog lehetni, — az ember mégis csak vallásos maradna.

„ Jé zus  be széd i  s e m m i k é p e n  el nem m u lnak" ,  
mert hű viszhangra találnak az emberi természetben. Mert 
azok nem a divat izlése szerint változnak, — mert, azok 
nem nyugosznak a külső műveltség mulékony fövényén, 
hanem az emberi lélek mély és örök szükségérzetén.

II.
De vajjon Jézus beszédi kielégithetik-e tökéletesen az em

beri lélek, a vallásos lélek szükségleteit? A mi egyházunk 
csarnokai nincsenek-e behintve ama régi vallások romham
vaival , melyek egy ideig nagy fényben tündököltek s 
azután romba dőltek? Nem, Jézus beszédi nem mulnak 
el mint ama vallásalapitók beszédi, melyek csak pillana
tig vigasztalták az emberiséget, azután eltüntek s most 
csak a tudósok kiváncsi tanulmányainak tárgyát képezik.

A mi vallásunk megalapitója nem félt ettől; sőt egé
szen ellenkező reménységet táplált magában beszédi felől, 
azok örökkévalóságát biztositván számunkra. S ez örökké- 
valóság biztositéka benne van Jézus beszédinek természe
tében is. „Az én b e s z é d i m  s e m m i k é p e n  el nem
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m u l n a k “ , mert azokban semmi szertartásos külsőség 
nincs. Kétségkivül minden vallás bizonyos külső szokás 
és szertartás által száll nemzedékről nemzedékre , de e 
szokások csak ama nemzetek és országok bélyegét viselik 
magukon, melyekben keletkeztek s nem képesek túlélni 
ama változásokat, melyek a népek erkölcsének tisztulá
sával emelkedésével szoktak létrejönni. Pedig mennyi vál
tozást tapasztalhatunk e dologban, kezdve az első tanit- 
ványok gyűlhelyétől a későbbi nagyszerű domtemplomokig; 
az első keresztyének istentiszteletétől, melyet a sivatag 
pusztán vagy a barlangok mélyében tartottak , a mostani 
kath fényűzésig; az első egyház közösségi szervezetétől 
a későbbi egyház hatalmaskodó uraskodásáig! S mindez 
eltűnt vagy tűnő félben van, de Jézus beszédi az embe
riség nagy küzdelmeiben kősziklaként a zivatarokban vi-
lágitó toronyként állanak fenn . épen azért mert igazságuk 
nincs bizonyos szertartáshoz kötve.

Jézus beszédi semmiképen el nem múlnak továbbá 
azért sem, mert nincs bennük semmi dogma.

Ez is alá van vetve a változásnak és a mulandóság- 
nak. E tekintetben is igen nagy  és  m ak acs tévedéseket 
tapasztalhatunk ; hisz sokan vannak abban a véleményben 
hogy a dogma is azonos az örökkévalósággal, az Isten
séggel , hogy az megmozdithatlan szikla, melyen az em
beri vélemény mulandóságának meg kell törnie. Nem úgy 
van, testvéreim, a dogma is változandó, mulandó dolog. 
Az ember mindig saját korának és népének gyermeke, 
azok sem emelkedhettek fejül koruk gondolkozásán , szo
kasain s műveltségén, a kik a dogmákat csinálták. Tehát 
a dogma is mulandó, változandó kifejezése bizonyos kor 
vallásos gondolkozásának, mely nem tarthat igényt az 
örökkévalóságra. Vegyük csak a kath. dogmát, mely az 
egész középkort betölté, a mely a pápának a világ összes 
fejedelmei felett fölség jogot adott, a mely a császá
rokat a holdhoz a pápát pedig a naphoz hasonlitá; e 
dicső symboluma Krisztus helytartójának most hol van? 
Eltűnt vagy jobban mondva tűnő-múló félben van, s én 
azt hiszem, hogy az egész világ majd jókedvvel fog hozzá 
járulni, hogy annak minél szebb temetést rendezhessen.
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De Jézus beszédi semmiképen el nem mulnak, mert nincs 
bennök semmi dogma. Olvassátok azokat csak helyesen , 
ne előitéletetek zavaros fénye mellett, hanem mintha ta
nulni akarnátok belőlük és nem fogtok egyetlen dogma
tikai formára sem akadni. Épen ezért, daczára hogy 18 
század választ el minket Krisztustól, e beszédek most is 
még értelmesek s világosak az egyszerű nép előtt is ; még 
most is megtartották erejüket, üdeségöket; még most is 
ifjak, örök ifjak, mint maga az igazság, mint maga az em
beri lélek, mint maga az Isten, a ki azokat Jézus lel
kében felébreszté. Hisz oly erkölcsi eszményképet lobog
tatnak szemeink előtt, hisz oly magasztos irányt adnak 
cselekedeteinknek, hogy szépségük sohasem fog elhervadni. 
Szivünkben pedig felejthetetlen s kitörölhetetlen honvágyat 
ébresztenek az égi hon iránt, felemelnek Isten, az örök 
szeretet keblére s megtanitnak szeretni Öt a mennyei 
Atyát s testvéreinket. Előttük a józan ész leteszi fegyverét 
kutatását megszünteti s csak szeretni, imádni s imádkozni 
tanul tőlük. De másrészt nem görditenek akadályt az em
beriség haladása elé sem, mint egyéb bölcsészeti s hittani 
rendszerek, melyeket mindig előbb megkell törnünk s 
csak úgy juthatunk a szellem vivmányaihoz; ellenkezőleg 
az embert késztetik a haladásra, megtiszti tván a szivet, 
s bele oltván az igazság szeretetét.

De minek is rajzoljam s jellemezzem Jézus beszédit? 
Nem ismeritek ti is azokat? Nem éreztétek ti is már azoknak 
vigasztaló, nemesitő s megnyugtató hatását? Nem vegyülte
tek-e már ti is gyakran az összegyült áhitatos néptömeg 
közé, hogy hallhassátok Őt,, a ki úgy beszélt, a hogy még 
ember soha nem beszélt? Bizonyára igen. Valahányszor az 
Üdvezitő szava felhangzott: „ L e g y e t e k  azért  ti is tö
k é l e t e s e k ,  mint  a ti m e n n y e i  a t y á t o k  t ö k é l e t e s "  
lelkünkben jobb érzés, nemesebb s emelkedettebb gondo
lat támadt, ime új kedvet nyertünk a harczra a bűn ellen.

Jézus szava visszaadta önfelelősségünk , önméltóságunk 
és magasztos rendeltetésünk érzését. Máskor meg szomorúak 
voltunk, felingerülve az emberek méltatlanságán, megtö
retve önbüszkeségünkben. Szivünk vérzett, mert minde
nütt csak hálátlanságot arattunk, s fásultságunkban már
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készek voltunk megátkozni az egész emberiséget, de meg
szólal Jézus, a nyájasságot és reménységet hirdető mester, 
ama benső és átható hangon , mely minden szavát jellemzi, 
s ime mi megbékülün k , felvidulunk; a zúgolódás megszű
nik , mert megtanultuk a türelmet s szivünkben a szeretetet 
érezzük inkább mint a gyűlöletet. Oh mily gyakran kell 
sóhajtoznunk a fájdalom és szenvedés sulyos kerersztje 
alatt; az élet gúnynak tűnik fel előttünk s már már haj
landók vagyunk Jobbal felkiáltani „ V e s s z e n  el az a 
n ap ,  a m e l y e n  én s z ü l e t t e m " , de ime hozzánk is el
hangzik, égi zeneként Jézus szava, a mint az a gethse- 
mánei imában az ég felé szárnyalt: „ M i n d a z á l t a l ne 
ú g y  l e g y e n  mint  én a k a r o m ,  h a n e m  a mint  te“ ; 
behat a mi szivünkbe is, s ime mi is érezzük az enyhe 
vigasz hatását, a gyermeki bizalom minden örömét, a 
mit Jézus beszéde a lélekbe önthet s megadással ké
szülünk az utolsó órára: „ A t y á m  a te k e z e i d b e  te
szem le az én l e l k e m e t “ .

Ime itt van, nézzétek Jézus beszédének hatását és 
erejét. Oh meneküljetek ti is testvéreim, a szelid mesterhez 
az élet fárasztó küzdelmeiben ! Hol is találhatnánk bizto
sabb helyet e mulandó világon, mint Jézus kebelén? Az 
ég és a föld elmulnak, fény és gazdaság elmulnak , tudo
mány és művészet elmúlnak , hirnév és dicsőség elmulnak; —  
de az Ő beszédi semmiképen el nem mulnak. Oh őrizzük 
meg szivünkben az Ő beszédét, hadd legyen az biztos 
menhelyünk , ha kételkedés zavarná lelkünket; hadd szen
telje meg az akaratunkat, ha a kisértet csábjai ellen kell 
küzdenünk; hadd legyen az legjobb vigaszunk, ha gyász 
és szenvedés súlya terheli lelkünket. Te pedig, kegyelmes 
mennyei Atyánk! áld meg, kérünk, minden törekvésünket, 
hogy Üdvözitőnk beszédeinek megismerésében és követé
sében buzgolkodhassunk. Szenteld meg gondolkozásunkat, 
hogy felemelkedhessünk a mulandó föld porából az örök
kévalóhoz. Ámen.

Fontanés u. francziából König Béla.
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A m eggyógyult beteg lélek hálája.
— Délutáni egyházi beszéd úrvacsoraosztás napján. —

A l a p i g e :  Lukács X V II: 11 —19. v.

A jótéteményt becsesebbé teszi a hála. Minél nagyobb 
a jótétemény s minél tisztább szivből eredt, annál becse
sebbé kell tennünk, letörölhetlen betűkkel irván szivünk 
táblájára. Igen , A ty .! a jótétemények méltók arra , hogy 
azokat végtelenül szivünkbe zárjuk s jóltevőink emlékét 
hálás kegyelettel megőrizzük.

O h ! de fájdalom! mig az őszinte, tiszta szivből fa
kadt hála csak itt-ott mutatkozik: addig a hálátlanság 
minden lépten-nyomon felüti visszataszító szörnyfejét. Szám
talan példáit láthatjuk naponként a hálátlanságnak; száz 
meg száz ember van, kinek az elvett jótétemény elélve- 
zése után egy hálanyilatkozat sem jön ajkaira; ki nem 
tud, de a mi nagyobb bűn, nem is akar háládatos lenni.

A vizsgálódásunk alatt levő evangéliumi történet is 
igen szomorú világitásban tünteti fel az emberi kebel bel
sejét a hálanyilvánitást illetőleg. Tiz nyomorult bélpok- 
lost gyógyitott meg ezen ev. történet elbeszélése szerint 
az Idvezitő, de tiz közűl csak egynek kebelében lángolt 
fel a hálaérzelem szent tüze; tiz közűl csak egynek jutott 
eszébe, hogy visszatérjen Jézushoz s arczczal leborulva 
lábainál —  megköszönje meggyógyittatását.

K. T . ! ma, midőn az idvezitő Jézus Krisztus meg- 
töretett szent testének s kiontatott szent vérének jeleit, 
Isten bűnbocsátó s idvezitő kegyelmének pecsétjeit ma
gunkhoz akartuk venni: mi is , mint bélpoklosok, mint 
lelki betegek kiáltottunk Jézushoz — mondván — „Jézus! 
mester könyörülj rajtunk!" És ő , mint a bélpoklosokat, 
minket is a paphoz, illetőleg szentasztalához utasitott és 
lőn , hogy minekutána oda járultunk, megtisztultunk és 
meggyógyultunk lelkünk betegségéből.

Jertek azért, Aty.! elmélkedjünk evangeliumi elbe
szélésünk alapján: a meggyógyult beteg lélek hálájáról 
és mig röviden előadom ti nektek:

I. minő betegség volt az , melyből meggyógyultunk ,
II. mi volt gyógyszerünk ,
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III. mivel tartozunk betegségünkből lett meggyógyit- 
tatásunkért a jóltevő orvosnak? kisérjen becses figyelmetek !

I.
„L őn , midőn Jézus utazna Jeruzsálembe és mikor 

egy faluba menne be, jöve ebbe tiz bélpoklos férfi, kik 
távol megállának és felemelék szavaikat, mondván: Jé
zus! mester könyörülj rajtunk!“

A bélpoklosság a legborzasztóbb betegségeknek egyike 
volt a zsidóknál keleten; legerősebb kifejlésében egyes 
testrészeknek elhalásában, elrothadásában nyilvánult. A 
ki ezen betegségbe esett, annyira tisztátalan lett, hogy 
el kellett hagynia családját s mindaddig a városon kivül 
kellett tartózkodnia, mig fel nem gyógyult. Már az a kö
rülmény , hogy az ezen nyavalyában sinlődők a társada
lomból ki lettek zárva, mutatja ennek ragályos és vesze
delmes voltát. És ime, tiz ily betegségben levő könyör- 
gött Jézushoz gyógyulásért. Tisztátalan voltuk miatt nem 
közelithetnek hozzá, nem érinthetik még csak ruhája 
szegélyét sem, hanem távol tőle megállván, esedeznek: 
„Jézus! mester könyörülj rajtunk!“

De az emberek nemcsak testi, hanem lelki betegek 
is szoktak lenni, mely amannál még veszedelmesebb. Oh 
bizony, A ty .! vannak nemcsak testi, de lelki bélpoklo- 
sok is. A bűn, mint a testbe a fekély, úgy fészkeli be 
magát az emberi lélekbe, s ha idejekorán nem orvosol
juk : az elharapódzott bűnök tönkreteszik a lelket épen 
úgy, mint a testet az elhanyagolt betegségek. Épen azért 
veszedelmesebb is a lélek betegsége, mert mig a nyava
lyák csak azt semmisitik meg bennünk, a mi mulandó, 
addig a bűnök halhatatlan lelkünket viszik örök kárho
zatra. Pedig mi mindnyájan lelki betegek voltunk, bűnök 
által rongáltattunk ; bizony a mi szánkba is illettek , midőn 
gyógyulásért kiáltoztunk, a bélpoklosoknak Jézushoz inté
zett amaz esdeklő szavaik: „Jézus! mester könyörülj 
rajtunk!“

Nincs olyan ember, kinek a betegség kint, fájdalmat 
nem okozna; nincs, ki abból felgyógyulni nem akarna. 
Miért viseltétek volna hát, Aty.! a lélek kínjait? midőn
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van Idvezitőnk, van jóltevő lelki orvosunk, ki elfedezi minden 
bűneinket, meggyógyitja a léleknek minden betegségeit. 
Azt hiszem, szinte elijedtetek magatoktól, midőn lelkiis
meretetekkel számotvetve éreztétek lelketek tisztátalansá- 
gát; ő pedig nem nézvén a ti tisztátalan és érdemetlen 
voltotokra, kegyelmesen meggyógyitó lelkeiteket.

II.
A bélpoklosság gyógyitása a zsidóknál rendkivüli 

módon történt; a beteg kinos és hosszantartó tisztulási cse- 
lekvényeknek volt kitéve , s csak azután térhetett vissza övéi
hez. Jézus pedig, mikor meglátta ama tiz bélpoklost, monda 
nekiek: elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak. 
És lőn , hogy mikor oda mennének, megtisztulának.

Minthogy az evangeliumi elbeszélésből az tűnik ki, 
hogy Jézus az emlitett gyógyitásnál a papok által aján
lott és kinos tisztulási cselekvényeket mellőzte, az a kér
dés merül fe l, minő gyógyszert alkalmazott e betegség 
ellen, vagyis mi idézte elő meggyógyulásukat? A feleletet 
megadja rá maga az evangeliumi elbeszélés. Megutálták 
az undok nyavalyát, melyben mint a társadalomból kive
tetteknek , fetrengniök kellett. Épen azért, midőn meglátták 
a Megváltót, az alázat és hit bizalomteljes hangján ese
deznek hozzá: —  mondván — „Jézus! mester könyörülj 
rajtunk!" Ez a Megváltóba vetett alázatos hit lett azután 
az ő gyógyszerük; ez által gyógyultak meg s vétettek 
fel újra a társadalomba.

Kinos és hosszantartó volt a fájdalom, A ty.! mely 
lelki betegségetekben titeket már csaknem elepesztett. Es 
midőn már csaknem meghaltatok a bűnök gyötrelmei 
miatt, de megtérve, igaz hittel folyamodtatok gyógyu
lásért lelketek orvosához: nem kivánta tőletek lelketek 
sanyargatását, hanem hozzátok is igy szólott, „elmenvén 
mutassátok meg magatokat a papoknak", azaz járuljatok 
szent asztalához. És lőn, hogy mikor oda mennétek, 
megtisztulátok és meggyógyultatok. És tudjátok-e, mi 
volt a ti gyógyszeretek? Tudjátok meg hát, hogy a tiszta 
sziv és alázatos lélek , mindenekfelett pedig a Jézus Krisz
tusba vetett tántorithatatlan hit.
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Csak a ki bűneit szive szerint megbánja és elhagyja 
s Jézushoz igaz hittel ragaszkodik, csak az lehet bizonyos 
a felől, hogy bűneitől megtisztulást, lelki betegségéből 
felgyógyulást nyer Jézus érdemeért a kegyelmes Istentől. 
Ha azért, A ty .! igaz bittel kerestetek Jézusnál bűneitek
től szabadulást: akkor nem vagytok többé kárhozatban, 
éltek többé nem t i, hanem él ti bennetek a Krisztus.

III.
Az evangeliumi elbeszélés azt mondja végül, hogy 

tiz meggyógyult bélpoklos közűl csak egynek jutott 
eszébe, hogy visszatérjen Jézushoz s megköszönje meg- 
gyógyittatását. „Egy pedig mikor látta, hogy meggyó
gyult volna, megtére (Jézushoz), dicsőítvén az Istent 
nagy szóval; és arczczal leborúla az ő lábainál, bálákat 
adván neki. Felelvén pedig Jézus, monda: avagy nem 
tizen tisztulának-e meg, kilencze pedig hol van? Nem 
térének vissza, hogy Istennek dicsőséget adnának ? És 
monda neki: kelj fel, a te hited téged megtartott".

Tiz közűl csak egy tért vissza! kilencze pedig hol 
van? Odébb állottak, mint a rabló a zsákmánynyal. 
Meggyógyultak, felemelt fővel járhatnak ismét az emberek 
között; mi dolguk volna többé a gyógyitó orvossal!? Idáig 
jutottak tehát; a vétkes könnyelműség a legrútabb bűnbe, 
a hálátlanságba sodorta őket. Pedig ebbe a bűnbe az em
berek nagy része beleesik; mert ha jólétbe jutottak, el 
szoktak feledkezni jóltevőjükről, ki a nyomorból szaba
ditotta ki őket.

És ti, Aty.! kiket ma a bűn karjaiból, a lélek beteg
ségéből mentett ki lelki orvosotok, megváltó Jézusotok, 
gondoltatok-e arra, hogy e jótéteményért buzgó hálával 
tartoztok Megváltótoknak ? A hála szent érzelmei között 
jöttetek-e fel most ide az Urnak hajlékába, hogy szivből 
eredt buzgó hálaimában megköszönjétek felgyógyulástokat, 
vagy ti is ama kilencz közül valók volnátok? Grondoljá- 
tok meg, A ty .! hogy a megváltó örök hálát s végetlen 
tiszteletet érdemel tőlünk azon kimondhatlan jóságáért és 
szeretetéért, hogy minket a bűn rabságából kiszabaditott 
és kibékitett minket a mi mennyei atyánkkal, Istenünkkel.
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Ennél többet neki úgy sem adhatunk és ő egyebet nem 
is kiván tőlünk.

Ah! De én félek, hogy vannak közöttünk olyanok, 
kik szivesen vették meggyógyittatásukat, de azért, mikor 
még az lett kötelességük, hogy megköszönjék a lelki jóté
teményt: szivök má r  a bűn felé hajolt, gondolatuk a föl
dieken tévedezett, kívánságuk a világiakhoz tapadt!

** *•
El ne felejtsük tehát, A ty .! az elvett jótéteményt 

meghálálni; el ne feledkezzünk főleg a mi lelkünknek 
orvosáról, hogy a hálátlanok közé ne számláltassunk! 
Vigyázzunk, hogy a midőn némelyek hálatelt szivvel 
visszatértek Jézushoz s buzgó hálaimában öntik ki a Meg
váltó előtt meggyógyulásukért keblök hálaérzelmeit, és 
ő, látva a csekély számot, azt találná kérdezni „avagy 
nem tizen tisztulának-e meg, kilencze pedig hol van?“ 
ott ne legyünk a kilencz hálátlan között! Ne tartsunk 
azokkal, hanem inkább menjünk amaz egy után, ki visz- 
szatért Jézushoz.

Igen, Atyámfia! azok közt légy , kik tiszta szivből 
eredt hálaimában öntik ki szivök hálaérzelmeit. Keresd 
fel Jézust ezután is; lelked betegségében folyamodjál ő 
hozzá. És ha meggyógyitott, ha azt tapasztalnád is , hogy 
tiz meggyógyított társad közül kilencz háladatlan, légy te 
a tizedik, ki visszatér Jézushoz. Ha igy cselekeszel, meg
lásd, hozzád igy fog szólam: „kelj fel és menj el, a te 
hited téged megtartott" . Ámen. Olajos Pál,

hernádkaki ev. ref. pap.

A romlottság kútfejei.
(Folytatás.)

(II.) De mivel a nevelésnek nem léte nem közönséges, 
vizsgáljuk meg, miként neveltetnek a gyermekek, s emlitsük 
meg az itt észlelhető fogyatkozásokat:

1. A nevelést mindjárt akkor kell kezdeni, mihelyt a gyer
mekben egy kis értelem kezd mutatkozni; mert noha a kisded 
értelme és cselekedete igen homályos, mégis e korban kap azon 
indulatokra, melyek kifejtik benne a rosz szokásokat. Három
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négy éves korában rendszerint kilátszik a gyermekből, micsodás 
fog lenni teljes életében. Kevés gonddal, gyengéd szeretettel, 
gyenge fenyitékkel ki lehet venni belőle a gonosz indulatokat, 
ki lehet gyógyitani a haragosság, vakmerőség, hazudozásból s 
megszeliditvén engedelmességre, szófogadásra szoktatni. Ha egy 
kicsit vigyázunk táplálkozására, józanná, mértékletessé tehetjük. 
De e drága gondoskodást mulasztják el leginkább az emberek!

Ez pedig két okból esik meg, első:  maguknak a szüléknek 
nincs jó értelmük a nevelésről, úgy gondolkodnak, hogy a gyer
meket arra kell szoktatni, a miből majd megél. Mivel pedig mind 
a tudományra, mind a mesterségre a gyermekek több évig alkal
matlanok , nevelésüket is addig halasztják, mig ezeket elkezdhe
tik velük, — másik :  valamit csak cselekesznek az ártatlan 
gyermekek első éveikben, mind azt ártatlannak tartják, hibáikat 
is kedvesekül látják. Ha fürgeség, bátorság van bennük, ha ha
ragoskodnak, hazudnak, ha illetlen és becstelen szókat monda
nak, vagy apró álnokságokat, csineket cselekesznek, megmoso
lyogjá k  még dicsérik, biztatják is; mignem 7 — 8 éves korukra 
a gyermeki áratlanság oda van!

2. A gyermekek e l mé j e  és okoskodása  nem gyakorol- 
tatik. Azt gondolják, nem is lehet a gyermekkel okosan beszélni, 
s őket arra oktatni, hogy okos ember módjára szóljanak s cselekedje
nek , s igy rászoknak a ferde, hamis okoskodások és cselekményekre.

3. Nem szólhatunk itt minden hibákról, melyeket az embe
rek a gyermekekben e l tűrnek,  de kettőt különösen meg kell 
emlitenünk; első:  nem munkások eléggé abban, hogy gyermekei
ket szófogadókká, engedelmesekké tegyék, s bennük az által a 
t a n i t h a t ó s á g o t  (docilitas) fejlesszék; másik:  melynek elejét 
venni igen szükséges, a testhez és érzékiségekhez való ragasz
kodás. A mely igéreteket, jutalmazásokat, büntetéseket e lő  vesz
nek s alkalmaznak a gyermek felinditására, azok is mind az 
érzékiségre tartoznak, mivel a gyermeket semmi úgy meg nem 
indithatja, mint a mi szemét gyönyörködteti, inyét csiklandozza, 
vagy neki fáj.

Ha az emberek szoktatnák gyermekeiket egyszerű étkek s 
öltözethez, sok veszedelmes — s később felette káros — indula
tok s szokásoktól meg lehetne őket óvni!

4. Helyes lesz itt megjegyezni azon helytelenségeket is, 
melyek a tudományos pályára, tisztségek s hivatalokra készités



376

alkalmával előjőnek. Elküldik őket a fesőbb iskolákra, hol aztán 
nagyon is szabadon élnek stb. Nem használják itt azon eszközö
ket, melyek a gyermekek nevelését előmenetelessé tennék:

a) az oktatást,  mely szerint megtanulnák, miként kell 
nekik istenesen, kegyesen élni, —

b) jó példaadást,  — a háznép életében a gyermek nagyobb 
részt nem lát egyebet, hanemha a vallásnak némi külső mun
káját, — de lát sok mást, mit nem szükség előhordani, —

c) az ösztönzést,  értvén alatta azt, hogy nemcsak inteni, 
serkenteni, hanem hogy nekik meg is kell mutatni, hogy midőn 
a kivánt dolgot véghez vitték, abban gyönyörködünk, őket ked
veljük, dicsérjük, —

d) a fenyitéket, mert a kormánykodás elkerülhetlenül szük
séges, itt rendszerint három hibába esnek az emberek, —

első az ok, melyért a gyermeket megfenyitik. A verésnek 
nem kellene egyébbért lenni, hanem olyan hibákért, melyek go
noszra czélozhatnak, s midőn bennük valamely gonoszságot, 
vagy megrögzött rósz szokást, vagy nagy gondatlanságot tapasz
talsz. Sőt még akkor sem kell verekedésre fakadni, hanem ha 
más úton nem lehetet őket megjobbitanod, —

másik hiba van a fenyitéknek és büntetésnek természe
tében , midőn az nem megyen tovább a testnél s annak fájdalmánál, —

harmadik midőn a fenyités nem okossággal és szelidséggel 
alkalmaztatik.

Mindezekből látható, hogy az emberek megveszett élete a 
rosz nevelés gyümölcse, de még világosabban bizonyitanak a kö
vetkezők, tanitván annak módjáról, miként neveltetnek a gyer
mekek istenhez való kötelességük s a kegyességben.

(Folytatása következik )

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK TÁRA.
Szerkeszti Kund Samu.

(1883. XXX. t.-cz. -  1887.)

V.
Az 1887. évi törvények közül annak megemlitése után, hogy 

a XX. t.-cz. a hadsereg, hadtengerészet, honvédség és népfölkelés 
tiszti — s igy tehát lelkészi — özvegyeinek és árváinak ellátásáról 
szól, a XXII. t.-cz. (a védhimlő iránti intézkedésekről) s a XLV.
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t.-cz. (a bélyeg- és illetékekre vonatkozó törvények és törvényesi
tett szabályok némely határozatainak módositásáról) alábbi §§-ai 
illenek ismertetésem keretébe.

a) 1887. XXII. t.-cz. a k ö z e g é s z s é g ü g y  r endezésérő l  szóló 
1876. é v i X IV . t.-cz. XIII. f e j e z e t ének  módos i tásáról .

1. §. Az 1876. évi XIY. t.-czikknek a védhimlőoltási kötele
zettségre vonatkozó intézkedései egyebekben érintetlenül hagyat
ván: annak 98. §-a*) eltöröltetik és helyébe a következők rendel
tetnek.

2. §. A  védhimlőoltás minden községben évenkint, — a fel
nőttek újra oltása pedig a jelen törvény 6. és 10. §-aiban meg
állapitott esetekben teljesitendő. Szülők és gyámok s általában 
mindazok, kik gyermekekről gondoskodni tartoznak kötelesek 
ezeket éltüknek első évében, a mennyiben valóságos himlőt ki 
nem állottak, beoltatni. Ha ezen beoltás az orvos véleménye 
szerint eredménytelen maradt, akkor a védhimlőoltás a következő 
évben, — és ha még ekkor is eredménytelen maradna, a harmadik 
évben is ismétlendő.

3. §. Az elemi népiskolába belépő tanköteles gyermek köteles 
azt, hogy jó sikerrel be volt oltva, vagy a legutóbbi 5 év alatt 
valóságos himlőt állott ki, — esetleg, hogy e törvény értelmé
ben fel van mentve a beoltási kötelezettség alól, felvétele alkal
mával igazolni. Ha erre külön bizonyitvány lenne szükséges, az 
bélyeg- és dijmentesen állitandó ki. Az ezt igazolni nem képes 
tanköteles gyermeket a tanitó az illetékes elsőfokú egészségügyi 
hatóságnak a felvételtől számitott 3 nap alatt bejelenteni tartozik.

4. §. A  tanintézetek növendékei életük 12-ik évének betöl
tése előtt újra oltandók, ha az újraoltási idő előtt 5 éven belül 
valóságos himlőt nem állottak ki, vagy nem igazolják, hogy azon 
időn belül eredményesen voltak beoltva.

5. §. Azon növendékek, kik nem igazolják, hogy életük 12-ik 
évéig újra oltattak, vagy 5 éven belül sikeresen beoltva lettek,

*) Ezen §. igy szólt: A védhimlőoltás, esetleg a felnőttek újra oltása, 
évenkint minden községben teljesitendő. Szülők és gyámok, általában mindazok, 
kik gyermekekről gondoskodni tartoznak, kötelesek ezeket éltüknek első évében, 
a mennyiben valóságos himlőt ki nem állottak volna, beoltatni. Mennyiben halaszt
ható el egyesek beoltása, az az orvos megitélésétől függ.

c
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vagy valóságos himlőt állottak ki, a tanitók által az illetékes 
elsőfokú egészségügyi hatóságnak bejelentetnek.

Az ilyenek a polg. és középiskolákba s az ezeknek megfe
lelő vagy magasabb tanintézetekbe addig véglegesen fel nem 
vehetők, mig az igy kiderült hiány pótolva nincs, vagy nem iga
zolják azt, hogy az újraoltás kötelezettsége alól törvény szerint 
felmentettek.

6. §. Árvaházakban . . .  az illető igazgató felhatalmaztatik, 
hogy az intézetben tartózkodó oly egyént, ki védhimlővel beoltva 
nem volt, vagy a legutóbb eltelt 5 év alatt valóságos himlőt ki 
nem állott, beoltassa , himlőjárvány alkalmával pedig az intézet 
lakosaira nézve a kötelező újraoltást elrendelje. Ha az igazgató 
nem orvos, akkor a kötelező újraoltást csak az intézet orvosának 
szakvéleménye alapján eszközöltetheti.

9. §. A beoltásra és újraoltásra kötelezett gyermekeket az 
oltás megtörténte után legkorábban 6 — s legkésőbben 8 nappal 
az, ki a gyermek gondozását teljesiti, az oltó orvosnak ugyan 
ott, a hol a beoltás történt, bemutatni tartozik. Ha az oltás si
kertelen volt, az nyomban ismétlendő.

12. §. Azon polgári-, középiskolai, ezeknek megfelelő vagy 
magasabb tanintézet igazgatója, ki a vezetésére bizott tanintézet 
tanonczai közé véglegesen felvesz a 12-ik életévet már betöltött 
oly tanulót, ki védhimlővel újra oltva nem lett, vagy az újra
oltás alóli törvényszerű mentességet nem igazolja; továbbá azon 
elemi népiskolai tanitó, ki e törvény által reá vonatkozólag ki
mondott kötelezettségének nem felel meg, az 1876. évi XIV. t.- 
cz. 7. §. 10 frt—50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.

b) A z 1878. XLY. t.-cz. a b é l y e g -  és i l l e t é k e k r e  v o n a t 
kozó  t ö r v é n y e k  és t ö r v é n y e s i t e t t  s z a b á l y o k  némely  

h a t á r o z a t a i n a k  módos i tásáról .
4. §. A törvényszerű legkisebb érték, melyen alul az illeték- 

kiszabás alapjául szolgáló érték összegét nem szabad felvenni:
1) A földbirtoknál az 1881. XL. t.-cz. értelmében kataszteri 

tiszta jövedelemnek huszszoros összege; oly földbirtoknál, mely 
valamely vizszabályozó vagy ármentesitő társulat kötelékébe tar
tozó község árterében fekszik, a tiszta jövedelemből a szabály- 
szerű módon megállapitott vizszabályozási járulék levonásba ho
zandó, hacsak ez a költség az 1881. XLIT. t.-cz. 7., 14, 15. §-ai
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értelmében a kataszteri tiszta jövedelem megállapitásánál már 
figyelemhe nem vétetett.

2) A házbéradó alá tartozó házaknál a megelőző évben a 
a házbéradó alapjául vett tiszta jövedelemnek: a) Budapest fő
városában 16-szoros összege, b) Budapest főváros óbudai részé
ben, valamint az 1868. évi XXII. t.-cz. 4. §-a értelmében az ál
talános házbér-adó alá tartozó városokban és községekben 15-szörös 
összege, c) másutt 12-szeres összege. *)

8) A házosztály alá tartozó házaknál a megelőző évre ki
vetett házosztályadónak föld tehermentesitési járulékkal együtt 
60-szoros összege.

4) A  részben házbéradó, részben házosztály alá tartozó 
házaknál a 2. és 3. pont szerint meghatározandó értékek együttes 
összege.

5) A királyi kisebb haszonélvezeteknél az 1875. XXII. t.-cz. 
értelmében a járadékadó alapjául vett jövedelemnek 15-szörös 
összege.

Ha az 1—5 p. alatt felsorolt ingatlanok, illetve dologi jo 
gositványok bármely természetű vagy terjedelmű kapcsolat foly
tán együttesen ruháztattak át; az átruházott vagyonnemek mind
egyikére nézve külön-külön megállapitandó törvényszerű legkisebb 
értéknek együttes összege képezi azt a legkisebb értéket, melyen 
alul az illeték kiszabás alapjául szolgáló összeget felvenni nem 
szabad.

5. §. Az illeték egyenérték alá eső föld- és házbirtok, to
vábbá királyi kisebb haszonvételek értékeül a jelen törvény 
4. §-ában megállapitott értékösszegek veendők, s az emlitett va
gyontól járó illeték-egyenérték az 1888. XXXIV. t.-cz. 25. §. 
körülirt eljárás mellett 1888. évi Január 1-től kezdve ezen értékek 
alapul vétele mellett fizetendő.

Az 1881. XXVI. t.-cz. 25.§-ában érintett tudományos intézetek 
és k ö z t a n i n t é z e t e k  ingatlan javainak ezen értékelésénél az 
előző 4. §-ban meghatározott tiszta jövedelem a földadó alá tartozó

*) 1868 XXII. t.-cz. 4. §. azon városokban és községekben, hol a tényleg 
bérbeadott lakrészek t. i. szobák és boltok száma legalább felét képezi a létező 
lakrészek összes számának, a ki nem bérelt épületek is házbéradó alá vonandók, 
8. §. hol pedig a tényleg bérbeadott lakrészek száma kevesebb a lakrészek összes 
számának felénél, ott a tényleg ki nem bérelt lakrészek házosztályadó alá esnek.
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ingatlanoknál a kataszteri tiszta jövedelem húszszorosa helyett 
annak 19-szeres összegével, házbéradó alá tartozó ingatlanoknál 
pedig a házbéradó alapjául vett tiszta jövedelemnek a) Budapesten 
tizenhatszoros összege helyett annnak 15-szörösével, b) általános 
házbéradó alá eső helyeken tizenötszörös összege helyett annak 
14-szeresével, c) másutt tizenkétszeres összege helyett annak 
tizenegyszeres összegével számitandó.

Az illetékköteles ingó vagyon értéke a fél bevallása vagy 
szükségesetén hivatalos úton beszerzendő adatok alapján határoz- 
tatik meg.

Midőn az illeték-egyenérték alá eső jogi személy, az 1881. 
XXVI. t.-cz. 22. §-a c) pontjában emlitett vállalatok kivételével, 
az év folyama alatt viszteher mellett kötött jogügylet alapján 
valamely ingatlan birtokába lép, ez utóbbira nézve köteles az 
illetékegyenértéket a szerzés időpontjától kezdve fizetni.

Ha pedig valamely vagyon az illeték-egyenérték fizetésére 
kötelezett jogi személy részéről magán félre átruháztatik, az 
előirt illeték egyenérték az átruházás napjától töröltetik.

Ha valamely ingatlan átruházásánál érdekelt mindkét fél 
illeték-egyenérték alá tartozik, akkor a rendes vagyon átruhá
zási illeték mellőzésével is csupán az átruházás tárgyától járó 
illeték-egyenérték irandó át az új szerző terhére.

Ha az illeték-egyenérték alá tartozó jogi személy örökösö
dés vagy ajándék czimén ingó vagy ingatlan vagyont szerez, a 
szerzés időpontjától kezdve csak az esetben köteles az illeték
egyenértéket fizetni, ha törvényszerű illetékmentesség esete forog 
fenn, ellenben ha törvényszerű illetékmentesség esete nem forog 
fenn, a szabályszerű teljes illeték fizetendő s az illeték-egyenér- 
ték fizetése csak a szerzés idejét követő 10-ik év leteltével veszi 
kezdetét.

7. §. Az illeték-egyenérték rendszerint az illetékköteles 
vagyon élvezetére jogositott személy által saját haszonélvezetének 
tartalmához képest fizetendő. Ha azonban az illeték-egyenérték 
viselését a tulajdonos jogi személy magára vállalta, vagy azt 
illetékes felsőbb hatóságának reá nézve kötelező erővel biró intéz
kedése folytán viselni tartozik, akkor a fizetési kötelezettség 
első sorban a tulajdonos jogi személyt terheli. Az illetékköteles 
vagyon jövedelme a folyó illeték egyenértéki tartozásért feltét
lenül kezeskedik; az annak élvezetére jogositott személyre nézve
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beállott változáskor netán törlesztetleniil maradt tartozásért azon
ban csak annyiban kezeskedik, a mennyiben ez nem képez a 
folyó évet megelőző két évnél régibb hátralékot.

8. §. Az illeték-egyenérték 1888. évtől kezdve tiz évre való 
érvénynyel szabatik ki.

Az illeték-egyenérték érvényessége tekintetében 1888. Ja
nuár 1-jével megkezdett első évtizednek, valamint minden későbbi 
évtizednek leteltéről számitott 90 nap alatt szabadságában áll az 
illetékkötelezett félnek új bevallást benyujtani s annak alapján 
a terhére előirásban levő illetékegyenérték helyesbitését kérelmezni.

Viszont a kincstár is jogositva van minden évtized kezde
tével, akár egyes illetékkötelezett jogi személyekre nézve, akár 
általánosságban új bevallást elrendelni.

Ha az illetékköteles fél a fentebb megállapitott 90 nap 
alatt újabb bevallást nem nyujt be, akkor az évtized végével 
terhére előirásban álló illeték egyenérték folytatólag további tiz 
évre érvényben marad.

A kivetett illeték egyenérték jogossága és helyessége ellen 
az illetékköteles fél az 1881. évi XXXIV. t.-cz. 29—36. §-aiban 
meghatározott jogorvoslatokkal élhet.1)

A fellebbezési orvoslatok kimeritése vagy azok elmulasz
tása folytán jogérvényessé vált illeték-egyenérték változatlanul 
fenmarad egész tiz évi időtartam alatt.

1) 1881. XXXIV. t.-cz. 29. §. A kiszabási hivatalok által megszabott ille
tékek és birságok jogossága és helyessége ellen: a) a fizetési meghagyás vagy 
rendelvény kézbesitése napjától számitandó 30 nap alatt birtokon belül; b) ezen 
utóbbi határidőn túl pedig további 60 nap alatt birtokon kivül fellebbezésnek van 
helye. A fellebbezés az eljáró kiszabási hivatalhoz közvetlenül vagy postai úton 
nyujtandó be. Kilenczven nap lefolyása után beadott fellebbezések hivatalból vissza- 
utasitandók. 30. §. A másodfoku határozatok különbség nélkül csak a kézbesité- 
sük napját követő 30 napi határidőn belül fellebbezhetők. 31. §. Midőn az érde
kelt fél, illetőleg ha önrendelkezési joggal nem bir, törvényes képviselője; tőle 
független s általa el nem hárithatott akadály miatt fellebbezvényét a 29. §. b) 
pontjában szabott határidőn be nem adhatta: igazolási orvoslattal élhet. A hitelt 
érdemlőleg indokolandó igazolási kérelem ez esetben együttesen az érdemleges 
fellebbezéssel 30 nap alatt az eljáró kiszabási hivatalnál adandó be. Ezen határ
idő azon határnapot követő naptól számittatik, a melyen a fellebbezés legkésőbben 
benyujtandó lett volna; s ezen határidő elmulasztása esetében további orvoslatnak 
nincs helye. 32. §.. . . ha az igazolási kérelem megtagadtatnék, ezen határozat 
ellen külön felfolyamodásnak van helye. 33. §. A 29. §. a) pontjában szabott ha
táridő elmulasztása esetére az igazolási orvoslat nem terjed ki.
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9. §. Oly esetekben, midőn a tiz év időtartam közben vala
mely új illetékköteles jogi személy keletkezik, vagy midőn az 
ingatlan vagy ingó vagyon állagára nézve időközben változás 
merül fel, ez az 1881. évi XXXIV. t.-cz. 26. §-a 1) értelmében 
bejelentendő s a bejelentés alapján figyelemmel a jelen törvény
6. §-ában foglalt határozmányokra az illeték-egyenérték a 10 
évből még hátralevő időre irandó elő, illetve igazitandó ki meg
felelően. Az új kivetés, illetve kiigazitás jogossága és helyessége 
ellen ugyancsak a töryényszerű jogorvoslatok vehetők igénybe. 
A jelen §. valamint az 5. és 8. §-ok értelmében történő új illeték- 
kiszabások, illetve helyesbitések jogérvényessé váltáig — az utó
lagos kiegyenlités fentartása mellett — a tényleg előirásban álló 
illeték-egyenérték folytatólag fizetendő. Kund Samu.

34. §. A fellebbezések és igazolási kérdések tárgyalására és eldöntésére a 
pénzügyigazgatóság, utolsó fokban pedig a pénzügyi közigazgatási biróság Buda
pesten illetékes. Midőn a fellebbezés egyszersmind a birság kiszabása ellen is irá- 
nyoztatik, a fellebbezési hatóság egyúttal az iránt is határoz: van-e a birságnak 
helye vagy nincs. 35. §. A kiszabási hivatalok fizetési meghagyásait vagy rendel- 
ményeit helybenhagyó pénzügyigazgatósági határozatok ellen további fellebbezésnek 
csak birtokon kivül van helye. 36. §. Az előző 35. §-ban emlitett helybenhagyó 
határozatok ellen a fellebbezésnek birtokon belül csak következő esetekben van 
helye: a) ha a fizetési kötelezettség személyazonosság vagy megbizás kellékének 
hiánya miatt nem a fellebbező ellen érvényesitendő; b) ha az egyetemleges fizetési 
kötelezettség, vagy a kezesség nem őt terheli; c) ha azon kérdés döntendő el, hogy 
valamely jogügylet képezi-e illetékkövetelés tárgyát vagy sem; d) ha az illeték 
elévültnek állitatik; e) ha a birság önképviseletre nem jogositott félre rovatott ki: 
f) ha a panaszolt határozat érthetetlen, vagy végre nem hajtható.

1) 1881. XXXIV. t.-cz. 26. §-a: a) ingatlan dolog szerzése, kicserélése vagy 
magán félre való átruházása esetről esetre a szerzés a csere vagy átruházás léte
sitésének időpontjától számitandó 8 nap alatt; b) ingó vagyont illetve pedig a vál
tozást követő naptári év első havában a 8. §. a) poutjában körülirt módon jelen
tendő be.

1881. XXXIV. t.-cz. 8. §. a) pontja: ingó javak iránt intézkedő jogügyle
tekről vagy cselekményekről a létesitő okirat eredeti nyomban vagy bélyeg
mentesen hitelesitett példánya nyujtandó be; ha az eredeti vissza kivántatnék, 
annak egyszerű, másolata is becsatolandó, máskülönben az eredeti irat elismer
vény mellett az illeték kiszabásig visszatartatik, mindkét esetben a történt beje
lentés az eredeti okiratra, vagy annak hitelesitett példányára hivatalból rájegyez
tetik. b) pontja: ingatlan javak iránt intézkedő jogügyletekről vagy cselekmények- 
ről az okiratnak vagy eredeti példánya s ez esetben egyszersmind egyszerű má
solata, vagy pedig annak e czélra hélyegmentesen hitelesitett másolata nyujtandó 
be; ezenkivül a tiszta jövedelmet kimutató községi bizonyitvány (1887. 
XLV. t.-cz. 4. §.)
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K ü l ö n f é l é k .
Kérdés.

293. Ha olyan egyházban, a hol az egyházi adó nemcsak pár
vagy lélekszám szerént van kivetve, hanem birtok szerént adó
zik minden család, — s a pap fizetését a presbyterium szolgál
tatja a pap kezébe egyszerre úgy pénzben, mint terményekben, — 
nem pedig az egyes adózók külön külön: (lukma) ilyen egyházban, 
ha a papnak földbirtoka van, köteles-e attól egyházi adót fizetni? 
Nálam, ki e kérdést teszem, most iskola épül. A  teher birtok 
szerént van kivetve, de senkinek sem jutott még eszébe, hogy 
akár az én szőlőmet, akár a tanitó szőlőjét és házát adó alá 
vétesse, — mig a szomszéd egyházban a pap negyedtelkét egy
házi adó alá akarják venni. Rékay K.

Irodalom.
F e l h ivás előf izetésre.  Papok, hitoktatók, tanárok, tanitók s általában 

a neveléssel foglalkozók figyelmébe. Gyermekek és ifjak istentiszteletére és vallás- 
tanitására Isten országa czimmel homiliákat és prédikácziókat tartalmazó két 
kötetes munkát szándékozom kiadni; még pebig:

az 1-ső kötetet Vaughan Jakab brightoni hires angol hitszónoknak 1878-tól 
1881-ig elmondott s Londonban 1884-ben megjelent V-ik beszédgyüjteménye 
(homiliái),

a 2-ik kötetet egyfelől Molenkamp C. J. kitünő holland katechetának 
Oosterzee volt theol. tanár által Utrechtben 1870-ben kiadott, másfelől Stanley 
Arthur westminsteri angol dékán s gyermekeknek oly jeles prédikátor hátraha
gyott kézirataiból Londonban 1887-ben megjelent műveik (prédikáczióik) után.

Felkérem mindazokat a tisztelt lelkész és hitoktató, tanár, tanitó s nevelő 
urakat, a kik egyik vagy másik s illetőleg mind a két művet megszerezni óhajt
ják, hogy az alábbi előfizetést megtenni, vagy egy levelező lapon magukat azzal 
a kötelező igérettel előjegyeztetni sziveskedjenek, hogy a megrendelt művet posta
utalványnyal az előfizetés ára szerint ki fogják váltani.

Az előfizetés (megrendelés) árát nem szabtam az eredeti s kivált az angol 
művek nagy árához. Igy az egyenként legkevesebb 12—12, garmonddal nyomta
tott ivből s külön-külön 15—18 beszédből álló munkák előfizetési (megrendelési) 
ára kötetenként postai bérmentesitéssel együtt 1 frt 25 krajczár.

A kik pedig mindkét műre előfizetnek (előjegyzést tesznek), azoknak a 
postai bérmentesitéssel együtt 2 frt 20 kr. lesz a két kötet ára.

Gyüjtők, ha egyik vagy másik külön kötetre gyüjtenek: minden 8 példány 
után, ha pedig a két kötetre együtt gyüjtenek: minden 6 példány után egy tisz
teletpéldányban részesülnek.

Mind a két kötet egyszerre fog napvilágot látni, úgy, hogy a kik mindkét
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kötetre előfizetnek (előjegyzést tesznek), egy időben fogják kézhez kapni az egész 
munkát, még pedig lehetőleg november végéig.

Sepsi-Szentgyörgyön, 1888. augusztus 15-én.
B en ke István , ev. ref. kollegiumi r. tanár.

Elő f i zetés i  f e l h ivás a „Nazarenismus" czimű tanulmányra. Hazánk 
déli s egyéb részein elterjedt nazarenus szekta történetét, életét és világnézetét 
tárgyalom behatóbban az általam immár kiadásra elkészült tanulmányban. Érdek
kel birand azt tartom, nemcsak a theológiával foglalkozókra, de általában minden 
művelt emberre, a ki magát a nazarenismus iránt bővebben tájékozni akarja.

Munkám annyiban fokozottabb érdeklődésre számithat, a mennyiben sze
rencsém volt nemcsak számos honi lelkésztársam becses közléseit venni; hanem 
magának a nazarenismus megalapitójának — Frölich Sámuelnek — hátra maradt 
iratai, levelezései is (fia, sveiczi gyáros, eléggé meg nem hálálható szivessége 
folytán) rendelkezésemre állottak munkámban.

Tanulmányom a következő fejezetekre oszlik: 1. A reformátiót megelőző 
kor szektái. 2. A reformátió és az anabaptisták. 3. A baptisták Angliában és 
egyebütt. 4. A nazarenismus alapitója. 5. A naz. megalapitása és elterjedése ha
zánkban. 6. A nazurenusok hitnézete, gyülekezeti szervezete és istentisztelete. 7. 
Képek a nazarenusok életéből. 8. A nazarenusok és az egyház. 9. A nazarenusok 
és az állam. — A tanulmány f. évi október hó közepén jelenik m. g. Egy példány 
ára 60 kr.

Az előfizetési pénzeket kérem hozzám alólirotthoz (Tót-Aradácz, Torontálm.) 
küldeni. Előfizetőimnek, kik az árát előre beküldik, bérmentesen fogom a munkát 
megküldeni.

Tót-Aradáczon , 1888. augusztus hó végén. Szeberényi L a jos Zsigm ond ,
evang. lelkész.

Jelentés.  Alulirt szerzőnél következő egyházi irodalmi művek kaphatók: 
1. Mennyei Lépcső. Egyházi beszédek. Irta Dr. Kohlbrügge Frigyes H. Forditotta 
Rácz K. Kiadta Dr. Böhl Eduárd bécsi hittanár. 1. füzet. 1874. II. 1875. III. 1876. 
A három füzet ára 2 frt o. é. 2. — Máté evangyéliomának magyarázata. Sárospatak. 
1877. Ára 60 kr. — 3. A Zarándi Egyházmegye története. Árad 1880. Ára 1 frt 
80 kr. — 4. A Magyarhoni reformáczió bölcselmi története. Arad 1882. Ára 1 frt. — 
5. A pozsonyi vértörvényszék áldozatai. 1674-ben. 2-dik kiadás. Lúgos. 1888. Két 
füzet. Sajtó alatt van. Ára a két füzetnek 1 frt 80 kr. Rácz K á ro ly , lelkész.

F e l h ivás e l ő f i z e t és r e !  Azt mondá irodalom történetünk atyja Toldy 
Ferencz a magyar énekirodalomról : „nincs i rodal munknak ennél  kevésbé 
ismert  ága.“

Ez ismeretlen ág művelését szándékoztam megkisérleni s Adalékok a XVI. 
s XVII. század „Irodalomtörténetéhez" czinr alatt közrebocsátani, mely mű az 
1711-ig magyar nyelven megjelent összes énekgyüjteményeket (125) ismerteti, s 
az eredményt adja úgy, mint az illető gyüjtemény mondja.

Igy tehát az érdeklődő olvasó vagy kutató, egy teljes hitelű forrást kap 
kezébe, — mely i rodal munkból  mi ndeddi g  hi ányzot t ,  — s nem lesz 
kénytelen az ország külömböző könyvtáraiba vándorolni, mert az adatokat itt 
együtt találja.'

Mivel azomban a 22 nagy oktáv nyomatott ivre terjedő kötet kiadása te
temes költséget igényel, csak az esetben foghatok kiadásához, ha legalább 300 
előfizető jelentkezik; ellenkező esetre beküldött pénzét ki-ki bérmentesen vissza 
kapja !

Egy példány előfizetési ára 3 frt, a bolti ár magasabb lesz.
Az előfizetési pénzeket nevemre (Gyoma, Békésm.) utalvány lapokon 

kérem küldeni .
Beküldési határidő Október 15.
Példányát ki-ki sajátnevére czimzetten, bérmentve veendi.
Gyoma, 1888. augusztus hó. Kálm án Farkas.


